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Prawie 3 mld euro. Taką karę Unia Europejska nałożyła na producentów pojazdów ciężaro-

wych za zmowę cenową. Zapłacą ją DAF, Iveco, Mercedes i Renault/Volvo. MAN „doniósł” 

na konkurentów, więc kara go ominie, Scania nie przyznała się do winy, więc postępowanie 

w jej sprawie jeszcze trwa. Ale okazuje się, że to nie wszystko. 

Ponieważ zgodnie z wynikiem postępowania w latach 1997-2011 producenci ustalali między 

sobą ceny pojazdów, można przypuszczać, że każdy, kto w tym czasie zakupił ciężarówkę 

tych marek, przepłacił. Chodzi o drożejące pojazdy w związku z wprowadzaniem kolejnych 

norm emisji spalin. Urzędnicy w Brukseli uważają, że cały ciężar finansowy związany z coraz 

to nowszymi normami emisji spali spełnianymi przez pojazdy producenci przerzucili na 

swoich klientów. A to nieuczciwa praktyka. Do przestrzegania norm emisyjnych zostali 

zobowiązani producenci, klienci nie powinni w związku z tym płacić za pojazdy więcej, 

ponieważ nie mieli oni wyboru – nadal nie mają. Obciążenie to powinno więc dotyczyć tylko 

producentów. 

Choć takie podejście z punktu 

widzenia biznesu może wydawać 

się niesprawiedliwe (dla pro-

ducentów), zmowa cenowa jest 

praktyką niezgodną z zasadami 

uczciwej konkurencji i wolnego 

rynku. 

Producenci ustalali ceny fa-

bryczne na średnie (od 6 do 16 t) 

i ciężkie (powyżej 16 t) pojazdy, 

daty wprowadzania technologii 

obniżających emisję spalin od 

Euro 3 do 6, a także zasady prze-

rzucania na kupujących kosztów 

tych technologii. 

Wynika z tego, że każdy kto za-

kupił w tym czasie pojazdy, może dzisiaj zażądać odszkodowania. Nie będzie to jednak takie 

proste. Niektóre sprawy może obejmować już przedawnienie, dotyczy ono transakcji sprzed 

10 lat. Czy biorąc pod uwagę niecodzienny charakter sprawy, sądy nie wezmą pod uwagę 

przedawnienia? Pewnie niebawem się dowiemy.

W jaki sposób ta sytuacja wpłynie na rynek transportowy? Czy przewoźnicy ulegną praw-

nikom i zaczną się sypać pozwy zbiorowe? Jak oszacować straty wynikłe z polityki produ-

centów pojazdów? To pytania, na które dzisiaj trudno znaleźć odpowiedź. Może się okazać, 

że 3 mld euro to nic w porównaniu z tym, co trzeba będzie zapłacić przewoźnikom, firmom 

leasingowym, dilerom, czyli wszystkim tym, którzy w ciągu 14 lub w przypadku przedawnie-

nia 5 lat kupili pojazdy tych marek w całej Europie 

W tym miejscu nasuwa się powiedzenie: „chytry dwa razy traci”. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Niskie koszty całkowite
 + wysoki poziom bezpieczeństwa 
 + pełne wykorzystanie pojazdu

Ekonomiczność jest sumą wielu detali.

www.mercedes-benz.com/roadefficiency



Po dwunastu latach od prezentacji 

serii R (będącej w  zasadzie mody-

fi kacją znanej od 1995 roku serii 

„4”) nadszedł czas, gdy dalsze zmiany 

tych udanych konstrukcji mogły okazać 

się niewystarczające, by odpowiadać na 

bieżące potrzeby rynku. Myśl o potrzebie 

wprowadzenia nowej generacji pojazdu 

pojawiła się w Scanii już dziesięć lat temu. 

Od tego czasu trwały intensywne prace 

badawczo-rozwojowe. Dziś, 20 mld koron 

szwedzkich później, oczom transportowe-

go świata ukazuje się zarówno najnowsza 

generacja pojazdów Scania, jak i  szereg 

nieodłącznie towarzyszących jej narzę-

dzi i  usług dodatkowych. To efekt nowej 

strategii producenta, który chce spojrzeć 

bardziej całościowo na procesy logistycz-

ne i  dostarczać rozwiązania zapewniające 

jak największą efektywność, zyskowność 

i  bezpieczeństwo działalności transporto-

wej. Kluczowym elementem tej układanki 

pozostaje wciąż pojazd, dlatego dziś zaj-

miemy się głównie nim. 

Dwie serie, szereg możliwości

Nowa gama pojazdów z  pewnością nie 

przynosi rewolucji. Już na pierwszy rzut oka 

widać, że nowa generacja ma być kontynu-

acją i  rozwinięciem sprawdzonej i  dopra-

cowanej koncepcji, jaką Scania realizowała 

w swoich pojazdach przez ostatnie dekady. 

Z  nowym modelem nikt nie próbuje na 

siłę wprowadzać niepotrzebnych rewolucji. 

Zmianie uległo tylko to, co można ulepszyć 

i udoskonalić.

Scania nowej generacji na początku oferowana będzie w wersji do zastosowań długodystansowych. Zarówno klasyczna kabina R, 
jak i nowa kabina S (z płaską podłogą) dostępne będą z dachem normalnym lub podwyższonym – highline. 

Wciąż Scania, 
tylko lepsza
To najbardziej wyczekiwana premiera ostatnich miesięcy, a może 
i lat. Jaka jest Scania nowej generacji? Czy niesie ze sobą rewolucję 
w konstrukcji, czy może jest przykładem dążenia do perfekcji drogą ewolucji 
i doskonalenia? Po sierpniowej premierze i pierwszych jazdach nowymi 
pojazdami bliżsi jesteśmy temu drugiemu – i dobrze, bo po co 
na siłę zmieniać coś, co jest dobre i się sprawdziło.

www.truck-van.pl
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Nowe pojazdy powstawać będą w oparciu 

o modułową koncepcję, pozwalającą z  jed-

nej strony na optymalizację procesów pro-

dukcji czy późniejszego serwisowania po-

jazdów, ale przede wszystkim na możliwość 

łatwego doboru odpowiednich rozwiązań 

do specyfi ki pracy danego użytkownika po-

jazdu. 

Inżynierowie i projektanci postawili sobie 

za cel stworzenie kabiny wygodniejszej i ob-

szerniejszej, a  jednocześnie nawiązującej 

stylistycznie do wcześniejszych pojazdów 

marki. Dużo uwagi poświęcono poprawie 

aerodynamiki. Niższe opory osiągnięto, wy-

gładzając sylwetkę kabiny i  dopracowując 

szczegóły, jak: wycieraczki, lusterka wstecz-

ne czy elementy oświetlenia. Z wyposażenia 

seryjnego zniknęła osłona przeciwsłonecz-

na, natomiast pod kabiną pojawiła się do-

datkowa osłona zapewniająca płynniejszy 

przepływ powietrza w  dolnej części pojaz-

du. Według producenta te kroki w  prostej 

mierze przełożą się na 2% spadek zużycia 

paliwa.

Jako pierwsze światło dzienne ujrzały po-

jazdy długodystansowe, które teraz występo-

wać będą w dwóch seriach – znanej wcześniej 

R oraz nowej serii S, z  kabiną o  całkowicie 

płaskiej podłodze. Obie wersje kabiny ofero-

wane są w dwóch wysokościach dachu: nor-

mal i  highline. Standardowa kabina urosła 

o 10 cm, a podwyższona aż o 16 cm. O 5 cm 

zwiększyła się też długość kabiny. 

Miejsce kierowcy przesunięte zostało 

o 6,5 cm do przodu i 2 cm w lewo, co w po-

łączeniu z  cofnięciem słupków przednich 

kabiny, a także obniżeniem tablicy rozdziel-

czej pozwoliło na polepszenie widoczności 

z  miejsca kierowcy. Nowa pozycja fotela 

przyczynia się też do szerszego zakresu jego 

regulacji. Spłaszczone w dolnej części koło 

kierownicy pozwala na jej wygodne zbliże-

nie do kierowcy, a w pozycji spoczynkowej 

ułatwia zajmowanie miejsca czy przemiesz-

czanie się po kabinie. Sam kształt tablicy 

rozdzielczej też mniej otacza kierowcę, co 

ułatwia przechodzenie w  poprzek kabiny 

podczas przerw. 

Tablicę rozdzielczą zaprojektowano od 

nowa, mimo to użytkownikom poprzed-

nich generacji pojazdu jej „topografi a” 

nie przysporzy problemów. Najważniejsze 

przyciski i  elementy sterujące uporządko-

wano w  grupach, dzięki czemu są one ła-

twiej dostępne dla kierowcy. I tak np. panel 

sterowania oświetleniem zewnętrznym zna-

lazł się w szerokim pasie podokiennym na 

drzwiach. Całkiem nowy układ wskaźników 

otrzymał duży, kolorowy wyświetlacz, który 

dostarcza wielu informacji w sposób czytel-

ny i stonowany. 

Do standardowego wyposażenia należą 

elementy sterowania zlokalizowane na kie-

rownicy. W  ofercie znajdują się dwa pod-

stawowe zintegrowane systemy z ekranami 

5- lub 7-calowymi. Oba mają wejścia USB 

i  AUX, a  także możliwość obsługi dwóch 

zewnętrznych urządzeń, na przykład pry-

watnego i służbowego telefonu komórkowe-

go, podłączonych jednocześnie przez Blue-

tooth. Jakość materiałów oraz ich spasowa-

nie nawet w tańszych opcjach wyposażenia 

pozostaje na wysokim poziomie i  sprawia 

wrażenie solidnych i łatwych do utrzymania 

w czystości.

Poprawie uległy też warunki odpoczynku. 

Do pojazdów z kabiną S można teraz zamó-

wić dwa łóżka o szerokości 80 cm z różnymi 

materacami gąbkowymi i  sprężynowymi. 

Dolne łóżko może być wyposażone w opcję 

rozsunięcia leżanki do 100 cm. Zwiększona 

kubatura kabiny pozwoliła również na po-

większenie schowków i półek.

Nowe kabiny są też lepiej przystosowa-

ne do instalacji dodatkowego ogrzewania 

i  klimatyzacji postojowej, zintegrowanej 

ze standardową klimatyzacją. Dzięki temu 

podczas postoju podgrzane lub schłodzo-

ne powietrze dostarczane jest przez wyloty 

wentylacji i sterowane za pomocą zwykłego 

panelu sterowania. Zapewnia to bardziej 

stabilną temperaturę w  całym wnętrzu 

i zmniejsza głośność pracy układu. 

Prosto i wydajnie

W nowej gamie pojazdów stosowane będą 

silniki Euro 6 ze zmodyfi kowanym układem 

„Skondensowany” zestaw wskaźników dostarcza wielu informacji. Elektroniczne wyświetlacze robią 
to jednak w czytelny i stonowany sposób. Obsługa komputera pokładowego jest wygodna 

i intuicyjna, zwłaszcza dla kierowców znających wcześniejszą generację Scanii.

Prosta w formie i dość kanciasta tablica rozdzielcza zapewnia dobrą ergonomię pracy. Liczne przycis-
ki, choć dość niewielkie, nie nastręczają problemów w obsłudze. Ciekawym rozwiązaniem jest uloko-
wanie panelu sterowania oświetleniem zewnętrznym na drzwiach. Zmodyfikowane słupki, przesunięta 
pozycja kierowcy i obniżona linia deski polepszyły i tak dobrą widoczność z miejsca kierowcy.

http://www.truck-van.pl/gratishttp://www.truck-van.pl/gratisk l ticckk van ppll ggrattiick van pl/gratihtthhtttthtthhhh
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wana komora spalania, nowe wtryskiwacze, 

podniesienie temperatury spalania oraz wy-

korzystanie chłodnicy oleju z termostatem. 

W  silnikach pozostawiono sprawdzone, 

proste rozwiązania, jak bezpośredni napęd 

wentylatora chłodnicy i  zwykłą turbosprę-

żarkę.

Jako standard w  zautomatyzowanych 

skrzyniach biegów Scania Opticruise wpro-

wadzono hamulec wałka pośredniego. Dzię-

ki temu rozwiązaniu prędkość wałka głów-

nego i pośredniego nie musi być regulowana 

za pomocą pierścieni synchronizujących, co 

ma miejsce w większości konwencjonalnych 

skrzyń biegów. Oba wałki synchronizują się 

znacznie szybciej, a  załączenie kolejnego 

biegu odbywa się w zdecydowanie krótszym 

czasie – średnio w ciągu 0,4 sekundy, czyli 

o połowę szybciej, niż w poprzedniej gene-

racji skrzyni. Pozwala to na lepsze wykorzy-

stanie ciśnienia turbodoładowania i  utrzy-

manie praktycznie niezmiennego momentu 

obrotowego. Zmiana na wyższy bieg od-

bywa się przy zachowaniu wyższej mocy 

i  przebiega łagodniej. Zmodernizowany 

układ napędowy w połączeniu z poprawio-

ną aerodynamiką mają przynieść redukcję 

zużycia paliwa na poziomie od 3 do 5%.

Modyfi kacjom uległo również podwozie 

pojazdu. Oś przednia została przesunięta 

o  5 cm do przodu, co poprawia stabilność 

pojazdu, a  także przyczynia się do popra-

wy skuteczności hamowania. Nowa oś 

zapewnia też lepszy prześwit w  porówna-

niu z  dotychczasowym modelem. Zmiany 

wprowadzono również w tempomacie ada-

ptacyjnym. Teraz może on pracować przy 

każdej prędkości, aż do zatrzymania po-

jazdu, co pozwala na niemal automatyczną 

jazdę w korku.

W nowej Scanii światową premierę mają 

kurtynowe poduszki powietrzne, zintegro-

wane z  dachem kabiny. Zapewniają one 

dodatkową ochronę kierowcy i  pasażera 

podczas przewrócenia pojazdu na bok lub 

dachowania.

Czas zmian

Wraz z wprowadzeniem nowego mode-

lu Scania wzmacnia również rolę rozwią-

zań telematycznych i okołoproduktowych. 

Wszystkie pojazdy wyposażone będą 

w  moduł Scania Communicator, przeka-

zujący dane o  pojeździe do centralnych 

serwerów Scanii. Dzięki temu możliwe jest 

korzystanie choćby z takich rozwiązań jak: 

dynamiczne kontrakty serwisowe, czyli 

dostosowanie interwałów i zakresu obsłu-

gi serwisowej do rzeczywistych warunków 

eksploatacji, czy rozbudowanych możli-

wości komunikacji pomiędzy kierowcą 

a  przewoźnikiem w  ramach usług Scania 

Fleet Management.

Na rynku europejskim pojazdy nowej 

generacji oferowane będą równolegle z do-

tychczasowymi modelami przez cały kolej-

ny rok. W 2017 do zaprezentowanych dziś, 

dalekodystansowych serii R i  S dołączyć 

mają również nowe pojazdy segmentu bu-

dowlanego i  dystrybucyjnego. Sukcesyw-

nie wprowadzane będą również kolejne 

silniki zasilane paliwami alternatywnymi: 

na biodiesel, gaz ziemny i biogaz oraz bio-

etanol. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Scania

sterowania oraz zmodernizowanym osprzę-

tem. Wprowadzono też nową wersję 13-li-

trowego silnika o  mocy 500 KM, uzupeł-

niając ofertę jednostek 410- i 450-konnych. 

W późniejszym okresie pojawi się również 

wersja 370-konna. Spełnienie wymogów 

normy Euro 6 we wszystkich jednostkach 

13-litrowych odbywa się jedynie poprzez 

układ SCR, bez stosowania recyrkulacji 

spalin EGR. Przekłada się to na prostszą 

budowę silnika i  mniejsze zużycie paliwa. 

Dodatkowe oszczędności paliwa przynoszą 

inne zmiany w  konstrukcji, jak przebudo-

Stylistycznie nowy model nawiązuje do poprzednich serii Scanii. 
Linie nabrały jednak dynamiki i ostrości. 

Jakość materiałów wykończeniowych jest więcej niż zadowalająca nie tylko w topowych wersjach V8. 
Wnętrze kabiny jest schludne i praktyczne, pozbawione zbędnych udziwnień. Zwiększona wysokość, 
pojemniejsze schowki i większa leżanka jeszcze bardziej poprawią komfort pracy i wypoczynku.
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Oprócz wybijającego się logo MAN-a

na masce, TGX i  TGS mają również 

nowe wloty powietrza. Do wykończe-

nia wnętrza wykorzystano nowe materiały 

oraz zastosowano nową tapicerkę siedzeń. 

W kabinie dominują ciepłe kolory, co robi 

bardzo dobre wrażenie. Aż nie ma się ocho-

ty wyjść. Miejsce pracy kierowcy zostało 

doposażone w nowy system informacyjno-

-rozrywkowy z ekranami o przekątnej 5 i 7 

cali. Pojazd wyposażony jest w automatycz-

ne refl ektory i  czujniki deszczu. Kierowca 

ma do dyspozycji zaawansowany system na-

wigacyjny. Jego stylu jazdy pilnuje elektro-

niczny trener, który podpowiada pożądane 

zachowania, wpływające na większe bezpie-

czeństwo i ekonomikę eksploatacji. 

Moc i moment w górę

Ponieważ w przyszłym roku mają się zmie-

nić wymogi dla normy Euro 6, MAN wpro-

wadza do swojej oferty nowe silniki. Mają 

teraz wyższe momenty obrotowe, większą 

moc i  niższe zapotrzebowanie na paliwo. 

W silnikach serii D38, D26 i D20 zastosowa-

no w systemie SCR nowy, bardziej reaktyw-

ny materiał katalityczny. Zoptymalizowany 

układ oczyszczania spalin zapewnia niższe 

spalanie, utrzymując emisję zanieczyszczeń 

na niskim poziomie. Po raz pierwszy w no-

wych silnikach serii D08, D20, D26 i  D38 

można stosować parafi nowe oleje napędowe, 

np. uwodornione oleje roślinne (HVO).

Najmocniejsza wersja D38 osiąga prawie 

640 KM mocy i 3000 Nm momentu obro-

towego, już przy niskiej prędkości obro-

towej. Dostępne są też silniki o  mocy 540 

i 580 KM, czyli o 20 KM mocniejsze od po-

przedników. Sześciocylindrowy, 15-litrowy 

silnik rzędowy z wyższym momentem obro-

towym, już przy 900 obr/min może osiągać 

moment obrotowy na poziomie od 2700 do 

3000 Nm, co sprzyja mniejszemu zapotrze-

bowaniu na paliwo i niskiej emisji CO2. 

Zastosowany w  tym silniku układ doła-

dowania składa się z  dwóch połączonych 

szeregowo turbosprężarek różnej wielkości. 

Mniejsza – wysokociśnieniowa – reagu-

je, gdy silnik pracuje na niskich obrotach, 

natomiast większa – niskociśnieniowa 

– zapewnia dodatkowe doładowanie przy 

wyższych prędkościach obrotowych lub 

większych ładunkach. Przy większym ob-

ciążeniu silnika sprężarka niskociśnieniowa 

przejmuje większość funkcji doładowania. 

Takie rozwiązanie pozwala idealnie dobrać 

ilość powietrza doprowadzanego do silnika 

i osiągnąć optymalną krzywą momentu ob-

rotowego. Maksymalny moment obrotowy 

dostępny jest w przedziale od 900 do 1400 

obr/min. Sprzyja to niskiemu spalaniu i ob-

niża częstotliwość zmiany biegów przy jeź-

dzie po pofałdowanym terenie. 

W nowym silniku D38 zastosowano sys-

tem common rail trzeciej generacji z ciśnie-

niem wtrysku dochodzącym do 2500 barów. 

Umożliwia to lepsze rozprowadzenie paliwa 

i sprawia, że spalanie mieszanki jest jeszcze 

dokładniejsze, co obniża zużycie paliwa 

i  poziom emisji CO2. Równocześnie układ 

wtryskowy common rail nowej generacji 

przyczynia się do osiągania maksymalnego 

momentu obrotowego nawet przy niskich 

prędkościach obrotowych. Przy niewielkim 

dodatkowym zapotrzebowaniu na moc zop-

tymalizowana pompa paliwowa dodatkowo 

podnosi ogólną efektywność paliwową. Dal-

sze ograniczenie zużycia paliwa jest osiąga-

ne dzięki sprężarce powietrza, którą można 

Akcent Akcent na lwana lwa
W Hanowerze MAN zaprezentuje odświeżoną gamę swoich pojazdów. Nowe modele 
wyposażono w silniki o mocy dochodzącej do 640 KM i wyższym momencie obrotowym. 
Przy okazji optymalizacji układów napędowych, poprawiono również przód pojazdów i wnętrze. 
Wśród nowinek nie mogło oczywiście zabraknąć elektronicznych produktów i usług. 

Zautomatyzowana skrzynia biegów jest 
oferowana w dwóch wersjach: 12 + 2 biegi 
wsteczne oraz 12 + 4 biegi wsteczne 
i ma precyzyjne sterowanie elektorniczne. 
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wyłączać. System zarządzania ciśnieniem 

powietrza w zależności od potrzeby włącza 

lub wyłącza ją, by nie pracowała na darmo. 

Nowy system zarządzania powietrzem 

utrzymuje temperaturę roboczą silnika na 

stałym poziomie, szybciej doprowadza ją 

do wymaganego poziomu, zwiększa do-

stępną moc i  obniża poziom hałasu wen-

tylatora. 

Nowy termostat reguluje temperaturę 

oleju w silniku w krótszym czasie, więc sil-

nik może pracować jak najdłużej przy moż-

liwie jak najmniejszym tarciu. Na przykład 

podczas jazdy autostradowej regulator tem-

peratury utrzymuje temperaturę oleju na 

nieco wyższym poziomie, by do minimum 

redukować siłę tarcia w silniku. Obniżaniu 

siły tarcia sprzyja również użycie stalowych 

tłoków. Zastosowanie stopu o większej wy-

trzymałości pozwala na zredukowanie odle-

głości osi sworznia od denka, co z kolei daje 

możliwość użycia dłuższych kornowodów, 

zmniejszających nie tylko siły boczne prze-

noszone przez tłok, ale również siłę tarcia 

tłoków w  tulei cylindrów. W  ten sposób 

wydłuża się okres eksploatacji poszczegól-

nych komponentów i równocześnie obniża 

się zużycie paliwa. Pierścienie tłokowe mi-

nimalizują gromadzenie się nagaru, chronią 

tłok i  wydłużają cykl eksploatacji samego 

silnika. Dzięki specjalnie zaprojektowa-

nej plastikowej misce olejowej nowy silnik 

MAN D38 jest również lżejszy. 

Więcej oszczędności

Sześciorzędowy silnik D26 został do-

stosowany do potrzeb flot. W porównaniu 

do poprzedniej generacji moc 12-litrowej 

jednostki zwiększono o  20 KM w  każdej 

klasie, a moment obrotowy o 200 Nm. Sil-

nik jest teraz dostępny w wersji 420, 460 

i 500 KM. Podobnie jak D38, został zmo-

dernizowany pod kątem redukcji zużycia 

paliwa. Jest również wyposażony w nowe, 

obniżające tarcie tłoki stalowe i  górne 

pierścienie tłokowe, w  zoptymalizowany 

układ schładzania oleju z  termostatem 

oraz w  czujniki sterujące prędkością ob-

rotów wentylatora. 

Przeprojektowano także turbosprężarkę, 

której czas reakcji skrócił się dzięki wyższej 

efektywności na etapach sprężania wysoko- 

i niskociśnieniowego, szczególnie w trakcie 

łagodnego przyspieszania przy umiarkowa-

nej prędkości. D26 jest bardziej elastyczny, 

zapewniając większą dynamikę jazdy. Zop-

tymalizowano również układ recyrkulacji 

spalin: do wszystkich cylindrów trafi a lep-

sza mieszanka, poprawiają się cykle dołado-

wania oraz proces spalania. Dzięki temu ob-

niżył się poziom tlenku azotu w spalinach. 

Regulowana pompa płynu chłodzącego, 

w przeciwieństwie do wcześniejszych pomp 

nieregulowanych i obracających się w trybie 

stałym, umożliwia kierowanie płynu chło-

dzącego tam, gdzie jest niezbędny i  tylko 

wtedy, gdy jest niezbędny. Praca pompy jest 

regulowana w  trybie ciągłym, w  przedzia-

le od 20 do 95% wydajności, przez sprzęgło 

wiskotyczne. Jeżeli zapotrzebowanie na ciecz 

chłodzącą spada, na przykład przy ruchu 

dalekobieżnym, moc mechaniczną pompy 

można obniżyć o 80%, co pozwala zaoszczę-

dzić paliwo. Równocześnie w  fazie rozgrze-

wania silnik szybciej osiąga temperaturę ro-

boczą, co z kolei obniża jego ogólne zużycie. 

D26 został standardowo wyposażony 

w elektronicznie sterowany hamulec EVBec 

o sile hamowania 325 KM (przy 2400 obr/

min). Dzięki jego wydajności oraz zinte-

growaniu z system zarządzania hamulcami, 

pojazd pracuje efektywniej i pobiera mniej 

paliwa, a  hamulce tarczowe i  komponenty 

układu napędowego mniej się zużywają. 

Wzrasta też bezpieczeństwo jazdy. Ulep-

szony EVBec płynnie współpracuje z MAN 

BrakeMatic, tempomatem sterowanym za 

pomocą GPS MAN Effi  cientCruise czy tem-

pomatem adaptacyjnym ACC (Adaptive 

Cruise Control). Pojazd może być również 

wyposażony w retarder, sterowany w sprzę-

żeniu z hamulcem EVB. 

Nowe funkcje zyskały też silniki serii D08 

i  D20. D20 korzysta z  większości innowa-

cyjnych rozwiązań, zastosowanych w  D26, 

w tym: zoptymalizowanego układu schładza-

nia oleju z termostatem, sterowanego czujni-

kiem wentylatora, regulowanej pompy płynu 

chłodzącego i ulepszonego systemu recyrku-

lacji spalin. Innowacje objęły również stan-

dardowe doposażenie silnika w elektronicz-

nie regulowany hamulec silnikowy EVBec. 

Natomiast D08 otrzymał nowe oprogra-

mowanie. Nowy czujnik poziomu płynu 

chłodzącego zapobiega pracy przy zbyt 

niskim jego poziomie i  na czas zapobiega 

uszkodzeniu. Zastosowano również w  tym 

silniku sterowany czujnikiem wentylator 

i nowy czujnik poziomu oleju. Wersje 250, 

290 i 340 KM dla modelu sześciocylindro-

wego oraz 150, 180 i  220 KM dla modelu 

czterocylindrowego pozostały niezmienio-

ne. Jednostkę sześciocylindrową o  mocy 

340 KM wyposażono w  zoptymalizowany 

systemem intercoolera, który obniża ob-

ciążenie cieplne części układu chłodzącego 

i minimalizuje jego zużycie. 

Dedykowane branży

MAN zoptymalizował również automa-

tyczną skrzynię biegów TipMatic, wprowa-

dzając oprogramowanie dostosowane do 

różnych zadań. Zamawiając pojazd, można 

wybierać spośród pięciu programów zmia-

ny biegów: Fleet (pojazdy długodystanso-

we, zmieniający się kierowcy), Profi  (dla 

wprawnych kierowców, którzy świetnie zna-

ją zasady ekonomicznej jazdy), Off road (na 

drogi nieutwardzone), Emergency (służ-

by ratunkowe, np. straż pożarna), Collect 

(branża komunalna).

Do skrzyni biegów każdego typu wpro-

wadzono dodatkowe funkcje manewrowe, 

uruchamiane przyciskiem. 

Funkcja SmartShift ing dostosowuje pracę 

skrzyni do każdej sytuacji. Uwzględniając 

pozycję pedału gazu, masę pojazdu oraz opo-

ry ruchu, oprogramowanie skrzyni określa 

optymalną dla danej sytuacji szybkość zmia-

ny biegów. W  założeniu funkcja SmartShi-

ft ing ma służyć znalezieniu równowagi mię-

dzy komfortem, efektywnością i prędkością. 

Funkcja wsparcia zmiany biegów na wyż-

sze (HSU), daje możliwość przeskoczenia aż 

trzech biegów. Wspomaga ją hamulec silni-

20 lipca 2016 r. dwa pojazdy: z pakietami EfficientLine 2 i 3
wyruszyły z Monachium w trasę o długości prawie 4000 km.
Podczas targów w Hanowerze dowiemy się, o ile 
oszczędniejsza okazała się najnowsza wersja tego pakietu. 

Silniki stosowane w MAN-ach mają 
teraz większą moc i wyższy moment 
obrotowy. Podnosi to ich sprawność 
i wpływa na obniżenie zużycia paliwa.

www.truck-van.pl
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bilnych nawierzchniach. Wystarczy wci-

snąć przełącznik i  naprzemiennie naciskać 

i  zwalniać pedał gazu. Funkcja ta załącza 

sprzęgło zgodnie z sekwencją pracy pedału 

gazu tak szybko, że pojazd może wydostać 

się z  pułapki. TipMatic automatycznie wy-

biera odpowiedni bieg, redukując obroty 

koła napędowego i zapobiegając poślizgom. 

Praca w sieci

Zgodnie z  duchem czasu MAN pracuje 

również nad rozwiązaniami elektronicz-

nymi, które odgrywają coraz większą rolę 

w  branży transportowej. Do życia został 

powołany odrębny pion, którego zadaniem 

jest wprowadzanie nowych rozwiązań elek-

tronicznych. W opracowywanie i wdrażanie 

wymogów technicznych i  aplikacji cyfro-

wych służących projektowaniu rozwiązań 

sieciowych jest zaangażowanych około 100 

pracowników. W  maju br. MAN Truck 

& Bus ogłosił, że zainwestował w amerykań-

ską spółkę FR8 Revolution Inc. Opracowa-

ła ona zintegrowany „system operacyjny” 

połączonej siecią branży transportowej. To 

przeznaczona dla spedytorów, przewoź-

ników i  kierowców platforma umożliwia-

jąca planowanie operacji transportowych 

w  oparciu o  dane pozyskiwane w  czasie 

rzeczywistym. Platforma ma charakter 

otwarty i wielobranżowy, i daje możliwość 

wprowadzania aplikacji dedykowanych 

dla każdej z  uczestniczących w  niej grup. 

Dzięki inwestycji w  FR8 MAN włączy się 

aktywnie w  kształtowanie procesu cy-

frowej transformacji branży, zdobywając 

doświadczenia i  przenosząc je na modele 

biznesowe w Europie. Już od 2017 r. każdy 

ciągnik MAN będzie wyposażony w opro-

gramowanie niezbędne do optymalnej wy-

miany danych w ramach sieci. 

Wraz z  nowymi modelami MAN po-

każe też najnowszą oszczędną wersję 

z  pakietem Effi  cientLine 3, który łączy 

rozwiązania techniczne i aerodynamiczne 

poprawiające efektywność paliwową. Do 

chwili obecnej z  linii montażowych zje-

chało ponad 60 tys. pojazdów z wyposaże-

niem Effi  cientLine. W  lipcu miał miejsce 

test porównawczy zestawów z naczepami: 

MAN TGX 18.500 4×2 BLS Effi  cientLine 3 

i MAN TGX 18.480 4×2 BLS z Effi  cientLi-

ne 2, które przejechały 4000 km. W Hano-

werze fi rma ogłosi, o  ile dokładnie nowa 

wersja jest oszczędniejsza od poprzednika. 

Na razie producent podaje, że pozwala za-

oszczędzić kolejne 5%. 

MAN dotrzymuje kroku konkurencji, 

wprowadzając zmiany w swoich pojazdach 

w sposób wyważony, jednocześnie podąża-

jąc za potrzebami rynku. Bardziej oszczęd-

ne pojazdy to dziś konieczność. Lift ing 

zewnętrzny pozwala zaspokoić doznania es-

tetyczne. Niespodzianką godną podkreśle-

nia jest przearanżowane wnętrze, zaprojek-

towane w  ciepłych kolorach, wykończone 

wysokiej jakości materiałami. Komfortowe 

warunki pracy kierowcy nabierają sporego 

znaczenia. Tym argumentem można dzisiaj 

zachęcić dobrego pracownika. Dzięki do-

stawczemu modelowi TGE, którego premie-

ra zapowiadana jest również w Hanowerze, 

MAN może konkurować na rynku pojaz-

dów o dmc od 3 do 16 t. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, MAN

kowy EVBec, który zamyka przepustnicę, 

powodując gwałtowny spadek obrotów sil-

nika przy rozłączonym sprzęgle. Funkcja ta 

może okazać się szczególnie przydatna przy 

podjeździe pod strome wzniesienia. 

Nowa wersja tempomatu MAN Effi  cient-

Cruise oferowana jest z  funkcją Effi  cientRoll. 

Włącza ona wolny bieg przy łagodnym nachyle-

niu zbocza, tak by wykorzystać rozpęd pojazdu.

Effi  cientCruise analizuje topografi ę dro-

gi przed pojazdem, dostosowując jego pracę 

i prędkość dla podniesienia wydajności. W po-

równaniu z  typowymi pojazdami, wyposażo-

nymi w tempomaty standardowe, nowa wersja 

MAN Effi  cientCruise w połączeniu z Effi  cient-

Roll, daje nawet 10% oszczędności paliwa.  

W spowolnionym ruchu drogowym funk-

cja Idle Speed Driving pozwala pojazdowi 

bezwładnie toczyć się, bez konieczności 

używania pedału gazu i sprzęgła. Dostępna 

jest dla pierwszych sześciu biegów. Biegi na 

wyższe można zmieniać ręcznie, natomiast 

redukcja następuje automatycznie, np. kie-

dy kierowca hamuje. Takie rozwiązanie po-

zwala kierowcy na delikatne prowadzenie 

pojazdu na biegu jałowym w korku i dodat-

kowo chroni sprzęgło. 

Skrzynia MAN TipMatic zapewnia rów-

nież sprawne ruszanie na śliskich, niesta-

W Hanowerze swoją premierę będzie miał również najmniejszy przedstawiciel MAN-a. 
Dostawczy TGE to bliźniak VW Craftera. Będzie oferowany w wersji o dmc od 3,0 do 5,5 t.

Jasne wnętrze i wysokiej jakości materiały podnoszą walory estetyczne odświeżonej gamy pojazdów MAN TG. 
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Wypróbuj nową jakość 
okładzin klocków hamulcowych 
OptiPACK™
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OLOG
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Na przestrzeni lat 1997–2025 koszt 

akumulatorów ma spaść o 60%. Rów-

nocześnie moc ogniw ma wzrosnąć 

o około 250%. Oznacza to, że już niedługo 

elektryczne pojazdy będą nie tylko tańsze, 

ale również lżejsze. Dzisiaj najważniejszym 

argumentem przemawiającym za ich stoso-

waniem jest cichobieżność i bezemisyjność 

– pod warunkiem jednak, że prąd, którym 

są napędzane, został wytworzony ze źródeł 

odnawialnych. 

200-kilometrowy zasięg

Mercedes-Benz zrobił właśnie kolejny 

krok w kierunku elektromobilności. W lip-

cu swoją premierą miał Urban eTruck. To 

trzyosiowa, 26-tonowa dystrybucyjna cięża-

rówka napędzana silnikiem elektrycznym. 

Rozstaw osi wynosi 4900 mm. Koła tylnej 

osi są napędzane za pośrednictwem silni-

ków elektrycznych zamontowanych w  pia-

stach kół. Energia do ich zasilania pocho-

dzi z  modułowego zestawu akumulatorów. 

Maksymalna moc silników wynosi 2 × 125 

kW, a  moment obrotowy – 2 × 500 Nm. 

W połączeniu z przekładnią moment na ko-

łach sięga 11 000 Nm. Ponieważ jednostka 

elektryczna generuje pełen moment obro-

towy przy bardzo niskich obrotach, Urban 

eTruck zapewnia bardzo dobre osiągi i dy-

namikę jazdy.

Silniki czerpią energię z zestawu akumu-

latorów składającego się z  trzech modułów 

baterii litowo-jonowych o łącznej pojemno-

ści 212 kWh. Daje to zasięg do 200 km i od-

powiada 20 l oleju napędowego, co w przy-

padku konwencjonalnego napędu pozwala 

przejechać 100 km. Zależnie od wymagań 

co do zasięgu, zestaw akumulatorów można 

modyfi kować, dodając lub usuwając modu-

ły. Podłączanie elektrycznej ciężarówki do 

stacji ładowania odbywa się za pomocą roz-

powszechnionego w  Europie, standaryzo-

wanego złącza Combined Charging System 

(CCS) typu 2. Przy mocy ładowania 100 kW 

pełne naładowanie akumulatorów trwa 2–3 

godziny. Akumulatory są ładowane również 

w  trakcie jazdy, podczas hamowania – gdy 

energia kinetyczna zamieniana jest w  elek-

tryczną. Silniki elektryczne zachowują się 

wówczas jak generatory i  ładują akumula-

tory. Przy okazji zmniejsza to obciążenie 

hamulców.

Rachunek zysków i strat
Elektryczna ciężarówka? A co z zasięgiem, ładownością, infrastrukturą? Niewiadomych jest 
dużo, jednak Mercedes uspakaja: w dystrybucji na krótkie dystanse to ma sens.

www.truck-van.pl
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Elektrycznie napędzana oś waży około 

1000 kg, a pozostałe niezbędne komponen-

ty napędu elektrycznego – 900 kg. Najcięż-

szym elementem są akumulatory, które wraz 

z mocowaniami ważą 2500 kg. Równoważy 

to brak tradycyjnej jednostki napędowej, 

wału napędowego, mechanizmu różnico-

wego i zbiornika paliwa, na które w sumie 

przypada około 2700 kg. Oznacza to, że 

przyrost masy Urban eTruck w opisywanej 

konfi guracji względem konwencjonalnej 

ciężarówki wynosi około 1700 kg.

Ponieważ Komisja Europejska opowiada 

się za zwiększeniem dopuszczalnej masy 

całkowitej ciężarówek z  napędami alterna-

tywnymi nawet o 1 tonę, powinno to zrów-

noważyć masę napędu elektrycznego. 

Dynamiczny jak diesel

Oś napędowa w  Urban eTrucku bazuje 

na konstrukcji ZF AVE 130, wykorzysty-

wanej już jako niskopodłogowa oś porta-

lowa w  autobusach Mercedesa z  napędem 

hybrydowym i  wodorowym. Na potrzeby 

elektrycznego pojazdu została ona jednak 

kompleksowo zmodyfi kowana. Otrzymała 

m.in. nową, wyżej zamocowaną obudowę, 

zapewniającą prześwit ponad 200 mm. Spo-

sób montażu osi został zmieniony pod kątem 

typowej dla ciężarówek konstrukcji ramowej.

Kolejną charakterystyczną cechą są sze-

rokie pojedyncze opony typu super single 

w  rozmiarze 495/45 R 22,5, zastosowane 

z uwagi na szerokość ramy podwozia w po-

łączeniu z umiejscowieniem silników elek-

trycznych bezpośrednio przy piastach kół. 

Super single są lżejsze od konwencjonal-

nych podwójnych opon, dzięki czemu wzra-

sta ładowność. Maksymalne dopuszczalne 

obciążenie osi napędowej nie odbiega od 

normalnego poziomu i wynosi 11,5 tony.

W  przypadku osi przedniej i  wleczonej 

zastosowano sprawdzone podzespoły z cię-

żarówek Mercedesa. Każda z nich ma poje-

dyncze opony w  rozmiarze 315/70 R 22,5. 

Oś wleczona jest skrętna. W  celu zmniej-

szenia masy Urban eTruck jest wyposażony 

w aluminiowe felgi.

Na potrzeby elektrycznej ciężarówki oś 

napędowa jest chłodzona cieczą. Przy obu 

kołach zostały zamontowane trójfazowe sil-

niki asynchroniczne. Napięcie znamionowe 

wynosi 400 V.

Kluczową zaletą silników elektrycznych 

jest ich charakterystyka. Podczas gdy jed-

nostka spalinowa stopniowo, w miarę wzro-

stu prędkości obrotowej, osiąga coraz więk-

szy moment obrotowy, silnik elektryczny 

generuje swój maksymalny moment niemal 

natychmiast, przy bardzo niskich obrotach. 

W  zakresie dynamiki jazdy Urban eTruck 

zachowuje się jak ciężarówka z  silnikiem 

wysokoprężnym o podobnej mocy.

Z  uwagi na napęd całkowicie elektrycz-

ny również dodatkowy osprzęt pojazdu jest 

sterowany elektrycznie. Dotyczy to kompre-

sora układu hamulcowego, pompy wspoma-

gania oraz sprężarki klimatyzacji.

Oś napędowa z silnikami w piastach kół 

oszczędza miejsca na ramie i zapewnia efek-

tywne wykorzystanie przestrzeni. Akumu-

latory są dobrze chronione w czasie ewen-

tualnego wypadku.

Do ogrzewania kabiny służy ciepło reszt-

kowe pochodzące z  układu chłodzenia ze-

społu napędowego. Układ klimatyzacji ko-

rzysta z elektrycznie sterowanej sprężarki.

Urban eTruck ma trafi ć do seryjnej pro-

dukcji na początku następnej dekady. Czyli 

za około 3 lata. W Hanowerze podczas wysta-

wy IAA zobaczymy Urban eTrucka w pełnej 

krasie. W  lipcu miał jeszcze ukryte oblicze. 

Na targach Mercedes ma również zdradzić 

więcej szczegółów na temat tego modelu.

W godzinę 80%

Mniejszy Fuso Canter E-Cell już od dawna 

dysponuje napędem w pełni elektrycznym. Po 

raz pierwszy pokazano go w 2010 roku, a czte-

ry lata później pojawiła się druga generacja. Po 

udanych, rocznych testach fl otowych w Portu-

galii od wiosny 2016 roku przechodzi pierwsze 

testy fl otowe w Niemczech. Mają one potrwać 

cały rok. W  tym czasie cztery egzemplarze 

Cantera E-Cell są użytkowane przez gminę 

Stuttgart (dwie wywrotki pomagają przy bu-

dowie dróg i  utrzymaniu terenów zielonych, 

a dwa pozostałe z nadwoziami skrzyniowymi 

służą do transportu mebli i  odbioru śmieci), 

a piąty wykorzystuje fi rma logistyczna Hermes 

do dostarczania paczek na terenie miasta. 

Zestawy akumulatorów Fuso Cantera 

E-Cell o  łącznej pojemności 48 kWh znaj-

Baterie mają budowę modułową, dzięki czemu można regulować ich wielkość, masę 
i pojemność. Jedna bateria skład się z takich 10 do 15 modułów.

Schemat rozmieszczenia 
poszczególnych zespołów w Urban 
eTrucku. Konstruktorzy starali się, aby żaden 
z elementów układu napędowego nie zmniejszał 
użyteczności podwozia i nie przeszkadzał w zabudowie.

Oś napędzana elektrycznie

Akumulatory

Podwozie
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dują się po lewej i  prawej stronie ramy. 

Silnik elektryczny rozwija moc 110 kW, 

a  moment obrotowy wynosi 650 Nm. Za-

leżnie od trybu eksploatacji, zasięg pojazdu 

wynosi ponad 100 km, co jednak mocno 

ogranicza jego pracę. W  Europie ładowa-

nie akumulatorów odbywa się za pomocą 

tego samego, standaryzowanego złącza CSS 

typu 2, co w  przypadku ciężarówki Urban 

eTruck. Fuso Canter E-Cell może być szyb-

ko naładowany do 80% pojemności baterii 

w ciągu godziny. Wbrew pozorom to długo. 

Biorąc pod uwagę, że pojazd ma pracować, 

godzinna przerwa w ciągu dnia na dołado-

wanie, może wypaść w najmniej fortunnym 

momencie. Oczywiście wszystko jest kwe-

stią dogrania pracy, ale w praktyce może to 

okazać się kłopotliwe. Pełne ładowanie aku-

mulatorów ze źródła prądu 230 V/16 A trwa 

7 godzin.

Nośność podwozia 6-tonowego elek-

trycznego Cantera wynosi 3 tony. W przy-

padku wywrotki lub nadwozia typu kon-

tener z windą ładowność spada do 2 ton.

Standardowy, 3-litrowy silnik Diesla 

zastąpiła w  elektrycznym Canterze jed-

nostka elektryczna z magnesami trwałymi 

zamontowana bezpośrednio za niezmie-

nioną kabiną kierowcy. Jej moc maksymal-

na wynosi 110 kW, a maksymalny moment 

obrotowy – 650 Nm. Za pośrednictwem 

przekładni jednostopniowej napędzana 

jest tylna oś. Podobnie jak w  przypadku 

skrzyni automatycznej, kierowca ma do 

dyspozycji tryby pracy D, N, R i  P oraz 

praktyczną funkcję pełzania do przodu 

i do tyłu.

Gdy kierowca zdejmuje nogę z  pedału 

przyspieszenia, pojazd przełącza się w tryb 

hamowania rekuperacyjnego. Do wyboru są 

dwa tryby hamowania, wybierane za pomo-

cą przełącznika przy kolumnie kierownicy. 

Jednostka elektryczna pełni wówczas funk-

cję generatora i  przekazuje do akumulato-

rów energię hamowania. 

64% taniej

Canter E-Cell jest niemal bezgłośny, 

dzięki czemu świetnie sprawdzi się pod-

czas nocnych dostaw lub we wczesnych go-

dzinach porannych, zwłaszcza w  rejonach 

ograniczonej emisji spalin i  hałasu. Aby 

uniknąć ryzyka związanego z  potrąceniem 

pieszego, pojazd wyposażono w aktywowa-

ny przyciskiem system VSP (Vehicle Sound 

for Pedestrians), emitujący wyraźny, acz 

niezbyt głośny sygnał ostrzegawczy.

Bezemisyjny Canter E-Cell w porówna-

niu z wersją wysokoprężną emituje o 37% 

niej CO2 (przy uwzględnieniu emisji wy-

generowanej przy produkcji prądu). Kosz-

ty eksploatacji takiego pojazdu są o  64% 

niższe. 

Aktualnie prowadzone są już prace nad 

kolejnym wcieleniem elektrycznego Can-

tera, który na rynek trafi  pod nazwą Fuso 

eCanter. 

Elektryczne pojazdy, mimo ogromnego 

postępu, nadal wydają się mrzonką. Ich wy-

soki koszt, brak infrastruktury do ładowa-

nia akumulatorów, ograniczona ładowność 

i mobilność, stawiają pod znakiem zapytania 

opłacalność takiej inwestycji. Oczywiście 

pracują ciszej, nie zanieczyszczają powietrza 

w miejscu pracy i ich eksploatacja jest tańsza, 

ale to wszystko nie wystarczy, by przechylić 

szalę na rzecz elektromobliności. Jak dotąd 

największą szansę na zaistnienie mają au-

tobusy z  takim napędem, ale ich praca jest 

bardzo przewidywalna, trasy stosunkowo 

krótkie i  mają stałe miejsca postoju, gdzie 

akumulatory mogą być ładowane indukcyj-

nie. Mimo tych wszystkich zalet i  ten seg-

ment musi bardzo zabiegać o klientów, a ma 

o tyle łatwiej, że wiele tutaj zależy od samo-

rządów i zakupy mają często charakter poli-

tyczny, więc jest miejsce dla haseł ekologicz-

nych i pieniądze na ich realizację. Rachunek 

ekonomiczny schodzi na plan drugi. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Daimler

Napełnianie baterii odbywa się za 
pomocą standardowego złącza Combined 
Charging System (CCS) typu 2.
Przy mocy ładowania 100 kW pełne 
naładowanie akumulatorów trwa 2–3 
godziny, co zapewnia zasięg 200 km. 
Optymalnym rozwiązaniem w przypadku 
takiego transportu byłoby doładowywanie 
akumulatorów np. podczas rozładunku 
i załadunku, wymagałoby to jednak 
kolejnych inwestycji.

W tym roku elektrycznego Cantera testowała firma logistyczna Hermes. Służył on do dostarczania 
paczek na terenie miasta. W ciągu 50 dni przejechał 1000 km. Dziennie pokonując ok. 80 km. 
Podsumowując test, zwrócono uwagę na cichą pracę pojazdu, co podnosi komfort pracy kierowcy 
oraz szybkie ładowanie akumulatorów. Do poprawki zgłoszono zasięg – który powinien wynosić co 
najmniej 150 km, oraz zbyt skromną infrastrukturę umożliwiającą ładowanie akumulatorów. Uwagi 
dotyczyły też zbyt wysokiego kosztu zakupu takiego pojazdu. 

www.truck-van.pl
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W SILNIKU MOC

HI-MATIC

O miobiegowa, automatyczna 
skrzynia biegów

EKONOMIA

Oszcz dno  paliwa 
do 14% dzi ki EcoPack

JEST MOC!

ZWROTNO

rednica zawracania 
10,5 m

POJEMNO

Kubatura przestrzeni
 adunkowej 19,6 m3 

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



Seria T pojawiła się po rewolucji, która 

wymiotła wszystkie poprzednie mode-

le ciężarowych Renault, wliczając Ma-

gnum. Niezapomniana „magnumka”, choć 

kontrowersyjna, zaskarbiła sobie sympatię 

wielu kierowców. Z zazdrością podpatrywali 

ją konkurenci, którzy również zaczęli wpro-

wadzać kabiny z  płaską podłogą. Z  punktu 

widzenia historyka, jest to jedna z najbardziej 

znaczących ciężarówek europejskich prze-

łomu XX i XXI wieku. Kabina High Sleeper 

Maxispace mierzy się z legendą Magnum. 

Ciągle w przyszłość

Jednego Francuzom nie można odmó-

wić: fantazji. Renault T520 Maxispace 

robi wrażenie wielkością, która uwypukla 

charakterystyczne elementy stylizacji całej 

rodziny T. Upływ czasu od chwili premie-

ry sprawił, że przód nawiązujący zdaniem 

twórców do maski samuraja, przestał szo-

kować, a  zaczyna smakować. Koncepcja 

sprawdziła się i Renault korzystnie wyróż-

nia się na tle rywali. 

Równie ciekawie jest wewnątrz. Tablica 

rozdzielcza jest czytelna, mimo różnorodno-

ści tworzących ją elementów. Widoczna jest 

fascynacja projektantów rozwiązaniami, któ-

re wybiegają ponad przeciętność. Cyfrowy 

prędkościomierz, hamulec ręczny włączany 

klawiszem czy przełączniki, które można 

przekładać między kieszeniami w panelu po 

prawej stronie, są funkcjonalne, a jednocze-

śnie dają poczucie obcowania z  wyjątkowo 

nowoczesnym pojazdem. Sterowanie zauto-

matyzowaną skrzynią biegów Optidriver 

ulokowano na dźwigience pod kierownicą, 

co oszczędza miejsce i  ogranicza koniecz-

ność odrywania rąk od kierownicy. Na le-

wym słupku jest gniazdo na telefon ze złą-

czem do ładowania. Praktycznie i wygodnie. 

Miejsce kierowcy z wszechstronnie regu-

lowanym fotelem, w którego oparciu są za-

mocowane pasy bezpieczeństwa, jest wyod-

rębnione z pozostałej części kabiny. Przede 

Według Według legendylegendy
Kabina High Sleeper jest największa, spośród oferowanych 
w serii T. Czy w wersji Maxispace jest zarazem najlepsza? 

wszystkim wizualnie, poprzez obejmującą 

je tablicę rozdzielczą oraz ciemną kolorysty-

kę. Pozostała część wnętrza jest utrzymana 

w  jasnej, optymistycznej tonacji. Dodat-

kowy efekt psychologiczny wynika z  pro-

cedury „zajmowania stanowiska pracy”. 

Siadając za kierownicą, trafi amy do świata 

wskaźników i  przełączników. Opuszczając 

fotel, przechodzimy do przestrzeni wolnej 

od nich, nacechowanej komfortem i pewną 

Futurystyczna, ale ergonomiczna tablica rozdzielcza 
ma interesujące materiały wykończeniowe i kolorystyką 
odróżnia się od pozostałej części kabiny. 
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dozą intymności. Oświetlenie również moż-

na dostosować do potrzeb i nastroju. 

Lunch, lektura, laptop

Płaska podłoga sprawia, że po kabinie 

wędruje się jak po dobrze znanym pokoju. 

Wysokość wnętrza wynosząca 213,6 cm, po-

zostawia dużo swobody nawet kierowcom 

o wzroście wyższym niż przeciętny. Wariant 

Maxispace dodaje do tego zalety, wynikające 

ze szczególnej organizacji przestrzeni. Jest 

przeznaczony dla kierowcy jeżdżącego w po-

jedynkę. Leżanka jest tylko na dole. Miejsce 

górnej zajmują głębokie schowki zasłania-

ne roletami. Ponieważ nad przednią szybą 

jest standardowy zestaw schowków, nie ma 

problemu z ulokowaniem ubrań i przekąsek 

nawet na długie wyjazdy. Nie pierwszy raz 

Renault Trucks proponuje ciężarówkę dla 

jeżdżących samotnie, przykładem choćby 

Premium Single sprzed kilkunastu lat. Tym 

razem doprowadza otoczenie jadącego do 

perfekcji, proponując mu kilka alternatyw-

nych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Rozkładana leżanka o szerokości przekra-

czającej 79 cm stwarza dogodne warunki do 

wypoczynku. Spokojny sen zapewnia rygiel 

przy drzwiach. Krótszą przerwę lub czas re-

laksu przeznaczony na czytanie, oglądanie 

fi lmu czy grę można spędzić na składanym 

„leżaku”. Lekkie oparcie jest unieruchamia-

ne ciężarem ciała kierowcy. Banalnie pro-

sty „patent” pozwala zająć pozycję bardziej 

„aktywną” z  wyprostowanymi plecami lub 

raczej „odprężającą”, półleżącą. 

Jeśli kierowca nie ma ochoty na leżenie, może 

po prostu zasiąść na obracanym fotelu pasaże-

ra i z tej pozycji patrzeć na ekran, umieszczony 

nad drzwiami po przeciwnej stronie albo… 

zjeść obiad przy stole, posługując się zastawą 

dołączoną do wyposażenia. Przy tylnej ścianie 

kabiny jest składany, duży i  stabilny stół. Pod 

blatem jest skrytka z dobrze zabezpieczonymi 

talerzami i sztućcami dla dwóch osób. Można 

więc przyjąć gościa, albo… zmywać rzadziej, za 

to od razu cały komplet. 

Egzemplarz na zdjęciach był bogato wy-

posażony. W  schowkach na tylnej ścianie 

ulokowano zamykany szyfrem sejf, podob-

ny jak w hotelach oraz ekspres do kawy. Do 

pełni szczęścia brakowało chyba tylko toste-

ra z grillem. Lodówka była, pod leżanką. 

Staranny dobór

Jeśli posłużyć się nomenklaturą lansowa-

ną na wyrost przez niektórych producentów 

ciężarówek, Renault T z  kabiną Maxispace 

w  pełni zasługuje na miano pojazdu klasy 

„premium”. Nie tylko z powodu przestrzeni 

w kabinie i bogactwa pomysłowych i przy-

datnych akcesoriów, ale również ze wzglę-

du na jakość materiałów i  wykończenia. 

Wprawdzie nie znajdziemy tu „luksusowe-

go” drewna, ale są wygodne, skórzane fotele 

i kierownica, a reszta wy-

kończenia w pełni odpo-

wiada futurystycznemu 

stylowi samochodu. 

Układ napędowy 

z  520-konnym silni-

kiem i  zautomatyzowa-

ną skrzynią Optidriver 

pasuje do kabiny Maxi-

space. Zapewnia dobre 

osiągi i  jest cichy i  nie-

męczący w długiej trasie. 

Zestaw nie dał po sobie 

poznać, że jest w  pełni 

załadowany, w  czym za-

sługa momentu obroto-

wego dochodzącego do 

2550 Nm już przy nieco 

ponad 1000 obr/min. 

Ciekawostką była nacze-

pa o  opływowym kształ-

cie, z  obudowanymi na 

wysokości kół bokami 

zwężająca się i obniżająca 

nieco ku tyłowi. W dobie 

„optymalizacji przebie-

gu transportu”, ciekawie 

byłoby sprawdzić, jak 

się mają ustępstwa na rzecz aerodynamiki, 

przejawiające się pewnym ograniczeniem 

ładowni, do rezultatów maksymalizacji 

ilości przewożonego ładunku. Innymi sło-

wy, czy nieco mniej pojemny, ale bardziej 

opływowy zestaw, dzięki mniejszemu spa-

laniu, nie wykonuje przewozów taniej niż 

typowy „klocek”, który za to jednorazowo 

wozi więcej. Na pewno rzecz jest nie tylko 

w kalkulacji wydajności przejazdu, ale i ce-

nie naczepy. „Klocki” są tanie. 

Wracając do tematu: T520 Maxispace 

z  aerodynamiczną naczepą to pojazd im-

ponujący pod każdym niemal względem. 

Sam ciągnik zaś, jest prawie „samochodem 

kampingowym”, domem, który zabiera się 

ze sobą do pracy. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Dwa pokolenia: w kabinie Maxispace znalazły się niektóre 
rozwiązania sprawdzone wcześniej w Magnum. 

Renault T 520 High Sleeper Maxispace 4×2 Euro 6

Dmc (t) .......................................................................................19
Masa własna (kg) ..................................................................8534
Rozstaw osi (mm) ..................................................................3800
Typ silnika ...........................................................................DTI13
Liczba i układ cylindrów ............................................................R6
Pojemność (dm3) ....................................................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) .........................520/382/1450÷1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ...........................2550/1050÷1400
Skrzynia biegów .............zautomatyzowana Optidriver AT 2612E
Przełożenie przekładni głównej ..............................................2,64
Przeglądy .............................................................. co 100 tys. km
Gwarancja ...................... pełna 1 rok + 1 rok na układ napędowy 
  ....................(możliwość rozszerzenia o kontrakty serwisowe)

Ekspres do kawy, sejf i telewizor 
– jak w dobrym hotelu. 

Nie wychodząc z kabiny można zjeść 
posiłek przy normalnym stole.
Zastawa jest w skrytce pod blatem. 

Prostej konstrukcji leżak jest przydatny podczas 
krótszego czy bardziej aktywnego wypoczynku, 
gdy kierowca sięga po laptop czy gazetę. 

www.truck-van.pl
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„„BBiorąc udział w  targach IAA 

w  roku naszego jubileuszu od-

czuwamy dumę, ale bezustannie 

patrzymy w  przyszłość, aby być w  nur-

cie przemian, jakim podlega nowoczesny 

transport drogowy – mówi Helmut Fliegl, 

dyrektor zarządzający. – Naszym celem 

był i jest zrównoważony rozwój. Przyczepy 

i naczepy, które prezentujemy u progu je-

sieni w Hanowerze są zaprojektowane jako 

lekkie i  wydajne. Dążymy do podniesie-

nia ładowności, a  jednocześnie zwracamy 

uwagę na ich żywotność i  zachowanie na 

drodze. Wszechstronność i trwałość przez 

długie lata – tak rozumiemy zrównoważo-

ny rozwój.”

Wysoka ładowność, mniejszy maut

„Pomysły są naszym napędem”, brzmi 

motto tegorocznej ekspozycji Fliegla. Zgod-

nie z nim będą prezentowane pojazdy, które 

dzięki unikalnym cechom budowy, zyskują 

zupełnie nowe walory użytkowe. Przykła-

dem są dwie nowości z rodziny naczep kur-

tynowych Twin: RoadRunner i  MegaRun-

ner. Są to pojazdy, które wyposażono tylko 

w dwie osie, dzięki czemu pozwalają zaosz-

czędzić na maucie w  porównaniu z  typo-

wym zestawem z naczepą 3-osiową. Ładow-

ność pierwszej z nich wynosi odpowiednio 

26  633 kg przy masie własnej 5367 kg,

natomiast wariantu Mega 26  305 kg przy 

masie własnej 5695 kg. 

Eksponowana w  Hanowerze naczepa 

RoadRunner jest wyposażona w system za-

pobiegający zaleganiu lodu na dachu, nato-

miast MegaRunner w układ monitorowania 

ciśnienia w oponach (TPMS) fi rmy Haldex, 

mechanicznie unoszony o  400 mm dach 

Fliegl Eco Lift , system zabezpieczający boki 

przed uszkodzeniem przez ładunek znajdu-

jący się na paletach, uszczelnienie podłogi 

oraz system Trailer Info, który zbiera i prze-

chowuje dane o eksploatacji naczepy, w tym 

przebieg i obciążenie osi. 

Ponadto obydwie naczepy mają na po-

kładzie system mocowania ładunku Load-

-Lock-Profi le. Jego głównym elementem 

jest rama zewnętrzna, która umożliwia 

zakotwiczenie praktycznie w  dowolnym 

punkcie pasów lub innych akcesoriów do 

przytrzymywania ładunku. Przednie ścia-

ny naczep są chronione wzmocnieniem 

Heavy Blocker. Obie mają również central-

ny system szybkiego zapinania plandeki 

Quick Lock. 

Zabezpieczyć i odchudzić

Niska masa i wytrzymałość mają szcze-

gólne znaczenie w pojazdach przeznaczo-

nych do przewozu kręgów stali. Naczepa 

Fliegl SDS 390 Standard Greelight ma 

w  podłodze zagłębienie (muldę) na krę-

gi, a do tego 8 par 5-tonowych uchwytów 

i  9 par otworów na kłonice. Dzięki temu 

transportowana stal jest dobrze zabezpie-

czona. Nowe pokrywy muldy są mniejsze 

i  lżejsze. Są nie tylko łatwiejsze w  obsłu-

dze, ale pozwalają lepiej wypełnić prze-

strzeń między transportowanymi kręga-

mi i  w  ten sposób lepiej je zabezpieczyć. 

Zmiana rozstawu osi umożliwia stosowa-

nie tej naczepy w transporcie kombinowa-

nym i  tworzenie zestawów o  dopuszczal-

nej masie całkowitej 44 t. W  naczepie tej 

debiutuje również centralny system pom-

powania opon (TIS), który automatycznie 

utrzymuje w nich właściwe ciśnienie z po-

żytkiem dla bezpieczeństwa i  oszczędnej 

eksploatacji. 

Niską masę własną i dużą wytrzymałość 

łączy również naczepa-wywrotka z rodziny 

GreenLine. Ma mocną, ale elastyczną ramę 

typu „curved” (ang. zaokrąglona) opraco-

waną przez fi rmę Fliegl z otworami zmniej-

szającymi masę. Aluminiowa skrzynia sa-

mowyładowcza ma kształt stożkowy, który 

ułatwia rozładunek. Wyróżnia ją bardzo 

Wydajnie i lekko na IAA
Nowości, które Fliegl zaprezentuje podczas targów IAA w Ha-
nowerze, są ukierunkowane na zwiększenie zysku użytkowników. 
Uczestnictwo w wystawie ma wyjątkowe znaczenie również 
z innego powodu. Firma obchodzi w tym roku 25-lecie.

Nowości z rodziny naczep kurtynowych Twin: RoadRunner i MegaRunner wyposażono tylko w dwie osie, 
dzięki czemu pozwalają zaoszczędzić na maucie w porównaniu z typowym zestawem z naczepą 3-osiową.

Nowa naczepa podkontenerowa Vario SDS 380 V2+ ma ładowność 32 809 kg
przy masie własnej 5191kg. Jest dostosowana do wszystkich typów 
kontenerów. Układ Tele Control umożliwia rozsuwanie jej na kilka sposobów, 
odpowiednio do potrzeb. 

www.truck-van.pl
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250 EUR+VAT 350 EUR+VAT 

2500 PLN+VAT

wysoka twardość: 110 HB w  skali Brinel-

la. Wystawiany pojazd ma 2 osie, skrzynię 

o objętości 25 m3 oraz ładowność technicz-

ną 34  600 kg przy masie własnej 4400 kg. 

Ciekawostkę stanowią udoskonalenia aero-

dynamiczne: defl ektory oraz zaokrąglona 

tylna klapa. 

Znana nabywcom od ćwierć wieku nisko-

podłogowa przyczepa DTS wystąpi w  lek-

kiej wersji DTS300 Greenlight o ładowności 

24 500 kg. Pokład można poszerzyć do peł-

nych 3000 mm, a liczne punkty mocowania 

w podłodze i na ramie pozwalają dobrze za-

bezpieczyć ładunek. 

Kontenery i nadwozia

Nowa naczepa podkontenerowa Vario 

SDS 380 V2+ ma ładowność 32 809 kg przy 

masie własnej 5191kg. Jest dostosowana do 

wszystkich typów kontenerów. Układ Tele 

Control umożliwia rozsuwanie jej na kilka 

sposobów, odpowiednio do potrzeb. 

Fliegl zaprezentuje również przyczepy do 

nadwozi wymiennych. ZWP 180 z  obrot-

nicą wyróżnia się ramą nowej konstrukcji 

V-Stream. Między innymi dzięki niej jest 

lżejsza o  około 500 kg od poprzedniego 

modelu. Ma ładowność 15  400 kg i  masę 

własną 2600 kg. Może przewozić nadwozia 

o długości 7,15 i 7,45 m. Z kolei tandemowa, 

2-osiowa TWP 180 MAXI L ma ładowność 

14 750 kg i masę własną 3250 kg. Jest przy-

stosowana do przewozu nadwozi o długości 

7,15, 7,45 i 7,82 m. 

„Wisienką na torcie” jest naczepa z ruchomą 

podłogą SDS 390/92 mogąca przewieźć jedno-

razowo do 31 798 kg ładunku. Została wyko-

nana z wytrzymałych na ścieranie materiałów 

i ma uchwyty do mocowania ładunku.  ▐

MK
Fot. Fliegl

Naczepa z ruchomą podłogą SDS 390/92 może przewieźć 
jednorazowo do 31 798 kg ładunku. Została wykonana z wytrzy-
małych na ścieranie materiałów.

Przyczepa do nadwozi wymiennych ZWP 180 z obrotnicą wyróżnia się 
ramą nowej konstrukcji V-Stream. Między innymi dzięki niej jest lżejsza 
o około 500 kg od poprzedniego modelu.

Niskopodłogowa przyczepa DTS w lekkiej wersji DTS300 
Greenlight o ładowności 24 500 kg. Pokład można posze-
rzyć do pełnych 3000 mm, a liczne punkty mocowania w po-
dłodze i na ramie pozwalają dobrze zabezpieczyć ładunek
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Należąc do liderów europejskiego ryn-

ku, Schmitz rozrasta się i  próbuje 

przedostać do Azji i dalej. Stąd mon-

townie w  Poniewieżu i  Sankt Petersbur-

gu, działająca od 2 lat fabryka w chińskim 

Wuhan oraz plany uruchomienia produkcji 

w Turcji. Zarząd nie zaniedbuje jednak Eu-

ropy, gdzie popyt, mimo wahań, pozwala na 

ogół wypracować zadowalający zysk. 

Uproszczona i sprzedana

Tym bardziej, że nabywców w Unii Euro-

pejskiej i  sąsiednich państwach dość łatwo 

udaje się przekonać do innowacyjnych roz-

wiązań zwiększających użyteczność pojazdu 

i ułatwiających eksploatację. Wytwórcy na-

czep z  naszego kontynentu mają przewagę 

technologiczną nad producentami z innych 

części globu. Złą stroną tej przewagi jest 

trudność w sprzedawaniu zaawansowanych 

pojazdów poza naszym kontynentem. 

Tymczasem używanych naczep trzeba się 

pozbywać, m.in. po to, aby zrobiły miejsce 

nowym. Jedna z  hanowerskich nowości 

Schmitza ukierunkowana jest na „dwa ży-

cia naczepy” i  ułatwia zbycie nowoczesne-

go, zoptymalizowanego pojazdu poprzez 

uproszczenie go do postaci bardziej straw-

nej na rynkach, gdzie ani warunki eksplo-

atacji, ani nawyki nabywców nie sprzyjają 

wyrafi nowanym konstrukcjom. 

Naczepa S.CS Mega w  wersji Converti-

ble ma skręcaną ramę Genios, własne osie 

Schmitza marki Rotos oraz zabudowę kur-

tynową z  unoszonym dachem Varios. Ża-

den z  tych elementów nie świadczy jednak 

o  jej wyjątkowości. Niezwykła jest możli-

wość ustawienia wyżej zawieszenia osi i za-

blokowania jego skoku. Towarzyszy temu 

wymiana ogumienia na typowe o rozmiarze 

385/65 R 22,5 oraz obniżenie dachu tak, aby 

pojazd miał dopuszczaną przepisami wyso-

kość. Tym sposobem europejska, pojemna 

naczepa Mega zmienia się w  standardową, 

która może być holowana przez typowy cią-

gnik z siodłem na zwykłej wysokości, a nie 

niski pojazd typu „low deck”. 

W naczepie tej znalazła się również nowa 

podłoga ze sklejki, przyklejona do podłuż-

nic ramy. Każda z tworzących ją płyt jest do-

datkowo mocowana zaledwie 6 śrubami do 

szkieletu pod spodem. Klej pełni zarazem 

funkcję uszczelniacza. Nowa konstrukcja 

jest prostsza w produkcji, lepiej tłumi drga-

nia i ma nośność podwyższoną do 7,5 t. 

Chłód w pakiecie

Schmitz produkuje nie tylko własne osie, 

ale również ogumienie i  agregaty chłodni-

cze. W wypadku opon polega na kooperacji 

Drugie życie Drugie życie i przepisyi przepisy
Schmitz-Cargobull doskonali swoje pojazdy pod kątem cech użytecznych, a nie zawsze 
oczywistych. Seria dobrych pomysłów jest prezentowana podczas targów IAA. 

Naczepy z rodziny S.HD produkowane w Chinach mają 
uproszczoną, a zarazem wytrzymałą konstrukcję z osiami 

na „bliźniakach” i zawieszeniu mechanicznym. 

Przeznaczona dla Wielkiej Brytanii kurtynowa S.CS 
Fixed Roof XL ma wysokość przekraczającą 4 m oraz 
udoskonalenia ułatwiające załadunek i mocowanie 
ładunku. Jest również bardziej odporna na próbę kradzieży 
zawartości niż pojazdy kierowane „na kontynent”. 

Nowa, lżejsza izolacja, system 
monitorowania temperatury, a na życzenie 
kamery: do cofania i obserwacji ładunku. 
Nawet wywrotki przestają być produktem 
nieskomplikowanym. 
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z koreańską fi rmą Hankook, która dostarcza 

ogumienie zaopatrzone w  napis Cargobull 

i rysunek słonika. Agregat został przemyśl-

nie zaproponowany od razu z  telematyką 

TrailerConnect, serwisem w sieci Schmitza 

oraz fi nansowaniem. Wszystko razem pro-

ponowane jest jako pakiet S.KO Cool Exe-

cutive. Z czasem pojawiła się wielotempera-

turowa odmiana agregatu, a od początku do 

jego zalet należą stosunkowo długie okresy 

między przeglądami sięgające 3000 mtg. 

Sprawdzianem dla urządzeń chłodniczych 

Schmitza było udane wejście na wymaga-

jący rynek przewozów dla farmacji. Obec-

nie fi rma wciąż stosuje wyłącznie czynnik 

R-404A, jednak rozważa wprowadzenie 

nowych, o niższym GWP (ang. Global War-

ming Potential – potencjał tworzenia efektu 

cieplarnianego). 

Tymczasem fi rma wprowadza praktyczne 

rozwiązanie, uodparniające pojazd na kie-

rowców o  niskich kwalifi kacjach. Wzmoc-

niono konstrukcję naczep chłodniczych 

z tyłu, montując po 4 rolki ze stali nierdzew-

nej w każdym narożniku. Są one zawieszone 

w gumowych blokach podpartych skośnym 

zastrzałem. Ewentualne uderzenie narożem 

w rampę powinno być dla kierowcy słyszal-

ne, a  dla pojazdu nieszkodliwe, gdyż jego 

siła zostanie przejęta przez rolki i dalej przez 

podłużnice ramy. 

System mocowania ładunku został udo-

skonalony tak, aby mógł utrzymać na miej-

scu różnego typu opakowania, w tym wózki 

na kółkach (roll-kontenery). 

W cieple

Modyfi kacje w konstrukcji naczep samo-

wyładowczych zostały wymuszone przez 

niemieckie przepisy o kontroli temperatury 

asfaltu w trakcie transportu. Przewidują one 

stosowanie oprócz izolacji systemów, które 

mierzą i rejestrują temperaturę. Obowiązek 

używania urządzeń pomiarowych wprowa-

dzono z  rocznym opóźnieniem. Schmitz 

wprowadził je na czas, a przy okazji udosko-

nalił izolację stalowych skrzyń wywrotek. 

Tworzy ją warstwa gumy piankowej 

umieszczona między płatami blachy alumi-

niowej. Od wewnątrz, gdzie ściany stykają 

się z  „gorącym towarem” jest dodatkowa 

warstwa ochronna. Nowa izolacja pozwala 

zaoszczędzić około 200 kg masy pojazdu ze 

skrzynią o objętości 24 m3 w porównaniu ze 

starą wersją. Podnosi masę wywrotki stalo-

wej przeciętnie o  360 kg. Ponieważ nowa 

izolacja jest trwalsza i nakładana segmenta-

mi, pojazd charakteryzuje wyższa trwałość 

oraz względna łatwość napraw. 

Wśród akcesoriów do wywrotek jest 

aplikacja S.KI Control, która umożliwia 

regulację położenia zawieszenia pneuma-

tycznego, a  w  połączeniu z  centralnym 

systemem pompowania opon troszczy się 

o  zapewnienie pojazdowi stabilności pod-

czas rozładunku. Ponadto stała kontrola ci-

śnienia w ogumieniu, pozwala utrzymywać 

właściwy jego poziom, co sprzyja obniżeniu 

kosztów eksploatacji. Naczepa-wywrotka 

może być również wyposażona w  zestaw 

dwóch kamer: cofania oraz do nadzorowa-

nia ładunku na skrzyni. Obraz z nich prze-

kazywany jest przez sieć WLAN, jednak nie 

na monitor w  ciągniku, ale do urządzenia 

mobilnego: smartfona lub tabletu. Schmitz 

przedstawia to jako zaletę systemu podglą-

du, który związany jest wyłącznie z naczepą 

i nie wymaga modyfi kacji w ciągniku. 

Do wyboru są warianty wywrotek o ob-

jętości 24 i  27 m3, wraz z  różnymi typami 

zamknięcia z tyłu. 

Na Wyspy i do Azji

Kurtynowa S.CS Fixed Roof XL jest mo-

delem dostosowanym do warunków panu-

jących w Wielkiej Brytanii. Ma umocowany 

na stałe dach, jej wysokość całkowita prze-

kracza 4 m (wewnętrzna wysokość 3,1 m) 

i może ona tworzyć zestawy o dmc do 44 t.

Ponadto wyposażono ją w  powszechnie 

używany na wyspach centralny system mo-

cowania ładunku. Standardowo montowana 

jest wzmocniona plandeka, która utrudnia 

kradzież ładunku. 

W  chińskiej fabryce w  Wuhan powstają 

obecnie 4 modele nieskomplikowanych, ale 

wyjątkowo odpornych na trudne warunki 

użytkowania naczep z rodziny S.HD. Są to: 

plandekowa, skrzyniowa Universal, platfor-

ma Flatbed, skrzyniowa Construction oraz 

dająca bardzo dobry dostęp do ładowni 

z trzech stron S.HD Coal, która na każdym 

boku ma trzy pary dwuskrzydłowych klap. 

Typowe dla naczep S.HD jest zawieszenie 

mechaniczne oraz 13-tonowe osie z bliźnia-

czym ogumieniem. 

Schmitz-Cargobull wzrósł wprawdzie, 

standaryzując produkty, ale dobrze rozumie 

potrzebę dostosowywania ich do lokalnych 

warunków i chętnie korzysta z okazji do pod-

niesienia funkcjonalności naczep, czego wyra-

zem są pojazdy zgromadzone na IAA. ▐

Michał Kij
Fot. Schmitz-Cargobull

Aplikacja umożliwiająca m.in. kontrolę ciśnienia 
w oponach pomaga obniżyć koszty eksploatacji naczepy 
wywrotki oraz utrzymać stabilność przy rozładunku. 

Potężny zestaw rolek służący jako odboj-
nik w chłodni to znak czasu – uodparnia 
naczepę na niewprawnych kierowców. 

Naczepa kurtynowa S.CS Mega w wersji Convertible 
może być łatwo przekształcona w typową, przystosowaną 
do współpracy z ciągnikiem z siodłem na normalnej 
wysokości. 
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G rupa Wielton przedstawi nową nacze-

pę kurtynową, aluminiową naczepę 

wywrotkę Weight Master, stalową 

naczepę wywrotkę Strong Master oraz ze-

staw kurtynowy Volume Master. Italiana 

Rimorchi, włoska spółka Grupy Wielton, 

pokaże rozsuwaną naczepę podkontenero-

wą Merker. 

Premiera to nowa naczepa kurtynowa 

Master, w  której zastosowano rozwiązania 

ułatwiające szybszy i  bezpieczniejszy zała-

dunek i rozładunek. Pojazd ma zwiększoną 

trwałość i szczelność oraz nowy design. To 

wszystko dzięki nowej konstrukcji ramy, 

dachu, ściany przedniej i drzwiom tylnym, 

a  także innowacyjnym uchwytom moco-

wania ładunku. Dodatkowo naczepa ma 

certyfi kację umożliwiającą przewóz dedy-

kowanych ładunków oraz wyposażona jest 

w  system monitorowania bezpieczeństwa 

i  parametrów pojazdu. Podwozie nacze-

py zostało zabezpieczone antykorozyjnie 

w technologii KTL. 

Wielton oferuje zabudowy na podwo-

ziach ciężarowych oraz przyczepy kurtyno-

we, skrzyniowo-plandekowe i  furgonowe. 

Zestawy przestrzenne mogą pomieścić do 

123 m3 ładunku. Prezentowany w Hanowe-

rze zestaw kurtynowy Volume Master zawie-

ra unowocześnione rozwiązania: nową ścianę 

przednią oraz tylny portal, a także podnoszo-

ny hydraulicznie dach. W pojeździe zastoso-

wany jest również sterowany pneumatycz-

nie sprzęg automatyczny i noga podporowa 

z  płynną regulacją. Podobnie jak w  nowej 

naczepie kurtynowej Master w  zestawie za-

instalowany jest system monitorowania bez-

pieczeństwa i parametrów przyczepy. 

Wielton oferuje również trzy typy naczep 

wywrotek: Weight Master, Strong Master 

oraz Scrap Master. Dwa pierwsze występu-

ją w wersjach ze skrzyniami stalowymi lub 

aluminiowymi, natomiast Scrap Master do-

stępny jest z muldą stalową. Naczepy mają 

bardzo szerokie zastosowanie od branży bu-

dowlanej po rolniczą. 

Pojazdy samowyładowcze można dowol-

nie konfi gurować, mając do wyboru ponad 

330 dostępnych wariantów. Wielton udo-

stępnia on-line konfi gurator, który ułatwia 

skomponowanie pojazdu ściśle odpowia-

dającego potrzebom użytkowników. Pre-

zentowana na targach aluminiowa naczepa 

wywrotka Wielton Weight Master o  kuba-

turze 40 m3 charakteryzuje się niską masą 

własną, wytrzymałą konstrukcją podwozia 

z  linii Super Light (SL) oraz osią skrętną, 

która ułatwia manewrowanie i  pokonywa-

nie zakrętów. Dodatkowo w  pojeździe za-

stosowano automatyczny dach, co ułatwia 

i przyspiesza jego obsługę. Lampy i światła 

robocze oraz kamera cofania zwiększają 

komfort i bezpieczeństwo kierowcy. Na wy-

godę użytkowania wpływa też zainstalowa-

ny system monitorowania bezpieczeństwa 

i parametrów naczepy.

Stalowa naczepa wywrotka Strong Master 

o kubaturze 26 m3 cieszy się powodzeniem 

wśród osób ceniących produkty uniwersal-

ne o  zwiększonej żywotności. Mulda wy-

wrotki jest wykonana z wysokogatunkowej 

stali HB450, która jest wytrzymała i odpor-

na na uszkodzenia. Na targach będzie moż-

na ją zobaczyć z  dedykowanym ogumie-

niem budowlanym i sterowanym manualnie 

dachem. 

Italiana Rimorchi, włoska spółka Grupy 

Wielton, podczas targów zaprezentuje na-

czepę podkontenerową typu SLIDER Mer-

ker z  rozsuwanym przodem, tyłem i  środ-

kową częścią ramy. Jest ona przystosowana 

do przewozu kontenerów 20’, 30’, 40’, 45’, 

45 HC. Naczepa jest wykonana ze stali o wy-

sokiej wytrzymałości i  zabezpieczona przed 

korozją w technologii KTL, co stanowi gwa-

rancję trwałości i wytrzymałości. ▐

Fot. Wielton

Z rozmachem
W tym roku w Hanowerze Wielton zaprezentuje się od strony międzynarodowej. 
Będzie premiera i liczne nowości w sztandarowych produktach.

www.truck-van.pl
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Jednym z  takich produktów jest za-

projektowana od nowa naczepa Kögel 

Light plus. Ma ramę i  konstrukcję 

specjalnie zoptymalizowaną pod kątem 

zmniejszenia masy własnej i  tym samym 

zwiększenia ładowności. Dzięki masie wła-

snej zaczynającej się od 4775 kg i  indywi-

dualnemu wyposażeniu jest ona szczególnie 

ekonomiczna. Dopuszczalna masa tech-

niczna tej naczepy wynosi 39 t. 

Lżej

Zastosowanie wysokiej jakości stali 

drobnoziarnistej gwarantuje wysoką sta-

bilność i  trwałość pomimo zastosowania 

mniejszej ilości materiału. Wmontowane 

belki poprzeczne równomiernie i optymal-

nie rozprowadzają obciążenie użytkowe na 

powierzchni ładunkowej. Naczepę wypo-

sażono w  nowy profi l ramy zewnętrznej. 

13 par pierścieni mocujących, dołączanych 

seryjnie, jest teraz dostępnych z  bocznymi 

hakami mocującymi ułatwiającymi obsługę. 

Są one przystosowane do działania siły roz-

ciągającej o wartości 2500 kg. 

Ściana przednia z  przednimi pojemno-

ściowymi kłonicami narożnymi i  tylnymi 

kłonicami narożnymi oraz drzwi portalowe 

w ścianie tylnej w standardzie wykonane są 

z aluminium. Opcjonalnie dostępne są drzwi 

portalowe z  lekkich i bardzo stabilnych du-

roplastycznych paneli warstwowych z wypeł-

nieniem w postaci rdzenia w kształcie plastra 

miodu. W celu dodatkowego obniżenia masy 

opcjonalnie dostępne są poprzecznice da-

chu z aluminium. Kłonice narożne z przodu 

i  z  tyłu, w  połączeniu z  dostępnym opcjo-

nalnie podnoszonym dachem, są znacznie 

węższe niż do tej pory. To z  kolei skutkuje 

obniżeniem wagi oraz dodatkowo ułatwia 

załadunek i rozładunek z boku. 

Kolejna nowość to układ jezdny z  „po-

dwójną amortyzacją”. Oś KTA nie tylko jest 

lżejsza, ale również łatwiejsza w  obsłudze, 

dzięki czemu można zaoszczędzić na kosz-

tach naprawy.

Uniwersalnie

W  Hanowerze będzie można też zo-

baczyć nową przyczepę centralnoosiową 

Kögel Combi do transportu nadwozi wy-

miennych, przystosowaną do kontenerów 

20-stopowych według normy ISO oraz kon-

tenerów wymiennych BDF o  wielkości do 

C782. Masa własna tej naczepy zaczyna się 

od 2950 kg z wyposażeniem podstawowym. 

Techniczna masa całkowita wynosi 19  t. 

Jej zaletą jest dyszel z  regulacją wysokości 

i długości.

Podwozie naczepy kontenerowej Kögel 

Port 40 Simplex z tylnym wysuwem pozwa-

la natomiast przewozić kontenery 20-, 30- 

i 40-stopowe według normy ISO lub jeden 

40-stopowy kontener HighCube.

Kögel pokaże też naczepę Mega z nowym 

podwieszeniem wózka widłowego i osprzę-

tem do załadunku dwupiętrowego, która 

została dostosowana do wymagań branży 

motoryzacyjnej, oraz dwuosiową naczepę 

typu furgon Kögel Box do transportu ła-

dunków suchych o różnych możliwościach 

zastosowania. 

Na wystawie będzie również prezentowa-

na naczepa Kögel Cargo, która w opcji ma 

wyposażenie zabezpieczające ładunek. Bel-

ki blokujące, szyny kotwowe kombi i ogra-

niczniki palet zapewniają wszechstronne 

zastosowanie, np. transport opon, napojów 

lub makulatury z  użyciem siatki zabezpie-

czającej ładunek.

Wśród pokazywanych pojazdów będą 

również naczepy kurtynowe do transportu 

drogowego, morskiego i kolejowego z nową 

podwójną kodyfi kacją. Uniwersalne Kögel 

Cargo Rail mają zabudowę FlexiUse i wypo-

sażenie RoRo.

Solidnie

Kögel ma w  swojej ofercie 2- i  3-osiowe 

wywrotki o pojemności 24 m³ dostępne we 

wszystkich wariantach różniących się gru-

bością ścian i wanny oraz w pełni izolowaną 

wersję do przewozu asfaltu. Podczas targów 

zobaczyć będzie można 3-osiowy wariant 

izolowanej zabudowy. Podłoga w tej wywrot-

ce ma grubość 5 mm, a ściana tylna (ze stali 

Hardox) i boczne – 4 mm (ze stali S700 o wy-

sokiej wytrzymałości). Kombinacja ta stano-

wi optymalne rozwiązanie przeznaczone do 

stosowania w transporcie mieszanek asfalto-

wo-żwirowych. Naczepę tę można wyposa-

żyć w przegubową tylną oś skrętną.

System czujników temperatury jest łatwy 

w  konserwacji bez zdejmowania pokryw 

blaszanych. Przed utratą ciepła u góry chro-

ni przesuwny dach wykonany z  materiału 

termoodpornego. 

„Cieszymy się bardzo, że także w tym roku 

będziemy mieli okazję zaprezentować na-

szym klientom bogatą ofertę rozwiązań, in-

nowacji i pojazdów, zapewniającą szereg wy-

miernych korzyści” – mówi Th omas Eschey, 

dyrektor zarządzający Kögel GmbH & Co. 

KG. – Nasi klienci z pewnością zainteresują 

się nową osią do naczep Kögel – KTA oraz 

nową naczepą Kögel Light plus.” ▐

Fot. Kögel

Efektywne odchudzanie
Podczas tegorocznych targów IAA w Hanowerze Kögel 
zaprezentuje innowacje i udoskonalenia, które mają stać się 
impulsem dla postępu. 
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„W  firmach transportowych wy-

datki na paliwo stanowią bar-

dzo dużą część kosztów działa-

nia przedsiębiorstwa. Zmniejszenie zużycia 

nawet o niewielki procent oraz znalezienie 

słabych ogniw w  budowie i  wyposażeniu 

samochodów pozwala na poprawienie lub 

zlikwidowanie wszelkich odstępstw od nor-

my. A to w rezultacie umożliwia osiągnięcie 

znacznych oszczędności oraz większą wy-

dajność pojazdów użytkowych, przy jed-

noczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku 

węgla – wyjaśnia Nikolai Stzer, członek 

Zarządu Continental. – Nasze innowacyj-

ne rozwiązania oferują dodatkowy poten-

cjał pozwalający na zmniejszenie spalania 

nawet o 2 l/100 km. Podczas wyliczeń pod 

uwagę braliśmy ponad 20 różnych techno-

logii, z których część została już wdrożona 

do produkcji seryjnej. Pozostałe są obecnie 

w fazie tworzenia lub poddawane dalszemu 

doskonaleniu.” 

Continental w  tym roku zaprezentuje 

swoje trzy najnowsze rozwiązania: resory 

pneumatyczne zmniejszające obciążenie, 

kompaktowy katalizator utleniający oraz 

opony obniżające zużycie paliwa. 

Maksimum potencjału

Pneumatyczne resory Continentala 

zmniejszając obciążenie, pomagają wyko-

rzystać maksimum potencjału nowocze-

snych samochodów ciężarowych. Dzięki 

nowemu rozwiązaniu spedytorzy mogą 

zwiększyć ładowność od 12 do 15 kg na oś, 

z  uwzględnieniem limitów ustawowych. 

Zmniejszenie obciążenia wiąże się nie tylko 

z  wyższą wydajnością pojazdów użytko-

wych i  niższym spalaniem, ale także ogra-

niczeniem emisji spalin, które w przypadku 

auta z przebiegiem 400 000 km, może wy-

nosić około 200 kg.

Kolejna nowość – kompaktowy kataliza-

tor utleniający do silników wysokoprężnych 

(Diesel Oxidation Catalyst), wykorzystuje 

innowacyjną metodę oczyszczania spalin 

close-coupled. Dzięki możliwości umiesz-

czenia katalizatora utleniającego blisko 

silnika, jego objętość została zmniejszona 

średnio o 30%. Do wyprodukowania urzą-

dzenia wykorzystano o 20% mniej materia-

łów, zmniejszając jednocześnie jego wagę. 

Dzięki innowacyjnej strukturze komórko-

wej (Crossversal Structure) ograniczono 

także utraty ciepła, a  to wiąże się z wyższą 

wydajnością i  skutecznością urządzenia. 

Kompaktowy katalizator utleniający Conti-

nentala zapewnia pożądany poziom emisji 

tlenków azotu, zgodny z takimi standarda-

mi jak CARB 2023 w USA (California Air 

Resources Board). 

Continental zaprezentuje również swój 

system dozowania mocznika zintegrowany 

ze zbiornikiem, sterownik układu selektyw-

nej redukcji katalitycznej (SCR) oraz nośnik 

katalizatora metalicznego zapewniający 

100% parowanie roztworu mocznika.

O 2 tony mniej CO2

Oszczędności powinna też przynieść 

nowa rodzina opon na oś kierowaną i  na-

pędową – Conti Effi  cientPro. Ogumienie 

to zostało stworzone specjalnie na potrzeby 

transportu długodystansowego na autostra-

dach i  drogach szybkiego ruchu. Podczas 

opracowywania linii Conti Effi  cientPro, 

wykorzystano sprawdzone technologie 

zastosowane w  oponach EcoPlus. Dzięki 

specjalnej mieszance gumy użytej w wielo-

warstwowej strukturze bieżnika oraz zop-

tymalizowanym właściwościom tocznym 

opon, udało się zmniejszyć opór toczenia. 

Przeprowadzone testy pokazały, że wyposa-

żenie 40-tonowej ciężarówki w opony Conti 

Effi  cientPro na osi kierowanej i napędowej 

wpływa na obniżenie zużycia paliwa do 

0,64 l/100 km. Nowe opony przyczyniają 

się także do ograniczenia emisji spalin do 

atmosfery – podczas 120 000 km pokona-

nych w ciągu roku, do atmosfery trafi ło o 2 t 

mniej CO2. Conti Effi  cientPro mają klasę A, 

co oznacza, że zapewniają oszczędność pa-

liwa oraz minimalizują utratę energii wsku-

tek tarcia i emisji ciepła.

Zaawansowane rozwiązania opracowane 

przez Continental pomagają spełniać nie 

tylko coraz bardziej rygorystyczne przepisy 

i normy, ale także stale rosnące oczekiwania 

producentów oraz użytkowników w kontek-

ście kosztów użytkowania samochodów. ▐

Fot. Continental

Innowacje dla oszczędności
Nowości, które Continental pokaże podczas tegorocznego IAA w Hanowerze, 
mają przyczynić się do oszczędności paliwa rzędu 6 l na 100 km. 

Opony Conti EfficientPro powstały z myślą o transporcie długodystansowym. 
Dzięki niskim oporom toczenia przyczyniają się do oszczędności 0,64 l paliwa na 100 km.

Pneumatyczne resory Continentala o niższym obciżeniu
pozwalają zwiększyć naciski na oś od 12 do 15 kg. 
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P rototyp naczepy wykorzystującej 

naturalny czynnik chłodniczy zo-

stał zbudowany na bazie pojazdu 

firmy Rohr i będzie eksponowany na jej 

stanowisku. Po zakończeniu targów zo-

stanie przekazany niemieckiej sieci dys-

kontów Netto, która będzie go testować 

przez 3 lata. 

Nowa naczepa chłodnicza wyróżnia 

się zastosowaniem dwutlenku węgla 

w  roli czynnika chłodniczego, który 

pracuje w  obiegu zamkniętym. CO2 

jest bezpiecznym czynnikiem, który nie 

niszczy warstwy ozonowej, a  jego GWP 

(Global Warming Potential – potencjał 

tworzenia efektu cieplarnianego) wyno-

si 1. Stanowi on punkt odniesienia dla 

wyliczania wartości GWP dla F-gazów 

i znacząco przyczynia się do ogranicze-

nia skutków ich stosowania. 

Carrier Transicold przedstawi rów-

nież urządzenia chłodnicze zasilane 

silnikiem pojazdu, które pojawiły się 

w gamie po przejęciu holenderskiej fi rmy 

TRS Transportkoeling b.v. Będzie można 

też zapoznać się z elektro-hydraulicznym 

modułem napędowym ECO-DRIVE, któ-

ry jest napędzany przez silnik pojazdu 

za pośrednictwem przystawki  odbioru 

mocy i zasila agregat chłodniczy. 

Firma pokaże też agregat Supra wypo-

sażony w  pakiet Low Emissions. Obej-

muje on niskoemisyjny silnik Diesla, 

który w  porównaniu ze standardowym 

wydziela o połowę mniej cząstek stałych. 

Do pakietu należy również opcja „Si-

lent” oraz czynnik chłodniczy R-452A. 

Ponadto Carrier Transicold zaprezen-

tuje agregat naczepowy Vector 1950MT 

używający czynnika R-452A. Czyn-

nik ten, dostępny w  urządzeniach 

Supra i  Vector jest równie wydajny, 

trwały i  łatwy w  obsłudze, jak standar-

dowy R-404A, lecz jego GWP jest niższe 

o 45%. ▐

Fot. Carrier

Podczas targów Automechanica we Frankfurcie Valeo 
zaprezentuje swój najnowszy asortyment m.in. sprzęgła, 
wycieraczki i oświetlenie, dopełniając go swoimi liniami 
produktów regenerowanych i przeznaczonych na after-
market, opracowanych z wykorzystaniem doświadczeń 
zebranych w produkcji na pierwszy montaż. 

Podczas targów Valeo zaprezentuje płaskie wy-
cieraczki tylne multi-connection wraz z nową gamą 
wycieraczek Hydro Connect. Rozwiązanie to pokrywa 
96% zastosowań w europejskim parku samochodo-
wym dzięki zaledwie 8 numerom części i 3 konekto-
rom. Dzięki temu dystrybutorzy i warsztaty będą mogli 
łatwiej zarządzać stanami magazynowymi, a użytkow-
nicy pojazdów w prosty sposób dobrać odpowiednie 
wycieraczki do aut. 

Wzmacniając swoją obecność w segmencie pojaz-
dów użytkowych, Valeo przedstawi swoją najświeższą 
ofertę układów klimatyzacyjnych pod marką Spheros, 
przeznaczoną dla autobusów i autokarów. Marka Sphe-
ros stała się właśnie częścią Grupy Valeo. Oferta dla au-
tobusów oraz autokarów zostanie wzbogacona o dwa 
główne produkty – układy klimatyzacyjne Citysphere 
Compact dla autobusów miejskich (produkowane za-
równo na pierwszy montaż, jak i na aftermarket) oraz 
systemy grzewcze do autobusów Thermo E 200/320.  

W zgodzie z wymogiem redukcji emisji CO2, Valeo 
proponuje asortyment regenerowanych produktów, 
bazujących na praktycznej wiedzy Valeo, których ja-
kość nie odbiega od tych, które produkowane są na 
pierwszy montaż. Mikrohybrydowe rozruszniki i alter-
natory i-Stars oraz Restart łączą oszczędność paliwa 
z długim okresem eksploatacji. 

Valeo energicznie pracuje nad wdrożeniem progra-
mu Tech’Care, który jest przeznaczony wyłącznie dla 
warsztatów samochodowych i polega na wsparciu tech-
nicznym, przeprowadzaniu akcji promocyjnych, pomocy 
technicznej i zapewnieniu narzędzi warsztatowych. ▐

Fot. Valeo

Z troską
Hasło Valeo Service brzmi 
„Troszczymy się o Ciebie”. 
W praktyce oznacza to kilka 
poziomów opieki, 
którą Valeo Service otacza 
swoich klientów.

Chłodnia jutra
Podczas tegorocznych targów IAA w Hanowerze 
Carrier przedstawi prototyp naczepy chłodniczej 
wykorzystującej czynnik naturalny oraz nową 
generację systemów chłodniczych napędzanych 
silnikiem pojazdu. 

Elektro-hydrauliczny moduł napędowy ECO-DRIVE napędzany przez silnik pojazdu 
za pośrednictwem przystawki odbioru mocy.

www.truck-van.pl
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Okazuje się, że nic bardziej mylnego. W lip-

cu Mercedes zaprezentował swoje naj-

nowsze dziecko: autonomiczny autobus 

miejski Future Bus wyposażony w  CityPilota. 

Autobus przyszłości był testowany w  normal-

nym ruchu miejskim na ulicach Amsterdamu. 

Przejechał 20-kilometrowy odcinek trasy łączą-

cej lotnisko Amsterdam Schiphol z  miastem 

Harlem. To najdłuższa w  Europie linia BRT 

(ang. Bus Rapid Transit – szybki transport au-

tobusowy) – ma 43 km. Na trasie autobus mu-

siał pokonać ciasne zakręty, przejeżdżał przez 

tunele i zatrzymywał się sam na przystankach. 

Co do centymetra

Zastosowana technologia CityPilot bazuje 

na zaprezentowanej przed dwoma laty auto-

nomicznej ciężarówce Mercedes-Benz Actros 

z systemem Highway Pilot. Została ona jednak 

udoskonalona i  przystosowana do specyfi ki 

autobusu miejskiego oraz uzupełniona o licz-

ne funkcje. CityPilot potrafi  rozpoznawać sy-

gnalizację świetlną i  komunikować się z  nią, 

dzięki czemu bezpiecznie pokonuje skrzyżo-

wania ze światłami. Rozpoznaje przeszkody, 

pieszych na jezdni i  samoczynnie wyhamo-

wuje. Pojazd podjeżdża automatycznie na 

przystanki, gdzie sam otwiera i zamyka drzwi. 

Radzi sobie także z pokonywaniem odcinków 

w tunelach. Po pustej drodze jedzie z prędko-

ścią do 70 km/h.

Oczywiście w razie potrzeby kierowca może 

interweniować i  przejąć kontrolę nad pojaz-

dem. Podczas przejazdu, który odbył się w Am-

sterdamie kierowca na całej trasie ani razu nie 

musiał naciskać pedału gazu czy hamulca i tyl-

ko na odcinkach z ruchem dwukierunkowym 

przejmował kierownicę, by poprowadzić po-

jazd zgodnie z przepisami. 

Nad bezpieczeństwem takiego przejazdu 

czuwa system kamer i radarów. Kilkanaście ka-

mer skanuje jezdnię i otoczenie, systemy rada-

rowe bliskiego i dalekiego zasięgu nieustannie 

monitorują odcinek drogi przed autobusem. 

Całość uzupełnia system GPS. Wszystkie gro-

madzone informacje dają niezwykle precyzyjny 

obraz, umożliwiając ustalenie pozycji autobusu 

z dokładnością co do centymetra. 

W pojeździe zainstalowano cztery czujni-

ki krótkiego zasięgu – dwa radary z  przodu 

i  dwa w  przednich narożnikach skanujące 

obszar od 50 cm do 10 m. Dwie podwójne 

kamery o zasięgu do 50 m przekazują obraz 

w systemie 3D i pozwalają dostrzec przeszko-

dy i pieszych.

Radar dalekiego zasięgu skanuje otoczenie do 

200 m. Precyzje kierowania zapewnia elektrycz-

nie sterowany układ kierowniczy Servotwin. 

Zamiast lusterek zewnętrznych zastosowano ka-

mery, które przenoszą obraz na ekrany zamonto-

wane po obu stronach w kabinie kierowcy. Ob-

raz z kamery jest również wykorzystywany przez 

system Lane Keeping Assist znany z innych auto-

busów Mercedes-Benz i ciężarówek.

Pojazd jest cały czas monitorowany i spraw-

dzana jest jego pozycja. W  ten proces zaan-

gażowany jest GPS oraz zestaw kamer. Obraz 

z przednich kamer porównywalny jest z  zapi-

sanym w pamięci. Działają one z dokładności 

do 8 cm. Kolejne dwie kamery są skierowane 

pionowo w dół. Ich zadaniem jest rozpoznanie 

nawierzchni i  porównanie ze wzorem zapisa-

nym w pamięci. Są również zamontowane trzy 

kamery rejestrujące podróż: ruch autobusu 

i działania kierowcy. Dzięki temu autobus może 

poruszać się po swoim pasie z  centymetrową 

precyzją, przekraczającą możliwości kierowcy.

Bez przeszkód

System infrastruktury sygnalizacji świetl-

nej pozwala tak zaplanować podróż, żeby była 

jak najekonomiczniejsza. Gdy autobus jest 

Na automatycznym pilocie
Transport publiczny jest bardzo wymagający. Tutaj kierowcy muszą wyjątkowo uważać. 
Roztargnieni piesi, samochody osobowe wymuszające pierwszeństwo, rowerzyści i dzieci 
– trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wydawałoby się, że miasto, to ostatnie miejsce, 
gdzie zawitają autonomiczne pojazdy… Czyżby?
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połączony z  systemem sygnalizacji świetlnej, 

zmienia się ona tak, żeby mógł przejechać, nie 

zatrzymując się na skrzyżowaniach. System 

sygnalizacji świetlnej może też wysyłać infor-

mację o zmianie świateł, żeby autobus mógł do-

stosować swoją prędkość do sytuacji na drodze. 

Generalnie cały proces ma optymalizować ruch 

w mieście, ograniczać niepotrzebne zatrzyma-

nia autobusów, jednocześnie zapewniając płyn-

ny ruch innym pojazdom, nie dopuszczając do 

korków. Oczywiście w  przypadku braku łącz-

ności system w  autobusie rozpoznaje światła 

i odpowiednio reaguje.

Dzięki systemowi radarów i  kamer, Futu-

re Bus z  CityPilotem jest w  stanie rozpoznać 

przeszkody i pieszych. Może np. zidentyfi kować 

pieszych przechodzących przez ulicę. W  takim 

przypadku autobus automatycznie inicjuje ha-

mowanie. Nie ma jednak funkcji automatycz-

nego hamowania awaryjnego, ze względu na 

bezpieczeństwo pasażerów. W  razie potrzeby 

kierowca może przejąć kontrolę nad pojazdem 

i zahamować awaryjnie. Mimo że autobus poko-

nuje swoją trasę półautomatycznie, czyli kierow-

ca nie dotyka pedału gazu lub hamulca, cały czas 

jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Poruszający się w  sposób częściowo 

zautomatyzowany autobus miejski podnosi 

poziom bezpieczeństwa, ponieważ odciąża 

kierowcę, natomiast czujne kamery i  syste-

my radarowe „widzą” więcej niż człowiek. 

System poprawia wydajność, gdyż delikatny 

i  prognozujący sposób jazdy mniej eksplo-

atuje układy mechaniczne, obniża zużycie 

paliwa, a  tym samym poziom emisji zanie-

czyszczeń. Dzięki równomiernej i  płynnej 

jeździe autobus zapewnia także większy 

komfort pasażerom.

Mieszczuch do szpiku

Future Bus ma niemal 12 m długości. Po-

wstał na bazie Citaro, jednak już na pierwszy 

rzut oka widać, że przybył z  przyszłości. Jego 

Zamiast lusterek ekrany, na które 
przekazywany jest obraz z kamer 
umieszczonych na zewnątrz.

Kierowca nie jest w żaden sposób 
odizolowany od pasażerów. Brak drzwi 
z przodu poprawia jego komfort pracy.

Podczas jazdy na automatycznym pilocie kierowca nie dotyka pedałów 
ani kierownicy. Tablica rozdzielcza w takim pojeździe może być skromna, 
ponieważ większość funkcji wykonywanych jest automatycznie.
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Po środku znajdują się dwa duże ekrany, 
na których docelowo mają być wyświetlane 
informacje dla podróżnych oraz treści 
edukacyjne, informacyjne i reklamowe.

Wnętrze było inspirowane miejską 
architekturą. Środkowa część ma 
służyć osobom, które podróżują 
na krótkich dystansach.

Ta cześć autobusu przeznaczona jest dla 
pasażerów podróżujących na dłuższym 
dystansie. Futurystyczne siedzenia dobrze 
wyglądają, ale może je zająć mała liczba osób.

Podwójne drzwi pośrodku pojazdu mają 
ułatwiać przepływ pasażerów. Jednymi się 
wchodzi, drugimi wychodzi z autobusu.

Elektroniczny kasownik znajduje się przy 
drzwiach. Wsiadający pasażerowie mogą tu 
również kupić bilet, nie absorbując kierowcy.

harmonijne linie wzorowane są na asymetrycz-

nych kształtach architektury miejskiej. 

Otwarta koncepcja wnętrza przypomina 

place i parki. Przestrzeń tę podzielono na trzy 

strefy: usługową, szybką i  wypoczynkową. 

Wzdłuż ścian zamontowane są w dość luźnym 

układzie designerskie siedzenia. Nowatorskie 

poręcze nawiązują do koncepcji parku, rozcho-

dząc się niczym gałęzie drzew ku górze w stro-

nę dwukolorowego sufi tu. Umieszczone w nim 

oświetlenie przypomina zadaszenie pergoli. Na 

dwóch 43-calowych monitorach w środkowym 

segmencie przestrzeni pasażerskiej są wyświe-

tlane informacje dla podróżnych lub materiały 

o  charakterze rozrywkowo-reklamowym. Jed-

nak nie można oprzeć się wrażeniu, że wnętrze 

choć rzeczywiście przejrzyste, estetyczne i futu-

rystyczne jest wyjątkowo niepraktyczne. Projek-

tanci przewidzieli bardzo mało miejsca dla pa-

sażerów. Cóż wizje rządzą się swoimi prawami.

Do wnętrza prowadzą podwójne drzwi znaj-

dujące się po środku pojazdu. Oznakowane 

czerwonym światłem są przeznaczone dla wy-

siadających, a  zielonym dla wsiadających, co 

ma przyśpieszyć przepływ pasażerów. To rów-

nież odejście od przyjętej konwencji. 

Zaraz przy drzwiach znajduje się elektro-

niczny „kasownik”. Eliminuje on konieczność 

sprawdzania i sprzedawania biletów przez kie-

rowcę, co skraca czas przestojów na przystan-

kach i pozwala kierowcy skupić swoją uwagę 

na ważniejszych aspektach podróży. 

Z  częścią pasażerską współgra opracowany 

zupełnie na nowo kokpit. Kierowca odczytuje 

niezbędne dla niego informacje na 12,3-ca-

lowym wyświetlaczu o  innowacyjnej grafi ce. 

W  centrum wyświetlana jest aktualna pręd-

kość. Symbolicznie jest również przedstawiana 

trasa przejazdu z zaznaczonymi przystankami 

i  sygnalizacją świetlną oraz informacją o  od-

ległości do nich. Kierowca uprzedzany jest 

również o zbliżającym się wjeździe i wyjeździe 

z  tunelu, przeszkodach na drodze i  dystansie 

do nich.

Jeśli kierowca przejmie całkowitą kontro-

lę nad pojazdem, na wyświetlaczu pojawia się 

prędkościomierz w formie tarczy, a cyfry na wy-

świetlaczu cyfrowym stają się większe. Podczas 

postoju na przystanku na wyświetlaczu kierow-

ca może obserwować otoczenie autobusu, któ-

rego sylwetka jest pokazywana z „lotu ptaka”. 

Po lewej stronie dodatkowo wyświetlane są 

informację o poziomie paliwa i płynu AdBlue 

oraz prądu, zasilającego urządzenia elektryczne 

na pokładzie.

Future Bus jest napędzany sześciocylindro-

wym, rzędowym silnikiem OM 936. Rozwija 

on 299 KM, spełniając normę emisji spalin 

Euro 6. Współpracuje z  nim automatyczna 

skrzynia biegów z przekładnią hydrokinetycz-

ną. Opcjonalnie można wykorzystać gazowy 

silnik M 936 G. Ale to nie koniec, na rok 2018 

Mercedes-Benz zapowiada premierę napędu 

akumulatorowo-elektrycznego dla autobusów 

miejskich. 

CityPilot to przyszłość transportu miejskie-

go. Być może nie tak daleka jak nam się wy-

daje. To idealne rozwiązanie do zastosowania 

w systemach BRT. Zapewnia efektywną jazdę, 

podnosi poziom bezpieczeństwa i  odciąża 

kierowcę. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Daimler
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Bosch produkuje systemy oczyszczania spalin Denoxtronic. W systemach tych filtry 
cieczy AdBlue należy wymieniać co 180 tys. km, ale nie rzadziej niż raz w roku lub zgodnie  
z zaleceniami producenta pojazdu. Należy również pamiętać o regularnej wymianie filtrów 
wstępnych siatkowych cieczy AdBlue.

Filtry płynu AdBlue firmy Bosch  
Dla niezawodnej pracy  
systemów Denoxtronic

www.motobosch.pl



F irma z Bolechowa wystawiła autobus do 

konkursu po raz trzeci. W 2003 r. w ry-

walizacji wziął udział autokar Vacanza, 

a w 2004 miejski Urbino II. Wygrana Solarisa 

cieszy tym bardziej, że elektryczny Urbino 

musiał sprostać silnej konkurencji, która też 

zastosowała alternatywne źródła napędu. 

Solaris zostawił w  pokonanym polu Irizara 

i2e z Hiszpanii, Ebusco 2.1 z Holandii, prze-

gubowego Van Hoola Exqui.City z Belgii oraz 

niemieckiego Mercedesa Citaro C2 NGT. 

Wszystkie miały napęd elektryczny, oprócz 

Citaro, które było zasilane gazem ziemnym. 

Po raz pierwszy

Jest to pierwsza taka nagroda dla fi rmy 

z  Polski, a  zarazem pierwsza dla autobusu 

elektrycznego w  liczącej przeszło ćwierć 

wieku historii konkursu. Testy, które wy-

łoniły zwycięzcę odbywały się od 30 maja 

do 3 czerwca w Brukseli. Wyboru dokona-

li dziennikarze reprezentujący czasopisma 

branżowe z 20 krajów Europy, w tym z Pol-

ski. Organizatorem konkursu jest ACE (ang. 

Association of Commercial Vehicle Editors 

– Stowarzyszenie Europejskich Wydawców 

Czasopism Branży Pojazdów Użytkowych). 

Konkursowy Urbino 12 electric pojechał 

na próbę „Bus Euro Test” prosto z ostatniej 

tury obchodów 20-lecia fi rmy Solaris. Nale-

ży do najnowszej generacji autobusów z Bo-

lechowa. Wyróżnia się ostrzejszymi od po-

przedników rysami i bardziej urozmaiconą 

stylizacją. W  budowie nadwozia wykorzy-

stano technologię „skin-on-skin”, która uła-

twia wymianę uszkodzonych w  drobnych 

kolizjach paneli poszycia zewnętrznego. Za-

razem szkielet spełnia wymogi bezpieczeń-

stwa określone w regulaminie ECE R66.01, 

który wchodzi w życie w 2017 r. 

W  układzie napędowym występuje oś 

ZF AVE 130 z  dwoma asynchronicznymi 

silnikami elektrycznymi w  piastach kół, 

lazowo-fosforanowe (Li-FePO4) typu High 

Energy o pojemności 240 kWh, które mogą 

być doładowywane za pomocą złącza plug-in 

lub pantografu. W pełni naładowane umożli-

wiają przejechanie około 250 km. Ich żywot-

ność sięga 4 tys. cykli ładowania, co przekła-

da się na okres eksploatacji przekraczający 

10 lat przy przebiegu około 1 mln km. 

Nowa generacja Solarisów jest lżejsza 

przeciętnie o  720 kg w  przypadku wersji 

12 m oraz o  870 kg w  wersji przegubowej. 

Ta oszczędność ma wyjątkowe znaczenie dla 

wersji elektrycznej, którą obciąża ciężki ze-

staw baterii. Autobus testowy miał masę oko-

ło 13,5 t. Można ją obniżyć, instalując mniej 

wydajny zestaw akumulatorów i  zyskując 

w  zamian wyższą pojemność pasażerską, 

dochodzącą do 99 osób. Solaris pozostawia 

użytkownikowi pewien wybór układów na-

pędu i  zasilania. Można zastosować poje-

dynczy silnik elektryczny, a standardem jest 

wyłącznie złącze plug-in. Możliwe jest za-

stosowanie ładowania „bezstykowego”, czyli 

indukcyjnego. Kierowca jest informowany 

o stanie baterii i bieżącym działaniu układu 

zasilania (np. doładowywaniu akumulato-

rów) za pomocą komunikatów na nowocze-

snej, dotykowej tablicy rozdzielczej. 

Wewnątrz autobusu znalazły się fotele fi r-

my Ster z antybakteryjną, przeciwgrzybiczną 

warstwą Cu+ oraz podobnie działającymi 

poręczami ze stopu miedzi. Charakterystycz-

na dla nowej generacji Urbino jest stosunko-

wo duża liczba siedzeń dostępnych z pozio-

mu podłogi. W konkursowym egzemplarzu 

„Bus of the Year 2017” 
– Solaris Urbino 12 electric. Konkursowy 
egzemplarz przed wyruszeniem w drogę. 
Wcześniej nowa generacja Urbino zdobyła nagrody 
za dizajn: iF Design, Top Design oraz UITP.

„Autobus Roku 2017” z Polski!
Nareszcie, chciałoby się rzec! W konkursie „Bus of the Year 2017” zwyciężył 
najnowszy Solaris Urbino 12 electric. 

Andreas Strecker, 
prezes zarządu Solaris Bus & Coach SA

„
 Autobusem roku 2017 jest elek-

tryczny Solaris Urbino! Udowodniliśmy, 
że autobusy elektryczne naszej marki 
są dojrzałymi, a jednocześnie niezwykle 
innowacyjnymi produktami.”

o szczytowej mocy 125 kW i momencie ob-

rotowym 11 000 Nm każdy. Oś ma nośność 

13 t i wyposażona jest w hamulce tarczowe. 

Źródłem energii są akumulatory litowo-że-
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na 30 foteli, było ich aż 16. Naturalnie w au-

tobusie znalazły się gniazda USB, a możliwe 

jest również wyposażenie go w Wi-Fi. 

„Już w 2006 roku założyciel i właściciel 

fi rmy Solaris, Krzysztof Olszewski, powie-

dział 'Diesel umarł, niech żyje elektrycz-

ność’. Dzisiaj udowadniamy, że te wówczas 

wizjonerskie słowa stały się rzeczywisto-

ścią – powiedział dr Andreas Strecker, 

prezes zarządu Solaris Bus & Coach SA. 

– Prawie trzymiesięczny czas wyczekiwa-

nia na ostateczny rezultat nie był dla nas 

łatwy. Okazuje się jednak, że warto było 

uzbroić się w  cierpliwość i  otrzymać tę 

fantastyczną informację. Autobusem roku 

2017 jest elektryczny Solaris Urbino! Udo-

wodniliśmy, że autobusy elektryczne naszej 

marki są dojrzałymi, a  jednocześnie nie-

zwykle innowacyjnymi produktami, które 

z powodzeniem mogą być wykorzystywane 

w nowoczesnym i zrównoważonym trans-

porcie miejskim.”

Nie tylko prąd

Autobusy elektryczne mają niejedno 

imię. Obecnie na różne sposoby próbuje się 

wyzyskać ten rodzaj energii w  transporcie 

publicznym w  miastach. Oprócz pojazdów 

wiozących na pokładzie zestaw akumulato-

rów, które można okazjonalnie doładować 

np. podczas postoju na przystanku czy na 

pętli, w ofercie są trolejbusy „o zwiększonym 

zasięgu”, które część trasy mogą pokonać, nie 

korzystając z  sieci napowietrznej. Osobny 

rozdział to typowe w  autobusach hybrydy 

szeregowe, które wykorzystują silnik spalino-

wy do napędu generatora prądu oraz pojazdy 

zasilane wodorowymi ogniwami paliwowy-

mi, wytwarzającymi energię dla silnika elek-

trycznego napędzającego pojazd. 

Solaris nie zaniedbuje żadnego z tych pól, 

a ponadto od lat proponuje hybrydy równo-

ległe i pojazdy gazowe. Tak szeroka oferta jest 

koniecznością wobec zróżnicowanych ocze-

kiwań odbiorców autobusów. Najnowszy 

Urbino, który stopniowo zastępuje poprzed-

ni model, będzie równie wszechstronny. 

Zapowiedziano już debiut gazowego 

Urbino 12 CNG, wyposażonego w  butle 

o pojemności 1575 l oraz Urbino 12 Hybrid 

z szeregowym układem napędowym złożo-

nym z 4-cylindrowego silnika wysokopręż-

nego Cummins o mocy 157 kW i asynchro-

nicznego silnika elektrycznego BAE HDS 

100 o mocy szczytowej 190 kW i stałej 120 

kW. Ponadto pojawi się 18-metrowy wariant 

elektrycznego Urbino, wyposażony podob-

nie jak „dwunastka” w oś ZF AVE 130. 

Jednocześnie Solaris uzupełnia gamę Urbi-

no o autobusy z tradycyjnym silnikiem Diesla 

i  szczególnych cechach funkcjonalnych po-

żądanych w  określonego typu przewozach. 

W  pierwszym rzędzie debiutuje niskowej-

ściowy Urbono 12 LE (ang. low entry), któ-

ry w zależności od życzenia nabywcy ma do 

45 miejsc siedzących, oraz krótki Urbino 

10,5. Autobus ten ma skrócony rozstaw osi, 

ale pozostałe wymiary są typowe dla całej 

gamy nowego Urbino. To samo jest miejsce 

kierowcy oraz moduł mieszczący układ napę-

dowy. Różnice obejmują przestrzeń pomię-

dzy nimi. Urbino 10,5 będzie dostępny w wa-

riancie z trojgiem, dwuskrzydłowych drzwi. 

Wpływ na rozwój oferty Solarisa mają 

również użytkownicy autobusów, którzy 

korzystając z  różnego rodzaju programów 

wsparcia, sprawdzają możliwości stosowa-

nia alternatywnych układów napędowych 

na własnym podwórku. W ten sposób elek-

tryczne Solarisy trafi ły m.in. do Berlina, 

Hanoweru, Barcelony, Warszawy, Jaworzna 

i Ostrołęki. Hamburg eksploatuje dwa Urbi-

no 18,75 electric z  wodorowym ogniwem 

paliwowym, które zwiększa zasięg pojazdu. 

Szwedzkie miasto Västerås wprowadziło do 

obsługi jednej z linii elektryczne Urbino 12 

wyposażone w  ogrzewanie zasilane bioga-

zem. To ciekawy przykład autobusu dobrze 

przystosowanego do lokalnych warunków, 

czerpiącego z  różnorodnych, dostępnych 

w  okolicy źródeł energii. Część ze wspo-

mnianych autobusów to pojazdy poprzed-

niej, a część najnowszej generacji. 

Interesującą innowacją jest automatyczna 

skrzynia biegów DIWA.6 przystosowana do 

współpracy z systemem „start-stop”. Przyczy-

nia się do zmniejszenia spalania i emisji spalin.  

Solaris jest obecny w  30 krajach. Choć 

w ostatnich latach eksportuje ¾ produkcji, 

w 2015 był 13. rok z rzędu liderem polskiego 

rynku autobusów miejskich. Jednocześnie 

osiągnął rekordowe obroty w  wysokości 

403 mln euro. Prestiżowy tytuł „Bus of the 

Year 2017” z pewnością umocni jego, i  tak 

godną pozazdroszczenia, pozycję. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Solaris

Najnowsze Urbino można spotkać w ruchu nie tylko w Poznaniu. Od 2015, gdy pojawił się 
w ofercie, do połowy 2016 sprzedano 456 sztuk do 75 miast w 9 krajach. 

Futurystyczna, dotykowa tablica rozdzielcza współgra z nowoczesnym źródłem napędu. Wewnątrz są 
antybakteryjne siedzenia i poręcze. Elektryczne Urbino w standardzie ma złącze plug-in, które można 
uzupełnić o system doładowywania akumulatorów za pomocą pantografu lub ładowania indukcyjnego. 
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Ó sma generacja japońskiego pikapa jest 

dostępna z  trzema rodzajami kabin: 

pojedynczą (Single Cab), czteromiej-

scową przedłużoną (Extra Cab) i  pięcio-

miejscową podwójną (Double Cab). Dzięki 

mocniejszemu podwoziu z  ramą podłuż-

nicową, wzmocnionej strukturze skrzyni 

ładunkowej i  udoskonalonemu napędowi 

4×4 Hilux nie boi się ciężkiej pracy. Może 

też holować przyczepy o większej masie niż 

dotychczas. Jednocześnie sprawdzi się jako 

samochód weekendowy. Oferuje wygodę, 

bogate wyposażenie, nowoczesne techno-

logie i  wysoki standard bezpieczeństwa. 

Wszystko to sprawia, że jazda nowym Hilu-

xem jest jeszcze przyjemniejsza. Oczywiście 

znajdą się malkontenci, którzy powiedzą, że 

zatraca swój styl – prawdziwego twardziela.

Naszpikowany elektroniką

Obszerne i wygodne wnętrze łączy prak-

tyczne i funkcjonalne rozwiązania z niskim 

poziomem hałasu i  drgań. Wytrzymała 

struktura nadwozia skutecznie pochła-

nia uderzenia. System Toyota Safety Sen-

se obejmuje układ wczesnego reagowania 

w  razie ryzyka zderzenia (PCS) z  funkcją 

wykrywania pieszych oraz układ ostrzega-

nia o  niezamierzonej zmianie pasa ruchu 

(LDA) i rozpoznawania znaków drogowych 

(RSA – opcja dostępna dla wersji SR i SR5), 

a  także zaawansowane systemy sterowania 

hamowaniem, w tym ABS, EBD, VSC i TSC. 

Dzięki nowemu, mocniejszemu podwo-

ziu z  ramą podłużnicową, wzmocnionej 

strukturze skrzyni ładunkowej oraz syste-

mom aktywnej kontroli trakcji (A-TRC), 

asystującemu przy zjeździe ze wzniesienia 

(DAC) i  wspomagającemu pokonywanie 

podjazdu (HAC), wersja z  napędem 4×4 

świetnie sprawdza się w terenie. 

Skrzynia ładunkowa jest większa, solid-

niejsza i bardziej praktyczna. Jej maksymalna 

szerokość wzrosła z 1544 do 1645 mm. Tyl-

ną burtę wyposażono w mocniejsze zawiasy, 

Bez zaskoczeniaBez zaskoczenia
Nowoczesna w środku i na zewnątrz. Nowa Toyota Hilux nie zaskakuje. 
Świetnie wygląda i jeszcze lepiej sprawuje się w teranie, a do tego dobrze się prowadzi: 
z lekkością i wdziękiem.

Kąt natarcia – 31O, 
zejścia – 26O i głębo-
kość brodzenia 
– 700 mm lokują 
Toyotę w czołówce 
segmentu. 

Duże, analogowe tarcze prędkościomierza 
i obrotomierza rozdziela kolorowy wyświetlacz 
TFT o przekątnej 4,2 cala (standard dla wersji 
SR i SR5). Wyświetlane tam informacje 
można szybko przełączać za pomocą przycis-
ku wbudowanego w kierownicę. 

Mocniejsza i szersza 
osłona dolna 
skutecznie chroni 
newralgiczne elementy 
umieszczone pod 
podwoziem. 
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a rozpórki utrzymujące ją w pozycji otwartej 

wyposażono w wytrzymałe wsporniki z bla-

chy stalowej. Hilux może ciągnąć przyczepę 

o masie do 3,5 tony. Ładowność dostępnych 

w Polsce modeli zaczyna się od 1000 kg.

W  porównaniu z  poprzednikiem, nowy 

silnik D-4D w technologii Global Diesel ma 

mniejszą o około 100 cm3 pojemność, wy-

noszącą 2,4 l (2393 cm3), ale charakteryzuje 

się znacznie większym momentem obroto-

wym przy niskich i średnich obrotach. Wy-

posażony jest w turbosprężarkę o zmiennej 

geometrii łopatek (VTG) z  intercoolerem. 

Jednostka generuje moc 150 KM przy 

3400 obr/min i  maksymalny moment ob-

rotowy na poziomie 400 Nm w  przedziale 

1600÷2000 obr/min. W  porównaniu z  po-

przednią, większą jednostką nowy silnik 

zużywa o  około 9% mniej paliwa: według 

producenta potrzebuje 6,4 l/100 km. Nowy 

Hilux z tym silnikiem spełnia wymogi nor-

my Euro 6. 

Wersje z napędem na dwa koła współpra-

cują z  udoskonaloną 6-biegową manualną 

skrzynią biegów, natomiast modele z napę-

dem na wszystkie koła są dostępne z 6-bie-

gową skrzynią manualną lub nową 6-biego-

wą skrzynią automatyczną Super ECT. 

Automatyczna skrzynia biegów z  elek-

tronicznym sterowaniem (6 Super ECT) 

wyposażona jest w: system sterowania efek-

tywnym wykorzystaniem dużych przeło-

żeń (High-speed Gear Eff ective Utilisation 

Control), system automatycznej redukcji 

biegów podczas zwalniania (Deceleration 

Downshift  Control) i system zmiany biegów 

z  wykorzystaniem sztucznej inteligencji 

(AI-SHIFT Control).

Hilux jest również wyposażony w system 

Start & Stop (dostępny w  wersji SR5). Po-

nowny rozruch silnika następuje w zaledwie 

0,2 sekundy. 

Jak po maśle

Układ napędowy Toyoty Hilux został 

zmodernizowany pod kątem współpracy 

z silnikiem o dużym momencie obrotowym. 

Zwiększono m.in. średnicę wału zdawczego 

w skrzyni rozdzielczej i  zastosowano nowe 

mechanizmy różnicowe pozwalające prze-

nieść większy moment obrotowy. Zoptyma-

lizowano również wał napędowy. W nowym 

Hiluxie można wybrać tryb jazdy ECO lub 

POWER. 

Podwozie z ramą podłużnicową zapewnia 

o 20% większą sztywność skrętną. Grubość 

podłużnic i  poprzecznic ramy zwiększono 

o  około 30 mm, a  w  przypadku poprzecz-

nic zoptymalizowano także przekrój ele-

mentów. Dzięki optymalizacji przekroju 

podłużnic i  zwiększeniu sztywności połą-

czeń między podłużnicami a poprzeczkami 

wzrosła odporność całej ramy na skręcanie 

i zginanie. 

Hilux jest wyposażony w  opracowany 

przez Toyotę system ograniczający kołysa-

nie wzdłużne i  „podskakiwanie” pojazdu 

– Pitch & Bounce Control. Wykorzystuje 

on informacje z czujników prędkości obro-

towej kół do ustalenia, kiedy przód pojazdu 

unosi się lub opada w związku z nierówną 

nawierzchnią. 

Tylne zawieszenie z  resorami piórowy-

mi i  podwójnymi amortyzatorami zostało 

gruntownie zmodyfi kowane. Długość re-

sora zwiększono o 100 mm (do 1400 mm), 

aby lepiej tłumić drgania pochodzące z na-

wierzchni, a miejsce mocowania tylnego za-

wieszenia przesunięto przed resor. 

Modyfi kacje tylnego zawieszenia przy-

czyniły się do zwiększenia ugięcia tylnej osi 

(skok zawieszenia jest większy nawet o 20%), 

co dodatkowo ułatwia jazdę w terenie po ka-

mienistym lub nierównym podłożu. 

Auto wyposażono w dołączany napęd na 

wszystkie koła wraz ze skrzynią rozdzielczą 

z  reduktorem umożliwiającą wybór prze-

łożeń szosowych lub terenowych. Tylny 

mechanizm różnicowy o  ograniczonym 

poślizgu (limited-slip diff erential, LSD) jest 

przystosowany do przenoszenia większego 

momentu obrotowego. Przedni mechanizm 

różnicowy jest odłączany automatycznie po 

wybraniu trybu napędu na jedną oś. Z trybu 

napędu na cztery koła można przechodzić 

w  tryb na dwa koła oraz odwrotnie (przy 

prędkości poniżej 50 km/h) podczas jazdy. 

Przedni mechanizm różnicowy został wy-

posażony w czujnik temperatury oleju, któ-

ry zmniejsza ryzyko przegrzania podczas 

korzystania z napędu na wszystkie koła. 

To wszystko sprawia, że pikap Toyoty 

równie dobrze radzi sobie na asfalcie, co na 

bezdrożach. W  tym aucie można się czuć 

bezpiecznie. Wszystko jest doskonale do-

pasowane i trudno się do czegoś przyczepić. 

Żeby jednak w  pełni wykorzystywać jego 

możliwości, warto skorzystać z profesjonal-

nego szkolenia. Dzięki temu można uniknąć 

kosztownych błędów. 

Przez 50 lat sprzedano 18 mln sztuk 

Toyoty Hilux. W  Europie w  samym tyl-

ko 2015 r. nabywców znalazło ponad 34 

tys. egzemplarzy tego modelu, co oznacza 

23,1% udział w segmencie i sprawia, że Hi-

lux jest najlepiej sprzedającym się pikapem 

na naszym kontynencie. W Polsce o palmę 

pierwszeństwa bije się z  VW Amarokiem 

i Fordem Rangerem. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Ganiec, Toyota

Toyota sprawia solidne wrażenie. 
Przekonuje o tym nie tylko forma 
nadwozia, ale i widoczny pod 
spodem most napędowy.

W pokonywaniu 
nierówności pomaga 
przekonstruowane tylne 
zawieszenie. 

Skrzynia ładunkowa jest o 100 mm szersza niż poprzednio. Tylną 
burtę wyposażono w mocniejsze zawiasy, a rozpórki utrzymujące 
ją w pozycji otwartej mają wytrzymałe wsporniki z blachy stalowej. 
Ładowność dostępnych w Polsce modeli zaczyna się od 1000 kg.

Nowa kierownica jest regulowana 
w dwóch płaszczyznach. 
Wyposażono ją w podpórki pod 
kciuki oraz grubszy, przeszyty brzeg 
zapewniający wygodny chwyt. 
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Rosnącym zainteresowaniem nabyw-

ców cieszyły się wszystkie modele 

w  gamie: Combo, Vivaro i  Movano. 

Nic dziwnego, gdyż każdy z  nich należy 

do nowoczesnych, praktycznych pojazdów, 

wyposażonych w  wydajne źródła napędu. 

Dostawcze Ople mają ładowność od 800 do 

przeszło 2000 kg i bogaty wybór wersji, z ła-

twością więc przystosowują się do potrzeb 

szerokiego grona odbiorców. 

W  Polsce w  2015 r. Opel dostarczył 2600 

samochodów dostawczych, o 52% więcej niż 

w 2014. Notuje również znakomitą sprzedaż 

modeli osobowych. Oba segmenty złożyły 

się w 2015 r. na bardzo dobry wynik, najlep-

szy od 11 lat: 31 894 auta. Dobra passa trwa. 

W  pierwszym półroczu 2016 sprzedaż Opli 

wzrosła o 14% w porównaniu z analogicznym 

okresem ubiegłego roku. Nabywców znalazło 

ponad 19 000 samochodów. „To zasługa na-

szych produktów. Mamy bardzo młodą ofer-

tę, również w segmencie dostawczym. Klienci 

to doceniają. Średnia wieku wszystkich mo-

deli Opla w 2016 r. wynosi niespełna 3 lata” 

– mówi Wojciech Mieczkowski, dyrektor ge-

neralny General Motors Poland. 

Fabryczne i na zamówienie

Opel przyjął politykę współpracy z  pro-

ducentami samochodów dostawczych, któ-

rzy mają ugruntowaną pozycję na rynku. 

Combo jest odpowiednikiem Fiata Doblò, 

Vivaro to bliźniak Renault Trafi ca, a  Mo-

vano – Mastera. Obecnie dysponuje siecią 

sprzedaży, która obejmuje w  Europie 1800 

dilerów i  3200 punktów serwisowych, wy-

specjalizowanych w obsłudze samochodów 

dostawczych. W  Polsce jest ich odpowied-

nio 52 i  60. „To są bardzo skomplikowane 

produkty, które już na etapie sprzedaży wy-

magają od handlowców dużej wiedzy i zro-

zumienia potrzeb klienta. Dotyczy to rów-

nież sieci serwisowej, która musi być szybka 

i sprawna” – mówi Wojciech Mieczkowski. 

Liczba fabrycznych odmian dostawczych 

Opli jest imponująca. Sam tylko Mova-

no ma 188 wariantów nadwozia. Dodając 

Combo i  Vivaro, otrzymujemy ponad 400 

odmian lekkich samochodów użytkowych. 

Są wśród nich nie tylko pojazdy do przewo-

zu różnorodnych ładunków, ale również po-

jemne mikrobusy, które można wzbogacić 

o  wyposażenie podnoszące komfort jazdy, 

w tym proponowane przez znaną fi rmę tu-

ningową Irmscher. 

Dalsze możliwości indywidualizacji stwa-

rzają uwidocznione w cenniku Opla konwer-

sje, wykonywane przez certyfi kowane fi rmy 

zewnętrzne. Dzięki nim nabywca zyskuje 

dostęp do jeszcze bogatszej gamy wariantów 

i wyposażenia. Zarazem przez cały czas kon-

taktuje się wyłącznie z dilerem Opla i otrzy-

muje jedną fakturę za cały, przystosowany 

do oczekiwań samochód. Udzielana przez 

Opla gwarancja obejmuje bazowe podwozie, 

natomiast fi rma dokonująca konwersji daje 

gwarancję na jej elementy i  służy serwisem 

zabudowy. Jest to wygodna forma zakupu, 

która zwiększa elastyczność w  doborze wy-

posażenia pojazdu. W ramach tej oferty pro-

ponowane są m.in., samochody skrzyniowe, 

wywrotki oraz furgony kontenerowe o  dłu-

gości ładowni przekraczającej 4,5 m. 

Trzeci wariant to certyfi kowane kon-

wersje, dokonywane przez wybrane fi rmy 

zewnętrzne. Opel współpracuje z  produ-

centami, także polskimi, wykonującymi 

ZłapaćZłapać kontakt kontakt

Do 2022 r. Opel chce sprzedawać w całej Europie 150 000 samochodówDo 2022 r. Opel chce sprzedawać w całej Europie 150 000 samochodów
dostawczych rocznie. Plan jest realny. W 2015 sprzedał ponad 100 000, dostawczych rocznie. Plan jest realny. W 2015 sprzedał ponad 100 000, 
zwiększając dostawy o 24% w porównaniu z 2014. zwiększając dostawy o 24% w porównaniu z 2014. 

Movano 4×4 powstaje na bazie wersji tylnona-
pędowej we współpracy z firmą Oberaigner. 

Opel Movano z zabudową pożarniczą firmy 
Dragon z Dąbrowy Górniczej. 
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specjalistyczne zabudowy. Starannie do-

bierając partnerów, może zagwarantować 

wysoką jakość dostarczonego nadwozia. 

Zamówienie realizowane jest jako trans-

akcja z  dwiema fakturami przez dilera 

oraz partnera fi rmy Opel. Dostęp do części 

zamiennych jest zapewniony przez 12 lat, 

tak jak w przypadku pojazdu fabrycznego. 

Dostawca zabudowy spełnia zarazem stałe 

warunki gwarancji fi rmy Opel. W tym wy-

padku kupujący ma największe możliwości 

zamówienia pojazdu „szytego na miarę”. 

Opel współpracuje m.in. z fi rmami Gruau, 

Carpol, Igloocar, Lamar, Modesto i Modul 

System. 

Oferta zabudów specjalistycznych stale 

się rozwija. Obecnie nabywcy z  27 krajów 

mogą wybierać spośród przeszło 800 wa-

riantów nadwozi. 

Mocna podstawa 

Najwięcej możliwości stwarza Movano, 

które występuje jako furgon, mikrobus oraz 

podwozie pod zabudowę z napędem przed-

nim, tylnym lub 4×4. Ten ostatni powstaje 

we współpracy z  austriacką fi rmą Obera-

igner na bazie wersji z  tylnym napędem. 

Po przebudowie zyskuje dołączany napęd 

na przednie koła. W  układzie napędowym 

występuje centralny mechanizm różnicowy, 

rozdzielający napęd w stałej proporcji mię-

dzy obie osie, blokada mechanizmu różni-

cowego tylnego mostu (taka, jak w Oplach 

4×2) oraz reduktor o  przełożeniu 1:1,42. 

Zwiększeniu ulega prześwit: o  65 mm pod 

przednią osią oraz o  58 mm pod tylną 

(o  45 mm przy ogumieniu bliźniaczym). 

Masa własna pojazdu wzrasta o  150 kg, 

z czego 115 kg przypada na przednią oś. 

Duży wybór układów napędowych 

zwiększa użyteczność Movano i sprawia, że 

sensowne jest montowanie na nim ciężkich 

specjalistycznych zabudów, przykładowo 

pożarniczych, ale nie tylko. W  przypad-

ku 4×4 fi rma liczy na branżę energetycz-

ną, natomiast lekkie, przednionapędowe 

3,5-tonówki to świetny materiał na popu-

larne obecnie auta z plandeką do szybkich 

przewozów na trasach międzynarodowych. 

Niszą, jeszcze u  nas niezagospodarowaną 

przez największego z  dostawczych Opli są 

minibusy, w  tym ich szczególna odmiana 

– autobusy szkolne. 

Z racji poręcznych wymiarów i komfortu 

jazdy, Vivaro może być przede wszystkim 

doskonałym mikrobusem o podwyższonym 

standardzie. Podobnie jak Movano nadaje 

się do adaptacji na samochód do przewozu 

osób niepełnosprawnych. Furgony ze zwy-

kłą lub wydłużoną kabiną doskonale spraw-

dzą się jako pojazdy ekip remontowych czy 

ruchome warsztaty. 

Combo, który poza towarowymi ma wy-

godne wersje osobowe, jest poręcznym sa-

mochodem miejskim. Niemniej walory pod-

wozia z niezależnym nie tylko przednim, ale 

i tylnym zawieszeniem w połączeniu z dużą 

ofertą wydajnych silników predestynują go 

również do jazdy na dłuższych trasach. Po-

mimo kompaktowych wymiarów zewnętrz-

nych Combo ma wersje o  objętości prze-

strzeni ładunkowej do 5,4 m3 i  ładowności 

do 1 t. Montowane na życzenie akcesoria, np. 

składane siedzenie pasażera i składana ścian-

ka oraz uchylna, tylna część dachu w furgo-

nach zwiększają użyteczność Opla. 

Ofertę zamyka Corsa Van, która ma 

ładownię o  pojemności do 1 m3 i  ładow-

ność od 496 do 556 kg. Dostępne są wersje 

3- i 5-drzwiowa. 

Zainteresowanie, jakie Opel skierował na 

sprzedaż samochodów dostawczych, przyno-

si wymierne efekty. W  pierwszym półroczu 

2016 r. w Polsce ich sprzedaż wzrosła o 36%. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Combo jest wyjątkowo uniwersalnym samochodem, który może służyć 
jako wygodne auto osobowe lub dostawczak o ładowności nawet 1 tony. 

Vivaro jest szczególnie doceniane jako mikrobus. Standard wyposażenia 
można podnieść, zamawiając pakiet dostarczany przez firmę Irmscher.

Opel ułatwia zakup prostszych zabudów, w tym skrzyniowych, 
wywrotek i kontenerów, lokując je w swoim cenniku. 

Popyt na szybkie przewozy międzynarodowe wykreował nową klasę 3,5-tonowych, 
długodystansowych samochodów dostawczych. Opel również proponuje taką zabudowę. 
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Nowy VW Transporter jest szóstą gene-

racją samochodu dostawczego z Wol-

fsburga. O ile od swojego poprzedni-

ka T6 nie różni się pod względem bryły, tak 

zmiany dostrzeżemy w ostrzejszych rysach, 

przetłoczeniach, czy agresywniej wyglą-

dających światłach. Dodatkowej elegancji 

testowanej wersji samochodu dodały lakie-

rowane zderzaki oraz tylna klapa otwierana 

do góry, jak w Multivanie. Takie rozwiąza-

nie jest doskonałym zabezpieczeniem na 

wypadek załadunku auta podczas deszczu. 

Jednocześnie jednak może być niewygodne, 

gdy za samochodem jest niewiele miejsca. 

Testowy egzemplarz pomalowany był w bia-

ło-czerwone barwy, nawiązując do własnej 

legendy Transportera T1. Ogólne wrażenie 

wizualne auto w  takim wydaniu sprawia 

bardzo dobre. 

Szafa gra

W środku samochód jest ładnie wykoń-

czony. Oświetlenie kabiny, przełączniki 

i  wskaźniki znajdują się dokładnie tam, 

gdzie się ich spodziewamy. Na konsoli 

centralnej, w  testowanej wersji, znajdował 

się ekran dotykowy o przekątnej ok. 5 cali, 

który służy do sterowania radiem, odtwa-

rzaczem i do odbierania telefonu po połą-

czeniu go za pomocą bluetooth. Podczas 

podróży czas można sobie uprzyjemnić 

swoją ulubioną muzyką. Można ją odtwa-

rzać z karty pamięci, wyjścia jack 3,5 mm, 

USB lub telefonu przez bluetooth. Wybór 

jest szeroki i każdy znajdzie coś dla siebie. 

Wbudowane głośniki pozwalają na dosko-

nały odsłuch. Niestety, podczas prowadze-

nia samochodu używanie ekranu dotyko-

wego sprawia problemy. Wynika to z  jego 

umiejscowienia. Wymusza ono oderwanie 

wzroku od drogi na ciut za długo. Do ob-

sługi tych wszystkich funkcji przydałyby 

się przyciski na kierownicy. 

W  kabinie jest sporo półek, na które 

można odłożyć drobiazgi w  czasie jazdy. 

Butelkę z wodą można umieścić w schowku 

w drzwiach i mieć ją pod ręką podczas po-

dróży. Kubki natomiast znajdą swoje miej-

sce w dedykowanych dla nich zagłębieniach 

pod przednią szybą. Większe rzeczy, takie 

jak podręczny plecak czy aparat, zmieszczą 

się do pojemnego schowka pod podwójnym 

siedzeniem dla pasażerów. Niestety, w  na-

szym odczuciu zabrakło miejsca na torbę 

z  15-calowym laptopem. Miejsce kierowcy 

jest bardzo komfortowe. Widoczność zza 

Transporter, Transporter, das Autodas Auto
Transporter długo pracował na swoją dobrą opinię. Niezawodność tego auta miało 
okazję sprawdzić już kilka pokoleń. 

Wnętrze jest bardzo estetyczne, a przyciski i pokrętła zaprojektowane z dbałością 
o ergonomię. W schowkach jest dużo miejsca na mniejsze i większe rzeczy. 
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kierownicy jest dobra. W  samochodzie te-

stowym mieliśmy do dyspozycji tylną klapę 

z  szybą, która pozwalała obserwować dro-

gę z tyłu, co jest rzadkością w dostawczych 

samochodach. Niestety, na tylnej szybie za-

brakło wycieraczki, co przy złej pogodzie 

bardzo ogranicza widoczność we wstecz-

nym lusterku. 

Z przyjemnością

Prowadzenie Transportera nie różni się 

bardzo od prowadzenia małej osobówki. 

Stuczterdziestokonny silnik, w  który był 

wyposażony testowany egzemplarz, po-

zwalał na dynamiczną jazdę, szybkie ru-

szanie i  bezpieczne wyprzedanie na trasie. 

Sześciobiegowa skrzynia biegów jest ła-

twa w  obsłudze. Biegi sprawnie wchodzą, 

a  dzięki podpowiedziom komputera, co 

do ich optymalnego dostosowania do ak-

tualnej prędkości, można jechać naprawdę 

ekonomicznie. Reasumując, samochód jest 

zwinny, a  prowadzenie go dostarcza wiele 

przyjemności. Manewrowanie w  mieście 

i na ciasnych parkingach ułatwiają czujniki 

parkowania, które można po prostu wyłą-

czyć, o ile nie są potrzebne. 

Jeśli chodzi o spalanie, to każdy użytkow-

nik będzie mile zaskoczony. Pokonany przez 

nas dystans to około 800 km w  mieście, 

w korkach oraz na trasie. Na tym odcinku 

według wskazań komputera samochód zu-

żył 7,2 l oleju napędowego na 100 km. Spa-

lanie deklarowane przez producenta to 6,9 l 

na 100 km w cyklu mieszanym. Zatem fak-

tyczne, przy normalnej jeździe, nie odbiega 

znacznie od zapewnień producenta. Ponad-

to pojemny, 80-litrowy zbiornik pozwala na 

długie podróże bez częstego poszukiwania 

stacji paliw. Samo zaś tankowanie nie sprawi 

problemu nikomu. Dostęp do wlewu paliwa 

jest możliwy dopiero po otwarciu drzwi kie-

rowcy. Przy samym wlewie znajdziemy rów-

nież praktyczną informację, co należy nalać 

do baku, a czego trzeba się wystrzegać. Ko-

rek wlewu został zabezpieczony przed zgu-

bieniem plastikową linką. 

Otwieranie maski i dostęp do wszystkich 

zbiorników z płynami nie nastręczy proble-

mów nawet laikowi.

Gładko 

Ładownia jest duża i  łatwo dostępna 

przez tylną klapę oraz boczne drzwi prze-

suwne. Jej pojemność to 5,8 m3, co gwa-

rantuje nam bezproblemowe zapakowanie 

dużej ilości rzeczy. Dodatkowo na podło-

dze znajduje się osiem uchwytów. Dzięki 

nim można skutecznie zabezpieczyć ładu-

nek przed przemieszczaniem się w  czasie 

jazdy, tym samym zwiększając możliwości 

bezpiecznego przewozu mniejszych rzeczy 

bez ich niepożądanego przesuwania po ła-

downi. 

Warto też wspomnieć, iż pusty samochód 

prowadzi się równie dobrze, jak obciążony, 

co zawdzięcza doskonałemu zawieszeniu. 

Tu należy podkreślić, że na każdej z testowa-

nych przez nas nawierzchni T6 spisywał się 

doskonale. Komfort jazdy 

spełni oczekiwania na-

wet bardzo wymagających 

użytkowników aut dostaw-

czych. Niewyczuwalne są 

niedoskonałości dróg takie 

jak dziury czy wyboje. Auto 

radzi sobie z nimi bez pro-

blemu. Podstawowa wersja 

VW Transportera z  takim 

silnikiem i skrzynią biegów 

jak w  testowanym egzem-

plarzu kosztuje 95  950 zł 

netto. Nie dostaniemy w tej 

cenie m.in. lakierowanych 

zderzaków i  lusterek czy 

tylnej klapy z podgrzewaną 

szybą. Poza tym wyposaże-

nie dodatkowe objęło także 

radio z  ekranem dotyko-

wym, czujniki parkowania, 

podwójne siedzenie pasa-

żera ze schowkiem i  złą-

cze USB. Cena testowanego egzemplarza to 

120 334 zł i choć samochód jest bardzo ład-

ny i zwraca na siebie uwagę, to kwota, którą 

trzeba na niego przeznaczyć, może zniechę-

cić do zakupu. ▐

Natalia Brzezińska, Damian Dziewicki
Fot. D. Dziewicki

Volkswagen Transporter 2.0 TDI furgon

Dmc (kg) ..............................................................................2800
Masa własna (kg) ................................................................1853
Ładowność (kg) ...................................................................1175
Objętość ładowni (m3) ............................................................5,8
Długość ładowni (mm) .........................................................2572
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm).............1700/1244
Maksymalna wysokość ładowni (mm) .................................1397
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) .......................576
Rozstaw osi (mm) ................................................................3000
Długość/szerokość/wysokość (mm) ..................4904/2297/1990
Średnica zawracania (m) ......................................................11,9
Liczba miejsc .............................................................................3
Silnik ................................................................................2.0 TDI 
Liczba cylindrów ........................................................................4
Pojemność (cm3) .................................................................1968
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ......................140/103/3500
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr/min) ..................340/1750÷2500
Typ skrzyni biegów/liczba przełożeń .............................ręczna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) ..............................................173
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ........................................6,9
Gwarancja ..........................................................................2 lata
Cena wersji podstawowej (zł netto) ..................................95 950

Wersja z niskim dachem i krótkim roz-
stawem osi mieści 5,8 m3 ładunku. 
W ładowni można przewozić przedmioty 
o długości 2572 mm i wysokości 1397 mm.

Przez drzwi przesuwne mamy dostęp do ładun-
ku lub możemy ułożyć mniejsze rzeczy za ka-
biną, nie martwiąc się o dostęp do ładowni np. 
na ciasnym  parkingu pod hipermarketem. 

Tylna klapa pozwala wygodnie załadować przedmioty o sporych gabarytach, jednak żeby 
skorzystać z jej zalet, z tyłu samochodu musi być odpowiedni zapas miejsca, aby ją otworzyć.
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Hyundai H350 wygląda na średnią wy-

ciągniętą z najpopularniejszych, euro-

pejskich aut dostawczych klasy 3,5 t 

masy całkowitej. Sprawdzona metoda fi rm 

z Azji: nie wyróżniać się i po cichu zdobywać 

zwolenników. Nim konkurencja się zorientu-

je, będzie już za późno. Tak obiektem kultu 

została Honda, a Kia niepostrzeżenie obsku-

bała Volkswagena ze sporej części klienteli. 

Mówi się, że rynek samochodów dostaw-

czych „rządzi się swoimi prawami”. Rzeczy-

wiście. Znaczek na masce niewiele znaczy. 

Wygrywają cechy praktyczne i gotowość do 

pracy. Gdy trzeba odpalić i jechać, to się od-

pala i jedzie. Awaria to strata pieniędzy. Hy-

undai zrobił dobry początek. Ma samochód, 

który dobrze wykonuje, co do niego należy. 

Przewaga z tyłu

Forma nadwozia jest spokojna i  ponad-

czasowa. Oznacza to w  tym wypadku, że 

H350 zatrzymał się w  epoce, gdy dostaw-

czaki nie były „muśnięte skrzydłem Pegaza”. 

Hyundai prezentuje rzeczowe, równe linie, 

a jedynym urozmaiceniem jest kształt refl ek-

torów i  wlotu powietrza. Styliści pamiętali 

o  dużym znaku fi rmowym, który rozwieje 

wątpliwości ciekawskich, a  słabo zoriento-

wanych w  dostawczych nowościach. Model 

z długim rozstawem osi ma typowe propor-

cje auta tej klasy, ale z dość długim, półtora-

metrowym tylnym zwisem. Cały liczy sobie 

6,2 m długości. Jest o  około 20 cm dłuższy 

od Mercedesa Sprintera i  Forda Transita ze 

zbliżonym rozstawem osi. W związku z tym 

ma przewagę w objętości ładowni. Nie tylko 

nad porównywalnym Sprinterem ze śred-

nim dachem, ale nawet nad wersją z dachem 

najwyższym. U wspomnianych Mercedesów 

mamy odpowiednio 10,5 i  11,5 m3 objęto-

ści ładowni, w  średnim, tylnonapędowym 

Transicie L3H2 – 11 m3, w L3H3 – 12,4 m3, 

a w Hyundaiu 12,9 m3. 

Wnętrze kabiny jest natomiast na wskroś 

nowoczesne. Schowków jest dużo i  mogą 

pomieścić przedmioty o  rozmaitym kształ-

cie: faktury, telefon, laptopa, termos herbaty 

i  próżniowo zapakowaną podsuszaną pod-

wawelską. Pod podwójną kanapą pasażerską 

znajduje się duża skrzynia na akcesoria, które 

mieć trzeba, a czasem nie ma gdzie położyć. 

Interesująca mediana 
Hyundai próbuje sił na rynku dużych samochodów dostawczych. 
Na jak długo mu ich starczy? 

Świetne wykończenie, mnóstwo punktów, do których można 
umocować ładunek oraz drzwi, które w standardowym 
modelu otwierają się maksymalnie o kąt 180, a na życzenie 
o 270 stopni. 

Wejście, jak w każdym dostawczaku tej 
klasy. Klapka wlewu paliwa blokowana 
przez zamknięte drzwi to jedno z wielu 
drobnych udogodnień. 

Praktyczna, czytelna, dobrze wykonana. 
Tablica rozdzielcza wyprzedza o całe 
pokolenie zachowawczy, choć nie 
pozbawiony urody projekt bryły nadwozia. 
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Ergonomia miejsca kierowcy 

jest bardzo dobra. Wygodny fo-

tel z łatwością można dopasować 

do swoich potrzeb. Wielkość 

siedziska, oparcia i  zagłówków 

powinna zadowolić większość 

Europejczyków, także z  młode-

go pokolenia, które przerosło 

wzrostem rodziców. Kierowni-

ca regulowana w  dwóch płasz-

czyznach nie występuje jedynie 

w najtańszej wersji Eco. Obsługa 

urządzeń niezbędnych do jazdy, 

a także tych, bez których dawniej 

się obywano, nie nastręcza trud-

ności. W  Hyundaiu nie trzeba 

się przyzwyczajać do niczego no-

wego. Duża zaleta, gdy kierowca 

ma głowę zaprzątniętą realizacją 

dostaw i czasem, z którym musi 

się niekiedy pościgać. Przydałby 

się nieco większy wyświetlacz 

pośrodku „zegarów”. 

Jakość materiałów wykoń-

czeniowych i montażu elemen-

tów tworzących wnętrze nie jest 

zaskoczeniem. Koreańskie fi rmy przyzwy-

czaiły nabywców, że można mieć dobrze i ta-

nio, a przynajmniej taniej niż rywale. Tablicę 

rozdzielczą należy wręcz uznać za elegancką. 

Tym bardziej, że umie się zachować. Nie pisz-

poprzecznego resora i  stabilizatora z  przodu 

oraz sztywnej osi na wzdłużnych resorach 

piórowych z tyłu trzeba uznać za udaną kon-

strukcję. Samochód trzyma się pewnie nada-

nego mu toru jazdy, ale nie jest denerwująco 

sztywny. Przeciwnie, miękko pokonuje nie-

równości i oszczędza plecy kierowcy. 

H350 jest zwrotny, szczególnie jak na auto 

liczące przeszło 6 m. Układ kierowniczy wy-

korzystuje zębatkę („maglownicę”) i  działa 

precyzyjnie. Poprzeczne garby czy koleiny 

nie wytrącają Hyundaia z równowagi. 

Auto jest, a reszta?

Ładownia w pełni odpowiada jakością ka-

binie, przynajmniej z takim wykończeniem, 

jakie jest widoczne na zdjęciach. Podłoga ze 

sklejki ma wyjątkowo gęsto rozmieszczone 

uchwyty do mocowania ładunku. Zabudo-

wane płytami są nie tylko ściany boczne, i to 

po dach, ale również ścianka działowa w dol-

nej połowie. Na bokach i na ściance są listwy 

do mocowania pasów. Nadkola mają obłe 

osłony, które z  łatwością można „minąć”, 

wpychając towar do środka. Boczne drzwi, 

podobnie jak tylne sięgają po dach. Tylne 

można blokować w  2 pozycjach, otwarte 

o  kąt 90 lub 180 stopni. Za pierwszym ra-

zem trudno odnaleźć przycisk oświetlenia 

ładowni, dlatego warto zawczasu poszukać 

go w dzień. 

Hyundai H350 jest oferowany z  trzema 

standardami wyposażenia: podstawowym 

Eco, średnim Access i najwyższym Comfort. 

Każdy z nich ma hamulce tarczowe przy obu 

osiach oraz system dynamicznej kontroli 

trakcji VDC (ang. Vehicle Dynamic Con-

trol). Zawsze możemy liczyć na elektrycznie 

otwierane szyby w przednich drzwiach oraz 

podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycz-

nie sterowane są od wariantu Access w górę, 

podobnie jak klimatyzacja w  standardzie. 

Tylko w wersji Comfort jest dostępny system 

stop & go. 

Za Hyundaiem przemawia normalność 

oraz 3-letnia gwarancja. Reszta należy do 

sieci sprzedaży i serwisu. Czy jakość ich dzia-

łań dorówna jakości samochodu? ▐

Michał Kij
Fot. R Romaniuk

Hyundai H350

Dmc (kg) ........................................................................3500
Masa własna (kg) ..........................................................2254
Ładowność (kg) .............................................................1246
Objętość ładowni (m3) ....................................................12,9
Długość ładowni (mm) ...................................................3665
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm).......1726/1380
Maks. wys. ładowni (mm) ..............................................1956
Wys. podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ..........................690
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
 Tylnych ......................................................... 1550 × 1810
 Bocznych ..................................................... 1280 × 1810
Rozstaw osi (mm) ..........................................................3670
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............6195/2038/2690
Średnica zawracania (m) ................................................12,9
Liczba miejsc ....................................................................... 3
Silnik ....................................................................... 2,5 CRDi
Liczba cylindrów .................................................................. 4
Pojemność (cm3) ...........................................................2497
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................150/110/3600
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr/min) ............373/1500÷2500
Typ skrzyni biegów/liczba przełożeń ....................... ręczna/6
Napędzana oś ............................................................... tylna
Prędkość maksymalna* (km/h) ........................................153
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .................................. 8,5
Gwarancja ..................................3 lata bez limitu kilometrów
Przeglądy ....................................co 30 000 km lub co 2 lata
Cena wersji podstawowej (zł netto) ..........................106 900

*według danych producenta

czy i nie trzeszczy, przynajmniej w nowym eg-

zemplarzu. „Plastiki” są twarde i raczej gład-

kie, zatem sprzątanie będzie krótkie. 

Zalety z przodu

Lewarek 6-biegowej, manualnej skrzyni 

sam wchodzi w rękę. Poszczególne przełoże-

nia włącza się lekko i trafi ają zawsze bez pu-

dła. Kierowcę musiałoby coś użądlić w chwili 

zmiany biegu, aby pomylił „czwórkę” z „szóst-

ką”. Turbodoładowany silnik z  wtryskiem 

common rail pochodzi z włoskiej fi rmy VM. 

Spoczywa wzdłużnie z  przodu. Jest wydajny 

także w  słabszej, 150-konnej wersji, z  jaką 

mieliśmy do czynienia. Jest może nieco zbyt 

spontaniczny na niskich obrotach, terkocze 

i  drży, ale sprawdza się w  długich trasach, 

w  czym niemała zasługa „szóstki”, która jest 

nadbiegiem. Można jechać szybko, ale bez 

hałasu, przynajmniej do 120 km/h. Powyżej 

tej prędkości dźwięki pochodzące z auta stają 

się dokuczliwe, a podmuchy bocznego wiatru 

bardziej dają się we znaki. Mimo to, zawiesze-

nie Hyundaia złożone z kolumn McPhersona, 

Nad przednią szybą jest spora 
półka. Za 300 zł netto można 
zamówić skrytkę nad kabiną 
kierowcy. 
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„Partnerzy, którzy są w sieci Premio 

i TruckForce w dużej części poma-

gają w obsłudze klienta fl otowego. 

Grupa Goodyear jest największym na na-

szym rynku operatorem biznesu fl otowego. 

Dlatego nasza współpraca z fi rmami ma nie 

tylko wymiar gwarancji przejechanych kilo-

metrów, ale także mobilności naszych ser-

wisów. Szybka reakcja i naprawa pojazdu na 

miejscu awarii jest bardzo ważna dla klienta 

fl otowego, a szczególnie dla właścicieli cięża-

rówek” – mówi Tomasz Drzewiecki, dyrektor 

ds. rozwoju sieci detalicznej w Polsce, Cze-

chach, Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.

W  Polsce sieć Premio to obecnie ponad 

130 punktów serwisowych. Warsztaty te 

oferują nie tylko obsługę kół i  ogumienia, 

ale także podstawowe naprawy i  przeglą-

dy. Można serwisować układy wydechowe 

i  hamulcowe lub wymienić olej, spraw-

dzić i  skorygować geometrię oraz prze-

prowadzić okresowe przeglądy aut. Sieć 

Premio często powstawała na bazie już 

istniejących warsztatów i  w większości 

były to miejsca oferujące także usługi dla 

pojazdów ponad 3,5-tonowych. W  takich 

przypadkach serwisy funkcjonują pod 

szyldem Premio Opony Autoserwis i Truck-

Force – jest ich ponad połowa. 

Są też serwisy, które ze względu na miejsce 

działalności (np. centrum miasta), nie mogą 

obsługiwać ciężkich pojazdów, ale włączają 

Nie tylko sprzedajemy
Już w połowie lat 50. XX wieku Goodyear zaczął tworzyć 
na terenie Stanów Zjednoczonych sieć handlową dla swoich 
produktów. Lata 70. to rozwój w kierunku dodania 
do obsługi ogumienia także serwisu mechanicznego. 
W połowie lat 90. powstała sieć serwisowa w Niemczech, 
a od 10 lat funkcjonuje w Polsce pod szyldem Premio 
– obsługa samochodów osobowych i dostawczych oraz 
TruckForce – pojazdy ciężarowe.

się w  ich obsługę poprzez usługę warsztatu 

mobilnego. Mobilnymi serwisami dysponuje 

już większość punktów. Możliwość dojazdu 

ze sprzętem warsztatowym do klienta fl o-

towego w  przypadku samochodów ciężaro-

wych jest bardzo istotna również ze wzglę-

du na prowadzony monitoring ogumienia. 

Obsługa posprzedażna powoduje, że serwis 

częściej spotyka się z  klientem w  ramach 

przeglądu niż w  akcjach naprawczych. Im 

aktywniej współpracuje serwis z  fl otą, tym 

więcej opon może zostać zakwalifi kowanych 

do pogłębiania i regeneracji. 

Przy odpowiednim podejściu do moni-

toringu ogumienia jednorazową inwestycję 

w zakup nowych opon można rozciągnąć na 

następne procesy regeneracyjne, co pozwala 

wydłużyć życie opony o kolejne tysiące ki-

lometrów. 

Wszyscy Partnerzy Premio zobowiązani są 

do wyposażania warsztatu w najbardziej no-

woczesny sprzęt, utrzymywania wysokiego 

poziomu przeszkolenia pracowników oraz 

dbałość o optymalną dostępność markowych 

produktów. Zgodnie z  tym założeniem sieć 

Premio może zagwarantować wysokiej jako-

ści serwis na stałym, niezmiennym poziomie 

we wszystkich lokalizacjach. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. D ynek, Premio

Tomasz Drzewiecki, 
dyrektor ds. rozwoju sieci detalicznej 
w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech 
i Ukrainie

„
 Szybka reakcja i naprawa pojazdu 

na miejscu awarii jest bardzo 
ważna dla klienta flotowego, a szczególnie 
dla właścicieli ciężarówek”

Wymiana klocków hamulcowych to już 
poważniejsze zadanie niż wymiana żarówki 
czy wycieraczki.

W serwisach Premio można wymienić 
m.in. koła, żarówki i wycieraczki oraz dokonać 
szybkich napraw.

WARSZTATWARSZTAT PremioPremio www.truck-van.pl
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12. edycja zlotu Master Truck już za 

nami. Setki ciężarówek, tysiące 

publiczności, ale przede wszyst-

kim niepowtarzalna atmosfera. Podobnie jak 

w latach minionych wszyscy z niecierpliwo-

ścią wyglądali w  tym roku spektakularnych 

nowości. I  się nie zawiedli. Mercedes „Sau-

naliner” wprawił wszystkich w  zdumienie. 

Jego właściciel, Simon Lundman postanowił 

zabrać ze sobą na zlot saunę. 

Nietuzinkową atrakcją dla wszystkich 

były Mistrzostwa Świata Unimoto. Tuma-

ny kurzu unosiły się nie tylko nad areną, 

ale chętnych do podziwiania rozgrywek 

nie brakowało. Oczywiście już od piątku 

uczestnicy zlotu mogli bawić się przy muzy-

ce, której dźwięki nie cichy aż do niedzielnej 

nocy. W tym roku w programie znalazły się 

dodatkowe koncerty. A  imprezę zakończył 

koncert Sławomira.

Tym razem, jak zapewnia organizator, 

na lotnisko w Nowej Wsi Opolskiej zjecha-

ło ponad 700 tunigowanych ciężarówek. 

Na zlocie pojawiły się też pojazdy militar-

ne, motocykle, samochody amerykańskie 

i  zabytkowe. Widoki można było jak zwy-

kle podziwiać z  lotu ptaka, a  wieczorami 

uczestniczyć w  light show. Ciężarówki za 

dnia nęcące lśniącym chromem i  koloro-

wym malunkiem, po zmroku połyskiwały 

refl ektorami i zamontowanymi światełkami. 

Dla niektórych taki pokaz kończył się do-

piero wraz ze wschodem słońca. 

Tradycyjnie podczas zlotu jury wybiera 

najpiękniejszą ciężarówkę. 12 lat temu wy-

bór był prostszy – wówczas na zlot przyje-

chało zaledwie 50 pojazdów. W  tym roku 

trzeba było się nieźle nagłówkować – bo 

różnorodność barw, stylów i  akcesoriów 

była ogromna. Jak więc wybrać faworyta?

Master Truck 2016 została ciężarówka 

z numerem 209. DAF „Vader” należący do 

fi rmy Tom-Tech z Gdańska, był pomalowa-

ny w  motywy z  fi lmu „Gwiezdne Wojny”, 

który w  tym roku, w  związku z  premierą 

kolejnej części, na nowo odżył wśród fanów 

walki dobra ze złem. Publiczność natomiast 

doceniła znaną już wszystkim „Smoczycę” 

– Scanię fi rmy Szewczyk z nr 19.

Za rok kolejna, 13. już edycja opolskiej im-

prezy. To miejsce, gdzie miłośnicy nietuzin-

kowych pojazdów spotykają się z uznaniem 

i podziwem. Tutaj ich praca wreszcie znajduje 

zrozumienie i jest w pełni doceniona. A przy 

okazji wszyscy mają dobrą zabawę. ▐

KD
Fot. TV Brawo

 Konkurs piękności
Rozgrzane silniki, skórzane fotele, iluminacje i kolorowe 
motywy. Master Truck i w tym roku nie zawiódł. Piękności 
nie tylko z Polski, ale prawie z całej Europy zjechały do Opola, 
aby pokazywać swoje wdzięki.

Faworyta publiczności: Scania „Smoczyca”

DAF „Vader” z gdańskiej firmy Tom Tech zgarnął najważniejszą nagrodę w tym roku: Master Truck 2016.
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Uczestnicy najważniejszej w roku pro-

mocji Inter Cars zakończyli już rywa-

lizację. Najważniejszą z nagród, którą 

można otrzymać jest zaproszenie do udziału 

w fi nałowej Gali Biesiadnej, która odbędzie 

się 7-9 października w Hotelu Gołębiewski 

w Karpaczu. Na gości Inter Cars czeka wiele 

atrakcji, w tym bogaty program artystyczny, 

gwarantujący rozrywkę na najwyższym po-

ziomie. 

Do grona gwiazd, które wystąpią dla lau-

reatów konkursu, dołączyła orkiestra pod 

dyrekcją Zbigniewa Górnego oraz artyści: 

Katarzyna Jamróz, Gang Marcela, Rudi 

Schubert, Władysław Grzywna, Kwartet 

Rampa, Beata Rybotycka, Hanna Śleszyńska, 

Robert Rozmus i  Wojciech Kaleta. Zadbają 

oni o wspaniałe widowisko, podczas którego 

nie zabraknie znanych i  lubianych piosenek 

biesiadnych. 

O artystach

Katarzyna Jamróz to aktorka i  artyst-

ka estradowa. Przez wiele lat była gwiaz-

dą krakowskiego kabaretu Loch Camelot. 

Współpracowała też z  Piwnicą pod Bara-

nami. Szerszej publiczności znana jest m.in. 

z  występów podczas licznych spektakli te-

atralnych i  muzycznych, recitali piosenki 

biesiadnej, francuskiej i żydowskiej.

Gang Marcela to grupa muzyczna, zało-

żona przez Marcela Trojana. Wykonuje mu-

zykę country-pop. Zespół współpracował 

m.in. z Krzysztofem Krawczykiem i Mary-

lą Rodowicz. Nagrywał też własne utwory. 

Mimo upływu lat, Gang Marcela nie traci 

na popularności, nadal często koncertując 

w kraju i za granicą. 

Rudiego Schuberta polska publiczność zna 

i ceni nie tylko jako kompozytora, piosenka-

rza i autora tekstów, ale również jako satyry-

ka, prezentera telewizyjnego i aktora. Wśród 

jego największych hitów wymienić można 

choćby „Córkę Rybaka” i „Monikę – dziew-

czynę ratownika”. W latach 70. Współtworzył 

Okolicznościowo-Rozrywkowy Syndykat 

Wały Jagiellońskie oraz współpracował z ka-

baretem TEY. Pojawiał się w  telewizji jako 

prowadzący programu „Śpiewające fortepia-

ny” czy jako juror w „Jak oni śpiewają”.  

Władysław Grzywna to aktor teatralny, 

fi lmowy i  telewizyjny. Publiczność mogła 

oglądać go na scenach Teatru Syrena, Pół-

nocnego, Roma, Komedia, Teatru na Woli 

i Teatru Wielkiego. Znany jest również z ról 

dubbingowych. 

Kwartet Rampa tworzą Joanna Pałucka, 

Anna Ścigalska, Stefan Każuro i  Grzegorz 

Kucias. Zespół uprawia różne gatunki mu-

zyczne od klasyki po ujazzowiony pop. 

Wszyscy jego członkowie mają za sobą też 

kilkunastoletni staż teatralny i  znaczące 

udziały w  wielu różnych przedstawieniach 

muzycznych i dramatycznych. Tym, co wy-

różnia grupę, jest umiejętność połączenia 

talentów wokalnych z  dbałością o  stronę 

wizualną każdej produkcji – z  elementami 

choreografi i, z  kostiumem, rekwizytem, 

a także poczucie humoru. 

Beata Rybotycka występowała na deskach 

Starego Teatru w Krakowie, Teatru Stu, Te-

atru Ludowego w Nowej Hucie, Teatru Mu-

zycznego w Gdyni i Piwnicy pod Baranami. 

Na swoim koncie ma liczne role w fi lmach, 

serialach, spektaklach, benefi sach i progra-

mach rozrywkowych. 

Hanna Śleszyńska to uznana aktorka te-

atralna, fi lmowa i  kabaretowa. Znana jest 

również ze swoich ról w  produkcjach tele-

wizyjnych. Ponadto, szeroka publiczność 

kojarzy ją z  grupą „Tercet czyli Kwartet”, 

którą tworzy z Piotrem Gąsowskim, Rober-

tem Rozmusem i Wojciechem Kaletą. Warto 

podkreślić, że dwaj ostatni również wystą-

pią podczas Gali Biesiadnej Inter Cars. 

Robert Rozmus od lat współpracuje z Te-

atrem Muzycznym Roma i Teatrem Kome-

dia. Z powodzeniem łączy aktorstwo i śpiew, 

z sukcesem występując z musicalach, m.in. 

„Chicago, „Kwiaty we włosach” czy „Miss 

Sajgon”. Polskim widzom jest znany również 

ze swoich występów w  roli konferansjera, 

prezentera i showmana. 

Wojciech Kaleta jest kompozytorem muzy-

ki do sztuk teatralnych, widowisk telewizyj-

nych, a także piosenek dla dzieci i młodzieży. 

Na swoim koncie ma kierownictwo muzycz-

ne w  spektaklach teatrów: Powszechnego, 

Współczesnego, Nowego, Rampa i Ateneum. 

Jako pianista – akompaniator towarzyszył re-

citalom Mariana Opani, Artura Barcisia, Jo-

anny Rawik i Joanny Szczepkowskiej.

Lubiani przez publiczność i  doceniani 

przez krytyków artyści to gwarancja dosko-

nałej zabawy laureatów konkursu Inter Cars. 

Podczas fi nałowego weekendu galowego dla 

gości spółki wystąpią ponadto zespoły Boys, 

Weekend, Aft er Party, a  także Paranienor-

malni i Kabaret pod Wyrwigroszem. ▐

Fot. IC

Widowiskowa biesiada Widowiskowa biesiada z gwiazdamiz gwiazdami
Orkiestra pod batutą Zbigniewa Górnego w towarzystwie znanych Orkiestra pod batutą Zbigniewa Górnego w towarzystwie znanych 
i lubianych artystów to kolejne gwiazdy, które wystąpią podczas Gali Biesiadnej i lubianych artystów to kolejne gwiazdy, które wystąpią podczas Gali Biesiadnej 
– finału konkursu, organizowanego przez Inter Cars. – finału konkursu, organizowanego przez Inter Cars. 
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Już jesienią, w  ramach POL-ECO-SYS-

TEM fi rmy zaprezentują zróżnicowaną 

ofertę produktów i rozwiązań, która dedy-

kowana jest zarówno dla prosumentów (indy-

widualne gospodarstwa domowe), jak i przed-

siębiorstw przemysłowych oraz produkcyjnych.

„Wystawa POL-ECO-SYSTEM i  panele 

dyskusyjne to propozycja dla tych, którzy, 

interesują się trendami w ekologii i energo-

oszczędnymi rozwiązaniami, chcą wiedzieć, 

jak efektywniej radzić sobie z  odpadami 

czy poznać sposoby wykorzystania energii 

z odnawialnych źródeł – podkreśla Paulina 

Pietrzak, dyrektor targów POL-ECO-SYS-

TEM. – Uważam, że na tych targach nie po-

winno zabraknąć nikogo, kto jest związany 

z ochroną środowiska i poszukuje innowacji 

oraz nowych kontaktów.” 

Inwestycja w kontakty 

Rosnąca liczba rejestrujących się profe-

sjonalnych zwiedzających w  tym roku na 

POL-ECO-SYSTEM stanowi pomyślną za-

powiedź tego, co będzie się działo w  paź-

dzierniku. 

Profi l zarejestrowanych osób w  dużej 

mierze stanowi kadra zarządzająca oraz spe-

cjaliści. Są to osoby nie tylko z  branż pre-

cyzyjnie powiązanych z  tematyką salonów 

targów, ale również z  sektorów gospodarki 

intensywnie poszukujących najnowszych 

eko-rozwiązań, jak: spożywczy, opakowań, 

budowlany, rolniczy, drzewny, transport 

publiczny, grupy energetyczne, zarządy 

spółdzielni mieszkaniowych i  wspólnot, 

RIPOK-i, spółki komunalne odpowiedzial-

ne za oczyszczanie i odprowadzanie ścieków 

czy zakłady chemiczne.

Dodatkowo w  tym roku podczas POL-

-ECO-SYSTEM zaplanowano szereg spo-

tkań członków stowarzyszeń i  instytucji 

branżowych, m.in.: Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, Krajowego Forum 

Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, 

Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Rady 

RIPOK, Dyrektorów Wojewódzkich Zarzą-

dów Melioracji i  Urządzeń Wodnych, czy 

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Biznesowy wymiar targowych wizyt pogłę-

bią z pewnością bezpłatne spotkania koope-

racyjne towarzyszące POL-ECO-SYSTEM: 

Eco-Match organizowany przez Poznański 

Park Naukowo-Technologiczny oraz polsko-

-niemieckie rozmowy kooperacyjne, za które 

odpowiada Federalne Ministerstwo Oświaty 

i Badań Naukowych (BMBF).

Inwestycja w wiedzę

Podczas targów odbędzie się wiele konfe-

rencji i seminariów, które poruszą najistot-

niejsze obszary związane z ochroną środo-

wiska i zrównoważonym rozwojem: circular 

economy, ochrona powietrza (niska emisja), 

RIPOK-i, energetyka odnawialna, gospo-

darka wodno-ściekowa, odpady i recykling, 

rekultywacja terenów, budownictwo ener-

getyczne, cyfryzacja wsi oraz inicjatywy 

prosumenckie.

Będzie to dawka najświeższej wiedzy 

o zmianach w polskim ustawodawstwie, fi -

nansowaniu inwestycji pro-ekologicznych, 

opłatach i wymaganych procedurach środo-

wiskowych, wyzwaniach stawianych przez 

UE czy przykładach dobrych praktyk.

Planowane wydarzenia towarzyszące 

targom to m.in.: Międzynarodowy Kon-

gres ENVICON, debata „Ekologia w  jed-

ności z  ekonomią”, Forum Czystej Ener-

gii, Forum Recyklingu, Forum RIPOK, 

debata ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, konfe-

rencja „Wieś Polska-Wieś Innowacyjna”, 

konferencja „Dofi nansowanie innowacji 

środowiskowych ze środków Unii Euro-

pejskiej”, VI Krajowa Konferencja Ochrony 

Środowiska „Polityka Ochrony Środowiska 

na obszarach miejskich” oraz konferencja 

„Gospodarka odpadami w nowych warun-

kach prawnych”, III Konferencja „Ochrona 

środowiska w praktyce” oraz warsztaty i se-

minarium „Rynek pracy w ochronie środo-

wiska”, które odbędą się w  ramach Strefy 

Kariery. 

Inwestycja w innowacje

Tegoroczną nowością będzie POL-ECO-

-SYSTEM Start-up Lab, gdzie młode fi rmy 

zaprezentują swoje propozycje innowacyj-

nych rozwiązań, patrząc na temat ochrony 

środowiska, energii odnawialnej oraz go-

spodarki komunalnej przez pryzmat tech-

nologii, wykorzystujący wypracowane przez 

nie rozwiązania.

Zwiedzanie ekspozycji POL-ECO-SYS-

TEM oraz udział w  większości targowych 

wydarzeń jest bezpłatny (po rejestracji na 

www.mtp24.pl do 10.10.2016). ▐

Fot. MTP

Więcej na www.polecosystem.pl

Co nowego w branży? 
Dowiesz się na POL-ECO-SYSTEM

Biznes, wiedza, finansowanie i ustawodawstwo – tegoroczne 
targi POL-ECO-SYSTEM, które odbędą się w dniach 11-14 paździer-
nika 2016 r. staną się ważnym miejscem rozmów decydentów 
i ekspertów rynku o zmianach, jakie czekają sektor ochrony 
środowiska. W Poznaniu prezentowane będą również najnowsze 
eko-technologie i rozwiązania dla wielu branż przemysłu. 
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Dzięki polityce Unii Europejskiej, która 

w rozpoczynającej się perspektywie fi -

nansowej hojnie chce wspierać rozwój 

transportu niskoemisyjnego, samorządy już 

mogą planować kolejne inwestycje w  tabor. 

Najlepszym miejscem do przeanalizowania 

w  co zainwestować unijne pieniądze mogą 

być oczywiście targi gromadzące w  jednym 

miejscu wszystkich liczących się producen-

tów. Na liście wystawców XIII Międzyna-

rodowych Targów Transportu Zbiorowego 

TRANSEXPO, które odbędą się w Kielcach 

w dniach 11 do 13 października 2016 roku, 

znajdują się liderzy rynku z kraju i zagranicy. 

Wśród fi rm, które w  tej edycji zaprezentują 

swoje nowości nie zabraknie czołowych pro-

ducentów, m.in.: Volvo Polska, Solaris Bus 

& Coach, EvoBus Polska, Scania Polska, Sor 

Polska, Cms Auto, Mercus. Analizując wy-

datki na transport w  mieście bądź gminie, 

warto odwiedzić taką wystawę, gdzie będzie 

można zapoznać się z  szeroką oferta oraz 

przeprowadzić wstępne rozmowy biznesowe.

Nie tylko autobusy

TRANSEXPO 2016 to nie tylko pojazdy 

lokalnego transportu zbiorowego, auto-

busy turystyczne, pojazdy specjalistyczne 

i gospodarcze, holowniki czy auta wsparcia 

technicznego. Zapowiadana jest także wy-

TRANSEXPO – już w październiku 
„Miastem z najlepszą komunikacją” w 2014 r. zostały Kielce, które pod tym względem przegoniły 
19 miast. Ten prestiżowy tytuł zawdzięczają nowoczesnemu i zadbanemu taborowi.

stawa zabytkowych autobusów użytkowych, 

której organizatorem jest Izba Gospodarcza 

Komunikacji Miejskiej – współorganizator 

targów TRANSEXPO. 

Prawdziwa „Motoryzacyjna jesień” szyku-

je się na Targach Kielce. W  2016 roku XIII 

Międzynarodowe Targi Transportu Zbio-

rowego TRANSEXPO będą odbywały się 

razem z: II Międzynarodowymi Targami 

Części i Akcesoriów Samochodowych APAE 

i  II Międzynarodowymi Targami Opon 

i Gumy RTE, VI Salonem Wyposażenia Sta-

cji Kontroli Pojazdów MOTO-TECH, Targa-

mi Polska Pomoc Drogowa HOL-EXPO oraz 

Salonem Turbosprężarek TURBO-EXPO. ▐

Fot. TK 
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Baza klientów, Rozbudowany terminarz, Stany magazynowe, 
Zlecenia warsztatowe, Historia napraw, Tworzenie faktur 
i wycen, Zarządzanie czasem pracy mechaników, 
Rozbudowane raporty,  Komunikacja SMS
WSPÓŁPRACA z IC KATALOGIEM ONLINE!

eSOWA WIE, JAK DOBRZE 
ZARZĄDZAĆ WARSZTATEM

INFOLINIA: 22 714 11 13
E-SOWA.COM



Osiągnij więcej stawiając czoła konkurencji z pojazdem Scania nowej generacji. 
Gdy następnym razem pomyślisz o nowym samochodzie ciężarowym, spotkaj się z nami. 
Przekonasz się, że nie istnieje jeden pojazd dobry dla wszystkich zastosowań.

Dostarczamy rozwiązania dopasowane do jedynego biznesu, który się liczy. Twojego.

Scania nowej generacji

#nextgenscania

Więcej informacji na temat pojazdów Scania nowej generacji znajdziesz na: scania.pl


