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Niskie koszty całkowite
 + wysoki poziom bezpieczeństwa 
 + pełne wykorzystanie pojazdu

Ekonomiczność jest sumą wielu detali.

www.mercedes-benz.com/roadefficiency



2 LATA
GWARANCJI
W EUROPIE

Zestaw Tarcza                  Łożysko wyciskoweDocisk 

2 LATA GWARANCJI W EUROPIE BEZ LIMITU PRZEBIEGU.  Wydłużona gwarancja obowiązuje w 28 krajach Unii Europejskiej oraz: Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Macedonii, Czarnogórze, Serbii, Bośni,  
Albanii i Kosowie. Wydłużona gwarancja obejmuje zestawy sprzęgła zawierające tarczę o minimalnej średnicy zewnętrznej 267 mm oraz pozostałe komponenty sprzęgła (dociski, łożyska wyciskowe) 

współpracujące z tarczą o minimalnej średnicy zewnętrznej 267 mm. Szczegółowych informacji udzielą dystrybutorzy Valeo oraz Hotline Valeo tel.: 801 8888 22, +48 222 70 00 70

267 mm 430 mm2 x 400 mm

Chcesz 
wiedzieć 

więcej?
Zeskanuj i 

obejrzyj film



Elektryczna ciężarówka o zasięgu 2000 km? W Europie brzmi to niewiarygodnie, w Stanach 

zwyczajnie. Deklarowany przez europejskich producentów zasięg na poziomie 300 km dla 

Amerykanów może zakrawać na żart.

Ale jak to możliwe? Odpowiedzią są ogniwa wodorowe. W ciągniku siodłowym o nazwie 

Nikola silniki elektryczne czerpią energię z akumulatorów zasilanych ogniwem wodorowym. 

Malkontenci powiedzą: „hola, hola, a skąd wodór?” Otóż wodór ma być pozyskiwany rów-

nież ekologicznie przy użyciu energii słonecznej z wody. Co istotne ma być dostępny na 

364 stacjach tankowania. W ten sposób całe Stany pokryje sieć wodorowych dystrybutorów, 

co zapewne zachęci potencjalnych klientów do nabycia pojazdu, który nie tylko nie zanie-

czyszcza środowiska, ale jeszcze znacznie mniej kosztuje w eksploatacji. 

Jednak nie tylko sam pojazd, ale również jego sposób zakupu jest wyjątkowy. W ramach raty 

leasingowej można korzystać nie tylko np. z serwisu, ale również tankować do woli. Projekt 

ten spotkał się już z dużym zainte-

resowaniem, i to po obu stronach 

oceanu. 

Nad podobnym rozwiązaniem pracu-

je teraz Toyota. Właśnie ogłosiła, że 

rozpoczyna prace nad dużą ciężarów-

ką wykorzystującą ogniwa wodorowe. 

To kolejny krok. Na początku 2017 

roku trafi na rynek autobus Toyota 

FC Bus z takim napędem. Japończy-

cy uważają, że wodorowe ogniwa 

paliwowe są optymalnym rozwią-

zaniem dla motoryzacji przyszłości, 

ze względu na komfort użytkowania 

porównywalny z silnikami spalino-

wymi, przy ogromnych korzyściach 

pod względem wydajności, ochrony 

środowiska i dywersyfikacji źródeł energii. Technologię tą można też łatwo umieścić w po-

jazdach o dowolnych gabarytach i zastosowaniach.

Czyżby właśnie tak miała wyglądać przyszłość motoryzacji?

Alternatywne układy napędowe wykorzystujące metan czy wodór ze źródeł odnawialnych, 

mogą w obecnej dobie odciąć nas od problemów, stwarzanych przez paliwa kopalne. Natu-

ralnie, o ile znajdzie się ekologiczne źródło energii do ich pozyskiwania. Wodór pozyskiwany 

z wody, niestety też niesie zagrożenie. Wprawdzie jest to paliwo bardzo ekologiczne i nie 

zanieczyszcza środowiska, ale może to środowisko pozbawić… wody pitnej, której zasoby się 

kurczą. Alternatywą jest wytwarzanie wodoru ze słonej wody. 

Koniec roku to wspaniała okazja, żeby nie oglądając się wstecz, popatrzeć trochę przed siebie. 

Postęp idzie w tak zawrotnym tempie, że trudno nam przewidzieć, jak będzie wyglądała 

„motoryzacja przyszłości”. Czasami można odnieść wrażenie, że staje się ona namacalną 

teraźniejszością.

Wesołych świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Długi okres eksploatacji i solidna konstrukcja żarówki. Trucklight Maxlife 
firmy Bosch to profes jo nalne żarówki do ekstremalnych zastosowań. 
Idealnie pasu ją do specyfiki pracy samochodów ciężarowych, auto karów 
i  sprzętu budowlanego. Wyższa odporność na wstrząsy oraz drgania 
oznacza mniejszą awaryjność i dłuższy okres eksploatacji. Żarówki 
Trucklight Maxlife imponują niezawodnością i długim okresem eksploatacji.

www.motobosch.pl

Odporne i trwałe.   
Żarówki 24V do pojazdów  
użytkowych



Idzie równoIdzie równo

Można osiągać wysoką średnią prędkość 

i  nie przejmować się wzniesieniami. 

Takie cechy miała również poprzednia 

„siedemsettrzydziestka”. Nowa, w wersji z kabiną S 

dodaje do nich bogatszą oprawę i płaską podłogę. 

Rozprostuj się! 

Do wnętrza wiodą 4 stopnie, piąty to podło-

ga. Podobnie jest w innych ciężarówkach pozba-

wionych tunelu silnika: Actrosie i Renault serii T

z kabiną High. Potrzeba odrobiny wysiłku, aby 

wspiąć się na wyżyny luksusu, ale warto. Kabi-

na z płaską podłogą to kwestia tyleż wygody, co 

nieuchwytnego wrażenia „domowej” atmosfery. 

Podbija poczucie przebywania „u  siebie”. Nie 

jest ceniona powszechnie i  bezkrytycz-

nie. Niektórzy kierowcy lubią mieć tunel, 

który wyznacza naturalną granicę czystej, 

„salonowej” przestrzeni, po której chodzi 

się bez butów. To dość praktyczne, ale 

psychika rzadko jest oschle racjonalna. 

Uwielbia wręcz konstruować odczucia ze 

składników niemierzalnych. 

Na tym między innymi zasadza się sukces 

Scanii, jako marki, a  modelu V8 z  silnikiem 

o  mocy 730 KM i  kabiną S w  szczególności. 

W  dążeniu do perfekcji fi rma wspięła się na 

nowy poziom. Przy czym rzecz jest raczej w or-

ganizacji przestrzeni i  zastosowanym wykoń-

czeniu, nie liczbach bezwzględnych. W  naj-

wyższym miejscu kabina S mierzy wewnątrz 

2,07 m wysokości. Nie jest to rekord, kabina 

High Renault ma 2,14 m, a GigaSpace Merce-

desa 2,13 m, ale w  praktyce różnica jest wła-

ściwie niewyczuwalna. Mercedes ma również 

dłuższą dolną leżankę: 2,2 m w  porównaniu 

z 2 m w Scanii. Za to w szwedzkiej ciężarówce 

materac może osiągnąć szerokość przekracza-

jącą 1 m, w niemieckiej najwyżej 0,75 m. Rów-

Scania S730 A4×2LB Euro 6

Dmc (t) ............................................................................... 19
Masa własna (t) ................................................................... 8
Rozstaw osi (mm) ..........................................................3750
Typ silnika ......................................................DC16 107 730
Liczba i układ cylindrów .....................................................V8
Pojemność (dm3) ............................................................16,4
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ...........................730/534/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ...................3500/1000÷1400
Skrzynia biegów ...................zautomatyzowana GRSO925R 
  .............................................................12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ...................................2,92:1
Przeglądy ...................................maksymalnie co 90 tys. km
Gwarancja ..................................................................... 1 rok

S730 jest najlepszym, co Scania ma 
do zaoferowania w nowej gamie 
ciężarówek. Przynamniej, 
jeśli mówimy o prestiżu, 
komforcie i przy-
jemności z jazdy. 

www.truck-van.pl
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nież górna leżanka jest szersza w  Scanii, ma 

0,8 m, gdy w  Actrosie 0,75 m w  najszerszym 

miejscu. Przy czym egzemplarz na zdjęciach 

zamiast górnej leżanki miał zestaw dużych 

schowków – dyskretnie podświetlanych, co 

wieczorami służy nieocenioną pomocą. 

Przesunięcie w  naroże miejsca kierowcy ko-

rzystnie odbiło się na przestrzeni, jaką ma do 

dyspozycji na czas wypoczynku. Fotel pasażera 

jest obracany, a  to sprzyja relaksowi. Z  prawej 

strony w  tablicy rozdzielczej nadal schowany 

jest sztywny, rozkładany stolik. Kabina jest funk-

cjonalna, pod dolną leżanką jest duża lodówka 

i odpowiednio duże schowki, przy czym boczne 

są dostępne również z zewnątrz. 

Projektanci zadbali o  detale. W  kabinie 

nowej generacji są wyjątkowo dekoracyjne. 

Urzeka podświetlany emblemat V8 na tylnej 

ścianie, a także korespondujące z osiągami cią-

gnika czerwone listwy i przeszycia tapicerskie. 

Znakomicie współgrają z tradycyjnymi, meta-

lowymi wstawkami, np. listwami na progach 

czy efektowną końcówką wydechu. 

Moc na pokuszenie

Fotel i kierownica mają szeroki zakres regu-

lacji, zatem każdy kierowca powinien z łatwo-

ścią odnaleźć się w  nowej Scanii, nawet jeśli 

preferuje pozycję raczej „kanapową” niż „krze-

sełkową”. Sporo przełączników, w tym pokrętło 

świateł znalazło się na drzwiach. Zważywszy na 

zmienione położenie fotela, jest to lokalizacja 

najwygodniejsza. 

Dobrych pomysłów Scania nie zmienia. Bar-

dzo poręczne jest zgromadzenie wszystkich 

funkcji zautomatyzowanej skrzyni Opticruise 

w  dźwigience pod kierownicą. Sama kierow-

nica ma nową, smuklejszą formę, nawiązującą 

nieco do tradycji. U dołu ma „podcięcie brzusz-

ne”, ale pozostawiono na niej przyciski, których 

zadania są takie, jak w poprzednim modelu. 

Wskaźniki są czytelne, ale bardziej efektow-

ne, bogatsze w  nowe kolory i  grafi kę. Nawet, 

jeśli w  menu ustawiony jest język szwedzki, 

bez trudu można zorientować się w obsłudze 

systemów ciężarówki. Są to znane i sprawdzo-

ne urządzenia, funkcjonujące już w  tysiącach 

Scanii poruszających się po drogach. Bodaj 

najcenniejszym jest przewidujący tempomat 

Active Prediction, który dzięki jeszcze lepszej 

synchronizacji ze sterowaniem skrzynią bie-

gów i silnikiem oraz „wolnym kołem” Eco-roll 

kolosalnie ułatwia osiąganie niskiego spalania. 

Skrzynia biegów była wyposażona w tryby eko-

nomiczny, standardowy i power. 

W  730-konnej ciężarówce trudno poprze-

stać na jeździe w  trybie ekonomicznym, ale 

dzięki temu można się przekonać, że nawet 

tak potężny pojazd może osiągać spalanie za-

skakująco niskie, jak na swoje osiągi. Niemniej 

nieodparta chęć sprawdzenia możliwości sil-

nika przeszkodziła w pobiciu rekordu na „naj-

oszczędniejszy V8”. Dość swobodny styl jazdy 

na trasie z  łagodnymi, ale długimi podjazda-

mi, kilkunastokilometrowymi odcinkami re-

montów i silnymi porywami wiatru przyniósł 

30,8 l/100 km. Sam ciągnik był umiarkowanie 

„masywny”. Miał komfortowe, pełne zawiesze-

nie pneumatyczne, z tyłu na 4 poduszkach, ale 

zbiornik paliwa liczył tylko 400 l. W obniżaniu 

spalania pomagała również udoskonalona ae-

rodynamicznie naczepa furgonowa. 

„Siedemsettrzydziestka” jest niezmordowana, 

zgoła porywająca. Choć most miał przełożenie 

zaledwie 2,92, a  ostatni bieg 0,8, raz „zapięta” 

przez skrzynię „dwunastka” nie poddawała się 

także na wzniesieniach. Zmiana biegu odbywa 

się płynnie i  bardzo szybko, w  czym zapewne 

spora zasługa wprowadzonego w nowej generacji 

hamulca wałka pośredniego w  skrzyni biegów. 

Świetne wyciszenie kabiny nie stłumiło na szczę-

ście do cna silnika V8, którego miarowy rytm sta-

nowi w części o znakomitych wrażeniach z jazdy. 

Silny wiatr nie pogarszał istotnie komfortu 

akustycznego. Lusterka wsteczne, które za-

projektowano i umieszczono tak, aby w miarę 

możności nie ograniczały widoczności, rów-

nież nie wywołują uciążliwego szumu. Scania 

informuje, że nowa kabina jest bardziej aerody-

namiczna, a stosunkowo cichy odgłos opływa-

jącego ją powietrza wydaje się tego dowodzić. 

Pamiętajmy, że przy drastycznie ograniczo-

nych w Europie wymiarach pojazdów i związa-

nej z  tym konieczności stosowania kabin wa-

gonowych (nad silnikiem) niezwykle trudno 

pogodzić pożądaną, opływową formę z  dużą 

przestrzenią wewnątrz kabiny. Konstruktorzy 

Scanii dokonali postępu w obu dziedzinach, za 

co należą im się słowa uznania. 

Do typowych dla szwedzkiej marki wyso-

kich walorów praktycznych Scania S730 doda-

je solidną porcję luksusu i stylu. Moc i moment 

obrotowy skracają drogę, a po wprowadzeniu 

kabiny S zyskały nowy wymiar. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Nowocześniej, czyli bardziej dekoracyjnie. 
Tablica rozdzielcza prezentuje się bardziej okazale, 
ale nadal można się nią posługiwać intuicyjnie. 

Dla indywidualisty. Ten egzemplarz 
miał tylko dolną leżankę i podwójny 
zestaw szafek. 

Obracany fotel pasażera i okienko za drzwiami podnoszą komfort w sposób 
nieoczywisty, ale dający się odczuć. Fotel pomaga się zrelaksować, a okno wraz 
ze świetlikiem dachowym wprowadzają więcej światła. 

Wskaźniki są bardziej efek-
towne, bogatsze graficznie, 

ale przekazują informacje 
w czytelny sposób. 

„Neon” na 
tylnej ścianie 
oraz 
elegancka 
końcówka 
wydechu 
to zaledwie 
dwa, spośród 
licznych 
„smaczków” 
podkreśla-
jących 
niezwykłość 
„Królowej 
Szos”.

Dwupozio-
mowy 

schowek 
po stronie 
kierowcy 
to bardzo 
wygodne 

rozwiązanie.

www.truck-van.pl
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Rok 2015 zakończył się 

sprzedażą na poziomie 

ponad 17 tys. naczep 

i  przyczep. To o  19% więcej niż 

w 2014. Bardzo dobra końcówka 

2015 (listopad +53%, grudzień 

+36%) miała swoją kontynuację 

na początku 2016 (styczeń +46%, 

luty +68%, kwiecień +46%). Spo-

ry wzrost odnotowano również 

w  sierpniu – 39%. Od września 

popyt zaczął słabnąć, ale utrzy-

muje się nadal na wysokim po-

ziomie. „Być może jest zauważal-

ne delikatne spowolnienie, ale to 

jeszcze za krótki czas, aby o tym 

przesądzać. Rok ogólnie jest 

bardzo dobry i  to jest najważ-

niejsze. Pomimo dynamicznie 

zmieniającego się otoczenia cały 

czas realizujemy duży wolumen 

sprzedaży” – zauważa Tomasz 

Kujawa, członek zarządu, dyrek-

tor handlowy, Pozkrone, przed-

stawiciela fi rmy Krone.  

Po 10 miesiącach 2016 r. 

sprzedano 18 514 pojazdów, 

czyli o 29% więcej niż przed ro-

kiem. Takiego wyniku nikt się 

nie spodziewał.

„Tendencja wzrostowa na 

rynku przyczep i naczep w ubie-

głym roku zaczęła się w drugim 

półroczu, dlatego nieco mniejsze 

wzrosty w  końcówce sezonu są 

naturalne. Nie zmienia to faktu, 

że cały rok, zarówno dla Wielto-

nu, jak i dla całej branży był zna-

komity i nie ma chyba w Polsce 

fi rmy, która spodziewała się ta-

kich wyników. Dla nas rok 2016 

jest najlepszy w  historii naszej 

działalności w Polsce” – podkre-

śla Piotr Ogrodowicz, dyrektor 

handlowy w Wieltonie.

„Obecnie mamy do czynie-

nia ze spowolnieniem, co spo-

wodowane jest między innymi 

decyzjami rządu francuskiego” 

– mówi Piotr Iwański, dyrek-

tor handlowy, członek zarządu, 

Schwarzmüller Polska.

„Pierwsze półrocze było 

lepsze od drugiego i  przyczyn 

należy upatrywać w  spadają-

cej liczbie wykwalifi kowanych 

kierowców. To niestety efekt 

zaniedbania poprzednich lat. 

Wiele fi rm transportowych 

wstrzymało swoje plany zaku-

powe właśnie w związku z bra-

kiem kierowców z  odpowied-

nimi uprawnieniami” – dodaje 

Jacek Portalski, wiceprezes Eu-

rotrailer, przedstawiciela Kögla.

„Spowolnienie ma operacyj-

ne plusy; rynek się równoważy, 

a  mniejszy popyt skraca kilku-

miesięczne terminy dostawy, 

które obowiązywały na począt-

ku roku” – zauważa Andrzej 

Dziedzicki, dyrektor handlo-

wy EWT, autoryzowany diler 

Schmitz-Cargobull.

„Rok 2016 z naszej perspekty-

wy oceniamy jako bardzo udany. 

Rynek przyczep i naczep wzrósł 

znacząco. Rzeczywiście w pierw-

szym półroczu aktywność klien-

tów była większa, ale w naszym 

wypadku wiele kontraktów jest 

fi nalizowanych w tej chwili, dla-

tego efekt spowolnienia dla nas 

jest praktycznie nieodczuwalny” 

– mówi Krzysztof Marzec, dy-

rektor handlowy, Lux-Truck Sp. 

z o. o., przedstawiciel Fliegla.

„Rok jest dobry, a  wyha-

mowanie wystąpiło jedynie 

w  okresie lipiec–wrzesień. Po-

wody są nieznane. W tym okre-

sie w zachodniej Europie spadła 

sprzedaż głównie wywrotek. 

Nadal polskie fi rmy przejmu-

ją pracę  transportową  w  Unii 

Europejskiej, a zachodnie prze-

chodzą do zarządzania poprzez 

spedycje, co oznacza, że dają 

pracę polskim przedsiębiorcom 

bez konieczności kupowania 

aut i  zatrudniania kierowców, 

co jest dzisiaj dużym proble-

mem” – podkreśla Tomasz Bar-

toszewicz, PTM Polska.

Czołówka bez zmian

W 2015 roku Schmitz wrócił 

na pozycję lidera naszego ryn-

Najlepszy w historii
Ani niemiecka płaca minimalna, ani francuskie przepisy dotyczące 
osób wykonujących pracę na terenie Francji, ani nawet brak 
kierowców nie wyhamowały rynku naczep i przyczep. 2016 przejdzie 
do historii jako rekordowy.

Piotr Ogrodowicz, 
dyrektor handlowy Wielton

„
 Cały rok, zarówno dla 

Wieltonu, jak i dla całej branży 
był znakomity i nie ma chyba 
w Polsce firmy, która spodzie-
wała się takich wyników”

Jacek Portalski, 
wiceprezes Eurotrailer, 
autoryzowany diler Kogla 

„
 Wiele firm transportowych 

wstrzymało swoje plany zaku-
powe w związku właśnie 
z brakiem kierowców z odpo-
wiednimi uprawnieniami”

Schmitz ma 70% udziału w rynku naczep chłodni 
w Polsce. Na razie nikt nie zagraża tej pozycji, choć chętnych 
do uszczknięcia z tego tortu jest wielu.

Krone jest od lat liderem segmentu naczep plandekowych
z 30% udziałem w rynku. Teraz firma sukcesywnie powiększa 
swój udział w chłodniach. 
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ku i  utrzymał się na niej rów-

nież w tym roku, z prawie 25% 

udziałem. W  sumie w  ciągu 

dziesięciu miesięcy zarejestro-

wano 4563 pojazdy tej marki, 

o 32% więcej niż przed rokiem.

„Pozycja lidera rynkowe-

go jest jednym z  naszych ce-

lów biznesowych, ponieważ 

z  respektem odnosimy się do 

konkurencji, nie możemy i  nie 

chcemy spocząć na laurach” 

– podkreśla Andrzej Dziedzicki.

Niewiele mniej, bo zaledwie 

o  153 sztuki sprzedano w  tym 

roku pojazdów Krone. Do paź-

dziernika zarejestrowano 4410 

naczep i  przyczep tej marki 

(24% rynku), to o  30% wię-

cej niż przed rokiem. „Krone 

np. nie produkuje wywrotek, 

a w ogólnej liczbie sprzedaży są 

one uwzględniane. Naszą kartą 

przetargową jest jakość produk-

tu, bycie blisko klienta i  reago-

wanie na jego potrzeby. Nasi 

klienci też wiedzą, że po okresie 

leasingu dobrze odsprzedadzą 

pojazdy, a  to przecież ma duże 

znaczenie. Jakości pojazdu nie 

określa się tylko po cenie zaku-

pu, ale po kosztach eksploatacji 

i cenie odsprzedaży. Staramy się 

to zawsze uświadamiać naszym 

klientom” – podkreśla Tomasz 

Kujawa.

W przeciwieństwie do Krone, 

duży udział wywrotek w swojej 

sprzedaży ma Wielton. Podob-

Wielton słynie z wywrotek. To produkt, który doprowadził do perfekcji i po wynikach 
rynkowych widać, że użytkownicy sobie go cenią. W tym roku wieluński producent 
sprzedał o ponad 20% więcej pojazdów samowyładowczych niż rok temu.  

Kögel zapłacił sporą cenę za kryzys roku 2009. Pomału 
odbudowuje swoje udziały rynkowe, najmocniej stoi u nas 
w plandekach. To teraz najłatwiejszy segment rynku.
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nie jak i w latach minionych, fi r-

ma w tym roku w ogólnej klasy-

fi kacji uplasowała się na trzecim 

miejscu. Cały czas od niemiec-

kich rywali dzieli ją dystans ty-

siąca pojazdów. Do październi-

ka zarejestrowano 3228 naczep 

i przyczep tej marki, to o prawie 

35% więcej niż przed rokiem 

(17% udział w rynku). Czwarte 

miejsce też niezmiennie od lat 

ma u  nas Kögel. W  tym roku 

zarejestrowano 1790 przyczep 

i naczep tego producenta, czyli 

o 28% więcej niż przed rokiem 

(10% rynku). 

„Rok 2016 to kolejny, w któ-

rym marka Kögel odnotowuje 

wzrost sprzedaży. Cieszy nas 

sprzedaż powyżej wzrostu ryn-

kowego. Na nasz sukces przede 

wszystkim miała wpływ syste-

matyczna praca trwająca nie-

zmiennie od ponad 6 lat w za-

kresie bezpośredniej sprzedaży, 

jak również wzrost jakości usług 

posprzedażnych. Wiemy też, że 

obsługa posprzedażna musi 

być niezmiennie utrzymywana 

na jak najwyższym poziomie 

i  w  kolejnych latach będziemy 

koncentrować się na tych wła-

śnie działaniach” – zapewnia 

Jacek Portalski.

Mocno w  górę cały czas 

prze Kässbohrer. W tym roku 

fi rma odnotowała 61% wzro-

stu. To już kolejny z rzędu tak 

dobry rok dla tureckiego pro-

ducenta. Zarejestrowano 758 

pojazdów tej marki, co stano-

wi 4% rynku.

Również sporą dynamiką 

może pochwalić się Schwarz-

müller. W tym roku zarejestro-

wano 443 pojazdy tej marki, 

czyli o  42% więcej niż przed 

rokiem. „Z  naszej perspekty-

wy ten rok jest zadowalający. 

Wzrost sprzedaży naszych 

produktów zawdzięczamy ich 

wysokiej jakości, niskiej masie 

własnej oraz coraz większej licz-

bie pojazdów specjalistycznych 

przygotowywanych na indywi-

dualne zamówienia klientów” 

– dodaje Piotr Iwański.

O  prawie 36% więcej zare-

jestrowano również pojazdów 

marki Fliegl – 245, dzięki temu 

fi rma nadrobiła stratę sprzed 

roku. „Na tegoroczny wynik 

sprzedaży marki Fliegl złoży-

ła się polityka lekkich naczep 

spełniających indywidualne po-

trzeby klientów. Naszym hitem 

okazała się naczepa kurtynowa 

z  muldą w  wersji light. Dzięki 

zachowaniu niskiej wagi w coil-

-muldzie stworzyliśmy bardzo 

uniwersalną naczepę, która 

zyskała ogromną przychylność 

wśród fi rm transportowych” 

– zaznacza Krzysztof Marzec.

Stas w tym roku wypracował 

17% wzrost sprzedaży – 133 po-

jazdy w  tym głównie ruchome 

podłogi. Langendorf i  Hueff er-

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep w 2015 r.

65%
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12%
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naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
przyczepy
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Piotr Iwański, 
dyrektor handlowy, 
członek zarządu 
Schwarzmüller Polska

„
 Wzrost sprzedaży na-

szych produktów zawdzięcza-
my ich wysokiej jakości, niskiej 
masie własnej oraz coraz 
większej liczbie pojazdów 
specjalistycznych przygoto-
wywanych na indywidualne 
zamówienia klientów”

Sprzedaż naczep Inter Cars w tym roku spadła o ponad 15%. Większość 
sprzedawanych u nas pojazdów tej firmy to naczepy samowyładowcze.

Mimo spadku na rynku pojazdów samowyładowczych Meiller 
zachował w tym roku sprzedaż na podobnym poziomie jak rok temu. 

67%
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mann, również reprezentowane 

na naszym rynku przez PTM 

Polska odnotowały 50% wzrost 

w tym roku.

Plandeki w górę

Największy udział w  rynku 

mają naczepy plandeki. Nie ma 

w  tym nic dziwnego. Transport 

długodystansowy to w  dużej 

mierze właśnie takie pojazdy, 

a  niezmiennie od paru lat do-

minujemy na rynku przewozów 

międzynarodowych. W  tym 

roku zwiększył się udział tych 

naczep o kolejne 2 punkty pro-

centowe i wynosi 67%. W sumie 

zarejestrowano 11 902 takie po-

jazdy, to o 36% więcej niż przed 

rokiem.

Liderem w  tym segmencie 

jest Krone. W  ciągu dziesięciu 

miesięcy tego roku zarejestro-

wano 3571 naczep plandeko-

wych tej marki – wzrost o 37%. 

Na drugim miejscu uplasował 

się Schmitz – 2773 zarejestro-

wane pojazdy, o  prawie 37% 

więcej niż przed rokiem. Trzeci 

z  wynikiem 1421 jest Wielton, 

o 50% więcej niż przed rokiem. 

To sukces polskiego producen-

ta, który wprowadzając 5 lat 

temu na rynek nową kurtynę, 

trafi ł z  produktem idealnie 

w moment.

„Naczepy kurtynowe to do-

minujący segment sprzedaży 

naczep w Polsce, ale nie jest to 

nowe zjawisko. W  przypadku 

naczep kurtynowych custo-

mizacja nie jest tak silna, jak 

w  wywrotkach. Ale z  każdym 

rokiem również w  tym seg-

mencie zauważamy bardziej 

spersonalizowane oczekiwania 

klientów. Poszukiwane są różne 

typy naczep: dostosowanych do 

transportu AGD, opon, napo-

jów itd. W  przypadku naszej 

fi rmy hitem jest naczepa mega. 

Przebojem są także wspomnia-

ne naczepy dedykowane do 

transportu sprzętu AGD, któ-

rych popularność rośnie wraz 

z rozwojem tej branży w Polsce. 

Dziś jesteśmy już drugim co do 

wielkości producentem tego 

typu sprzętu w Europie” – pod-

kreśla Piotr Ogrodowicz.

Niewiele mniej, bo 1648 na-

czep w tym segmencie sprzedał 

Kögel, o  28% więcej niż przed 

rokiem. 

„90% naszej sprzedaży to 

przede wszystkim naczepy 

kurtynowe. Tu klienci docenili 

dużą elastyczność tego pro-

duktu. Marka Kögel jest często 

nagradzana za innowacyjne 

rozwiązania. Te rozwiązania 

sprawiają, że klienci nam ufają 

i doceniają. W roku 2017 chce-

my nadal skupiać się na rozwoju 

sprzedaży naczep kurtynowych. 

Tu mamy kilka niespodzianek. 

Czy się sprawdzą, rynek to oce-

ni w  kolejnym roku” – dodaje 

Jacek Portalski.

Spory skok w górę odnotował 

tutaj Kässbohrer. Do paździer-

nika zarejestrowano 603 nacze-

py plandeki tego producenta, to 

o 75% więcej niż przed rokiem.

Rozczarowanie

Drugim co do wielkości seg-

mentem są naczepy samowy-

ładowcze, stanowią 13% rynku 

przyczep i  naczep. W  ciągu 

dziesięciu miesięcy tego roku 

sprzedano 2303 takie pojaz-

dy, to o  prawie 4% mniej niż 

przed rokiem. Mimo tendencji 

spadkowej Wielton wypracował 

w tym roku 21% wzrost i kolej-

ny rok z rzędu uplasował się na 

THE TRUCK & TRAILER  
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na rok coraz większy procent 

naszej produkcji stanowią po-

jazdy specjalistyczne, takie jak 

naczepy do transportu złomu 

czy naczepy z wydmuchem”. 

Wśród producentów naczep 

wywrotek jest również fi rma 

Meiller Kipper. „Pod koniec 

2015 roku z  dużym optymi-

zmem podchodziliśmy do 

roku 2016. Pierwsze miesiące 

roku zdawały się potwierdzać 

nasz optymizm. Niestety ko-

lejne przyniosły stagnację na 

rynku pojazdów budowlanych 

i  związany z  nią spadek zamó-

wień. Wynika to według na-

szej oceny ze wstrzymania lub 

opóźnienia części inwestycji in-

frastrukturalnych, przewidzia-

nych do realizacji w  perspek-

tywie budżetowej 2015–2020 

i  powiązanych z  dostępnymi 

w  tym okresie funduszami 

unijnymi. Jednocześnie widzi-

my pozytywny trend w  roz-

woju inwestycji budownictwa 

mieszkaniowego. W  rezultacie 

zakończymy rok, dostarczając 

niewiele większą liczbę pojaz-

dów niż w 2015 roku, dodatko-

wo z  przeniesieniem części za-

mówień na pojazdy komunalne. 

W 2015 roku Meiller Polska do-

starczył łącznie 271 pojazdów, 

w tym 80 naczep wywrotek i 31 

nadwozi hakowych. W  ciągu 

3 kwartałów 2016 roku dostar-

czyliśmy 206 pojazdów, w  tym 

61 naczep i  29 urządzeń hako-

w  szczególności w  Skandyna-

wii, Wielkiej Brytanii, Niem-

czech oraz Francji. Odzwiercie-

dleniem tego trendu jest ponad 

30% wzrost produkcji przezna-

czonej na eksport – tłumaczy 

Łukasz Toboł i dodaje: Naczepy 

wywrotki to nie tylko pojazdy 

do transportu materiałów bu-

dowlanych, ale również płodów 

rolnych, węgla, koksu, złomu, 

odpadów komunalnych i  wielu 

innych. Naczepy wywrotki ma-

łej kubatury (24÷33 m3), które 

są wykorzystywane w  szeroko 

rozumianej budowlance, stano-

wiły w  2016 roku ok. 14% na-

szej produkcji przeznaczonej na 

polski rynek. Z  naszych obser-

wacji jasno wynika, że w branży 

budowlanej klienci najczęściej 

decydują się na zakup tanich 

naczep lub naczep używanych. 

Argument ceny jest w tym przy-

padku zdecydowanie ważniej-

szy niż jakość i  wyposażenie 

pojazdu. 

Wśród naszych klientów od 

kilku lat największym zainte-

resowaniem cieszą się naczepy 

uniwersalne, mające kubatu-

rę 44÷52 m3. Nie inaczej jest 

w  tym roku, stanowią one bo-

wiem ok. 50% naszej produkcji. 

Funkcjonalność, niezawodność, 

niska masa oraz wysoka jakość 

zastosowanych podzespołów to 

najważniejsze cechy, dzięki któ-

rym klienci decydują się na po-

jazdy marki Inter Cars. Z  roku 

kubaturze, przede wszystkim 

przeznaczone do przewo-

zów płodów rolnych. Z  tego 

też względu dywersyfi kujemy 

gamę produktową, poszerzając 

ją o  nowy model ze specjalnie 

obniżoną ramą. W  przyszłym 

roku planujemy silną ekspansję 

w segmencie agro” – dodaje An-

drzej Dziedzicki.

16% spadek odnotował Fe-

ber (Inter Cars). W  tym roku 

zarejestrowano 253 naczepy 

wywrotki producenta z  Sie-

radza.

„Spadek naszej sprzedaży na 

polskim rynku wynika przede 

wszystkim ze zwiększenia 

sprzedaży eksportowej. Nasza 

fi rma stale umacnia swoją po-

zycję na rynkach zagranicznych 

pozycji lidera tego segmentu, 

sprzedając 529 naczep. 

„To bardzo ciekawy rynek. 

Jest on swojego rodzaju baro-

metrem inwestycji budowla-

nych w  naszym kraju. Gdy in-

westycje hamują, zwalnia także 

sprzedaż wywrotek. Charakte-

rystyczną cechą tego segmentu 

staje się coraz szersza customi-

zacja. Rzadziej niż kiedyś sprze-

dają się wywrotki uniwersalne, 

a  klienci poszukują produktów 

o  ściśle określonych parame-

trach. Dzisiaj jeszcze trudno 

przewidzieć, jak będzie się roz-

wijała ta branża w  przyszłym 

roku. Deklaracji o  nowych in-

westycjach w Polsce nie braku-

je, więc pozostaje nam trzymać 

kciuki za ich realizację” – pod-

kreśla Piotr Ogrodowicz.

Drugi pod względem sprze-

daży był Schmitz – 294 szt., 

o  ponad 9% mniej niż przed 

rokiem, a  trzeci Kempf  , który 

sprzedał zaledwie o  jeden po-

jazd mniej.

„Czujemy rozczarowanie. 

W  porównaniu do całego ryn-

ku, już w drugim kwartale rynek 

wywrotek mocno wyhamował. 

Brak inwestycji w infrastruktu-

rę budowlano-drogową wpłynął 

na stagnację w sektorze, a ostat-

nio na spadek wzrostu polskiego 

PKB. Tradycyjnie w pierwszym 

półroczu dominowały wywrot-

ki budowlane, w  drugim na-

czepy samowyładowcze o dużej 

Krzysztof Adamiuk, 
prezes zarządu Meiller Polska

„
 Ostanie informacje 

o uruchomieniu opóźnionych 
inwestycji, jak też planowanie 
i rozstrzyganie kolejnych 
przetargów, wywołało ożywie-
nie, które widzimy w ostatnim 
kwartale tego roku”
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wych. Obserwujemy spadek 

zamówień na pojazdy związa-

ne z  dużymi projektami infra-

strukturalnymi, typu wywrot-

ka tylnozsypowa czy stalowa 

naczepa wywrotka oraz wzrost 

zainteresowania bardziej uni-

wersalnymi wywrotkami trój-

stronnymi na podwoziach trzy- 

i czteroosiowych. Meiller Polska 

Sp. z  o.o. odnotował też duży 

wzrost zamówień na ciężkie 

urządzenia hakowe, co jest tym 

ciekawsze, że rynek w tym seg-

mencie wykazuje w  bieżącym 

roku znaczną ujemną dynami-

kę. Wynika to z jakości naszych 

urządzeń jak również z ciężkiej 

pracy włożonej w  jak najlepszą 

penetrację rynku i  adresowa-

nie do klientów doceniających 

szybkość pracy, bezawaryjność 

i  efektywność jako najważniej-

sze atuty” – zaznacza Krzysztof 

Adamiuk. 

Natomiast Fligel zaliczył po-

nad 37% spadek, sprzedając 

zaledwie 28 pojazdów z  tego 

segmentu.

„W  roku 2016 nie rozstrzy-

gnięto wielu dużych przetar-

gów, dlatego klienci wstrzymali 

się z  podjęciem decyzji zaku-

powych. Miejmy nadzieję, że 

rok 2017 będzie rozstrzygający 

w  tym względzie. Zapytań jest 

wiele. I nie tylko w temacie wy-

wrotek, ale również o przyczepy 

i naczepy do transportu maszyn 

budowlanych. Fliegl ma dla 

tej branży bardzo wiele cieka-

wych rozwiązań transportowych” 

– podkreśla Krzysztof Marzec. 

Mocno drgnęło

 Od czasu rosyjskiego embarga 

na żywność z Unii Europejskiej 

udział naczep chłodni w  rynku 

naczep i  przyczep nie wzrósł 

i wynosi 12% (wcześniej – 17%). 

Jednak sprzedaż tych pojazdów 

w tym roku dynamicznie rośnie. 

Do końca października zareje-

strowano ich 2186, o  29% wię-

cej niż przed rokiem. Najwięcej, 

bo prawie 70% rynku należy do 

Schmitza. W tym roku do koń-

ca października nabywców zna-

lazło 1518 naczep chłodni tego 

producenta. To o 42% więcej niż 

przed rokiem. 

„Po pierwsze, chłodnie to 

nasz fl agowy produkt, bardzo 

dobry jakościowo i wysoko oce-

niany przez rynek. Po drugie, 

w naszych działaniach koncen-

trujemy się na sprzedaży, nie 

oddajemy rynku konkurencji. 

Schmitz-Cargobull ma po-

nad 60-letnie doświadczenie 

w  produkcji pojazdów chłod-

niczych i  ciągle koncentruje 

się na innowacjach w  zakresie 

izolacyjności zabudowy. To 

z  kolei przekłada się na niższy 

współczynnik przenikania cie-

pła i wpływa na lepszą kontrolę 

temperatury przewożonego ła-

dunku, jak i oszczędności w zu-

życiu paliwa spalanego przez 

agregat chłodniczy. Za tym 

wszystkim kryją się konkretne 

korzyści fi nansowe dla użyt-

kowników” – zaznacza Andrzej 

Dziedzicki.

Łukasz Toboł, 
kierownik działu handlowego, 
Feber

„
 Z roku na rok coraz więk-

szy procent naszej produkcji 
stanowią pojazdy specjali-
styczne, takie jak naczepy do 
transportu złomu czy naczepy 
z wydmuchem”

Sukcesywnie z  roku na rok 

swoją sprzedaż w tym segmen-

cie zwiększa też Krone. W tym 

roku zarejestrowano 580 pojaz-

dów tej marki, o 16% więcej niż 

przed rokiem. 

„Większa sprzedaż chłodni 

w  tym roku to dowód na to, że 

klienci są przekonani do Krone. 

Cały czas sukcesywnie odrabia-

my dystans do naszego głównego 

konkurenta. Jest jeszcze dużo do 

zrobienia, ale nasza chłodnia jest 

produktem dojrzałym i  jest bar-

dzo dobrze odbierana na rynku” 

– podkreśla Tomasz Kujawa. 

Spadek w  tym segmencie 

zanotował natomiast Kögel 

– 54% (sprzedano 28 pojaz-

dów). Mniej o  12% odnotował 

też Lamberet – 22 naczepy. 

Przyczepy w tym roku stano-

wią niecałe 5% rynku naczep 

i przyczep. Nabywców znalazło 

826 pojazdów, to o 61% więcej 

niż przed rokiem. Największy 

udział w  tym segmencie ma 

Wielton – 34%, w tym najwięcej 

229 przyczep plandekowych.

„Obserwujemy zwiększone 

zainteresowanie klientów ze-

stawami z systemem przejazdo-

wym, czyli takim, gdzie przy-

czepa ładowana jest od tyłu. 

Większą popularnością cieszą 

Andrzej Dziedzicki, 
dyrektor handlowy EWT, 
autoryzowany diler 
Schmitz Cargobull 

„
 Spowolnienie ma 

operacyjne plusy; rynek się 
równoważy, a mniejszy popyt 
skraca kilkumiesięczne terminy 
dostawy, które obowiązywały 
na początku roku”

www.truck-van.pl
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się także zestawy z  przyczepą 

jednoosiową” – zauważa Piotr 

Ogrodowicz.

W  tym segmencie swo-

je produkty oferuje też m.in. 

Schmitz. „Mamy przyczepy 

z  zabudowami chłodniczymi 

i plandekowymi oraz przyczepy 

samowyładowcze. Dla tego seg-

mentu mamy dedykowaną, wy-

soko wyspecjalizowaną kadrę. 

Produkty te są przeznaczone dla 

klientów, którzy mają bardzo 

wysokie wymagania i  oczeki-

wania wobec specjalistycznego 

sprzętu. Bazując na doświad-

czeniach rynku niemieckiego, 

spodziewamy się w najbliższych 

latach jego rozwoju także w Pol-

sce” – zaznacza Andrzej Dzie-

dzicki.

Nowy gracz

Następny rok może wyglą-

dać ciekawie. Do fi rm, które 

już mocno osiadły na naszym 

rynku w  przyszłym roku dołą-

czy chiński producent naczep, 

który cztery lata temu debiu-

tował w  Hanowerze z  linią Si-

lvergreen. „Koncern CIMC jest 

na chwilę obecną największym 

światowym producentem na-

czep, mimo iż do tej pory nie 

był pod tą nazwą obecny na eu-

ropejskiej scenie naczepowej” 

– mówi Michał Rzoska, dyrek-

tor operacyjny na Europę Cen-

tralno-Wschodnią CIMC Ve-

hicle Europe GmbH.

Naczepy tego producenta są 

montowane w Gdyni, co znacz-

nie ułatwia kontakt z  fi rmą. 

„Bezpośredni odbiór naczep 

z  naszej montowni w  Gdyni, 

bogate wyposażenie standar-

dowe, komponenty najlepszych 

dostawców czy atrakcyjne wa-

runki fi nansowania to tylko 

część argumentów, jakie mamy 

w  zanadrzu na 2017 r. – mówi 

Michał Rzoska i  dodaje: Uwa-

żamy, że przyszłość transpor-

tu w  Europie będzie kreowała 

się w  oparciu o  dwa czynniki: 

transport intermodalny oraz 

długoterminowy wynajem na-

czep. Coraz więcej klientów 

korzysta z  tej właśnie formy 

fi nansowania, nie martwiąc się 

o  wzrastające koszty ubezpie-

czenia, serwisu czy wartość od-

sprzedaży pojazdów po okresie 

użytkowania. Co więcej, ob-

serwujemy znaczne skrócenie 

okresu eksploatacji, często do 

ok. 36 miesięcy i  tak też przy-

gotowaliśmy naszą promocyjną 

ofertę najmu naczep.”

CIMC w  przyszłym roku 

będzie oferował standardo-

wą naczepę kurtynową CIMC 

CS-U 2,680 oraz multifunkcyj-

ną naczepę podkontenerową 

CIMC CS-SC03 45’ przystoso-

waną do przewozu kontenerów 

czterdziestopięciostopowych. 

Na specjalne zamówienie będą 

też dostępne naczepy z  kody-

fi kacją kolejową tzw. hucke-

pack. Pojazdy wyposażone są 

w  komponenty markowych 

producentów. „Elementy takie 

jak osie SAF czy BPW, pneu-

matyka Wabco, elektryka Hella 

czy dachy Versus są doskonale 

znane naszym klientom i  ser-

wisom. Dlatego też na chwilę 

obecną współpracujemy ze 

Ogólna sprzedaż naczep i przyczep w latach 2010–2016* (szt.)

Źródło: Cepik* prognoza
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Tomasz Bartoszewicz, 
PTM Polska

„
 Polskie firmy przejmują 

pracę transportową w Unii 
Europejskiej, a zachodnie 
przechodzą do zarządzania 
poprzez spedycje”

Tomasz Kujawa, 
członek zarządu, dyrektor 
handlowy, Pozkrone

„
 Jakości pojazdu nie okre-

śla się tylko po cenie zakupu, 
ale po kosztach eksploatacji 
i cenie odsprzedaży. Staramy 
się to zawsze uświadamiać 
naszym klientom”

Fliegl w tym roku nadrobił zeszłoroczną stratę, odnotowując ponad 36% wzrost. 
W przeważającej części kupowano u nas naczepy plandeki tej marki.

Schwarzüller w tym roku odnotował wzrost 
na poziomie 42%. 86% tegorocznej sprzedaży 
stanowią naczepy plandeki.
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wszystkimi autoryzowanymi 

serwisami SAF/BPW/Wabco 

i  w  każdym z  takich punktów 

nasi klienci mogą obsługiwać 

zakupione pojazdy. W  przy-

padku uszkodzeń wypadko-

wych mamy dostępny zapas 

części zamiennych w  naszej 

montowni w  Gdyni i  każdy 

z elementów jesteśmy w stanie 

dostarczyć do dowolnego miej-

sca w  ciągu 48 h. Niezależnie, 

od stycznia 2017 r. przygoto-

wujemy sieć dedykowanych 

punktów serwisowych” – za-

pewnia Michał Rzoska.

Niespodzianka

Tegoroczne wyniki pozy-

tywnie wszystkich zaskoczyły. 

Rozczarowani mogą się czuć 

producenci pojazdów samowy-

ładowczych, bo zapowiadanego 

wzrostu w  tym segmencie nie 

widać i  trudno nawet powie-

dzieć, że się na niego zanosi. 

CIMC w 2012 roku pokazała naczepy Silvergreen. Teraz wraca z nową ofertą. 
Pojazdy tej marki będą dostarczane na rynek europejski z montowni w Gdyni.

Stas zdobywa nasz rynek drobnymi krokami, 
ale popyt na jego produkty rośnie. Większość z nich 
to ruchome podłogi.
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Po tak dużym wzroście, jaki się 

zapowiada w  tym roku, zarów-

no na rynku naczep i przyczep, 

jak i w pojazdach ciężarowych, 

strach pomyśleć, co będzie da-

lej. Rozsądek podpowiada, że 

spowolnienie, chęć rozwoju 

kusi prorokowaniem choć może 

mniejszych niż w tym roku, ale 

wzrostów. Jaki więc będzie na-

stępny rok?

„Dobry! Choćby tylko ze 

względu na konieczność wy-

miany starych naczep, rynek za-

powiada się obiecująco. Mamy 

więc duży potencjał oraz sporo 

przyszłorocznych zamówień 

po targach IAA w  Hanowerze, 

reszta jest uzależniona od pol-

skiej i unijnej makroekonomii” 

– optymistycznie prorokuje An-

drzej Dziedzicki.

Podobne zdanie ma Jacek 

Portalski: „Uważam, że kolej-

ny rok będzie rokiem wzrostu 

sprzedaży naczep, może nie tak 

dynamiczny jak to miało miej-

sce w roku 2016, ale moim zda-

niem wzrost na poziomie 10% 

jest jak najbardziej realny”.

„Wydaje się, że rynek przy-

czep i naczep w 2017 roku po-

winien utrzymać tendencję 

wzrostową, ale nie spodziewał-

bym się przebicia roku 2016. 

My w  2017 roku planujemy 

mocno rozwinąć sprzedaż na-

czep podkontenerowych. Han-

del globalny rozwija się bardzo 

szybko, liczba przewożonych 

kontenerów morskich rośnie, 

a  naczepy marki Fliegl mają 

mierze zbieżna w czasie wymiana 

taboru w dużych fl otach. Oczeki-

wanie dalszego wzrostu na tym 

poziomie byłoby więc tu moim 

zdaniem zbyt optymistyczne, 

szczególnie wobec sygnałów, ja-

kie docierają zza naszej zachod-

niej granicy, gdzie rynek naczep 

powoli zwalnia. Utrzymanie po-

ziomu rynku zbliżonego do te-

gorocznych liczb będzie więc dla 

nas więcej niż satysfakcjonujące” 

– dodaje Michał Rzoska. 

„Życzymy sobie, aby rok 

2017 nie był gorszy od obecne-

go. Póki co liczba zamówień nie 

pokazuje, aby nastąpił spadek, 

ale rok jest długi i wiele rzeczy 

może się wydarzyć. Dlatego jak 

zawsze jestem ostrożny w  pro-

gnozowaniu przyszłości. Liczy-

my na dalszy wzrost udziałów 

w rynku w segmencie chłodni” 

– mówi Tomasz Kujawa.  

„Rok 2017 będzie bardzo 

ciekawy i  jest niestety trudno 

przewidywalny. Oczekujemy 

jednakże wzrostu rynku po-

jazdów budowlanych zarówno 

z  powodu planowanych inwe-

stycji infrastrukturalnych, jak 

i  dobrze się rozwijającego bu-

downictwa mieszkaniowego. 

Segment mieszkaniowy może 

jeszcze przyśpieszyć w  świetle 

ostatnio ogłaszanych planów 

rządu dotyczących progra-

mu ‘Mieszkanie plus’. Ostanie 

informacje o  uruchomieniu 

opóźnionych inwestycji, jak 

też planowanie i  rozstrzyganie 

kolejnych przetargów, wywo-

łało ożywienie, które widzimy 

w  ostatnim kwartale tego roku 

w  postaci zwiększonej liczby 

wpływających zamówień i które 

pozwala oczekiwać zwiększenia 

sprzedaży pojazdów budowla-

nych w perspektywie dwóch ko-

lejnych lat” – zaznacza Krzysz-

tof Adamiuk.

„Naszym celem na rok 2017 

jest min. 5% wzrost sprzedaży 

na rynku polskim oraz dalszy 

rozwój sprzedaży eksportowej. 

Przygotowaliśmy już zmiany 

i ulepszenia związane z modelem 

2017. Nowy rok rozpoczynamy 

mocnym akcentem, startuje-

my bowiem z produkcją naczep 

z ruchomą podłogą Legras prze-

znaczoną na rynki europejskie. 

Do tej pory nasza produkcja tego 

typu naczep była dedykowana 

tylko na rynek rodzimy” – doda-

je Łukasz Toboł.

Czy spowolnienie przyjdzie 

do nas z  zachodu? Czy pora-

dzimy sobie z brakiem kierow-

ców? Jak dużo rynek jeszcze jest 

w stanie wchłonąć? To pytania, 

na które próżno dzisiaj szukać 

odpowiedzi. Już niedługo się 

przekonamy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, 

CIMC, Feber, Kögel 

                                                                   Źródło: Cepik

Rejestracja nowych przyczep i naczep w rozbiciu na poszczególne marki w Polsce 
w latach 2015–2016 (w szt.)
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Michał Rzoska, 
dyrektor operacyjny na Europę
Centralno-Wschodnią 
CIMC Vehicle Europe GmbH

„
 Oczekiwanie dalszego 

wzrostu na tym poziomie byłoby 
moim zdaniem zbyt optymi-
styczne, szczególnie wobec 
sygnałów, jakie docierają zza 
naszej zachodniej granicy”

Krzysztof Marzec, 
dyrektor handlowy, Lux-Truck, 
autoryzowany diler Fliegl

„
 W roku 2016 nie rozstrzy-

gnięto wielu dużych przetargów, 
dlatego klienci wstrzymali się 
z podjęciem decyzji zakupo-
wych. Miejmy nadzieję, że rok 
2017 będzie rozstrzygający 
w tym względzie”

I-X 2015

I-X 2016

tutaj wiele do powiedzenia” 

– podkreśla Krzysztof Marzec.

„Rok 2016 był rokiem specy-

fi cznym, na co złożyła się w dużej 
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 Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care



N ikogo nie powinno dziwić, że nawet 

do segmentu tak bliskiego suchej pra-

cy inżynierskiej, wkrada się ideologia. 

Niejaką wskazówką, co do kierunku zmian 

były wyniki konkursu „Trailer Innovation 

2017” ogłoszone podczas IAA w Hanowerze. 

Producenci pojazdów ciągnionych i zabudów 

jednoczą się z fi rmami ciężarówkowymi pod 

hasłami „zwiększania wydajności transpor-

tu” i „ochrony środowiska”. Taki jest wymóg 

czasu i  działów marketingu: w  opakowaniu 

ze wstążką prawie wszystko lepiej się sprze-

daje, a od wielu lat modny jest kolor zielony. 

Ponieważ jednak transport drogowy jako wi-

zjonerski sympatyk przyszłych pokoleń i wie-

wiórek nie każdego przekona, wystawa IAA 

obfi towała również w nowości przemawiające 

do praktycznego zmysłu przewoźników. 

Całościowo

Uosobieniem wspomnianej na wstępie ten-

dencji do kompleksowego zwiększania wydaj-

ności przewozów w ramach tzw. „zrównowa-

żonego” czy „odpowiedzialnego rozwoju” był 

zestaw naczepowy przygotowany wspólnie 

przez Krone i  Mercedesa. Celem była abs-

trakcyjna „redukcja emisji CO2”, sięgająca 

20% w porównaniu z typowym zestawem wg 

Daimlera, która na szczęście znalazła równo-

ważnik pod postacią obniżonego zużycia pali-

wa, deklarowanego przez partnerów projektu. 

Odpowiadał za nią zarówno ciągnik, jak i udo-

skonalona aerodynamicznie naczepa Profi  

Liner Effi  ciency. Wyposażona była w  osłony 

boczne i 4-częściowe, składane tylne skrzydła 

oraz opony o  niskim oporze toczenia. Udo-

skonalenia te spowodowały, że naczepa wy-

pracowała ponad 5% oszczędności na paliwie. 

Holujący ją Actors z silnikiem OM471 ze swej 

strony dokładał w  optymalnych warunkach 

nawet 6% oszczędności. Oprócz opływowej 

W całości i po kawałku
Targi IAA pokazały, że wśród wytwórców naczep, przyczep i nadwozi sporo się dzieje. Podobnie jak
producenci ciężarówek ulepszają swoje produkty stopniowo, ale w myśl jednej, nadrzędnej zasady. 

Efficiency Run to wspólna inicjatywa Mercedesa i Krone. Sprawdza 
w praktyce korzyści dla wydajności transportu, wynikające z nagromadzenia 
udoskonaleń w ciągniku i naczepie, m.in. w zakresie aerodynamiki. 

Aluminiowa naczepa 
Fliegl z innowacyjnej 
rodziny GreenLine 
ma ładowność 30 t. 

Na stoisku EWT Truck & Trailer można było dokładnie obejrzeć tegoroczną nowość – ulepszoną wersję naczepy wywrotki S.KI 
z aluminiową muldą skrzyniową. S.KI Volume AK z ramą typu Gooseneck do transportu objętościowego charakteryzuje się niższą 
wysokością załadunku bocznego przy tej samej objętości muldy. Dzięki temu załadunek boczny za pomocą ładowarek łyżkowych 
przebiega znacznie sprawniej i zmniejsza się ryzyko powstania uszkodzeń. Zredukowanie wysokości całkowitej pozwoliło obniżyć 
środek ciężkości pojazdu, co zapewnia większą stabilność jazdy oraz wyższy poziom bezpieczeństwa podczas wywrotu. 

Przyczepa samowyładowcza firmy Bion Industrial 
z Dubaju. Firma powstała w 2013 r. i produkuje pojazdy 
dla budownictwa i branży komunalnej. 
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sylwetki ciągnika miał w  tym udział przewi-

dujący tempomat PPC i współpracująca z nim 

zautomatyzowana skrzynia biegów PowerShift  

3. W niedalekiej przyszłości Krone będzie pro-

ponować pakiet ulepszeń obniżających opory 

ruchu również do naczep Mega Liner, chłodni 

Cool Liner oraz furgonów Dry Liner. 

Na IAA światową premierę miała naczepa 

Krone Coil Liner Compact. Choć przezna-

czona jest do transportu stali, jej masa nie 

przekracza 5000 kg. Jest ona krótszą odmia-

ną znanej polskim użytkownikom Coil Li-

ner. Mierzy 10 m długości, a zagłębienie na 

kręgi stali ma 6,3 m. Ponadto została wypo-

sażona w nowatorski system mocowania ła-

dunku Vario Coil. Jego głównym elementem 

jest biegnąca wzdłuż muldy szyna z otwora-

mi (tzw. szyna rastrowa), która sprawia, że 

przewożony ładunek można bezpiecznie 

umieścić w samym środku ciężkości pojaz-

du, niezależnie gdzie akurat wypada. 

Jurorzy „Trailer Innovation” doceni-

li system dezynfekcji UV-C fi rmy Krone, 

przeznaczony do pojazdów chłodniczych, 

przyznając mu nagrodę w kategorii „Bezpie-

czeństwo”. Wykorzystuje on lampy emitujące 

promieniowanie ultrafi oletowe o długości fali 

100÷280 nm (czyli UV-C) umieszczone wraz 

z obudową kierującą strumień powietrza przy 

wylocie zimnego powietrza z  agregatu. Sys-

tem jest uniwersalny i można go dostosować 

do dowolnego typu agregatu. Z kolei w kate-

gorii „Inteligentna naczepa” wyróżnili Krone 

Smart Scan, przyszłościową funkcję systemu 

telematycznego, która udostępnia dyspozyto-

rom dokładne informacje o wolnej przestrze-

ni w pojeździe i o jej umiejscowieniu.

Nisko, lekko, z regulacją

Schmitz-Cargobull, który z  Daimlerem 

zbratał się przy okazji tworzenia oszczę-

Firma Kress interesuje się aerodynamiką nadwozi chłodniczych nie od dziś. 
Zabudowa CoolerBox 2.0 AirFoil z opływowym „garbem” ma przynosić ponad 20% 
oszczędności na paliwie w porównaniu z typową chłodnią. 

Naczepa chińskiej firmy Shandong Automobile Manufac-
turing Co. Ltd. Firma oferuje bogatą gamę naczep i przy-
czep, w tym skrzyniowe, silosy oraz niskopodwoziowe. 

Naczepa kurtynowa Fliegl 
2-osiowa TWIN

www.fl iegl.pl

  
  
  
  
  

 

gl 

Mniej osi,

  2700 euro,-  mniej opłat 
       za Maut*)

  3.960 euro,-  mniej za olej 
      napędowy*)

  mniejsze zużycie paliwa
  mniej zanieczyszczeń
  do 25 ton ładowności

*)1,8 euro centa mniej opłat za km,
mniej o 2,4 litra oleju napędowego 
na 100 km (potwierdzone w badaniu 
DEKRY) przy załozeniu rocznego
 przebiegu 150 000 km po drogach 
objetych opłatami i ceny paliwa 
1,10  EUR /1L

6.660,- euro
*)

Lux-Truck Sp. z o. o.
55-011 Siechnice, Św. Katarzyny 10
tel. +48 71 341 97 26
e-mail: biuro@fliegl.pl

www.truck-van.pl
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Kögel nie ustępuje pola konkurentom. Do 

wyobraźni przemawiała naczepa kurtynowa 

Light plus, która dzięki zmodyfi kowanej ra-

mie, szerokiemu zastosowaniu aluminium 

oraz licznym „wyszczuplającym” opcjom 

może mieć masę własną nawet zaledwie 

4775 kg. Nowością była 2-osiowa, furgo-

nowa Kögel Box o  masie własnej 6100 kg 

w wersji podstawowej. 

Po raz pierwszy została zaprezentowana 

naczepa centralnoosiowa Combi przysto-

sowana do przewozu nadwozi wymiennych 

(BDF) o długości do 7,82 m oraz 20-stopo-

wych kontenerów ISO. Dyszel ma regulo-

waną długość i wysokość położenia. Przy-

czepa ma niską masę własną, od 2950 kg

w zależności od wyposażenia. 

Firma przedstawiła również swoją oś 

naczepową KTA w wersji seryjnej. W kon-

kursie „Trailer Innovation” zdobyła nagrodę 

w kategorii „Bezpieczeństwo” za wieloseg-

mentowe tylne lampy oraz uchwyt tablicy 

rejestracyjnej z  systemem ułatwiającym 

cofanie. 

Biorą za wzór

Wielton, który śmiało wchodzi na nie-

miecki rynek zaprezentował na targach 

w Hanowerze aluminiową naczepę wywrot-

kę Weight Master, stalową Strong Master 

oraz zestaw kurtynowy Volume Master. 

Italiana Rimorchi, włoska spółka polskiego 

producenta, pokazała rozsuwaną naczepę 

podkontenerową Merker. Więcej o obecno-

ści Grupy Wielton na IAA w osobnym arty-

kule w bieżącym wydaniu „Truck & Vana”. 

Konkurencja zaczyna podążać śladem 

Wieltonu. Na stoisku holenderskiej fi rmy 

Knapen były zmodernizowane naczepy 

z ruchomą podłogą serii K100 i K200 Next, 

wytwarzane przy użyciu robotów, jak zazna-

cza producent. 

U  Meillera zadebiutowała zabudowa ha-

kowa RS 21, która jest o około 200 kg lżej-

sza od poprzedniczki i dwukrotnie szybsza. 

Lamberet skupił się na naczepach dla miast. 

Chłodnia SR2 SuperCity 33 STAF wypo-

sażona w  elektrohydraulicznie kierowane 

dzającego paliwo zestawu przed dwoma 

laty, poprzestał tym razem na innowa-

cjach bliskich użytkownikom. Światową 

premierę miała naczepa wywrotka S.KI 

AK. Ma identyczną objętość jak inne alu-

miniowe wywrotki z tej rodziny, ale dzięki 

obniżeniu ramy ma niżej położony środek 

ciężkości oraz o  160 mm niższą krawędź 

załadunku. Dodatkowo jest o 150 kg lżej-

sza od typowej S.KI. W  sprzedaży będzie 

od wiosny 2017 r. w wariantach o objęto-

ści skrzyni od 45 do 59 m3. Jurorzy kon-

kursu „Trailer Innovation” byli łaskawi dla 

wywrotek Schmitz-Cargobull i w kategorii 

„Nadwozie” wyróżnili termoizolację dla 

skrzyń rynnowych. 

Nie tyle nowością, co ważnym podsumo-

waniem była naczepa chłodnicza S.KO Cool 

Complete z  kompletem towarzyszącego jej 

wyposażenia, w tym systemem telematycz-

nym, pakietem serwisowym i  fi nansowa-

niem. Szerzej o  nowościach Schmitza pi-

saliśmy w  numerze wrześniowym naszego 

miesięcznika. 

Furgonowa naczepa Kögel Box przy typowej długości ma tylko 
2 osie z pojedynczym ogumieniem. W wersji podstawowej ma masę 
własną 6100 kg. 

Nowa zabudowa hakowa Meiller RS 21 pracuje 
dwa razy szybciej niż poprzedniczka, co zwiększa 
wydajność przewozu. 

Nowa jakość w transporcie chłodniczym: przeznaczona na rynki skandynawskie 
przyczepa Kässbohrer ma hydraulicznie unoszoną ścianę boczną zamiast składanej. 
Pojazd powstał we współpracy z dostawcą ruchomych ścian, firmą Wingliner. Ma własne 
zasilanie, zatem otworzenie ściany jest możliwe również pod nieobecność ciężarówki. 

Zestaw niemieckiej firmy H&W prezentuje 
w skrócie jej ofertę, obejmującą zabudowy 
i przyczepy objętościowe, a także 
specjalistyczne naczepy i wózki dolly. 

www.truck-van.pl

12/201620 TruckTruckVanVan&

NACZEPYNACZEPY IAA 2016IAA 2016



osie oraz oś unoszoną zapewnia wysoką 

zwrotność zestawu, podobnie jak SR2 X-

-City z  ostatnią osią skręcaną mechanicz-

nie, za pomocą obrotnicy i  cięgien. Obie 

przyczyniają się do zmniejszenia kosztów 

eksploatacji, głównie poprzez ograniczenie 

zużycia ogumienia. 

Cyfryzacja i nadzór

Większość wystawców z segmentu naczep 

przyczep i zabudów skupiła się na drobnych 

z pozoru nowinkach, które przynoszą spore 

korzyści. Nie ustaje presja na niską masę, ro-

śnie na aerodynamikę. Pojawiają się coraz to 

nowe systemy mocowania ładunku. Postę-

puje cyfryzacja naczep – głównie pod posta-

cią systemów telematycznych, ale nie tylko. 

Wzbogaca się ich wyposażenie elektronicz-

ne, które steruje pojazdami i nadzoruje ich 

pracę. Przykładem rejestratory temperatury 

występujące już nie tylko w chłodniach, ale 

i wywrotkach przystosowanych do niemiec-

kich norm transportu materiałów do budo-

wy dróg. Pojawiają się kamery umożliwiają-

ce obserwację opróżniania skrzyni wywrotki 

oraz wspomagające cofanie. Kolejny raz 

z  rzędu na IAA można było zauważyć dłu-

gie zestawy 25,25 m oraz przeznaczone do 

ich tworzenia wózki dolly. Wśród dużych 

producentów naczep widoczna jest tenden-

cja do promowania komponentów własnej 

marki. Naturalnie wraz z  nimi wspierane 

jest korzystanie z  ich autoryzowanych sieci 

serwisowych, najchętniej w  ramach kon-

traktów. Spotyka się to z ofertą producentów 

ciężarówek, którzy w swoich serwisach coraz 

chętniej obsługują „kompletny pojazd”, czyli 

cały zestaw lub ciężarówkę z zabudową i to-

warzyszącymi jej urządzeniami, np. agrega-

tami chłodniczymi. 

Świat naczep stale pulsuje, a  luki w ofercie 

dużych fi rm bardzo dobrze wypełniają nie-

sztampowymi rozwiązaniami mali producenci. 

Ożywienie zapanowało w naczepach dystrybu-

cyjnych, przeznaczonych do pracy w  gęstym 

ruchu i ciasnych miejscach. Te niszowe pojaz-

dy wychodzą z cienia, co jest wynikiem zmian 

zachodzących w handlu detalicznym produk-

tami pierwszej potrzeby, a  być może również 

coraz bardziej intensywną pracą kurierskich 

centrów dystrybucyjnych, zarzucanych towa-

rami zamawianymi przez internet. 

Marnotrawstwo żywności, nagłaśniane 

przez organizacje rządowe, pozarządowe 

oraz publicystów, jest obszarem zaintereso-

wania wytwórców pojazdów chłodniczych 

i  ich wyposażenia. Wraz z  rosnącymi stan-

dardami ochrony łańcucha chłodniczego 

i  deklarowaną przez producentów i  sprze-

dawców żywności troską o klienta, pobudza 

zainteresowanie wydajnymi i niezawodnymi 

przewozami w temperaturze kontrolowanej. 

To z kolei odbija się na popycie na nowocze-

sne środki transportu i przyczynia do zwięk-

szania ich liczby. 

Wspomniane zmiany składają się na ro-

snącą rolę wyspecjalizowanych pojazdów. 

Nawet zwyczajne z pozoru, uniwersalne na-

czepy kurtynowe coraz częściej zamawiane 

są z  wyposażeniem, które dostosowuje je 

do określonego typu ładunków, np. kompo-

nentów dla motoryzacji czy rodzaju eksplo-

atacji – przykładem naczepy do przewozów 

intermodalnych. Symptomatyczna jest kla-

syfi kacja konkursowa „Trailer Innovation”. 

Nagrody przyznawane są w  7 kategoriach: 

nadwozie, podwozie, komponenty, idea 

(ang. concept), środowisko, bezpieczeństwo 

i  inteligentna naczepa. Naczepy i przyczepy 

traktowane są z  całą powagą, jako element 

wpływający na jakość transportu i  jego od-

działywanie na otoczenie. Zaledwie kilkana-

ście lat temu taka klasyfi kacja konkursowa 

byłaby zdecydowanie na wyrost. Obecnie jest 

aktualna w całej rozciągłości. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka, Krone

Lamberet SR2 X-City 33 to trzyosiowy wariant pojazdu 
z mechanicznie kierowanymi kołami. Pojazdami takimi intere-
sują się głównie duże sieci supermarketów. 

Mały, zwrotny zestaw Cityworker firmy Ewers. Furgonowe nadwozie ma składaną ścianę boczną, 
która zapewnia szybki i wygodny dostęp do ładowni. Wewnątrz są belki do unieruchamiania 
skrzynek lub palet. Pojazd jest stosunkowo lekki, holuje go Iveco Daily o dmc 3,5 t. 

Naczepa Coil Liner Compact 
firmy Krone ma 10 m długości 
i nowatorski system mocowania 
ładunku Vario Coil. 

Wywrotka S.KI Solid firmy Schmitz-Cargobull stanowi przykład 
nowoczesnego wyrobu, który do oczekiwanej od naczep samowyła-
dowczych dużej pojemności i trwałości dodaje izolację termiczną 
oraz możliwość sterowania skrzynią za pomocą aplikacji na smartfona. 

www.truck-van.pl
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Relacja z Hanoweru również
w programie „Na Osi” na antenie Motowizji.

Zapraszamy do oglądania.



W   tym roku fi rma po raz pierwszy 

prezentowała się na targach IAA 

w Hanowerze jako Grupa Wielton. 

Europejska konkurencja z niepokojem ob-

serwuje poczynania zarządu z  Wielunia. 

Wielton może poważnie zamieszać na 

rynku.

Na stoisku fi rmy swoją premierę miała 

naczepa kurtynowa Master, która do oferty 

wejdzie dopiero w drugim kwartale 2017 r.

Można tam było również zobaczyć alumi-

niową naczepę wywrotkę Weight Master. 

Ale to nie wszystko. Stalowa naczepa wy-

wrotka Strong Master była ozdobą sto-

iska brazylijskiego dostawcy niobu, fi rmy 

CBMM, która współpracuje ze szwedzkim 

dostawcą stali SSAB. Na terenie zewnętrz-

nym prezentował się zestaw kubaturowy 

Volume Master, natomiast na stoisku Ita-

liana Rimorchi można było zapoznać się 

z możliwościami naczepy podkontenerowej 

typu slider marki Merker. W efekcie, zwie-

dzając targi, trudno było nie natrafi ć na pro-

dukt wieluńskiego producenta.

pojazdów. W  zwiększeniu wolumenu ma 

pomóc powołany w tym roku oddział, który 

będzie wspierał dotychczasowych dilerów 

i  tworzył własną sieć sprzedaży. W  ciągu 

najbliższych 5 lat Wielton chce zwiększyć 

swoją sprzedaż u naszych zachodnich sąsia-

dów do 1500 naczep rocznie. We Włoszech 

sieć jest już zbudowana. W 2015 sprzedano 

tam 350 naczep, w  tym roku ta liczba zo-

stała przekroczona już w trzecim kwartale. 

Sprawnie działa także sieć sprzedaży we 

Francji. Tam również odnotowano wzrost 

w tym roku. Dopracowania wymaga jeszcze 

południe Europy. 

Nie należy zapominać, że długie lata 

Wielton był bardzo mocny na wschodzie. 

Prosperitę przerwał tam kryzys, pogłębio-

ny przez konfl ikt na Ukrainie, ale gdy tyl-

ko rynek się ustabilizuje, Wielton będzie 

gotowy. Biorąc to wszystko pod uwagę 

można zakładać, że sukcesywne wzrosty 

globalnej sprzedaży spółki są nieuniknio-

ne. W tym roku skonsolidowana sprzedaż 

za pierwsze półrocze wyniosła 6627 pojaz-

dów.

Obecnie fi rma jest na etapie wypra-

cowywania rozwiązań, które przynio-

są efekty wynikające z  połączenia sił. 

„Mamy do zrealizowania trzy etapy sy-

nergii: cena, efekt skali i unifi kacja kom-

ponentów. Nasza nowa naczepa kurty-

nowa zapoczątkowała ten trzeci etap. Ta 

naczepa jest mniej skomplikowana od 

swojej poprzedniczki. To pierwszy krok 

do tego, żeby użyte w  niej uproszczone 

komponenty trafi ły do szerszej gamy 

produktowej, niezależnie od kraju wy-

twarzania” – podkreśla Mariusz Golec, 

prezes zarządu Wielton SA.

Szlify

Obecnie oferowana naczepa kurtynowa 

została wprowadzona na rynek 5 lat temu. 

W tym czasie zdobyła sobie rzeszę zwolen-

ników, poprawiając udział fi rmy w tym seg-

W czołówce
Jak zostać jednym z największych producentów naczep 
w Europie? Wielton znalazł na to sposób. Po przejęciu Fruehaufa 
i Compagnia Italiana Rimorchi otworzyły się nowe możliwości.

Ekspansja

Targi w Hanowerze to przede wszystkim 

okazja, żeby pokazać się niemieckiemu 

klientowi. Wielton od lat sprzedaje na tym 

rynku, jednak są to niewielkie liczby, ok. 350 

Zestaw kubaturowy korzysta ze wszystkich rozwiązań 
zastosowanych w kurtynie. W opcji jest również system 
przejazdowy, który umożliwia rozładowanie całego 
zestawu bez konieczności rozłączania przyczepy.

Dzięki nowej konstrukcji ramy uzyskano jednolitą 
podłogę, która wytrzyma nacisk 7,5 t. Dodatkowo 
można ją wzmocnić materiałem kompozytowym 
– wówczas dopuszczalny nacisk wzrośnie do 9 t.

W drugim kwartale 2017 r. trafi do sprzedaży kolejna generacja naczepy kurtynowej Wietonu. 
Jest bardziej funkcjonalna, szczelniejsza i wytrzymalsza od poprzedniczki.
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mencie na naszym rynku. O dobry produkt 

trzeba dbać, dlatego najwyższy czas na mo-

dernizację. 

Poprzednim razem liczyły się redukcja 

masy, zwiększenie funkcjonalności, ale tak-

że estetyka. Teraz konstruktorzy mogli się 

skupić na dopracowaniu szczegółów. Poło-

żono duży nacisk na trwałość, szczelność, 

zabezpieczenie antykorozyjne i efektywność 

produkcji.

Została zmieniona konstrukcja ramy, co 

pozwoliło ograniczyć liczbę spawów, wpły-

wając na koszt wytwarzania, ale też zmniej-

szając podatność na korozję. Dzięki nowej 

konstrukcji można było zastosować jednoli-

tą podłogę, która wytrzymuje nacisk wózka 

widłowego o masie 7,5 t. Wykorzystując od-

powiedni rodzaj sklejki drewnianej wzmoc-

nionej materiałem kompozytowym, można 

go zwiększyć do 9 t. Obrzeże naczepy ma 

profi l otwarty, dzięki czemu jest dobrze za-

bezpieczone przed korozją powłoką KTL. 

Nowe uchwyty do mocowanie ładunku za-

pewniają dużą elastyczność: gdy nie są po-

trzebne, można je wyjąć i zaślepić korkiem 

otwór, dzięki temu uzyskuje się bardzo do-

brą szczelność naczepy. 

Drzwi są zbudowane z  trzech desek alu-

miniowych. Uszczelka w  drzwiach składa 

się z  trzech piór różnej twardości, co do-

datkowo podnosi poziom szczelności po-

jazdu. Wzmocniono również ścianę przed-

nią. Dodatkowo zmieniono rolki plandeki 

– teraz przesuwanie jej nie wymaga użycia 

siły. Mniej klamer w standardzie skraca czas 

załadunku i  rozładunku. Zmieniono rów-

nież konstrukcję dachu, który teraz lekko 

się przemieszcza, można go przesuwać za-

równo do przodu jak i do tyłu. Mimo tych 

wszystkich zmian masa naczepy pozostała 

na tym samym poziomie. 

Dzięki zamontowanemu urządzeniu fi r-

my Wabco, wszystkie parametry dotyczą-

ce naczepy kierowca może odczytywać na 

tablecie lub smartfonie. Można również 

zdalnie, za pomocą aplikacji sterować za-

wieszeniem naczepy, sprawdzać ciśnienie 

w oponach czy poziom zużycia klocków.

W  zestawie kubaturowym zastosowano 

podobne udogodnienia i  wzmocnienia jak 

w naczepie. Zestaw oferowany jest z  syste-

mem przejazdowym, co również ułatwia 

rozładunek. Wewnątrz udało się uzyskać 

kąt prosty między ścianą boczną a przednią, 

dzięki czemu palety z ładunkiem mogę być 

dosunięte do końca, czyli bardziej efektyw-

nie można wykorzystać powierzchnię zała-

dunkową. 

Pewniaki

Wielton zawsze był mocny w wywrotkach 

i  ten produkt ma już dobrze dopracowany. 

Było więc czym się pochwalić. Na targach 

pokazano aluminiową naczepę wywrotkę 

Wielton Weight Master o kubaturze 40 m3. 

Ma niską masą własną – 6100 kg i wytrzy-

małą konstrukcję podwozia z  linii Super 

Light (SL) oraz oś skrętną, która ułatwia 

manewrowanie i  pokonywanie zakrętów. 

Dodatkowo w  pojeździe zastosowano au-

tomatyczny dach, co ułatwia i  przyspiesza 

jego obsługę. Lampy i światła robocze oraz 

kamera cofania zwiększają komfort i  bez-

pieczeństwo kierowcy. Na wygodę użyt-

kowania wpływa też zainstalowany system 

monitorowania bezpieczeństwa i  parame-

trów naczepy.

Gościnnie prezentowana na stoisku 

fi rmy CBMM wywrotka Strong Master 

o kubaturze 26 m3 to pojazd uniwersalny 

o  zwiększonej żywotności. Muldę wyko-

nano z  wysokogatunkowej stali HB450, 

która jest wytrzymała i odporna na uszko-

dzenia. 

Natomiast w  części skupiającej włoskie 

produkty, Italiana Rimorchi pokazywała 

naczepę podkontenerową typu slider mar-

ki Merker z  rozsuwanym przodem, tyłem 

i środkową częścią ramy. Jest ona przystoso-

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

45’, 45 HC. Wykonano ją ze stali o wysokiej 

wytrzymałości i zabezpieczono przed koro-

zją w technologii KTL. 

Wielton jest dzisiaj obecny na 35 ryn-

kach. Teraz musi opracować strategię, która 

pozwoli mu chociaż na niektórych mocniej 

zaistnieć. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

W nowej kurtynie zastosowano nowe uchwyty do 
mocowania ładunku. Gdy nie są potrzebne, można 
je wyjąć, a w otwór wsadzić zaślepkę – takie 
rozwiązanie poprawia szczelność naczepy. 

Dzięki systemowi dostarczonemu przez 
Wabco można m.in. w każdej chwili 
sprawdzić parametry naczepy bądź 
przyczepy w telefonie lub na tablecie. 

Naczepa podkontenerowa typu slider marki 
Merker z rozsuwanym przodem, tyłem 
i środkową częścią ramy. Można nią przewozić 
kontenery 20’, 30’, 40’, 45’, 45 HC.

Aluminiowa wywrotka o kubaturze 40 m3 i masie 
własnej 6100 kg. Rama została wykonana 
z wysokowytrzymałej stali S700, natomiast skrzynia 
ładunkowa z blachy i profili aluminiowych. 

Wywrotka stalowa Strong Master 
wykorzystuje nowoczesne gatunki stali 
o wysokiej wytrzymałości, które pozwalają 
utrzymać masę pojazdu w ryzach. 
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Wystawa IAA i tu miała wiele do za-

oferowania. Akcesoria czyniące 

transport bardziej bezpiecznym 

i wydajnym lub po prostu przynoszące ulgę 

kierowcy są w zasięgu zarówno małych, jak 

i  dużych fi rm. Także części składowe na-

czep, przyczep i zabudów przybierają coraz 

bardziej wyrafi nowaną formę, przyczyniając 

się do zwiększenia ich walorów praktycz-

nych, w tym wygody obsługi. 

Kto im da skrzydła?

Zmiany w  europejskich przepisach, któ-

re zezwalają na zwiększenie maksymalnych 

wymiarów pojazdów w  przypadku doda-

nia, cyt.: „urządzeń aerodynamicznych 

w  celu poprawy efektywności energetycz-

nej” sprawiły, że do nowych akcesoriów 

naczepowych dołączyły składane skrzydła, 

montowane z tyłu. Firma Betterfl ow GmbH 

z  Akwizgranu proponuje rozwiązanie fu-

turystyczne, a  zarazem niekłopotliwe. Jej 

skrzydła automatycznie rozkładają się, gdy 

zestaw osiągnie prędkość powyżej 60 km/h 

i  składają, gdy zwolni poniżej 50 km/h. 

Obie prędkości można dopasować do ży-

czenia nabywcy. Skrzydła są uruchamiane 

pneumatycznie. Wraz z  nimi montowana 

jest na drzwiach osłona, z którą po złożeniu 

tworzą prawie płaską powierzchnię. Pełni 

ona funkcję ochronną, a  jednocześnie do-

skonale nadaje się do umieszczenia rekla-

my. Zmodyfi kowane zawiasy umożliwiają 

złożenie drzwi na boki naczepy. Przy niskiej 

temperaturze lub w razie problemów tech-

nicznych skrzydła pozostają zamknięte. 

Automatyczne skrzydła zmniejszają fatygę 

kierowcy i są wygodne dla zapominalskich, 

którzy zapomnieliby je złożyć przed podje-

chaniem do terminala. 

Obniżenie współczynnika oporu powie-

trza wprost przekłada się na spadek zużycia 

paliwa. Podobnie jak zmniejszenie masy 

pojazdu, które zarazem zwiększa jego ładow-

ność. Firma Alcoa proponuje teraz obręcze 

z lekkich stopów z wykończeniem LvL Light 

oraz Dura-Bright także do naczep i przyczep 

niskopodwoziowych. Dura-Bright nie jest 

powłoką, ale specjalną, opatentowaną przez 

Alcoa techniką obróbki powierzchniowej 

aluminium. Przy wadze zaledwie 13,7 kg fel-

gi Alcoa 17,5” × 6,75” do przyczep niskopo-

dwoziowych mają nośność do 3 ton. Są śred-

nio o  41% lżejsze od felg stalowych, dzięki 

czemu gwarantują obniżenie wagi 3-osiowej 

naczepy z kołami bliźniaczymi o 117 kg. 

Jednym z  elementów ograniczających 

masę własną jest perforowana rama, zastoso-

wana przez Kässbohrera w lekkiej naczepie 

kurtynowej K.SCL X+. Między innymi dzię-

ki niej, naczepa waży przyzwoite 5600 kg.

Pomysł nienowy, ale też nie zawsze dawał 

się pogodzić z  oczekiwaną wytrzymałością 

ramy. Kässbohrerowi się udało. Wspomi-

nam o tym, ponieważ niektóre sprawdzone 

i  zarzucone „patenty” mogą zyskać nowe 

życie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych 

materiałów i technologii produkcyjnych. 

Porcja energii

Każdy z czołowych producentów naczep 

chce dziś mieć własną oś, ale zaawansowane 

rozwiązania pozostają w  gestii wyspecjali-

zowanych wytwórców. SAF Holland pro-

ponuje napędzaną oś do naczep i przyczep 

używanych np. w budownictwie, leśnictwie 

lub branży komunalnej. Jest napędzana hy-

drauliczno-mechanicznie. Pełni pomocni-

Peryferie? Wcale nie! 
Podobnie jak we współczesnych samochodach, 
również w naczepach, przyczepach i zabudowach coraz 
więcej zależy od drobiazgów, które nierzadko pochodzą 
z zewnętrznych firm. 

Ruchoma podłoga Dura-Floor jest oferowana wyłącznie 
przez holenderską firmę Knapen Trailers w jej naczepach. 
Wyróżnia się wyjątkową odpornością na ścieranie i jest 
dostępna w kilku odmianach. 

Składane przenośniki rolkowe do 
nadwozi wymiennych przyspieszają 
załadunek i rozładunek i są prawdziwym 
wybawieniem dla kierowcy.

Automatycznie składane i rozkładane skrzydła niemieckiej firmy 
Betterflow pomagają zmniejszyć spalanie i są wygodne dla 
zapominalskich kierowców. Ułatwiają manewrowanie zestawem, 
składając się przy wjeździe na parking czy terminal przeładunkowy. 

Perforowana rama naczepy kurtynowej 
Kässbohrer K.SCL X+. Zmniejszanie 

masy pojazdów nabiera coraz większego 
znaczenia, na przykład aby montując 

wyposażenie zmniejszające opór powietrza, 
nie stracić zbyt wiele na ładowności. 
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czą rolę podczas jazdy z  małą prędkością, 

podobnie jak oferowane przez producentów 

ciężarówek i  montowane przy przednich 

kołach urządzenia fi rmy Poclain Hydrau-

lics przez MAN-a  nazwane HydroDrive, 

a  przez Renault Optitrack. Po przekrocze-

niu przez pojazd prędkości 5 km/h oraz po 

włączeniu hamulców, napęd automatycznie 

się rozłącza (wchodzi w tryb wolnego koła). 

Napędzaną oś SAF włącza się przyciskiem 

w kabinie. Sam moduł napędowy może być 

założony do każdej osi typu BI9-19/22” ze 

stalowymi obręczami, także w  pojazdach 

używanych. 

BPW proponuje natomiast montowany 

na kołach generator ePower, który odzy-

skuje energię hamowania. Na osi monto-

wane są 2 generatory o mocy 15 kW każ-

dy. Wyprodukowana przez nie energia jest 

gromadzona w  akumulatorach zamon-

towanych na ramie naczepy i  może być 

wykorzystywana w  dowolny sposób, np. 

wspomagając pracę agregatu chłodnicze-

go. Zestaw generatorów ePower może być 

montowany w  pojazdach nowych i  uży-

wanych. 

Obie nowości zostały wyróżnione w kon-

kursie „Trailer Innovation 2017”: pomoc-

niczy napęd SAF-a w kategorii „Podwozie”, 

natomiast ePower BPW w kategorii „Środo-

wisko”. 

Dobrze, a nawet lepiej

Do konkursu została zgłoszona również 

ruchoma podłoga Dura-Floor fi rmy Kna-

pen Trailers. Holendrzy zaprezentowali ją 

w październiku 2015 r. W porównaniu z ty-

pową ruchomą podłogą, wyróżnia się wy-

soką odpornością na ścieranie, sprawdzoną 

przez producenta w  trwającym rok teście. 

Bardzo dobrze znosi m.in. szklaną stłuczkę. 

Kilka pożytecznych akcesoriów ma w za-

nadrzu Krone. Kurtyna Safe Curtain jest 

wzmocniona wytrzymałymi listwami ze 

sprężystej stali umieszczonymi w  piono-

wych rękawach z PCW. Jest wygodna w ob-

słudze i lżejsza o około 90 kg od tradycyjne-

go rozwiązania: zwykłej kurtyny i  zestawu 

desek wkładanych w kłonice. Bardzo dobrze 

chroni przed kradzieżą, a zarazem można ją 

łatwo naprawić. 

Poziom ochrony naczep furgonowych 

zwiększa zabezpieczenie do drzwi konte-

nerowych, które jest umieszczone pod tyl-

ną szyną. Zabezpieczenie jest zamykane 

i  otwierane za pomocą ręcznej dźwigni. 

Sworzeń zabezpieczający blokowany jest 

kątownikiem, który przymocowano do 

drzwi kontenera od wewnątrz. Dodatkowo 

dźwignia ręczna blokowana jest zamkiem. 

Zabezpieczenie oferowane jest w naczepach 

Dry Liner. 

Aby przyspieszyć załadunek i  rozładu-

nek nadwozi wymiennych, Krone oferuje 

przenośniki rolkowe do podestów stoło-

wych. Umieszcza się je na rozłożonych 

podestach i  blokuje dwoma czopami. 

Dzięki temu można bez trudu przesuwać 

paczki do wnętrza nadwozia wymienne-

go. Oszczędza to kierowcy wysiłku i  cza-

su. Na czas transportu przenośniki rolko-

we mogą pozostać pod paczkami. Łatwo 

regulowana blokada pozwala zatrzymać 

paczki w  dowolnym momencie. Gdy po-

desty są podniesione, przenośniki rolko-

we można szybko umieścić przy ścianie 

czołowej nadwozia. Są lekkie, ważą zale-

dwie 14 kg. 

To zaledwie garść spośród nowinek, 

jakie mają w  zanadrzu europejscy wy-

twórcy pojazdów i ich wyposażenia. War-

to systematycznie monitorować rynek, 

ponieważ pomysłowe rozwiązania mogą 

znacznie usprawnić pracę i  pomagają 

wyjść na swoje. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka, Alcoa, 

BPW, Kässbohrer, Krone

Flegi Alcoa z lekkich stopów z wykończeniem 
LvL Light oraz Dura-Bright są teraz 
proponowane również do przyczep i naczep 
niskopodwoziowych. 

Oś BPW z modułami ePower, które służą 
do odzysku energii hamowania, poprawia 
bilans energetyczny pojazdu i sprzyja 
oszczędzaniu paliwa. 

Bezpieczna kurtyna firmy Krone ma pionowe wkładki 
ze sprężystej stali zaszytej w rękawach z PCW. Jest lżejsza 
niż typowe zabezpieczenie w postaci desek mocowanych 
do kłonic i znaczenie wygodniejsza w obsłudze. 

Zabezpieczenie do drzwi kontenerowych 
zniechęca amatorów cudzego mienia. Jest 
odporne na próby włamania. Krone oferuje 
je w naczepach furgonowych Dry Liner. 

Oś SAF z mechaniczno-hydraulicznym 
napędem pomocniczym jest przeznaczona 
do naczep zmagających się z trudnym 
terenem, np. wywrotek. 
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JOST należy do czołowych producen-

tów komponentów i  wyposażenia do 

samochodów ciężarowych, przyczep 

i naczep. Jego produkty są obecne na rynku 

od wielu lat i cenione w branży transporto-

wej. W gamie prezentowanej na IAA znala-

zło się kilka interesujących nowości. 

Własne osie

Po raz pierwszy JOST przedstawił szero-

kiej publiczności osie naczepowe pod wła-

sną marką. Są to 9-tonowe osie serii DCA 

(ang. Durable Compact Axle – wytrzyma-

ła oś kompaktowa), zaprojektowane przez 

koncern Daimler. W styczniu 2015 r. JOST 

przejął ich produkcję i dystrybucję. Charak-

terystyczną cechą osi DCA jest lekka, zwar-

ta konstrukcja: korpus osi, czopy, kołnierze 

hamulców i wahacze wzdłużne są połączo-

ne w  jeden element. Ponadto zastosowano 

kompaktowe, bezobsługowe łożyska oraz 

hamulce tarczowe. Wszystkie osie DCA 

zabezpieczane są antykorozyjnie przez ka-

todowe lakierowanie zanurzeniowe (KTL). 

Podstawowym modelem jest oś DCA 

Weightmaser, która w  najlżejszym warian-

cie ma masę zaledwie 395 kg. Może współ-

pracować z kołami w rozmiarze 19,5’’ oraz 

22,5’’. Jest najbardziej uniwersalna i znajduje 

zastosowanie w typowych naczepach i przy-

czepach. 

Oś DCA Megamaster przeznaczona jest 

do naczep typu Mega, DCA Railmaster do 

pojazdów wykorzystywanych w  transporcie 

intermodalnym, a DCA Pavemaster głównie 

do wywrotek. W  dystrybucji przydatna bę-

dzie oś kierowana DCA Steermaster, dopusz-

czająca wychylenie kół o 21 stopni. Najlżejsza 

odmiana osi DCA Steermaster osiąga masę 

567 kg i  podobnie jak DCA Weightmaster 

i  DCA Megamaster współpracuje z  kołami 

w rozmiarze 19,5’’ oraz 22,5’’. 

Jedyna w swoim rodzaju jest oś DCA Air-

master, której korpus spełnia funkcję zasob-

nika sprężonego powietrza. Ma wprawdzie 

podobną masę, jak bazowa DCA Weight-

master (od 395 kg), ale jej zastosowanie 

pozwala wyeliminować z naczepy lub przy-

czepy zbiorniki sprężonego powietrza, co 

jest równoznaczne ze zmniejszeniem masy 

własnej pojazdu nawet o 50 kg. 

Wraz z  osiami, JOST proponuje orygi-

nalne części zamienne, dostępne na terenie 

całej Europy. 

Szybko i pewnie

Na targach miał premierę ultralekki 

sprzęg siodłowy JSK 34 w  wersji z  czujni-

kami zasprzęglenia oraz z  automatycznym 

systemem smarowania LubeTronic1Point. 

Siodło JSK 34 jest przystosowane do 2-ca-

lowych sworzni królewskich i  przyczynia 

się do zmniejszenia masy sprzęgu nawet 

o 40 kg. W związku z tym znakomicie nada-

je się do pojazdów, w których kładziony jest 

duży nacisk na niską masę własną, np. do ze-

stawów z cysternami czy silosami. W czerw-

cu 2016 r. siodło JSK 34 zostało wprowadzo-

ne do oferty przez Volvo, a w kwietniu 2017 

pojawi się w ciągnikach MAN. 

W  bogatej gamie nóg podporowych 

JOST, uwagę zwracały nogi z napędem elek-

trycznym Modul E-Drive. Są szczególnie 

przydatne w  pojazdach, w  których dostęp 

do podpór jest utrudniony oraz gdy ciągnik 

i naczepa są stosunkowo często rozłączane. 

Podpory działają na przycisk i automatycz-

nie się wyłączają, gdy dosięgną podłoża lub 

całkowicie się złożą. Napęd podpór nie wy-

maga obsługi przez cały okres eksploatacji, 

co przyczynia się do obniżenia jej kosztów. 

Ponadto w Hanowerze JOST prezentował 

nogi podporowe Modul B, przeznaczone 

to typowych naczep oraz Modul C, które 

proponowane są przede wszystkim do wy-

specjalizowanych pojazdów, np. wywrotek, 

silosów czy innych, poddawanych dużym 

obciążeniom. 

Automatycznie i lekko
Firma JOST i należące do niej marki przedstawiły 
podczas targów IAA w Hanowerze szereg nowości, 
które przyczyniają się do zwiększenia wydajności 
i bezpieczeństwa transportu. 

Ultralekki sprzęg siodłowy JSK 34 jest doskonały 
do pojazdów, w których wymaga się niskiej masy własnej, 
np. do zestawów z cysternami czy silosami.

Oś DCA Airmaster spełnia zarazem funkcję zbiornika 
sprężonego powietrza i podobnie jak inne modele 
z rodziny DCA jest lekka i nieskomplikowana. 
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Nowością wśród sprzęgów do przyczep 

Rockinger jest lekki RO*40 E, przystosowa-

ny do dyszli z końcówką zaczepów o śred-

nicy 40 mm. Ma masę zaledwie 30÷33 kg. 

Obok prezentowany był znany i sprawdzo-

ny sprzęg RO*50 E, ceniony za wytrzyma-

łość oraz łatwość i bezpieczeństwo obsługi. 

Sprzęgi Rockinger można doposażyć w pi-

lot zdalnego sterowania oraz wyświetlacz, 

który jest montowany w  kabinie kierowcy 

i pokazuje, czy połączenie przyczepy z cię-

żarówką zostało dokonane właściwie. 

Wyjątkowym sprzęgiem jest RO*430, 

który redukuje naprężenia między pojaz-

dem ciągnącym a przyczepą za pomocą gu-

mowej poduszki, wspomaganej amortyzacją 

hydrauliczną. Jednocześnie w  sprzęgu nie 

występuje luz, co dodatkowo sprzyja pod-

niesieniu komfortu jazdy oraz zwiększeniu 

trwałości urządzenia. 

Po śladzie

Należąca do Grupy JOST fi rma Tridec 

zaprezentowała najnowszy system osi kiero-

wanych EF-S. Jest lekki, kompaktowy i może 

być stosowany m.in. w  naczepach z  nisko 

przebiegającą łabędzią szyją, np. w  cyster-

nach czy naczepach o konstrukcji samono-

śnej. Dzięki systemowi EF-S zestaw jest bar-

dziej zwrotny i  praktycznie „nie zachodzi” 

na boki przy skręcie. Elementy układu osi 

skrętnych są stosunkowo małe i  wygodne 

w montażu na naczepie. Skręt kół poszcze-

gólnych osi jest regulowany przez czujnik 

przy sworzniu królewskim. Inaczej jednak 

niż w typowych rozwiązaniach, koła nacze-

py mogą być sterowane zarówno zależnie od 

ruchu ciągnika, jak i  niezależnie od niego. 

Skręt kół można zmieniać za pomocą pilo-

ta, co umożliwia w pewnym zakresie jazdę 

bokiem, przykładowo podczas cofania do 

terminala. Nową funkcją, charakterystyczną 

dla EF-S jest Pathfollowing Steering System 

(PFSS), czyli system podążania po śladzie 

ciągnika. Właśnie on sprawia, że naczepa 

porusza się tym samym torem, co ciężarów-

ka dzięki czemu zestaw zadowala się węż-

szym „korytarzem” podczas skrętu i maleje 

ryzyko uszkodzenia obiektów znajdujących 

się po bokach. PFSS jest sterowany elektro-

nicznie, tak samo jak CAS – Collision Avo-

dinace System, czyli system unikania kolizji. 

Jeśli w  martwym polu za naczepą czujniki 

wykryją obecność przeszkody, np. pieszego 

automatycznie zostaną skręcone koła nacze-

py, aby ominąć go i uniknąć kolizji. 

W ofercie Edbro wyróżnia się bardzo lek-

ki hydrauliczny siłownik wywrotu CS 17-5 

do naczep samowyładowczych. Może uno-

sić skrzynie z  ładunkiem o  masie docho-

dzącej do 60 t. Podobnie jak inne siłowniki 

z gamy CS jest prosty w montażu i zapewnia 

krótki czas unoszenia kipra, zachowując 

wysoki poziom bezpieczeństwa, długą ży-

wotność i niskie koszty eksploatacji. 

Oprócz ekspozycji w  hali, Grupa JOST 

przygotowała pokazy, podczas których 

można było zobaczyć na żywo, jak funkcjo-

nują osie skrętne Tridec EF-S oraz system 

automatycznego sprzęgania Jost KKS. ▐

MK
Fot. Jost

Osie kierowane Tridec EF-S zwiększają bezpieczeństwo jazdy. 
Dzięki nim naczepa podąża ściśle śladem ciągnika. 
Ponadto ułatwiają manewrowanie, a sterując nimi za pomocą 
pilota, można sprawić, aby zestaw w pewnym zakresie 
poruszał się bokiem. 

Siłowniki hydrauliczne 
z rodziny CS skracają 
czas opróżniania skrzyni 
wywrotki i są bardzo trwałe. 

Nogi podporowe Modul E-Drive 
z napędem elektrycznym są przydatne 
w pojazdach, w których dostęp do podwozia 
jest utrudniony, ale nie tylko. 

Sprzęg RO*50 E jest ceniony za wytrzymałość oraz łatwość 
i bezpieczeństwo obsługi, a dodatkowe akcesoria, np. pilot 
sprawiają, że jest jeszcze wygodniejszy w użyciu. 

www.truck-van.pl
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Pojazdy pokonały w  sumie 9000 km, 

zatrzymując się po drodze w  Wied-

niu, Paryżu, Madrycie, Bilbao, Zol-

der, Kopenhadze, Wrocławiu, Wels, Pra-

dze, Timisoarze, Bukareszcie i Budapeszcie. 

28 listopada zakończyły swoją podróż 

w Monachium. 

Oprócz aut specjalistycznych, przeznaczo-

nych dla różnych branż prezentowane były 

również cieszące się dużym zainteresowa-

niem podczas targów ciągniki siodłowe TGX 

18.640 4×2 LLS w  wersji PerformanceLine 

Edition oraz TGX 18.500 4×2 BLS z pakie-

tem Effi  cientLine 3 – oba przeznaczone do 

transportu dalekobieżnego. Uczestnicy mo-

gli nie tylko dokładnie przyjrzeć się najnow-

szym pojazdom MAN, ale również sprawdzić 

je w  praktyce, wyjeżdżając w  krótką trasę. 

Wśród prezentowanych nowości oprócz po-

jazdów były również innowacyjne rozwiąza-

nia, w tym nowa platforma RIO oraz usługi 

posprzedażowe i  MAN Financial Services. 

W  sumie podczas Wielkiego Przejazdu po 

Europie MAN gościł 3000 osób.

Tu i teraz

Podczas MAN Tour 2016 po raz pierwszy 

polscy klienci mieli okazję zapoznać się m.in. 

z najnowszym dzieckiem VW Truck & Bus 

platformą IT marki RIO. System ten ma łą-

czyć wszystkich uczestników łańcucha trans-

portowego: zleceniodawców, kierowców, 

spedycje, przedsiębiorstwa transportowe 

i  logistyczne, menedżerów fl oty, dysponen-

tów i planistów oraz producentów pojazdów 

i elementów ich zabudowy. Dzięki inteligent-

W połowie października z siedziby MAN-a w Monachium w trasę wyruszyło dwanaście 
ciężarówek serii TG i dwa pojazdy dostawcze TGE. W ciągu sześciu tygodni 
przemierzyły całą Europę. W ten sposób MAN przybliżył swoim klientom nowości 
zaprezentowane podczas IAA w Hanowerze. 

Pod lupąPod lupą

Wprawdzie na produkcję tego modelu trzeba jeszcze będzie trochę poczekać, ale MAN już się chwali swoim 
najmniejszym członkiem rodziny TG. Podczas MAN Tour 2016 TGE miał polską premierę.
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nym algorytmom RIO analizuje różne źródła 

danych: informacje o  ciągniku, przyczepie, 

zabudowie, kierowcy i zleceniu oraz nakłada 

na nie dane zewnętrzne dotyczące np. natę-

żenia ruchu, warunków atmosferycznych 

i nawigacji. W ten sposób system dostarcza 

swoim użytkownikom konkretne rekomen-

dacje w  czasie rzeczywistym, poprawiając 

procesy transportowe i przeładunkowe oraz 

przyczynia się do znacznego zwiększenia 

efektywności i przejrzystości całego procesu 

transportowego.

RIO może być stosowany niezależnie od 

marki pojazdu i  użytkowanej telematyki. 

W  ten sposób fi rmy transportowe posia-

dające mieszany park pojazdów mogą ko-

rzystać z  serwisów cyfrowych w  ramach 

jednego spójnego rozwiązania. Instalacja 

nowej platformy jest we wszystkich typach 

pojazdów bardzo prosta. Istniejące systemy 

stosowane jako rozwiązania jednostkowe, 

np. odpowiedzialne za zarządzanie dany-

mi pojazdów, przeglądy, magazyn części 

zamiennych lub dyspozycję kierowców są 

umieszczone na wspólnej platformie.

„System RIO całkowicie zrewolucjoni-

zuje świat transportu. Przede wszystkim 

pozwoli na ewidencjonowanie, zarządzanie 

i zintegrowane wykorzystywanie w ramach 

jednolitej platformy wszystkich danych i in-

formacji dostępnych w systemie transporto-

wym. Jest to dobra wiadomość dla naszych 

klientów, gdyż nowy system zwiększy opła-

calność ich działalności. Skorzysta na nim 

także środowisko naturalne dzięki zmniej-

szeniu liczby pustych przejazdów. System 

RIO będzie dostępny już za kilka miesięcy. 

Przyszłość transportu to nie odległy rok 

2025, lecz tu i teraz” – mówi Andreas Ren-

schler, CEO w Volkswagen Truck & Bus.

RIO powstało z inicjatywy MAN-a w celu 

poprawy wydajności użytkowników. „Dzię-

ki tej platformie każdy indywidualny użyt-

kownik odniesie konkretne korzyści, nie-

zależnie od posiadanego parku pojazdów, 

ich rodzaju i zabudowy oraz zastosowanego 

oprogramowania logistycznego”– przeko-

nuje Joachim Drees, prezes zarządu MAN 

Truck & Bus AG i  członek zarządu Volks-

wagen Truck & Bus GmbH, i dodaje: „Lo-

gistyka 4.0 może się powieść tylko wówczas, 

gdy uda się pokonać sztuczne przeszkody 

i wyspy danych. Dlatego z całych sił wspie-

ramy tworzenie systemu RIO.”

Od wiosny 2017 r. nowe pojazdy ciężaro-

we MAN będą seryjnie wyposażone w sys-

tem RIO, ponadto każdy klient fi rmy Scania 

na życzenie może się połączyć z tą platfor-

mą. Przy pomocy specjalnej skrzynki moż-

na podłączyć do sieci także każdy pojazd 

wyposażony w  interfejs FMS. System RIO 

jest automatycznie aktualizowany w  tzw. 

Podwozie TGM 18.290 4×2 stanowi doskonałą bazę 
dla nadwozi skrzyniowych z plandeką, furgonów 
czy chłodni. Masa własna tego podwozia z kabiną, 
kierowcą i pełnym zbiornikiem wynosi 5945 kg.

MAN EfficientLine 3 będzie dostępny od 2017 roku. W porównaniu z poprzednią wersją 
zmniejszono zużycie paliwa w tym modelu o ponad 6%. Udało się to osiągnąć dzięki 
zoptymalizowanym silnikom (Euro 6c), nowym skrzyniom biegów i ulepszonemu systemowi 
MAN EfficientCruise w połączeniu z MAN EfficientRoll.

TGX 41.640 8×4/4 BLS to czteroosiowy ciągnik siodłowy, którego dopuszczalna 
masa całkowita w zestawie dochodzi do 250 t. Połączenie hamulca silnikowego 
TurboEVBec i retardera zapewnia moc hamowania na poziomie 900 kW.

Ciągnik TGS zoptymalizowany wagowo dla uzyskania większej ładowności, 
co ma szczególnie znaczenie w przypadku przewozów cysternami i silosami. 
Masa ciągnika z kierowcą i pełnym 200-litormym zbiornikiem wynosi 6550 kg.
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lise, Telogis i Idem, a partnerami w zakresie 

oprogramowania zostały fi rmy BNS i  LIS. 

RIO współpracuje także z systemami start-

-up Synfi oo, ParkHere i Loadfox. 

RIO oferuje m.in. funkcję Driver‘s Con-

nectivity – dzięki aplikacji na smartfonie 

kierowca otrzymuje istotne wskazówki, np. 

informacje o  nowych zleceniach. Przy po-

mocy jednego kliknięcia uruchamiana jest 

bezpośrednio nawigacja do klienta. Truck 

Share natomiast pozwala na spełnienie wy-

magań w  zakresie shared economy. Dzięki 

niej pojazdy mogą być przekazywane za 

pośrednictwem cyfrowego kodu dostępu. 

Kolejna – Loadfox umożliwia inteligentne 

zarządzanie zleceniami w zakresie ładunków 

częściowych. Dodatkowe ładunki na trasie 

przydzielane są tylko pojazdom z niepełnym 

ładunkiem, co pozwala na lepsze wykorzy-

stanie potencjału transportowego. W  ten 

sposób przyczyniamy się do obniżenia natę-

żenia ruchu, wzrostu efektywności transpor-

tu i redukcji zanieczyszczenia środowiska.

Od początku zapewniony będzie bardzo 

zróżnicowany zakres dostępnych funkcji 

– poczynając od truck-sharingu do coachin-

gu kierowcy i od optymalnego wykorzystania 

pojazdu do systemu komunikacji dla kierow-

ców ciężarówek oraz od możliwości pobiera-

nia danych z tachografu do geo-fencingu. 

Najmniejszy

Również w  przyszłym roku do oferty 

MAN-a  dołączy pojazd dostawczy. MAN 

TGE to bliźniak Volkswagena Craft era, 

modele te będą wyróżniać jedynie znacz-

ki fi rmowe. Craft er będzie dostępny na 

naszym rynku już na początku roku, TGE 

dopiero po wakacjach, ale zamawiać będzie 

go można w maju. Obydwa będą produko-

wane w fabryce Volkswagena pod Wrześnią. 

W ten sposób Grupa Volkswagen chce wy-

korzystać potencjał drzemiący w  dilerach 

i  serwisach MAN-a. Klienci zaopatrujący 

się w  pojazdy ciężarowe, w  tym samym 

miejscu będą mogli uzupełnić swoją fl otę 

o  dostawczaki i  korzystać ze standardów 

i obsługi, do której już przywykli. 

MAN TGE będzie dostępny z  napędem 

na przód, tył i cztery koła. Będą go napędzać 

silniki 2-litrowe o mocy od 102 do 177 KM. 

Jednostki napędowe będą współpracować 

z 6-biegową skrzynią manualną lub 8-biego-

wym automatem. Do dyspozycji będą wer-

sje podwozia z  pojedynczą lub podwójną 

kabiną (trzy rozstawy osi), furgony z trzema 

wysokościami dachu (trzy rozstawy osi) 

i  wersje osobowe z  dwoma wysokościami 

dachu (dwa rozstawy osi). Dmc zależnie od 

wersji będzie wynosiła od 3 do 5,5 t. Naj-

dłuższa wersja pomieści nawet 6 europalet.

Odwiedzając lokalnie swoich klientów 

w  europejskich miastach, MAN przybliżył 

swoją ofertę, jednocześnie dając możliwość 

praktycznego wypróbowania niektórych 

rozwiązań. To co mogło umknąć wśród 

natłoku informacji podczas hanowerskiej 

wystawy, nie miało szansy pozostać niezau-

ważone podczas lokalnych spotkań. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, MAN

chmurze. Aktualizacje mają być dokonywa-

ne nawet 40 razy w roku.

Wszystko w jednym

RIO analogicznie jak systemy operacyjne 

smartfonów, pozwala na stosowanie róż-

nych aplikacji, które zapewniają intuicyj-

ną obsługę i  działają na każdej popularnej 

przeglądarce internetowej. Dostępne będą 

zarówno specjalistyczne serwisy, np. MAN 

lub Scania, jak i aplikacje przeznaczone dla 

pojazdów różnych producentów oraz apli-

kacje fi rm trzecich. Istotną cechą platformy 

RIO jest jednolity interfejs użytkownika. 

„Prace nad systemem RIO nie mają na 

celu wprowadzenia na rynek kolejnego 

systemu telematycznego. System ten został 

świadomie zaprojektowany jako otwarta 

platforma łącząca pojedyncze rozwiązania 

wyspowe. Jestem przekonany, że żadna fi r-

ma technologiczna nie jest w  stanie samo-

dzielnie sprostać wszystkim wymaganiom 

bardzo rozbudowanej i  kompleksowej 

branży logistycznej. Dlatego staramy się 

nawiązać kontakt z  jak największą liczbą 

partnerów, którym przyświeca ten sam cel 

– optymalizacja ogólnoświatowego łańcu-

cha transportowego pozwalająca na reduk-

cję kosztów i emisji spalin” – mówi Markus 

Lipinsky, kierujący w MAN-ie działem Di-

gital Solutions i odpowiedzialny za RIO.

Do systemu RIO przystąpiły m.in.: Con-

tinental, Schmitz-Cargobull, Krone, Meil-

ler i  Tom Tom. W  tworzeniu konkretnych 

rozwiązań od początku uczestniczą Micro-

MAN PerformanceLine to specjalna wersja TGX-a. Na obudowie lusterek i chłodnicy zastosowano antracyt. Na kabinie zamontowano 
dodatkowe oświetlenie. Pojazd napędza silnik D38 o mocy 640 KM i momencie 3000 Nm. Wnętrze tego modelu jest równie wyjątkowe, 
przyozdobiono je granatowymi elementami i wyszywanym logo lwa.
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Szybko jednak zwiększało się zapotrze-

bowanie na podzespoły do budowy 

pojazdów użytkowych. Sprzedaż rosła 

i trzeba było zatrudnić więcej osób. Powstał 

też własny magazynu części. W pierwszym 

roku działalności fi rma miała obrót na po-

ziomie 760 tys. zł, natomiast 3 lata później 

– 14 mln zł. W tym czasie zatrudniano 9 osób. 

Lata wzrostu

Do końca 2000 roku fi rma rozszerzyła 

asortyment o produkty kolejnych renomo-

wanych marek. W  ofercie znalazły się żu-

rawie marki HMF, kompresory Blackmer, 

zaczepy i sprzęgi Ringfeder i VBG oraz sys-

temy hakowe i bramowe fi rmy Technamics. 

Korzystna koniunktura i dalszy rozwój fi r-

my doprowadziły do otwarcia nowej siedzi-

by, rozbudowy magazyny oraz powołania 

pierwszego autoryzowanego serwisu. 

Kolejne 4 lata to dalsze umacnianie pozy-

cji na rynku polskim oraz wejście na rynki 

wschodnie, głównie do Rosji. Później przy-

szedł czas na Ukrainę, Białoruś i Łotwę. Suk-

cesy handlowe na wschodzie przyczyniły się 

do powołania w  2003 roku oddziału Hyva 

Rusland, będącego fi rmą-córką Hyva Polska. 

Budowanie pozytywnej opinii i  mocnej 

pozycji zaowocowało otrzymaniem przez 

Hyva Polska certyfi katów ISO. 2006 rok 

przyniósł 76 mln zł obrotu wygenerowanego 

przez zespół 29 pracowników. W  tym cza-

sie prawie 40% obrotu przyniosła sprzedaż 

kompletnych wywrotek na rynek wschodni. 

Dobre wyniki Hyva Polska zostały docenione 

przez zarząd fi rmy Hyva i Zbigniew Jałocha 

został powołany na stanowisko dyrektora 

regionalnego centralnej i  wschodniej Euro-

py, odpowiedzialnego za rozwój i  strategię 

fi rmy w  22 krajach regionu. W  tym czasie 

kierujący dotychczas działem handlowym 

Jerzy Kozłowski awansował na stanowisko 

wiceprezesa zarządu ds. handlowych i zaczął 

odpowiadać za sprzedaż produktów Hyva na 

rynku polskim oraz ustalanie polityki roz-

woju oddziału. Trzy lata później został pre-

zesem zarządu. Następny rok był rekordowy 

dla fi rmy, obroty zbliżyły się do 150 mln zł, 

a zatrudnienie wzrosło do 46 pracowników. 

Zwrot

Natomiast 2008 okazał się bardzo trud-

ny dla całej branży. Kryzys „rosyjski” od-

bił się dużym spowolnieniem w  produkcji 

pojazdów użytkowych, dla których Hyva 

była znaczącym dostawcą komponentów. 

Zatrudnienie spadło do 30 osób. Obroty 

skurczyły się do zaledwie 30 mln zł. Mimo 

to jeszcze w  tym samym roku zastąpiono 

produkty HMF własnymi żurawiami Hyva 

Crane. Także w tym roku rozszerzono asor-

tyment o  sprzęgi siodłowe Georg Fischer 

i  Fontaine, systemy plandekowe Cramaro 

oraz systemy dachowe Edscha i Sesam. 

Duży spadek obrotów spowodowany 

kryzysem, nie zmienił kierunku działań. 

Firma nadal stawiała na rozwój, czego uko-

ronowaniem było odebranie w  grudniu 

2010 roku nowoczesnego biura, magazynu 

oraz specjalistycznego serwisu. W  ciągu 

dwóch kolejnych lat fi rma powoli odbudo-

wywała zyski i  zatrudnienie oraz wprowa-

dziła nowej generacji urządzenia. W  2013 

roku pracowało ponad 40 osób, a  obroty 

sięgnęły poziomu z  2006. Następny rok to 

przejęcie odpowiedzialności przez Hyva 

Polska za rynki Skandynawii. 

Przez dwadzieścia lat swojej działalno-

ści Hyva Polska dostarczyła urządzenia 

do ponad 100 tysięcy  pojazdów w Europie 

Środkowej i  Wschodnie, generując ponad 

miliard złotych obrotu. Wśród dostar-

czonych podzespołów znalazło się po-

nad 70 tys. siłowników, 30  tys. zestawów 

hydrauliki do wywrotek, 20 tys. dachów 

przesuwnych, po 1000 żurawi i  systemów 

hakowych oraz 1500 kompresorów do ma-

teriałów sypkich. ▐

Jarosław Dynek
Fot. Hyva

Z góry i pod górę
Dwadzieścia lat temu Zbigniew Jałocha otworzył w Krakowie 
polski oddział holenderskiej firmy Hyva zajmującej się 
hydrauliką siłową. Na początku było dwóch handlowców i oferta 
z katalogu.

Hyva zajmuje się projektowaniem i produkcją kom-
pletnego zakresu typoszeregu siłowników teleskopowych,
zarówno czołowych, jak i podskrzyniowych. 

Dział Hyva Żurawie zapewnia szeroki zakres produktów, wszystkie 
żurawie są wytwarzane w nowoczesnych zakładach zapewniających 
najbardziej zaawansowaną aparaturą dostępną aktualnie na rynku.

Swoje 20-lecie Hyva Polska świętowała wspólnie 
ze swoimi partnerami biznesowymi.
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1 
grudnia 2016 roku, Salt Lake City w sta-

nie Utah, godzina 19.00 czasu lokalne-

go. Na przekór niedowiarkom, zgodnie 

z obietnicą sprzed pół roku, tego dnia spadła 

zasłona z  nowej ciężarówki długodystanso-

wej Nikola One. Mało tego! Trevor Milton, 

założyciel i dyrektor generalny fi rmy Nikola 

Motor Company zapowiedział lżejszy mo-

del Two z dzienną kabiną, przeznaczony do 

przewozów o zasięgu regionalnym. 

Wizja i konkret

Wygląda na typowego Amerykanina. Jest 

ekstrawertyczny i pewny siebie. Mówi płyn-

nie, ze spokojem podszytym entuzjazmem. 

Przekaz jest jasny i wzbudza zaufanie. Mil-

ton to wizjoner, ale nowego typu. Podobny 

do Marka Zuckerberga czy Elona Muska. 

Jest świetnie przygotowany do roli. Nie buja 

w  obłokach. Ma konkretne rozwiązania 

konkretnych problemów – tylko nietypowe. 

Ciężarówka należy do najcięższej w  USA 

klasy 8. Ma trzy osie, z których dwie są napę-

dzane: pierwsza i druga. Koła są zawieszone 

niezależnie. Futurystyczna kabina w kształcie 

ustawionego pionowo klina występowała nie-

kiedy w pojazdach eksperymentalnych. W se-

ryjnych ciężarówkach bywała bardzo rzadko, 

w łagodnej, łukowatej formie i to w odległej 

przeszłości. Fotel kierowcy jest z grubsza nad 

osią. Wejście do kabiny znajduje się za nim. 

Wcześniej Milton przez 4 lata pracował 

w fi rmie dHybrid systems, należącej do kon-

cernu Worthington Industries. W kilku swo-

ich spółkach koncern produkuje różnorodne 

wyroby stalowe, w tym zbiorniki do przecho-

wywania gazu ziemnego. dHybrid specjali-

zowała się w instalacjach CNG do pojazdów 

użytkowych i jesienią 2014 r. została wchło-

Nazwisko było zajęteNazwisko było zajęte
1 000 000 mil przebiegu – na początek oraz dowolna 
ilość paliwa i wymiana kabiny na nową po 600 000 mil 
w ramach opłaty leasingowej. To tylko niektóre 
niespodzianki, jakie kryje nowa amerykańska ciężarówka. 

Nikola One: elektryczna ciężarówka 
z wodorowym ogniwem paliwowym 

ładującym akumulatory. Konstruktorzy 
nie przewidzieli złącza plug-in, ponieważ 

w długiej trasie jest niepraktyczne, 
a zbiorniki paliwa wystarczają na 

przejechanie nawet 2000 km. 

Podwozie Nikoli: 1 – chłodnica, 2 – przednia oś z dwoma silnikami elektrycznymi, 3 – system zarzą-
dzania energią, który doładowuje baterie prądem stałym o napięciu 800 V, 4 – zestaw akumulatorów, 
5 – układ chłodzenia akumulatorów i zbiorniki powietrza, 6 – ogniwo paliwowe, 7 – zbiorniki wodoru, 
8 – tylna oś z dwoma silnikami elektrycznymi, 9 – lekkie siodło SAF-Holland FWAL. 

Trevor Milton,
założyciel i dyrektor generalny firmy 
Nikola Motor Company

„
 Nikola stworzyła ‘Świętego Graala’ 

branży transportowej. Nie znam innej 
ciężarówki o zerowej emisji spalin, która 
może przewieźć 36 ton przez 1600 km 
bez zatrzymywania się”

nie, co do źródła napędu ciężarówki. Głosy 

wątpiących w  powodzenie przedsięwzięcia 

przybrały na sile. 

Ogniwo i turbina

„Turbina wytwarza mnóstwo ciepła i wy-

maga rozbudowanego układu chłodzenia, 

nięta przez Worthingtona. W tym czasie Mil-

ton założył Nikola Motor Company i wiosną 

2015 opuścił dawnego pracodawcę. 

Doświadczenie, jakie zdobył, sprawiło, że 

Nikola One miała być wyposażona w turbi-

nę gazową, zasilaną CNG. W czerwcu 2016 r.

fi rma ogłosiła, że zebrała na nową ciężarów-

kę ponad 7000 przedpłat o łącznej wartości 

2,3 mld dolarów. W sierpniu zmieniła zda-
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Przeznaczona na krótsze trasy Nikola Two 
wygląda bardziej konwencjonalnie, 

ale układ napędowy jest równie nietypowy, 
jak w Nikoli One. 

Zderzak jest z aluminium, a pokrywa silnika 
wraz z kabiną z włókna węglowego. 

który zwiększa masę pojazdu. To był je-

den z powodów, że zdecydowaliśmy się na 

ogniwa paliwowe. Wytwarzają mniej ciepła, 

a poza tym nie hałasują, są bardziej wydajne 

i  nie wydzielają spalin – wyjaśnił podczas 

premiery ciężarówki główny konstruktor 

Kevin Lynk. – To niczego nie zmienia, to 

nadal ciężarówka elektryczna”. 

Nikola One jest wyposażona w cztery silni-

ki elektryczne zamontowane przy kołach. Ich 

pracą steruje komputer. Zasilane są przez ze-

staw akumulatorów, które obecnie są dołado-

wywane przez wodorowe ogniwa paliwowe. Są 

„pokładową elektrownią”, wobec której w tego 

typu pojazdach używa się niekiedy określenia 

„range extender” (ang. przedłużacz zasięgu). 

Wcześniej ich funkcję miała spełniać turbina 

gazowa. „Elementy te w praktyce można za-

mienić. Turbina wymaga tylko innego układu 

chłodzenia. Jeśli kiedykolwiek zdecydujemy 

o wprowadzeniu turbiny, przykładowo na ry-

nek, na którym wodór jest trudno dostępny, 

będziemy mogli to z łatwością zrobić. Poziom 

mocy, jaką zapewnia turbina i ogniwo paliwo-

we jest ten sam, około 300÷400 kW” – dodał 

Trevor Milton. 

Najcięższe elementy układu napędo-

wego: akumulatory i  ogniwo paliwowe ze 

zbiornikami mieszczącymi do 100 kg wo-

doru znajdują się pomiędzy osiami. Masa 

własna ciągnika wynosi wg wstępnych da-

Kabina zwęża się z przodu, ale miejsca i tak jest w bród. Z tyłu znajduje się część 
mieszkalna z dwoma łóżkami w rozmiarze hotelowym, szafą, lodówką i mikrofalówką. 

Czarna „szafa” mieści zbiorniki wodoru. 
Tankowanie zajmuje tylko 15 minut. 

nych między 8,2, a 9,5 t. Całkiem nieźle jak 

na 3-osiowy ciągnik, którego kabina ma 

wielkość małego domku! Nikola One jest 

lżejsza o  ponad 900 kg od zwykłych cią-

gników tej klasy spotykanych w Ameryce. 

Masę ciężarówki zmniejszono, wykorzy-

stując szeroko włókno węglowe. Wyko-

nano z niego pokrywę silnika oraz kabinę 

wraz z  częścią sypialną. Zderzak jest alu-

miniowy, tak samo jak obręcze kół fi rmy 

Alcoa. Zamontowano siodło SAF-Holland 

Ucha mocowania ładunku RC i RM

www.pommier.pl

Ucha mocowania ładunku

www.pommier

łatwy chwyt

Dopuszczony do transportu:

Wysokie standardy zgodne z europejskimi normami
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otoczenia pojazdu z 12 kamer na 15-calowy, 

dotykowy ekran w kabinie. Estetyczna i do-

brze wyposażona kabina dla dwóch osób 

jest o 1/3 bardziej obszerna niż w typowych, 

amerykańskich ciężarówkach. Pojazd może 

być pod opieką systemu telematycznego.

Wg wstępnych danych Nikola One osiąga 

moc 1000 KM i  maksymalny moment obro-

towy 2700 Nm. Do 96 km/h (60 mil na godzi-

nę) rozpędza się z pełnym ładunkiem w ciągu 

30 sekund, dwa razy szybciej niż przeciętna 

ciężarówka. Własności elektrycznego układu 

napędowego sprawiają, że pojazd z  łatwością 

utrzymuje wysoką prędkość na wzniesieniach, 

a podczas zjazdów nie ma problemów z hamo-

waniem, wręcz przeciwnie – strome zjazdy to 

okazja, aby doładować akumulatory. Zbliżoną 

charakterystykę ma Nikola Two, która także 

dysponuje elektrycznym i  elektronicznie ste-

rowanym napędem 6×4 i mocą 1000 KM. Za-

sięg obu modeli bez tankowania ma dochodzić 

do 800÷1200 mil (1300÷2000 km). 

Wszystko razem

Trevor Milton proponuje ciężarówkę 

i  wszystko, co niezbędne do jej funkcjo-

nowania, a  zatem paliwo i  serwis. W  dniu 

premiery ogłosił, że Nikola będzie sprze-

dawana i  obsługiwana przez Ryder System 

Inc. Firma ta, znana głównie z wynajmu cię-

żarówek dysponuje siecią 800 serwisów na 

terenie Ameryki Północnej. 

W 2019 r. ma ruszyć budowa sieci stacji 

tankowania wodoru. Do 2020 ma być ich 

50, a ogółem 364. Wodór ma być produko-

wany z wody w procesie elektrolizy, a ener-

gia do przeprowadzania tego procesu ma 

pochodzić z farm słonecznych. W podobny 

sposób będzie zasilana fabryka ciężarówek. 

Milton deklaruje, że dzięki temu Nikola 

Motor Company będzie całkowicie „zero-

emisyjna”: od produkcji po eksploatację jej 

gotowych wyrobów. 

Zapowiadana w  maju cena ciężarówki 

miała wynosić w  zależności od wyposaże-

nia od 350 000 do 415 000 dolarów. To też 

około 2 razy więcej niż normalnie. Wg wyli-

czeń producenta całkowity koszt posiadania 

Nikoli ma być o połowę mniejszy niż zwy-

kłego ciągnika. Ciężarówka ma być tania 

w użytkowaniu również przez swoją dłu-

gowieczność: stąd pomysł wymiany kabiny 

na nową po 600 tys. mil. Układ napędowy 

ma wytrzymywać znacznie więcej niż 1 mln 

mil. Milton zaznacza, że eksploatując dłu-

go jeden pojazd, oszczędza się zasoby pla-

nety. Jest więc tanio i ekologicznie. Nikola 

ma być oferowana w ramach trwającego 72 

miesiące leasingu z miesięczną ratą od 4000 

do 5000 dolarów, w zależności od wybranej 

przez klienta opcji. Rata obejmuje m.in. 

gwarancję, serwis i… nieograniczoną ilość 

paliwa – przez pierwszy milion mil! 

Do grudnia wysokość przedpłat urosła 

do 3 mld dolarów, a jednym z klientów jest 

norweska fi rma Tenden. Zamierza zaprząc 

Nikolę do zestawu o  długości 25,25 m. 

Norwegia jest największym, europejskim 

odbiorcą osobowych, elektrycznych Tesli 

– Nikola stanowi jej ciężarowe „alter ego”. 

Z  powodu napędu elektrycznego i  osoby 

patrona, którym jest Nikola Tesla. 

Pierwsze 5000 ciężarówek ma zmontować 

fi rma Fitzgerald z  Crossville w  Tennessee. 

W 2017 r. zostanie podjęta decyzja o lokali-

zacji nowej fabryki, a w 2020 produkcja ru-

szy pełną parą. Zakład zostanie wzniesiony 

nakładem 1 mld dolarów. Rocznie ma po-

wstawać 50 000 ciężarówek Nikola. ▐

Michał Kij
Fot. Nikola Motor Company

FWAL z kutego aluminium, o około 45 kg 

lżejsze od typowego. 

Mocniej, szybciej

Nikola One ma hamulce tarczowe fi rmy 

Meritor. Energia hamowania jest odzyski-

wana. Baterie, ogniwo paliwowe i  silniki 

znajdują się na wysokości ramy, co sprawia, 

że ciągnik ma relatywnie nisko położony 

środek ciężkości. Jego własności jezdne do-

datkowo poprawia układ Torque Vectoring, 

który indywidualnie steruje momentem ob-

rotowym każdego z kół i stabilizuje pojazd 

podczas hamowania, rozpędzania i  poko-

nywania zakrętów. System Surround Vision 

likwiduje problem martwych pól wokół 

zestawu. Przekazuje widok bezpośredniego 

Nie tylko Nikola

Wiosną 2014 roku amerykańska sieć supermarketów Wallmart przedstawiła wizję ciężarów-
ki przyszłości, przygotowaną we współpracy z firmami: Peterbilt, Roush Engineering, Great 
Dane Trailers i Capstone Turbine. Aerodynamiczny zestaw Wallmart Advanced Vehicle Expe-
rience miał hybrydowy napęd, wykorzystujący turbinę do doładowywania akumulatorów. Zaletą 
turbiny jest niska masa i możliwość napędzania jej różnymi rodzajami paliw, w tym ze źródeł 
odnawialnych. Elektroniczny system sterujący napędem monitorował stan naładowania ba-

terii i w razie potrzeby uruchamiał turbinę. Możliwa była jazda wyłącznie na silniku elektrycz-
nym. W ciężkich warunkach turbina mogła być stale włączona. Do budowy ciągnika oraz na-
czepy, którą dostarczyła firma Great Dane Trailers wykorzystano włókno węglowe. Wykonano 
z niego m.in. olbrzymie, jednoczęściowe panele tworzące dach i ściany naczepy. Dzięki temu 

udało się zaoszczędzić 1800 kg z masy własnej pojazdu. W oświetleniu wykorzystano diody LED. 
Wallmart eksploatuje dużą flotę ciężarówek i stawia sobie za cel szybkie podnoszenie jej wy-
dajności. Dlatego zaangażował się w nietypowy dla siebie projekt „zestawu jutra”.
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Już na pierwszy rzut oka widać, że po-

jazd przeszedł poważną zmianę. Bry-

ła zyskała bardziej opływowy kształt, 

dzięki czemu udało się uzyskać w furgonie 

niski współczynnik oporu powietrza – 0,33. 

To nie tylko dobrze wygląda, ale też wpływa 

na lepsze wyniki w zużyciu paliwa. Oszczę-

dzaniu sprzyjają zmodernizowane 2-litrowe 

silniki i skrzynie biegów oraz elektromecha-

niczne wspomaganie układu kierowniczego.

Craft er na razie dostępny jest z napędem 

na przód, od połowy 2017 r. będzie również 

z napędem na tył i na wszystkie koła. Dmc 

ma się mieścić w przedziale od 3 do 5,5 t.

Przestronnie

Miejsce za kierownicą jest wygodne. Za-

wdzięczamy to zapewne fotelom (w  opcji 

również zawieszonym pneumatycznie), du-

żemu zakresowi regulacji kierownicy i  er-

gonomii tablicy rozdzielczej. Obok fotela 

kierowcy może być zamontowana podwójna 

kanapa. Dzięki skromnych rozmiarów obu-

dowie skrzyni biegów, wygodnie podróżuje 

się również pasażerowi siedzącemu pośrod-

ku, obok kierowcy. Duża liczba schowków, 

pozwala bezpiecznie przewozić dokumen-

ty, ale również laptopa, telefon czy drobne 

przedmioty potrzebne w  pracy. Szeroka 

i głęboka zamykana półka przed fotelem pa-

sażera wreszcie ma rozmiar godny samocho-

du tej klasy. Ostatnio właśnie ten schowek 

zaczął się kurczyć we wszystkich pojazdach 

dostawczych. Okazuje się jednak, że można. 

EfektEfekt zmian zmian
Już jest. Gotowy, by stawić czoła codziennej pracy. Nowy Crafter to zupełnie 
inne auto. Samodzielne projektowanie wyszło Volkswagenowi na dobre.

Tablica rozdzielcza ma płaski kształt, dzięki 

czemu nic nie przeszkadza, nie wystaje, jest 

schludnie bez udziwnień. Można poczuć się 

jak w  „osobówce”. Jednocześnie jest bardzo 

praktycznie – jeżeli trzeba szybko coś wrzu-

cić do samochodu i jechać dalej, a chcemy to 

mieć pod ręką, świetnie sprawdzą się „ko-

rytka” pod szybą, jest tam również gniazdo 

zapalniczki i  wejście USB – więc bezpiecz-

nie podczas jazdy można ładować telefon 

lub inne urządzenie elektroniczne. W  opcji 

w  fotelu kierowcy może być zamontowane 

230-voltowe (300 watt) gniazdo prądu. Pod 

szybą zmieszczą się też dokumenty. Głębokie 

schowki są pod kanapą pasażerów, również 

w kabinie załogowej w tylnym rzędzie.

W nowym Craft erze jest wyraźnie ciszej, 

co dodatkowo jeszcze uprzyjemnia podróż.

Praktycznie

Craft er jest oferowany z  trzema rozsta-

wami osi. Jego długość wynosi od 5986 do 

7391 mm. Dach ma trzy warianty wysokości. 

Objętość ładowni w  modelu z  napędem na 

przednie koła wynosi maksymalnie 18,4 m3,

przy wysokości ładowni 2196 mm i  długo-

ści 4855 mm. Odległość między nadkola-

mi to 1380 mm. W  tym wypadku dmc to 

3÷4 t. W  Craft erze z  napędem na tylne koła 

dmc wynosi od 3,5 do 5,5 t. Ładownia w pojeź-

dzie z „bliźniakami” ma ponad metr szerokości 

Prosta, 
funkcjo-

nalna 
tablica 

rozdzielcza, 
pozwala 

dobrze 
zorgani-

zować się 
we wnętrzu 

nowego 
Craftera.
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między nadkolami. Do furgonu średniej dłu-

gości wchodzi 6 europalet (o wymiarach 1,20 

× 0,80 m) albo 4 palety euro 3 (1,00 × 1,20 m). 

Drzwi boczne otwierają się na szerokość 

1311 mm, krawędź przedziału ładunkowego 

znajduje się na wysokości 570 mm (w aucie 

z  przednim napędem), tylne drzwi otwie-

rają się o  kąt 270 stopni (opcja). Zamówić 

można również dodatkowe stopnie z tyłu. 

Ładunek można zabezpieczyć, korzy-

stając z  szyn umieszczonych w  ściankach 

bocznych, w  przegrodzie oraz w  dachu 

i podłodze. Do zabezpieczenia można użyć 

standardowego zestawu pasów. Ponadto 

pod sufi tem może być zainstalowane spe-

cjalne mocowanie, umożliwiające przewóz 

długich przedmiotów, jak np. rury czy dra-

biny. Wytrzymuje obciążenie do 50 kg.

Podłoga jest wyposażona w  mocowania 

do szafek oferowanych przez popularnych 

producentów, a  także we wzdłużne i  po-

przeczne profi le. Dzięki temu do nowego 

Craft era można przełożyć szafk i z poprzed-

niego pojazdu. W podłodze można też za-

montować szyny, bez konieczności moco-

wania ich do karoserii samochodu.

Sprawnie

Nowego Craft era napędza zmodyfi ko-

wany silnik 2.0 TDI Euro 6 o  mocy od 

102 do 177 KM. Jednostka o  pojemności 

1968 cm3 w wersji przednionapędowej i 4×4 

jest zamontowana poprzecznie do osi pojaz-

du i przechylona o 8 stopni do przodu, przez 

co zajmuje mniej miejsca, na czym zyskuje 

kierowca. Nowe jednostki napędowe zuży-

wają średnio litr paliwa mniej na 100 km 

– w  porównaniu z  modelem poprzedniej 

generacji. Wszystkie są seryjnie wyposa-

żone w system start-stop. W sumie zużycie 

paliwa spadło średnio o 15%.

Nowe silniki maksymalny moment obro-

towy uzyskują wyjątkowo wcześnie. Szero-

ki zakres obrotów, w których dostępny jest 

maksymalny moment obrotowy sprawia, że 

nowy Craft er jeździ bardzo dynamicznie.

Silniki mogą współpracować z 6-biegową 

przekładnią mechaniczną lub 8-stopnio-

wym automatem z  przekład-

nią hydrokinetyczną, znanym 

np. z  Amaroka. Dostarcza 

go ZF. Automatyczna skrzy-

nia biegów wyposażona jest 

w blokadę likwidującą poślizg 

przekładni, gdy samochód 

osiągnie prędkość „podróż-

ną” i  jest sterowana elektro-

nicznie, co sprawia, że jest 

wygodna i pozwala zaoszczę-

dzić paliwo. Moment zmia-

ny przełożenia jest ledwie 

wyczuwalny, a  „kick-down” 

załącza się błyskawicznie, 

świetnie dobierając właściwy 

bieg. Dla tych, co lubią mieć kontrolę, jest 

możliwość ręcznej zmiany biegu. 

W  manualnej skrzyni lewarek ma sto-

sunkowo krótki skok i  precyzyjnie „trafi a” 

w bieg. Nawet w połączeniu z najsłabszym 

silnikiem świetnie daje radę.

Dzięki odpowiedniemu zestrojeniu 

zawieszenia oraz zastosowaniu kolumn 

McPhersona Craft er jest dynamiczny i bez-

pieczny. W  tylnym zawieszeniu wykorzy-

stano sztywną oś wspartą na resorach pa-

rabolicznych. Przy obydwu osiach nowego 

Craft era umieszczono stabilizatory, dlatego 

nadwozie auta mniej się przechyla.

Elektromechaniczne wspomaganie układu 

kierowniczego dostosowuje siłę wspomagania 

do prędkości jazdy. Dzięki temu rozwiązaniu 

Volkswagen Crafter w skrócie

Dopuszczalna masa całkowita (t) ................................. 3÷5,5
Objętość furgonów (m3) ........................................... 9,9÷18,4
Warianty nadwozi ....... furgon, mikrobus, podwozie z kabiną 
  .................................................. pojedynczą i brygadową
Rodzaj paliwa .................................................olej napędowy
Liczba cylindrów .................................................................. 4
Pojemność (cm3) ...........................................................1968
Moc silników (KM) ................ 102 121* 140 177
Moment obrotowy (Nm) ........ 300 bd* 340 410
Skrzynie biegów .......................................6-biegowa ręczna, 
  .................................................8-biegowa automatyczna
Napęd .......................................................przedni, tylny, 4×4

*tylko tylny napęd

Wymiana płynów eksploatacyjnych nie 
powinna nikomu sprawiać kłopotu. Dostęp 
jest bardzo dobry.

Gdy podróżują dwie osoby z przodu, 
można złożyć oparcie środkowego miejsca 
i korzystać z wygodnego stolika.

Większe pakunki można umieścić 
pod podwójną kanapą. Znajduje się 
tam pojemny schowek.

Pod szybą 
jest miejsce 
na różne 
drobiazgi, 
które na 
chwilę 
trzeba gdzieś 
odłożyć. 
Pozostawione 
tak rzeczy są 
bezpieczne. 
Dodatkowo 
zamontowano 
tam gniazdo 
USB i za-
palniczki.

Nareszcie. 
Głęboki i szeroki 
zamykany 
schowek przed 
pasażerem. 
Można tam 
schować nawet 
laptopa.

Na półce nad 
szybą mieści 
się nawet 
segregator. 
Zawsze może 
być pod ręką, 
z drugiej 
strony nie 
przeszkadza.
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hamulec automatycznego hamowania po 

kolizji i system stabilizujący pojazd podczas 

podmuchów wiatru z boku. Samochód wy-

posażono też w kamerę cofania. 

Jednym z systemów asystujących jest au-

tomatyczne zachowanie odległości „ACC 

Follow to Stop”. Za pomocą czujnika mie-

rzy on odległość od poprzedzających po-

jazdów oraz ich prędkość i dostosowuje do 

nich tempo jazdy Craft era, a  także odstęp 

od samochodu jadącego przed nim. Z kolei 

„Park-Assist” wspiera kierowcę, całkowicie 

przejmując podczas parkowania kontrolę 

nad kierownicą. Natomiast „Rear Traffi  c 

Alert” pomaga, gdy samochód wyjeżdża ty-

łem z miejsca postojowego – ostrzega o po-

jazdach nadjeżdżających z  boku i  w  razie 

konieczności wyhamowuje pojazd. Czasami 

trzeba manewrować w  ciasnych zakamar-

kach, wówczas przydaje się system ochrony 

nadwozia. Umieszczone z przodu, z tyłu i na 

bokach ultradźwiękowe czujniki monitoru-

ją otoczenie auta podczas postoju oraz po-

wolnej jazdy. Pozwala to uniknąć uszkodzeń 

spowodowanych przeoczeniem przeszkody 

znajdującej się w tzw. martwym polu.

Manewrowanie tyłem z  przyczepą może 

nastręczyć problemów. Aby ich uniknąć, 

w  Craft erze jest „Trailer Assist”. Korzystając 

z  dżojstika do regulacji lusterek, kierowca 

ustala kierunek jazdy przyczepy, wyznaczając 

pożądany kąt skrętu. Po uruchomieniu system 

asystujący całkowicie przejmuje sterowanie 

kierownicą, kierowca operuje jedynie peda-

łami przyspieszenia i  hamulca. Jeśli wyzna-

czony kąt skrętu jest równy 0 stopni, system 

automatycznie ustawia kierownicę w  takim 

położeniu, żeby przyczepa stabilnie i  w  spo-

sób kontrolowany poruszała się do tyłu.

Bardzo przydatny w  samochodach do-

stawczych jest system stabilizujący pojazd 

podczas podmuchów bocznego wiatru. 

Powoduje on automatyczne przyhamowy-

wanie auta i w ten sposób przyczynia się do 

utrzymania obranego toru jazdy. 

Dodatkowo zamontowano także czujnik 

monitorujący zmęczenie kierowcy, który 

rozpoznaje, gdy styl jazdy odbiega od stan-

dardowego i zaleca kierowcy przerwę.

Craft ery mają zamontowany FMS do 

zarządzania pojazdami fl otowymi, który 

umożliwia podłączenie dowolnego systemu 

telematycznego.

Projektując Craft era, konstruktorzy wsłu-

chiwali się w  potrzeby użytkowników. Co 

istotne, ze zrozumieniem. Połączenie prak-

tycznych rozwiązań z  nowoczesnymi tech-

nologiami dało bardzo dobry efekt. 

Produkcja nowego Craft era już trwa. 

Specjalnie w  tym celu Volkswagen posta-

wił nową fabrykę koło Wrześni. W  przy-

szłym roku z  tamtejszych linii produk-

cyjnych zaczną też zjeżdżać bliźniacze 

MAN-y TGE. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, VW

samochód zachowuje się bardziej przewidy-

walnie, zużywa mniej paliwa i może korzystać 

z systemów asystujących. Taki układ kierow-

niczy pozwala też łatwiej manewrować. 

W Craft erze zwiększono również dopusz-

czalne naciski na osie. W zależności od za-

stosowanego napędu wynoszą one teraz: na 

przód – od 1800 do 2100 kg i  na tył – od 

2100 do 2380 kg. 

Bezpiecznie

Craft er na swoim pokładzie ma różne 

systemy asystujące (niektóre są dostępne za 

dopłatą), m.in.: system automatycznej re-

gulacji odległości „ACC”, hamowania awa-

ryjnego „Front Assist”, montowany seryjnie 

Drzwi z tyłu mogą otwierać się o kąt 270 stopni. W przypadku 
wersji przednionapędowej udało się obniżyć wysokość załadunku 
o 100 mm, teraz znajduje się na poziomie 570 mm. 

Najnowszy Crafter to już 
czwarte pokolenie największego 
dostawczaka Volkswagena.

Współczynnik oporu powietrza na poziomie 
0,33 to bardzo dobry wynik. Opływowy 
kształt dodaje również urody furgonom.

Wśród licznych systemów w Crafterze zamon-
towano również asystenta cofania pojazdem 
z przyczepą. Manewr ten można wykonywać, 
sterując pojazdem za pomocą dżojstika do 
ustawiania lusterek zewnętrznych, wychylając 
się do tyłu przez okno lub obserwując tor 
jazdy w lusterkach.

Przestronna ładownia ma pojemność dochodzącą do 18,4 m3. W największej wersji przednionapędowej wchodzi do niej 6 europalet.
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„Nasza klasa X będzie pikapem bez 

kompromisów. Nadwozie oparte 

na ramie, mocny sześciocylin-

drowy silnik i stały napęd na cztery koła to 

dla nas pozycje obowiązkowe. Jako wartość 

dodaną wnosimy do segmentu bezpieczeń-

stwo, komfort, zwinność i  ekspresyjną sty-

listykę – innymi słowy wszystko, co wyróż-

nia samochody Mercedesa. Chcemy w  ten 

sposób przyciągnąć nowych klientów, któ-

rzy nigdy dotąd nie rozważali zakupu tego 

typu auta” – mówi Volker Mornhinweg, szef 

Mercedes-Benz Vans.

Mercedes pokazał dwie wersje pikapa: 

„stylish explorer” (progresywna stylistyka 

z elementami typowymi dla SUV-ów) i „po-

werful adventurer” (prawdziwy twardziel).

Klasa X będzie dostępna ze zróżnicowa-

ną gamą silników. Topowy model otrzyma 

wysokoprężną jednostkę V6 połączoną 

ze stałym napędem na obie osie 4MATIC. 

Układ napędowy korzysta z  elektronicz-

nego systemu trakcji, skrzyni rozdzielczej 

z  przekładnią redukcyjną oraz dwóch blo-

kad dyferencjałów. System kontroli trakcji 

i  elektronicznie sterowane, uruchamiane 

w razie potrzeby blokady dyferencjałów kie-

rują siłę napędową tam, gdzie przyczepność 

jest najlepsza. Aby bezpiecznie pokonać 

trudne przeszkody i  wzniesienia w  ekstre-

malnych warunkach terenowych, można 

zablokować tylny i centralny dyferencjał. 

Ładowność tego pikapa będzie przekra-

czać 1,1 tony, a  uciąg przyczepy sięgnie 

3,5 tony. Specjalnie skonstruowane zawie-

szenie z  szerokimi osiami, pięciodrążkową 

tylną osią i  sprężynami śrubowymi oraz 

Bez kompromisówBez kompromisów
Mercedes pokazał prototyp swojego pikapa. Jego produkcja 
ma ruszyć pod koniec 2017 r. Samochód ma być głównie 
sprzedawany w Argentynie, Brazylii, RPA, Australii i Europie.

precyzyjnie dobrana konfi guracja amorty-

zatorów i sprężyn zapewnią wysoki komfort 

jazdy, zarówno na drodze, jak i w terenie. 

Produkcja klasy X będzie odbywać się we 

współpracy z  aliansem Renault-Nissan. Pi-

kap na rynki Europy, Australii i RPA będzie 

produkowany w fabryce Nissana w Barcelo-

nie. Pierwsze egzemplarze na rynki Amery-

ki Łacińskiej zjadą z  taśmy fabryki Renault 

w Cordobie w Argentynie w 2018 roku. ▐

Fot. Daimler
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Za napęd obu osi należy oczywiście dopła-

cić, lecz zalety zostają, gdy o cenie daw-

no już się zapomina. Fala samochodów 

dostawczych 4×4 nie wzięła się wyłącznie 

z  chęci uzyskania przez producentów wyż-

szego zysku na pojedynczym egzemplarzu. 

W  oplecionej siecią dobrych dróg Europie, 

napęd wszystkich osi przydaje się zaskakują-

co często. Nie tylko w górach i nie tylko zimą. 

Wśród pól

Podstawowe warianty Vito należą do nie-

typowych w  swojej klasie. Słabsze modele 

z silnikiem 1,6 l mają napędzaną przednią 

oś, mocniejsze z silnikiem 2,2 l napęd tylnej 

osi lub 4×4, gdy przytłaczająca większość 

rywali ma w całej gamie napęd przedni 

i ewentualnie 4×4. W  odmianie 4×4 mo-

ment jest rozdzielany pomiędzy osie odpo-

wiednio do bieżących warunków za pomo-

cą sprzęgła wielopłytkowego. Wspomaga 

je system 4ETS, który hamując ślizgające 

się koła, wywołuje podobny efekt, jak włą-

czona blokada mechanizmu różnicowego. 

W rezultacie cała, dostępna porcja momen-

tu obrotowego dociera do kół, które mają 

przyczepność i samochód ma szansę wydo-

stać się z pułapki zastawionej przez mokrą 

glinę czy sypki piach. Vito 4Matic nie jest 

samochodem terenowym, ale w  trudnych 

warunkach radzi sobie znacznie lepiej niż 

odmiana z  napędzaną tylko jedną osią. 

Szczególnie, gdy samochód nie jest w  peł-

ni załadowany. Vito, jako tylnonapędowe 

„lubi” duże obciążenie, im większy ładunek, 

tym bardziej dociążona oś i  lepsza trakcja. 

Puste szybciej traci przyczepność. Model 

4×4 ma tu przewagę. 

Zaletą układu napędowego zastosowane-

go przez Mercedesa jest „niewidzialność”, 

którą w  tym egzemplarzu pogłębia auto-

matyczna skrzynia 7G-Tronic. Kierowca 

nie musi niczego przełączać, napęd działa 

w pełni samodzielnie w reakcji na informa-

cje o ewentualnej różnicy prędkości kół oraz 

chwilowych osiągach silnika. Automatyczna 

skrzynia pomaga mu w szczególny sposób, 

gdyż przekładnia hydrokinetyczna łagodnie 

przenosi i  zwiększa moment obrotowy, co 

na niestabilnym podłożu dodatkowo poma-

ga uniknąć poślizgu. W  zwykłych warun-

kach, na asfalcie skrzynia korzysta z bloka-

dy, która likwiduje poślizg przekładni, a  to 

z kolei przyczynia się do zmniejszenia strat 

powstających w  układzie przeniesienia na-

pędu i ogranicza zużycie paliwa. 

Zawieszenie reaguje adekwatnie do warun-

ków, przede wszystkim umożliwia sprawną 

i  bezpieczną jazdę z  wysoką prędkością. Na 

drogach gruntowych, które i tak trzeba poko-

nywać niespiesznie, jest dostatecznie wygod-

ne, przy czym jego skok, a także wykrzyżowa-

nie osi są na poziomie aut szosowych. 

Majster i mama

Wersja Mixto z  nadwoziem „długim”, 

czyli średnim jest wyjątkowo uniwersalna. 

Przy długości całkowitej 5,1 m zajmuje na 

parkingu tyle miejsca, co duży samochód 

osobowy. Pięcioosobowa kabina w połącze-

niu z ładownią o objętości 3,6 m3 umożliwia 

wygodne przewożenie sporych przedmio-

tów, także brudzących i ekipy roboczej jed-

nocześnie. Dużym plusem auta na zdjęciach 

są zwykłe, dwuskrzydłowe drzwi z tyłu, pro-

ste i wygodne. W „naszym” Vito otwierały 

się o kąt 180O, ale można zamówić droższą 

wersję otwieraną o kąt 270O. 

Estetyka wnętrza i  poziom wykończe-

nia zadowolą również rodzinę w  podróży. 

Zwłaszcza, że z racji zamontowania z przo-

du pojedynczego fotela można w miarę swo-

bodnie przechodzić do tyłu, nie opuszczając 

wnętrza. Zaleta ta na pewno przemówi do 

mam z  jedzącymi, pijącymi i  kichającymi 

dziećmi. Tym bardziej, że Vito Mixto prze-

wyższa zwykłe osobowe minivany prze-

stronnością wnętrza. Wrażenie niedosytu 

wywołują schowki. Są tylko te najbardziej 

typowe i  najpotrzebniejsze. Projektanci 

zmarnowali okazję, aby zaproponować coś 

więcej, choćby w opcji. Czasem może bra-

kować drzwi pasażerskich w  lewej ścianie, 

ale można je zamówić za jedyne 2,5 tys. zł. 

Wykończenie jest dobre, choć Mercedes 

rezerwuje najlepsze kąski dla nabywców kla-

Z inicjatywą
Vito 4Matic daje więcej niż się oczekuje. Sprzeciwia się 
w ten sposób zasadzie, że „nie ma nic darmo”. 

Dużo miejsca i możliwość przechodzenia między pierwszym, a drugim rzędem 
to zalety Vito. Fotele można złożyć lub wyjąć. 
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sy V. Swoją drogą to wyjątkowo irytujące, że 

marka o tak dobrej renomie od lat skąpi na-

bywcom samochodów roboczych nawet nie 

luksusu, ale wygody i estetyki, która ludziom 

prostodusznym kojarzy się z  trójramienną 

gwiazdą. Cała z tego korzyść, że asceza Vito 

jest funkcjonalna i  poniekąd dzięki niej do 

większości funkcji samochodu jest dobry do-

stęp. Także w wełnianych rękawiczkach. 

Dwa całe

Niespełna 140-konny diesel w połączeniu 

z  7-biegowym „automatem” nie męczy po-

dróżnych. Vito sprawnie się rozpędza, jest 

względnie ciche, a  przy spokojnej jeździe 

mało łapczywe. Spalanie „książkowe” trudno 

osiągnąć, ale nie trzeba wkładać wielkiego 

wysiłku, aby w  ruchu mieszanym zmieścić 

się w  10 l/100 km. Napęd obu osi pomaga 

w sposób niemal niewyczuwalny, co dobrze 

świadczy o  jego skuteczności w  działaniu. 

Prześwit na poziomie wariantu tylnonapę-

dowego temperuje u  kierowcy chęć podbi-

jania dziczy, ale na polne drogi i leśne dukty 

wystarcza. Żal opcjonalnych, lakierowanych 

zderzaków, lecz drobne kamienie dają się we 

znaki również plastikowi, choć nie od razu. 

Samochód był nieźle wyposażony, miał kli-

matyzację. To poważna zaleta, gdy trzeba re-

gularnie pokonywać suche, zapylone drogi. 

Przedział ładunkowy 

może wydawać się niewiel-

ki w  stosunku do długości 

samochodu, ale jest o dobre 

0,5 m3 większy niż w  kom-

paktowych furgonach po-

kroju długiego (czyli śred-

niego) Mercedesa Citana. 

Innymi słowy w postaci Vito 

Mixto literalnie dostajemy 

„dwa w  jednym”: mały fur-

gon i  5-osobowego miniva-

na jednocześnie. Ładownia 

w  Mercedesie była dobrze 

wyposażona: solidna pod-

łoga ze sklejki z  uchwyta-

mi do mocowania ładunku 

oraz zaślepki w dolnej części 

ścian bocznych to akcesoria 

chroniące zarówno to, co się 

przewozi, jak i  samochód. 

Gdyby brakło miejsca, co 

jest mało prawdopodobne, 

na dachu są relingi. Można do nich umoco-

wać bagażnik dachowy. 

Prowadząc pensjonat na odludziu, stad-

ninę koni, fi rmę budowlaną czy po prostu 

aktywny tryb życia, warto zastanowić się nad 

przygarnięciem Vito Mixto z  napędem obu 

osi. Samochód ten wyjątkowo łatwo dopaso-

wuje się do zmieniających się często towarów 

i  warunków jazdy. Nie jest tak efektowny, 

jak przeciętny pikap z podwójną kabiną, ale 

przewyższa go użytecznością i wygodą wnę-

trza. Po wyposażeniu w  hak może holować 

przyczepy o masie dochodzącej do 2000 kg, 

a napęd 4Matic wydatnie mu w tym pomoże. 

Nie należy obawiać się wymiarów Vito, gdyż 

na liście opcji są czujniki parkowania i kame-

ra cofania. Poza tym auto jest miłe dla oka, 

wyraziste i pod tym względem rzeczywiście 

godne miana Mercedesa. ▐

Michał Kij
Fot. R. Romaniuk

Mercedes-Benz Vito Mixto 
114 CDI 4Matic długi

Dmc (kg) ........................................................................3050
Masa własna (kg) ..........................................................2260
Ładowność (kg) ...............................................................790
Objętość ładowni (m3) ...................................................... 3,6
Liczba miejsc ....................................................................... 5
Rozstaw osi (mm) ..........................................................3200
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............5140/1928/1958
Średnica zawracania (m) ................................................12,9
Silnik ...........................................................OM 651 DE22LA
Liczba cylindrów .................................................................. 4
Pojemność (cm3) ...........................................................2143
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ...........................136/100/3800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ..................330/1200÷2400
Skrzynia biegów ...........................................7/automatyczna
Prędkość maksymalna* (km/h) .......................................... bd
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .................................. 6,6
Gwarancja .................................................................... 2 lata
Przeglądy .............. wg wskazania komputera, co 40 tys. km
Cena wersji podstawowej (zł netto) ....................... 133 528**

* według danych producenta
** w tym automatyczna skrzynia i napęd 4×4

Mając do dyspozycji tak obszerne wnętrze, projektanci zaniedbali nieco schowki. Wprawdzie tym, 
które są, trudno coś zarzucić, ale następnym razem warto, aby Mercedes zaprosił do zespołu kogoś 
z zaprzyjaźnionej, francuskiej firmy, który projektował wnętrza minivanów, np. Espace'a. 

Funkcjonalna tablica rozdzielcza 
nie wymaga lektury instrukcji obsługi 
przed przystąpieniem do jazdy. 

Regularny kształt ładowni pomaga przewozić różności, 
a drzwi bez okien gwarantują pełną dyskrecję. 
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S zacuje się, że stanowią 90% spośród 

wszystkich działających fi rm na całym 

świecie. Oczywiście większość z  nich 

to mikro- i  małe przedsiębiorstwa, które 

jednak bardzo dobrze uzupełniają rynek 

przedsiębiorstw średnich i  dużych. Ponad 

40% europejskich fi rm notowanych na gieł-

dach jest w  rękach rodzin. W  USA rodzi-

ny kontrolują jedną trzecią najbogatszych 

spółek. 

Rodzina i garaż

Na polskim rynku przykładem rodzinnego 

biznesu jest przedsiębiorstwo Auto Starter 

z Gdańska. Jak większość polskiej prywatnej 

inicjatywy fi rma powstała na początku lat 90. 

Andrzej i Danuta Kaszubowscy założyli swo-

ją fi rmę w lutym 1992 r. Od początku zajmo-

wała się ona naprawą i  sprzedażą alternato-

rów i rozruszników. Ten okres historii Polski 

to skokowy wzrost poziomu zmotoryzowania 

polskiego społeczeństwa. Z roku na rok przy-

bywało nowych i używanych pojazdów, a co 

za tym idzie wzrastało zapotrzebowanie na 

części zamienne. Odpowiednia jakość ofe-

rowanych usług i  produktów pozwalała nie 

tylko na kontynuowanie działalności, ale 

także na dynamiczny rozwój. Już po trzech 

latach działalności, w  1995 r. trzeba było 

wynająć magazyn, a  w  1997 r. przenieść się 

do własnego o jeszcze większej powierzchni. 

Następnym znaczącym krokiem w  rozwoju 

fi rmy było przeniesienie siedziby do nowej 

lokalizacji w 2001 r. i rozpoczęcie usługi re-

generacji. 

AS rozpoczyna produkcję 

W 2003 r. fi rma z serwisowo-handlowej sta-

je się produkcyjną. W tym okresie rozpoczyna 

się historia działalności fi rmy pod marką AS. 

Certyfi kat Quality Control świadczy o tym, że 

producent oferuje podzespoły odpowiadające 

jakością produktom OEM. Firma Kaszubow-

skich taki certyfi kat ma od 2007 r. 

Firma zaczyna działać w  e-commerce, 

a w 2013 r. przenosi się do nowej siedziby z ma-

gazynem o powierzchni 5000 m2. Magazyn zo-

stał podzielony na część składowania gotowych 

wyrobów i część pakowania i przygotowywania 

do wysyłek. Magazyn wraz z biurem są skom-

puteryzowane i  połączone programem han-

dlowym. Pracownik magazynu kompletujący 

zamówienie dostaje informacje z biura handlo-

wego na czytnik i zgodnie z otrzymanymi dany-

mi wybiera towar dla klienta. W ten sposób z re-

gałów można wziąć tylko towar o odpowiednich 

kodach, jakie są w systemie zamówienia. 

Dwa lata temu Andrzej i  Tomasz (syn) 

Kaszubowscy z  kuzynem Mariuszem Kaszu-

bowskim powołali do życia fi rmę ATM. Nowa 

spółka zajmuje się biznesem produkcyjnym 

na rzecz fi rmy Auto-Starter. W  nowym za-

kładzie w  Lubichowie oddalonym o  70 km 

od Gdańska powstają nowe alternatory i roz-

ruszniki marki AS. W tym zakładzie odbywa 

się również odzyskiwanie komponentów ze 

starych podzespołów. Pod fachowym okiem 

Michała Czarzastego, dyrektora ds. produkcji 

zostały zastosowane tam innowacyjne roz-

wiązania oraz maszyny testujące kanadyjskiej 

fi rmy D&V Electronics i  holenderskiej Mo-

toplat. Konsekwencją wszystkich podjętych 

ostatnimi laty działań było wprowadzenie 

w 2015 r. systemu zarządzania jakością zgod-

nego z wymaganiami normy ISO 9001:2008. 

Nowe technologie wdrożono także w interne-

towym katalogu produktów. 

Od 2015 r. marka AS-PL dostępna jest także 

w katalogu TecDoc. Obecnie fi rma zarządzana 

przez Tomasz Kaszubowskiego, zatrudniają-

ca łącznie w  dwóch lokalizacjach prawie 200 

osób, prowadzi sprzedaż w 49 krajach na całym 

świecie, co stawia ją w czołówce wiodących do-

stawców części i  podzespołów elektrycznych 

do pojazdów w Europie.

Oferta fi rmy obejmująca ponad 12 000 pro-

duktów odpowiadających blisko 200 000 refe-

rencji zapewnia duży wybór.  W asortymencie 

znajdują się części i podzespoły do samocho-

dów osobowych, ciężarowych, maszyn rolni-

czych, jednostek pływających, motocykli oraz 

dla rynku przemysłowego. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek, AS

W rodzinie siła
Przedsiębiorstwa rodzinne są główną siłą gospodarek wol-
norynkowych na całym świecie. To naturalna forma 
przedsiębiorczości, która w sprzyjających warunkach trwa 
i rozwija się przez wiele pokoleń. 

Stare alternatory czy rozruszniki nie muszą być złomowane. W Zakładzie 
w Lubichowie wykonywana jest dekompletacja, weryfikacja i regeneracja tego, 
co może zostać powtórnie wykorzystane w nowym produkcie.

W siedzibie w Gdańsku znajduje 
się magazyn nowych części oraz 
paczek gotowych do wysłania.

Nowo wyprodukowany 
alternator sprawdzany w urzą-
dzeniu kontrolnym.

Zakład produkcyjny w Lubichowie. 
To tu odbywa się cały proces produkcji 
alternatorów i rozruszników marki AS.
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kontakt:
kom. 510 031 732
tel.  32 788 75 06
fax 32 788 75 25
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl

tereny targowe:
Centrum Targowo-Konferencyjne

Expo Silesia
41-219 Sosnowiec

ul. Braci Mieroszewskich 124

www.logistex.pl

www.tslexpo.pl

Targi Transportu i Spedycji Salon Logistyki i Magazynowania

 



Rodzina w komplecie.
Nowe pojazdy serii MAN TG.

MAN kann.


