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Miniony rok producenci pojazdów ciężarowych mogą zaliczyć do wyjątkowo udanych. 

Sprzedaż w Polsce osiągnęła poziom najwyższy w historii, bijąc najlepszy jak dotychczas rok 

2007. Mimo wielu problemów, związanych z płacą minimalną we Francji czy Niemczech, 

notorycznym brakiem kierowców i spadkiem PKB w Polsce, ciężarówki sprzedawały się 

jak świeże bułeczki, a przewoźnicy na brak pracy nie narzekali i umiejętnie radzili sobie 

z przeszkodami. Pozycja polskich przewoźników na rynku europejskim jest już tak mocna, 

że nawet osłabiająca się gospodarka w Polsce nie jest w stanie zagrozić ich interesom. 

Obawy jednak cały czas istnieją, więc inwestycje są czynione rozważnie. I dobrze. Nikt nie 

chce powtórki roku 2009. 

Po raz pierwszy prognozy ekonomistów są tak rozbieżne. Będzie albo bardzo dobrze, albo bar-

dzo źle. Analitycy są natomiast zgodni, że dynamika wzrostu gospodarczego zależy wyłącznie 

od tego, czy rządowi uda się przyspieszyć projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków 

unijnych. Według agencji ratingowej S&P wzrost gospodarczy Polski zwolni do 2,8%. Nato-

miast wicepremier Mateusz Morawiecki 

wierzy w odbicie jeszcze w tym roku 

w drugim lub trzecim kwartale z wyni-

kiem 3,3%. Agencja Standard & Poor’s 

Global Ratings obniżyła natomiast 

prognozę PKB Polski na 2017 rok 

z 3,3 do 3,2% 

Mniej optymistycznie prognozują 

ekonomiści BZ WBK – wzrost na po-

ziomie 2,7%. Lepszy wynik zapowiadają 

dopiero na 2018 r. Wówczas powinny 

wartko ruszyć inwestycje realizowane ze 

środków unijnych.

Niepewnie jest również w Europie. 

Wielka Brytania w tym roku wdroży artykuł 50. Traktatu Lizbońskiego, rozpoczynający 

formalne wyjście z Unii Europejskiej. We Francji i Niemczech będą wybory, co wróży zmiany. 

Problemy zarówno polityczne, jak i w sektorze bankowym mają Włosi. Wskaźniki ekonomicz-

ne w strefie euro są mimo to coraz lepsze. Zapowiadane są więc dalsze wzrosty, głównie dzięki 

poluzowaniu polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Wzrost gospodarczy 

w strefie euro w 2017 r. ma się utrzymać na dotychczasowym poziomie (ok. 2%). Pewne obawy 

niesie za sobą prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, która może się odbić 

na handlu i stosunkach międzynarodowych. 

Prognoza gospodarcza dla USA wynosi 2,3%. Nadal w tym roku mają zwalniać Chiny 

– 6,2% wzrostu. Przyspieszy natomiast PKB Indii – zapowiadane jest 7,6% wzrostu.

Bank Światowy prognozuje globalny wzrost gospodarczy w 2017 roku na poziomie 2,7%. 

To nieznaczny spadek z 2,8% w poprzedniej prognozie – języczkiem u wagi znów jest 

Donald Trump i niepewność, która wiąże się z jego polityką i jej wpływem na gospodarkę 

innych państw.

Patrząc z tej perspektywy, trudno dziwić się ekonomistom, że nie mogą wypracować 

wspólnego zdania. Światowa gospodarka dzisiaj funkcjonuje na zasadzie „naczyń połączo-

nych”, jest więc trudno przewidywalna. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Naczepa kurtynowa Fliegl 
2-osiowa TWIN

www.fl iegl.pl

  
  
  
  
  

 

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



Podobne pojazdy gościliśmy już na ła-

mach naszego miesięcznika. Propozy-

cja DAF-a w wersji z zabudową i przy-

czepą Gniotpol pokazuje nie tylko, ile można 

zyskać, wybierając rozwiązanie niestandardo-

we, ale również jak wiele zależy od szczegółów. 

Zestaw ma dopuszczalną masę całkowitą 

29 t, z  czego 11 t przypada na przyczepę. 

Ładowność ciężarówki i  przyczepy wynosi 

odpowiednio 9,7 oraz 7,7 t (przy założeniu 

dmc ciężarówki 18 t, techniczna dochodzi 

do 19,5 t). Ważniejszym parametrem jest 

jednak objętość ładowni, wynosząca tak 

dla ciężarówki, jak i naczepy 57,6 m3, czyli 

w  sumie 115,2 m3. Wysokość wewnętrzna 

obu części zestawu sięga 3 m, przy długości 

wewnętrznej 7,74 m. 

Wysoko, bo nisko

Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe 

dzięki odpowiedniemu dobraniu podwo-

zia do zabudowy. O  ile w  przyczepie łatwo 

można wygospodarować pożądane 3 m wy-

sokości w środku, to w ciężarówce znacznie 

trudniej. DAF ma wśród swoich propozycji 

wariant Low Deck „środkowego” modelu CF, 

oznaczony FA 4×2. Wyposażając go w ogu-

mienie o rozmiarze 315/60 R 22,5 z przodu 

Zabudowa jest lekka. Skrzynia ładunko-

wa ma samonośną podłogę z profi li alumi-

niowych. Anodowane aluminium zostało 

wykorzystane do budowy przedniej ściany, 

skrzyni na samochodzie, przednich i  tyl-

nych słupków oraz wyjmowanych profi li, 

które wzmacniają boczne ściany. Z  alumi-

nium jest wykonana także rama nośna 

naczepy oraz obramowanie drzwi i  trap 

między przyczepą a  ciężarówką, który ma 

nośność 5 t. Zestaw jest przejazdowy, trap 

wraz z 4-skrzydłowymi drzwiami na końcu 

samochodu i na przedniej ścianie przyczepy 

umożliwia załadowanie pojazdu w  całości 

przez tylne, 2-skrzydłowe drzwi przyczepy. 

Kurtyny po prawej i  po lewej stronie 

można rozsuwać niezależnie. Są wykonane 

z solidnego materiału Mehler o gramaturze 

900 g/m2. Wyposażono je w system napina-

nia poziomego i pionowego, co pozwala za-

piąć kurtynę „na gładko”, a to z kolei sprzyja 

obniżeniu oporu aerodynamicznego. Dach 

ma system obustronnego podnoszenia 

i można go rozsuwać niezależnie od boków. 

Ciężarówka wyposażona jest w  dużą 

skrzynkę narzędziową o  objętości 120 l 

oraz zbiornik z  wodą z  dozownikiem my-

dła przydatny, aby szybko obmyć ręce po 

przygotowaniu zestawu do jazdy. Na pod-

woziu przyczepy znalazła się nieco mniej-

sza skrzynka (na życzenie może być duża, 

120-litrowa) oraz koło zapasowe z  windą. 

Przyczepa poruszała się na 11-tonowej osi 

Gigant z  felgami stalowymi i  ogumieniem 

o rozmiarze 235/75 R 17,5. Cały zestaw wy-

posażony był w opony Michelin. 

Mały, ale duży

DAF CF Low Deck z  kabiną Space Cab 

jest przyjazny dla kierowcy. Do środka pro-

wadzą tylko dwa, niskie stopnie, trzeci to 

podłoga. Wśród funkcjonalnych drobia-

zgów jest skrzynka za drzwiami kierowcy 

dostępna z zewnątrz – typowa dla ciężaró-

wek długodystanosowych oraz charakte-

rystyczny dla DAF-a  wlew płynu do spry-

skiwacza ulokowany bardzo wygodnie na 

Trójka z przodu
Lekki zestaw objętościowy o ograniczonej do minimum 
liczbie osi, może być w wielu wypadkach alternatywą dla 
większych pojazdów, szczególnie jeśli zabudowa mierzy 
wewnątrz 3 m wysokości. 

DAF CF 370 FA 4×2

Dmc (t) .......................................................... 19,5 (techniczna)
Masa własna podwozia (t) ...................................................7,2
Masa zabudowy (t) ............................................................ 2,1*
Dmc przyczepy (t) ................................................................11
Masa własna przyczepy (t) .............................................. 3,2 t*
Rozstaw osi (mm) .............................................................5700
Norma emisji spalin ....................................................... Euro 6
Typ silnika .........................................................Paccar MX-11
Liczba i układ cylindrów ....................................................... R6
Pojemność (dm3) ...............................................................10,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ..............................369/271/1650
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ..................1600/1000÷1650
Skrzynia biegów .........................zautomatyzowana AS Tronic 
   ............................................12AS1930 OD, 12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej ......................................3,08:1
Przeglądy ......................................standardowo co 75 000 km
Gwarancja ....................... Warranty Plus, 1 rok na cały pojazd 
   .......................... (z wyjątkiem części eksploatacyjnych), 
   .......................... układ napędowy 3 lata lub 300 000 km

* w przybliżeniu

oraz mniejsze 295/60 R 22,5 z tyłu 

uzyskuje się odpowiednią ilość 

miejsca powyżej ramy, aby osiągnąć 

pożądaną wysokość zabudowy. Do-

skonale wykorzystał to Gniotpol. 

www.truck-van.pl
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prawym nadkolu i  dostępny po uchyleniu 

drzwi kabiny. Przy drzwiach kierowcy jest 

uchwyt z  pilotem do sterowania zawiesze-

niem pojazdu. 

Po zajęciu miejsca, kierowca od razu od-

najduje się w  mechanizmach sterowania, 

których rozmieszczenie i  liczba nie przera-

żają. Ustawienie najwygodniejszej pozycji 

fotela nie nastręcza kłopotu. Sam fotel, typu 

Luxury Air z  zawieszeniem powietrznym 

jest bardzo wygodny i nie odbiega od stan-

dardów obowiązujących w  większych po-

jazdach na dalekie trasy. Obsługa zautoma-

tyzowanej skrzyni AS Tronic jest banalnie 

prosta, dzięki dużemu pokrętłu oraz poręcz-

nej dźwigience pod kierownicą. Do posłu-

giwania się nimi nie trzeba mieć palców 

koronkarki i po ciemku też trafi  się we wła-

ściwą funkcję. Stosunkowo mała kierownica 

jest przyjemna i ułatwia prowadzenie. DAF 

CF w widocznej na zdjęciach wersji jest dość 

długi, rozstaw osi to 5,7 m i po dodaniu do 

niego przyczepy wymaga zostawiania sobie 

niemal „autobusowego” zapasu w  ciasnych 

zakrętach. Niemniej skuteczne wspomaga-

nie w połączeniu z pojedynczą osią przycze-

py i jednym punktem przełamania zestawu 

przypadającym na sprzęg znacznie ułatwia 

manewrowanie. Szczególnie, że lusterka 

wsteczne dają szerokie pole widzenia. 

Dzięki silnikowi o  mocy 370 KM jazda 

w  długiej trasie przebiega sprawnie. Mo-

ment obrotowy sięgający 1600 Nm dobrze 

radzi sobie z  pojazdem, którego zwężająca 

się ku przodowi sylwetka dosłownie „prze-

cina klinem” powietrze. To zaleta kabiny 

CF, która nawet w  najbardziej obszernym 

wariancie Space Cab ma względnie małą 

powierzchnię czołową i  korzystną aerody-

namicznie formę, udoskonaloną jeszcze 

bardziej podczas ostatniej modernizacji 

w  2013 r. Oszczędzaniu sprzyjają dwa, sy-

metrycznie rozmieszczone zbiorniki paliwa 

o  łącznej pojemności 1200 l, które umoż-

liwiają przejeżdżanie długich dystansów 

pomiędzy stacjami, gdzie paliwo jest w naj-

lepszej cenie. Rezygnacja z koła zapasowe-

go przyniosła pewne zmniejszenie masy 

własnej. Ciężarówkę wyposażono w długo-

wieczne, energooszczędne refl ektory i świa-

tła do jazdy dziennej złożone z diod LED. 

Pełne pneumatyczne zawieszenie pod-

wozia w  połączeniu z  pneumatycznym za-

wieszeniem kabiny znakomicie podnosi 

komfort jazdy, szczególnie, że silnik i opony 

Michelin są ciche, nie męczą jadących. Ka-

bina miała dwie leżanki i dostateczną liczbę 

schowków, aby móc odbywać kilkudniowe, 

szybkie przewozy z  dwuosobową załogą. 

Fotel pasażera również miał zawieszenie Lu-

xury Air, schowki pod dachem oferują 260 l,

a dwa pod dolną leżanką po 85 l. Ponadto 

umieszczono tam 33-litrową lodówkę. Nie-

mniej wyprawy w duecie zawsze będą pew-

nym kompromisem i  choć CF Space Cab 

jest zaskakująco obszerna wewnątrz, najle-

piej będzie się w niej czuł kierowca jadący 

w pojedynkę. 

Wykończenie kabiny, jak zawsze u DAF-a

jest na bardzo dobrym poziomie. Dolna 

leżanka z materacem Extra Comfort miała 

15 cm grubości. System pojazdu był wypo-

sażony w złącze Bluetooth, USB oraz gniaz-

do TRS, co w obecnej dobie jest już nie luk-

susem, a koniecznością. 

DAF CF z  niską ramą oraz zabudową 

i przyczepą Gniotpol nie jest kompromisem. 

Jest po prostu pojazdem precyzyjnie skon-

struowanym z  myślą o  przewozie lekkich 

ładunków na długich trasach. W tym sensie 

nie jest półśrodkiem, ale doskonale dopaso-

wanym, specjalistycznym narzędziem. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Typowa dla DAF-a nieduża tablica rozdziel-
cza jest szczególnie wygodna w modelu CF, 
którego kabina jest mniejsza niż w XF. 

Górne schowki są duże, a jadąc w poje-
dynkę można korzystać z górnej leżanki, 
jak z podręcznej półki. 

Pełen komfort: fotel z pneumatycznym 
zawieszeniem Luxury Air, a pod spodem 
pneumatycznie zawieszona kabina i osie. 

Zabudowy na przyczepie i ciężarówce mają te same wymiary. Zestaw jest 
przejazdowy, można go załadować w całości przez tylne drzwi przyczepy. 

DAF ma dwa zbiorniki 
o łącznej pojemności 1200 l. 

Jedyny punkt przełamania zestawu to sprzęg przyczepowy. 
Ciężarówka ma składaną, stalową belkę przeciwnajazdową. 

www.truck-van.pl DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest
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My też postanowiliśmy sprawdzić, co 

tego typu ciężarówka ma do zaofe-

rowania. Zacznijmy jednak od tego, 

co widać gołym okiem, bo sam importer 

postanowił nakleić to na zabudowę polskiej 

fi rmy Plandex – ponieważ testowane przez 

nas Fuso Canter 9C18 ma dmc 7490 kg 

(pomimo, że liczba 9 w nazwie wskazuje na 

większą dopuszczalną masę całkowitą), nie 

trzeba płacić za niego myta w  Niemczech, 

można nim także podróżować w  weeken-

dy w  Polsce. Potrafi  więc to samo, co auta 

dostawcze z podobnymi zabudowami, które 

czasem rejestruje się jako ciężarówki. W po-

równaniu z tymi pojazdami, ma jednak wie-

le zalet, które przekładają się na szansę na 

dłuższą bezproblemową obsługę. Po pierw-

sze Canter jest objęty 3-letnią gwarancją 

(niestety ograniczoną przebiegiem 150 tys. 

km, czyli po 50 na każdy rok użytkowania), 

a większość dostawczaków, na których wy-

konuje się podobne zabudowy ma dwulet-

nie gwarancje (które tak naprawdę wynikają 

z polskich przepisów, obejmujący nowe pro-

dukty dwuletnią rękojmią – mniej po prostu 

się nie da dać!). Po drugie Canter projekto-

wany był m.in. właśnie jako podwozie pod 

zabudowę i ma w pełni ramową konstruk-

cję, jest więc ze swej natury bardziej wytrzy-

mały niż większość dostawczaków, w  któ-

rych ramę łączy się z kabiną (są przypadki 

pękania tego typu rozwiązań w popularnych 

markach i  to wcale nie w  przeciążanych 

pojazdach). Fuso ma także dużo bardziej 

wytrzymałe (bardziej rozbudowane) zawie-

szenie, oparte oczywiście na resorach pióro-

wych. Pytanie tylko, czy nie cierpi na tym 

komfort jazdy, ale o tym za chwilę.

Udana zabudowa

Testowany przez nas pojazd został wyce-

niony na 220 tys. zł netto. Niemal połowę 

z  tego kosztowała prawdopodobnie zabu-

dowa. Plusem jest to, że kupuje się ją razem 

z  podwoziem, jest więc objęta gwarancją. 

Nieofi cjalnie wiemy, że Fuso nie jest hitem 

sprzedaży w  Mercedesie (w  którym obec-

nie najlepiej sprzedają się Actrosy), moż-

na więc liczyć na spore rabaty, czy też dużą 

możliwość negocjacji ceny. Canter pozycjo-

nowany jest poniżej najmniejszego Atego 

(ten zaczyna się mniej więcej od 8 ton dmc, 

a  Fuso przekracza tą wartość o  0,5 tony, 

w  największej z  oferowanych wersji). Przy-

znać trzeba, że importer i wytwórca zabudo-

wy dość dobrze wyposażyli testowane przez 

nas Fuso. Warto o  tym napisać, bo zwykle 

tego typu ekstrasy wymagają słonej dopłaty. 

A  tu mamy m.in.: automatyczną skrzynię 

biegów, klimatyzację, podgrzewane boczne 

lusterka, poduszkę powietrzną kierowcy, asy-

stenta utrzymania pasa ruchu, a  nawet do-

datkowy zbiornik paliwa o pojemności 70 l

(standardowo to podwozie ma 100-litrowy 

bak). Producent zabudowy dorzucił ze swej 

strony komin na dachu Fuso, lekkie ospoj-

lerowanie sprzyjające oszczędzaniu paliwa 

i  skrzynkę narzędziową. Furgon wykonany 

jest bardzo solidnie, z dbałością o szczegóły 

oraz o  niską masę własną. Ramy pośrednie 

i profi le zewnętrzne wykonano z aluminium, 

ściany z płyty XPS z laminatem, dach w ca-

łości z  półprzezroczystego laminatu. Pod-

łogę zabudowy wykończono wodoodporną 

i  antypoślizgową sklejką, zamontowano na 

niej także uchwyty uniemożliwiające prze-

suwanie się mniejszych ładunków. Z tyłu są 

dwuskrzydłowe drzwi o maksymalnym kącie 

otwarcia 270 stopni, a z boku dodatkowe. Na 

Ciekawa Ciekawa niszanisza
Canter to pojazd stojący w pół drogi między dostawczakami a ciężarówkami. Z pierwszego 
świata ma niskie dmc i związane z tym profity, z drugiego sporej wielkości zabudowę i w pełni 
ramową konstrukcję. Klienci muszą się tylko do niego przekonać!

Tablica rozdzielcza Fuso jest czytelna i dość 
wygodna w obsłudze.

www.truck-van.pl
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Wyznaczamy 
kierunek

• Już teraz dostępne w sieci dystrybucji 

JOST – www.jost-polska.pl

• Gwarantowana jakość OEM

Bezpiecznie i łatwo dzięki JOST

Z jednego źródła: 

Oryginalne części zamienne 

do osi naczepowych 

Mercedes-Benz i JOST

www.jost-axle-systems.com

Engineered by

Mercedes-Benz

 Original 

Axle Parts

plus zaliczamy fakt, że klamki wykonano ze 

stali kwasoodpornej (mają one też oczywi-

ście możliwość założenia plomb). Wewnętrz-

ne wymiary prezentowanej zabudowy to 

6200×2450×2200 mm, a więc całkiem sporo. 

Miła obsługa

Lekkie ciężarówki mają niezaprzeczalne 

zalety. Mimo umieszczenia kabiny nad sil-

nikiem jest ona zamontowana relatywnie 

nisko. Wsiadanie i wysiadanie jest więc bar-

dzo proste i  nie nastręcza żadnych kłopo-

tów. Sama trzyosobowa kabina jest w mia-

rę obszerna (w  ofercie są też brygadowe). 

Pochwalić trzeba wygodny fotel kierowcy 

(w  tym wypadku pneumatyczny), który 

o  dziwo ma szeroki zakres regulacji, co 

w połączeniu z możliwością ustawienia kie-

rownicy sprawia, że nawet wysocy kierowcy 

(testowaliśmy do 185 cm) potrafi ą znaleźć 

za fajerą wygodną pozycję. 

Nasza wersja kabiny była trzyosobowa i nie 

mamy żadnych zastrzeżeń do jej szerokości, 

bo swobodnie mieszczą się tutaj właśnie trzy 

osoby (w  porównywalnych dostawczakach 

nie jest tak różowo). Przyczepić trzeba się 

do tego, że środkowe miejsce wyposażono 

tylko w biodrowy pas bezpieczeństwa (dziw-

ne, że tak w ogóle można?). To trochę wstyd, 

biorąc pod uwagę, że Fuso chce uchodzić za 

bezpieczny pojazd. Żadnych zastrzeżeń nie 

zgłaszamy za to do widoczności z  wnętrza, 

która jest rewelacyjna – spora w tym zasługa 

faktu, że silnik umieszczono pod, a nie przed 

kabiną – niby nic nadzwyczajnego wśród cię-

żarówek, ale pamiętajmy, że z uwagi na brak 

konkurencji (nie licząc bardzo niszowego 

Isuzu) Fuso porównujemy cały czas z  do-

stawczakami. Obsługa pojazdu również nie 

nastręcza żadnych problemów, bo wszystko 

jest tutaj dość przejrzyste i intuicyjne. 

Dziwnie, po japońsku, rozwiązano jedy-

nie kwestie spryskiwaczy zabudowanych 

w ramionach wycieraczek, których obsługa 

wymaga równoczesnego przełączenia dźwi-

gni i  trzymania przycisku umieszczonego 

na jej końcu – lepiej gdyby działały automa-

tycznie, ale to jedyne zastrzeżenie do obsłu-

gi. W łatwo dostępnym miejscu znalazł się 

sam zbiorniczek, którego otwór umieszczo-

no z prawej strony przy drzwiach. W kabi-

nie Fuso (w tym wypadku pojazdu na dłuż-

sze dystanse) życzylibyśmy sobie jednak 

większej liczby schowków, szczególnie tych 

o dużej pojemności. Bardzo dobrze ocenia-

my komin zamontowany przez polską fi rmę 

zabudowującą, do którego dostać można się 

przez właz umieszczony wewnątrz. Dostęp 

do niego nie nastręcza żadnych kłopotów, 

a w środku jest wystarczająca ilość miejsca 

dla rosłego kierowcy. Zadbano także o  to, 

aby miał on możliwość obsługi ogrzewania 

postojowego z  góry, chociaż dyszę dopro-

wadzającą tam ciepłe powietrze można było 

ładniej zabudować. Fajnie, że pomyślano 

o gnieździe 12 V, tak aby można było pod-

łączyć tam np. telewizor. W lecie docenicie 

fakt, że sypialnia ma dwie szyby, które moż-

na uchylić.

Duża poręczność

Ogromną zaletą testowanego przez nas 

Fuso jest jego poręczność w gęstej miejskiej 

zabudowie. Kilkakrotnie podczas testu za-

puszczaliśmy się tym pojazdem w  boczne, 

wypełnione autami uliczki i  mimo dość 

dużej szerokości nie mieliśmy żadnych pro-

blemów z poruszaniem się nim. Problemów 

nie nastręcza także dość długa zabudowa. 

Okazuje się, że Canter ma całkiem dobry 

promień zawracania i bardzo łatwo się nim 

manewruje. Podobnie łatwe jest cofanie tym 

autem, nie trzeba zbyt dużej wprawy, aby 

poczuć, gdzie się kończy. 

Niewielkie koła mają jednak swoje ogra-

niczenia, bo na bardzo dziurawych dro-

gach amortyzują gorzej niż większe opony 

z  typowej dystrybucyjnej ciężarówki. No, 

ale nasz konkretny egzemplarz przewi-

dziany jest raczej w dłuższe trasy, na któ-

rych asfalt jest lepszej jakości. I  również 

tutaj się nie zawiedziemy, bo najmocniej-

szy w  gamie 3-litrowy diesel dobrze ra-
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dzi sobie z  rozpędzaniem tego auta. Przy 

wyższych prędkościach (jest tu rzecz jasna 

ogranicznik, który włącza się nieco po-

wyżej licznikowych 90 km/h), nie mamy 

zastrzeżeń do stabilności Fuso, jedynie 

denerwuje szum powietrza, który pocho-

dzi prawdopodobnie z  nieco wystającej 

(mimo owiewek) zabudowy, ewentualnie 

z  komina umieszczonego nad szoferką. 

Gdy podróżujemy z  prędkością 90 km/h 

obroty silnika wynoszą ok 2,5 tys., czyli 

o  pół tysiąca przewyższają zielone, eko-

logiczne pole pracy (skrzynia ma wtedy 

wpięte maksymalne, szóste przełożenie, 

przydałby się jakiś nadbieg). Oszczędzać 

możemy za to, wybierając tryb Eco, w któ-

rym dwusprzęgłowa przekładnia szybciej 

niż normalnie zmienia biegi (pytanie, czy 

jest to akurat najlepsze dla jednostki napę-

dowej pozostawiamy otwarte – jeśli uwa-

żacie, że nie zawsze, możecie nie korzystać 

z tej funkcji). 

Warto zatrzymać się na chwilę przy sa-

mej przekładni. Producent podkreśla, że 

to pierwsza dwusprzęgłówka wśród lek-

kich ciężarówek (ale tych ostatnich jest po 

prostu tak niewiele). Działanie przekładni 

jest całkiem dobre, nie jest może mistrzem 

szybkiej zmiany przełożeń, ale dobiera je 

w sposób adekwatny do sytuacji. Testowane 

przez nas Fuso wyposażono także w system 

start&stop, który ma sprzyjać oszczędzaniu 

paliwa. Naszym zdaniem nie jest to dobre 

rozwiązanie, bo po pierwsze wymaga użycia 

droższych akumulatorów, po drugie zaś po 

chwili jazdy w ruchu miejskim sprawia, że 

każdy kierowca, po zaklęciu, szybko sięgnie 

do przycisku dezaktywującego system, któ-

ry umieszczony jest po prawej stronie pod 

kierownicą. Dlaczego? – wyobraźcie sobie, 

że stoicie na światłach, za wami sznurek 

osobówek, zapala się zielone, naciskacie gaz 

i... nic się nie dzieje. Dopiero po chwili Fuso 

włącza zapłon, wbija bieg, i po około 20 se-

kundach rusza z miejsca. 

To główny minus pojazdu, ale na szczę-

ście da się wyłączyć system. Podsumowując, 

Fuso sprawdza się dobrze, w prezentowanej 

wersji jest ciekawą alternatywą dla dostaw-

czaków, której bliżej jest do wytrzymałych 

ciężarówek, a  mimo tego wciąż można ją 

wykorzystywać w  weekendy. Jeśli mamy 

fl otę Mercedesów, a  potrzebujemy mniej-

szego pojazdu, zaletą Fuso będzie też fakt, 

że korzysta się w  jego wypadku z  tych sa-

mych serwisów (a sieć serwisowa Mercede-

sa jest dobrze rozwinięta na terenie Polski 

i  Europy). Przed zakupem radzimy jednak 

sprawdzić ceny części (w serwisie Mercede-

sa w  Warszawie zapewniano nas, że nie są 

one wygórowane, no ale to jednak Mitsubi-

shi i może z tym być różnie). ▐

Adam Włodarz
Fot. A. Włodarz

Fuso Canter 9C18

Dmc (kg) ...............................................................................................................................7490
Masa własna (kg) .................................................................................................................3775
Rozstaw osi (mm) .................................................................................................................4750
Typ silnika .................................................................................................R4 turbodiesel Euro 6
Pojemność (cm3) ..................................................................................................................2998
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .......................................................................175/129/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) .....................................................430/1600÷2800
Skrzynia biegów ................................................... zautomatyzowana dwusprzęgłowa, 6 biegów
Przeglądy ............................................................................................................... co 40 tys. km
Gwarancja ..................................................................................................3 lata lub 150 tys. km
Cena (z zabudową) ............................................................................................ 220 tys. zł netto

Testowany przez nas Canter miał dwa zbiorniki 
paliwa o łącznej pojemności 170 l.

W sypialni znajdziecie gniazdo 12 V oraz sterowanie ogrzewaniem postojowym.

Zabudowa furgonowa wykonana przez polską 
firmę ma bardzo dobrą jakość i jest lekka.

W przestronnym wnętrzu 
mogą spokojnie podróżować 
trzy osoby.

Pneumatyczny fotel kierowcy to wyposażenie opcjonalne. 
Jego szeroki zakres regulacji pozwala na wygodne zajęcie 
miejsca nawet wysokim osobom.

www.truck-van.pl

10 TruckTruckVanVan&

DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest



H istoria tego Ducato zaczęła się w mar-

cu 2010 r. Wtedy pan Artur kupił go 

od pierwszego właściciela w  Niem-

czech. Auto miało wówczas pół roku, a na 

liczniku tylko 14 tys. km. Zaledwie po 6 la-

tach samochód pokonał… przeszło milion 

kilometrów. Pan Artur żartuje, że osiągnął-

by ten wynik wcześniej, ale kilka razy, gdy 

Fiat stał w serwisie z powodu awarii, jeździł 

w trasy samochodem zastępczym. Psuły się 

różne podzespoły, np. pompa wody, prze-

pływomierz i zawór EGR, ale silnik nie za-

wiódł ani razu. Właściciel Fiata jest przeko-

nany, że duży wkład w rekordowy przebieg 

bez awarii ma stosowany w nim olej. 

Od zawsze Castrol 

„Odkąd pamiętam, korzystam tylko 

z olejów Castrol, dlatego gdy kupiłem Du-

cato, zadzwoniłem do działu technicznego 

Castrol, by doradzili mi najlepszy olej do 

silnika 3.0 Multijet. Paweł Mastalerek wska-

zał na Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 

i – jak widać po przebiegu samochodu – był 

to świetny wybór” – wspomina właściciel 

fi rmy Art Trans. Wymiana sprzęgła była ko-

nieczna przy przebiegu 495 tys. km, a kolej-

ny raz, razem z wysprzęglikiem i dwumaso-

wym kołem zamachowym, po 695 tys. km. 

Ten komplet jeździ w Ducato do dziś. Alter-

nator i rozrusznik są wciąż oryginalne, choć 

oczywiście w  ciągu sześciu lat intensywnej 

eksploatacji były kilka razy naprawiane.

Z Polski do Niemiec

Niemal każdego dnia Ducato pokonuje 

trasę z  Polski do Niemiec, najczęściej do 

Berlina, ale dojechał także z  dostawą do 

Hamburga i Flensburga, prawie pod duńską 

granicą, był też we Frankfurcie nad Menem. 

Z reguły dzienny dystans to ok. 750 km, nic 

więc dziwnego, że rocznie dostawczy Fiat 

przemierza ponad 150 tys. km. Olej jest wy-

mieniany mniej więcej co dwa miesiące, po 

przejechaniu ok. 20 tys. km. W okresie gwa-

rancji Ducato był serwisowany w autoryzo-

wanej sieci Fiata, później w  ASO przepro-

wadzano poważniejsze naprawy. Wymianę 

oleju i drobne naprawy, np. zmianę klocków 

hamulcowych, wykonuje od lat ten sam, za-

przyjaźniony mechanik.

Bez dolewki

Co ciekawe, auto mimo ogromnego prze-

biegu zużywa na tyle niewiele oleju, że nie 

ma potrzeby uzupełniania stanu między wy-

mianami. Najlepszym dowodem na to jest 

litrowa butelka oleju Castrol EDGE, którą 

pan Artur kupił w 2010 r. na ewentualne do-

lewki. Przez sześć lat nie została otwarta, dziś 

więc jest pamiątką. Trudno w to uwierzyć, ale 

turbosprężarka jest wciąż fabryczna, nie było 

także potrzeby jej regenerować. Zdaniem 

Artura Żurczaka to możliwe dzięki odpo-

wiedniemu traktowaniu silnika. „Nigdy nie 

wciskam mocno gazu, zanim silnik się nie 

nagrzeje, pamiętam także o chłodzeniu sprę-

żarki po zatrzymaniu auta” – mówi właściciel 

Fiata. Ducato wciąż ma także zamontowane 

fabryczne wtryskiwacze.

Żal zmieniać…

„Używam Ducato do codziennej pracy, 

mam różne zlecenia transportowe, z  regu-

ły jeżdżę z Polski do Niemiec. Wożę sporo 

materiałów reklamowych, a  jednym z  mo-

ich najdziwniejszych zleceń był przewóz… 

krowy. Oczywiście nie żywej, a  makiety. 

Była tak duża, że z trudem zmieściła się do 

samochodu” – dodaje ze śmiechem Artur 

Żurczak. Także dlatego kierowca z Kościana 

od pewnego czasu przymierza się do zmia-

ny samochodu. „Chciałbym coś większe-

go, w  moim Ducato po prostu czasem nie 

wszystko się chce zmieścić. Czy będzie to 

kolejny Fiat? Chyba nie, teraz chodzi mi po 

głowie Mercedes Sprinter. Ale – skoro Du-

cato nie chce się zepsuć – jeszcze trochę nim 

pojeżdżę”. ▐

Fot. Castrol, Artur Żurczak

Michał Izdebski
z Działu Technicznego Castrol

Przebieg miliona kilometrów to ogrom-
ne wyzwanie dla całego samochodu 
i dla silnika. To także najtrudniejszy 
sprawdzian dla oleju silnikowego. Pan 
Artur stosuje Castrol EDGE 5W-40 
Turbo Diesel – olej z technologią Tita-
nium FSTTM. Jak widać, sprawdził się 
on w tych warunkach znakomicie, nie 
tylko chroniąc silnik przed zużyciem 
i zanieczyszczeniami, ale także za-
pewniając ochronę uszczelnień i pod-
zespołów odpowiedzialnych za wtórną 
obróbkę spalin. 

Milion kilometrów
Setki takich aut mijają nas każdego dnia. Dla wielu 
przedsiębiorców „dostawczaki” to podstawowe narzędzie 
pracy. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku Artura 
Żurczaka z firmy Art Trans z Kościana w Wielkopolsce. 
Jego Fiat Ducato jest jednak wyjątkowy – na liczniku 
ma już ponad milion kilometrów przebiegu.
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Chodzi przede wszystkim o miejsce do 

spania w  kabinie. Kluczem popular-

ności przerzutu ładunków samocho-

dami dostawczymi jest nie tylko szybkość 

i elastyczność, ale też niska cena. Kierowca, 

niezależnie od tego, czy jeździ na własny 

rachunek, czy dla fi rmy transportowej bę-

dzie skłonny oszczędzać na kosztach pracy, 

w tym na noclegach. Spanie w samochodzie 

służy również jako pewnego rodzaju za-

bezpieczenie ładunku. Nocleg jest możliwy 

w  momencie i  miejscu najdogodniejszym, 

najbliższym punktu rozładunku czy zała-

dunku. Nie trzeba tracić paliwa na zbędne 

przejazdy. 

Wygodniej i taniej

Tak samo jak dyscyplina fi nansowa, waż-

na jest w transporcie autami klasy 3,5 t tro-

ska o  niską masę własną pojazdu. Zwykłą 

koleją rzeczy rezygnuje się ze zbyt ciężkiego 

wyposażenia, ale nierzadko powiększanie 

ładowni „w  nieskończoność” również nie 

ma sensu, gdyż ładunek, który maksymal-

nie wykorzysta dostępną przestrzeń i  tak 

będzie za ciężki i spowoduje przekroczenie 

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. 

Można spróbować zrównoważyć wielkość 

ładowni i komfort kabiny, co jest łatwiejsze, 

jeśli przeważnie mamy do czynienia z prze-

widywalnymi ładunkami, o stałych z grub-

sza parametrach, które zostawiają pewien 

zapas dla bezpiecznego przyrostu masy wła-

snej pojazdu. 

Najbardziej typowe kabiny sypialne są 

montowane na dachu. Tzw. „kurniki” są 

jednak ciasne. Trudno się do nich dostać 

i  problemem jest skuteczna wentylacja. 

Jeśli warunki przewozu pozwalają, warto 

zastanowić się nad wydłużeniem kabiny 

i umieszczeniem miejsca do spania za fote-

lami, tak jak w ciężarówce. Zyskuje się po-

dwójnie, gdyż miejsce pod dachem można 

wykorzystać jako półkę na bagaż lub drugie 

łóżko. Komfort jazdy i wypoczynku wznosi 

się na zupełnie nowy poziom. Kabina pełni 

jednocześnie funkcję spojlera i  przyczynia 

się do obniżenia oporu powietrza, a  co za 

tym idzie zużycia paliwa. 

Dobrze mieć wybór

Sypialnia za kabiną, tzw. „plecak” jest 

w ofercie kilku polskich producentów. „Ple-

caki” wykonywane są z tworzyw sztucznych, 

tak jak „kurniki”. Zostawia to dużą swobo-

dę w  kształtowaniu ich formy i  umożliwia 

łatwe dopasowanie do różnych modeli sa-

Sypialnia 
w plecaku
Popularność szybkich przewozów międzynarodowych 
samochodami o masie całkowitej do 3,5 t, 
wywołała u producentów ich wyposażenia lawinę pomysłów, 
podnoszących komfort jazdy w długiej trasie. 

Kabina Spojtrak firmy Spojkar ma atrakcyjny kształt i występuje w odmianie z dwoma miejscami do spania. Pod dolną leżanką są łatwo dostępne 
schowki. Wariant z jedną leżanką ma również dużą półkę pod dachem. 
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mochodów. Jednocześnie można utrzymać 

niską masę kabin. 

Spojkar proponuje kabinę sypialną Spojt-

rak. Jest estetyczna, a w dobrze izolowanym 

wnętrzu mieści się leżanka z  materacem 

o szerokości 54 cm i grubości 8 cm. Pod nią 

znajdują się schowki. Pod dachem wygo-

spodarowano półkę na bagaż, którą można 

zastąpić drugą leżanką. Opcjonalna owiew-

ka na dachu może mieć wysokość dopaso-

waną do wysokości ładowni. 

Lamar oferuje sypialnię Back Sleeper 

w  wariancie podstawowym i  Maxi. Jej 

charakterystyczną cechą jest brak ścianki 

oddzielającej ją od standardowej kabiny. 

Dzięki temu kierowca ma do dyspozycji 

stosunkowo dużą przestrzeń, a standardowa 

wentylacja z ogrzewaniem lub klimatyzacja 

bez przeszkód mogą skutecznie obsługiwać 

całą kabinę. Dobrze słyszalne jest również 

Motowektor proponuje sypialnię Twin Cab w trzech wersjach różniących się wielkością. Pomysłowe wyposażenie dodatkowe zwiększa jej funkcjonalność. 
Można zamówić rozkładany stolik, przy którym wygodnie jest jeść czy korzystać z laptopa. 
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niem jest dzielona, dolna leżanka z dwoma 

schowkami rozmieszczonymi symetrycznie 

po bokach, pomiędzy którymi jest wolna 

przestrzeń. Zamawiając opcjonalny, składa-

ny stolik można stworzyć sobie na postoju 

wygodną „jadalnię”. 

Rozprostuj się! 

Wymienione kabiny sypialne są starannie 

wykonane, a ich kształt dopasowany jest do 

stylizacji samochodów dostawczych, na ja-

kich są zakładane. Fabryczne przetłoczenia 

i listwy znajdują kontynuację na powierzch-

ni sypialni. Z  czysto praktycznego punktu 

widzenia nie jest to kwestia najważniejsza, 

ale bardzo dobrze świadczy o producentach, 

którym starczyło rozwagi i  uzdolnień, aby 

pomyśleć o  ładnym wyglądzie samochodu. 

Tym więcej można sobie obiecywać po wnę-

trzu pojazdu. 

Żadna z kabin nie otwiera wrót do czwar-

tego wymiaru, gdzie można by z  werwą 

podrzucać naleśniki i  robić pompki. Prze-

radio. Duży szyberdach w  przedniej ścia-

nie ułatwia wymianę powietrza we wnętrzu 

i  służy jednocześnie jako wyjście ewaku-

acyjne. Wpuszcza zarazem sporo światła, 

przez co w kabinie jest przyjemniej. 

Back Sleeper może mieć jedną lub dwie 

składane leżanki. Są mocowane do tylnej 

ściany i umieszczone jedna nad drugą w spo-

sób typowy dla samochodów ciężarowych. 

Jest to rozwiązanie praktyczne i  wygodne. 

Szerokość leżanek dochodzi do 70 cm. 

Firma Motowektor proponuje aż trzy 

warianty kabin Twin Cab: S, M oraz L. Jak 

wskazuje oznaczenie różnią się wielkością. 

Wersja S ma jedną leżankę, na dole. Mode-

le M i L mogą być wyposażone w 2 miejsca 

do spania, z których górne znajduje się nad 

fotelami. Producent zaznacza, że takie roz-

wiązanie gwarantuje dwóm podróżującym 

osobom więcej prywatności. Kabina L jest 

przystosowana do montażu w  samocho-

dach z  ładownią o  wysokości wewnętrznej 

220 cm. Pozostałe: S i M pasują do zabudów 

o  wysokości 198 cm. Ciekawym rozwiąza-

strzeń jest ograniczona wymiarami pojaz-

du, ale w każdej z kabin jest miejsce, gdzie 

można wyprostować się na stojąco. Leżanki 

są łatwo dostępne, co z nawiązką wynagra-

dza ich najwyżej dostateczną szerokość. Pod 

nimi wygospodarowano miejsce na bagaż, 

a w każdej z kabin można na życzenie zain-

stalować lodówkę. Wyposażenie dodatkowe 

może zresztą znacząco umilić pracę. Mon-

taż dogodnie położonych lampek, a  nawet 

telewizora nie stanowi problemu, choć na-

leży pamiętać, że każdy dodatkowy element 

przyczynia się do wzrostu masy własnej 

pojazdu. Poziom wykończenia współgra 

z  fabrycznym wyposażeniem samochodów 

dostawczych. 

Odpowiednio dobierając podwozie, 

można mieć kabinę za fotelami i  zacho-

wać typową ładownię mieszczącą 8 palet. 

Samochód jest więc wygodny wydajny, 

a  dzięki opływowej sylwetce również tań-

szy w eksploatacji. ▐

Michał Kij
Fot. J. Dynek, Spojkar, Lamar, Motowektor

Interesującym rozwiązaniem przeznaczonym dla furgonów (tzw. blaszaków), jest leżanka w górnej części kabiny, która po rozłożeniu częściowo wnika 
do ładowni. Pozwala wygodnie wypocząć i wykorzystuje przestrzeń pod dachem, która często nawet w załadowanym samochodzie jest pusta. 

Back Sleeper firmy Lamar ma jedną lub dwie leżanki umocowane do tylnej ściany. Przednia i tylna część kabiny tworzą jedną całość, co usprawnia 
wentylację i ułatwia poruszanie się po kabinie. Szyberdach wspomaga wymianę powietrza, rozjaśnia wnętrze i służy jako wyjście ewakuacyjne. 
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Szczególnie niebezpieczne są tzw. 

„zwężki” na autostradach, gdzie do-

chodzi do najechania na pojazdy za-

bezpieczające. Dlatego MAN, we współpracy 

z siedmioma partnerami: przedsiębiorstwa-

mi przemysłowymi, placówkami nauko-

wo-badawczymi i administracją – pro-

jektuje prototyp bezzałogowego pojazdu 

zabezpieczającego, który będzie podążać za 

maszynami roboczymi pracującymi na bu-

dowach, zabezpieczając je przed nadjeżdża-

jącymi samochodami. 

Projekt badawczy „aFAS“ realizowany 

wspólnie z Federalnym Urzędem Drogowym 

Niemiec (BASt) i wspierany przez Federalne 

Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec 

(BMWi) przewidujący zastosowanie w ruchu 

drogowym bezzałogowego automatycznego 

pojazdu, rozpoczął się już dwa lata temu. 

Głównym zadaniem tego projektu jest au-

tomatyzacja pojazdu ciężarowego z tablicą 

blokującą, który może być obsługiwany bez 

kierowcy. Prototyp będzie testowany na po-

boczach autostrad na terenie Landu Hesja. 

dzie rejestrowane przy pomocy systemów 

kamer i radarów zbliżonych do montowa-

nych seryjnie. Mają one odpowiadać m.in. 

za identyfi kację obiektów, pasów jezdni 

i wolnej przestrzeni. Systemowi czujników 

towarzyszą układy bezprzewodowej trans-

misji istotnych danych między pojazdem 

roboczym a pojazdem zabezpieczającym. ▐

Fot. MAN

Bezzałogowe zabezpieczenieBezzałogowe zabezpieczenie
Pracownicy służb utrzymania autostrad i osoby zatrudnione przy 
budowie dróg często muszą pracować w warunkach dużego 
ryzyka. Ryzyko to powinny ograniczać pojazdy zabezpieczające 
wyposażone w dobrze widoczne urządzenia ostrzegawcze. 
Niestety, czasami dochodzi do wypadku.

Autonomiczny prototyp MAN-a ma być testowany 
na poboczach autostrad na terenie Landu Hesja.

Projekt ten jest dużym wyzwaniem dla 

partnerów. Należy bowiem spełnić wyjąt-

kowo wysokie wymagania w zakresie bez-

pieczeństwa funkcjonowania pojazdu oraz 

jakości rozwiązań technicznych. Układ 

kierowniczy i hamulcowy, czujniki, identy-

fi kacja otoczenia oraz elementy oprogramo-

wania sterującego muszą spełniać wysokie 

kryteria dla systemów istotnych dla bezpie-

czeństwa w pojazdach mechanicznych.

Projekt przewiduje zastosowanie przede 

wszystkich podzespołów seryjnych, zarów-

no w systemach normalnego sterowania, jak 

i do wdrożenia funkcjonalnych aspektów 

bezpieczeństwa. Otoczenie pojazdu bę-

Systemowi czujników towarzyszą układy bezprze-
wodowej transmisji istotnych danych między pojazdem 
roboczym a pojazdem zabezpieczającym.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o aktualnym stanie systemu. 
Czujnik optyczny monitoruje zdarzenia z „perspektywy kierowcy”.
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T ransport nienormatywny cały czas 

zmaga się z problemami, które wyni-

kają z niedostosowania prawa do wa-

runków pracy przewoźników i  możliwości 

technicznych pojazdów. Ogólnopolskie Sto-

warzyszenie Pracodawców Transportu Nie-

normatywnego nieustannie z  nimi walczy, 

i to z sukcesami.

Pilotaż

Zgodnie z  obowiązującą ustawą o  ru-

chu drogowym mianem pilota, określa 

się osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mi-

nimalizację utrudnień w  ruchu drogowym 

w  czasie przejazdu pojazdu nienormatyw-

nego. Pilot podczas wykonywania swoich 

czynności może wydawać polecenia lub sy-

gnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie 

znajdującej się na drodze na tych samych 

zasadach co policja, funkcjonariusz straży 

granicznej, inspektor Inspekcji Transportu 

Drogowego lub strażnik gminny (miejski). 

Ustawa o  ruchu drogowym teoretycznie 

daje pilotowi bardzo duże możliwości w za-

kresie kierowania ruchem, niestety jak się 

okazuje w  praktyce, uczestnicy ruchu albo 

nie wiedzą, jak zachować się na drodze, gdy 

przejeżdża transport nienormatywny, albo 

nie honorują sygnałów wydawanych przez 

pilotów.

Jedną z  przyczyn takiego ignorowania 

pracy pilota, który ma obowiązek zapewnić 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, są zbyt 

niskie standardy dotyczące warunków tech-

nicznych pojazdów pilotujących, brak ujed-

noliconych reguł dotyczących oznakowania 

pojazdów pilotujących oraz brak możliwo-

ści wyświetlania znaków drogowych przez 

pojazd pilotujący – np. zakaz wyprzedzania 

lub uwaga niebezpieczeństwo.

W  odróżnieniu od policjantów kieru-

jących ruchem np. na skrzyżowaniach 

lub osób przeprowadzających dzieci 

przez przejścia dla pieszych, praca pilota 

w  znacznej część wykonywana jest w  ru-

chu, gdy pilot kieruje pojazdem pilotu-

w  zakresie wyposażenia pojazdów pilo-

tujących także nie służą bezpieczeństwu 

w ruchu drogowym, ponieważ tzw. koguty, 

czyli żółte światła umieszczone na dachu, 

są mylnie szufl adkowane wraz z piaskarka-

mi lub pojazdami zarządcy drogi.

Dlatego też, na wzór zachodnich stan-

dardów, OSPTN od ponad roku stara się 

nakłonić przedstawicieli Ministerstwa In-

frastruktury i  Budownictwa do podjęcia 

stosownych kroków, które spowodują, że 

stan techniczny, wyposażenie i  oznakowa-

nie pojazdów pilotujących będzie kontrolo-

wane przez diagnostów na stacjach kontroli 

PorządkiPorządki

pojazdów, pilot będzie mógł wydawać pole-

cania innym uczestnikom drogi za pomocą 

świetlnej tablicy informacyjnej, poprzez 

wyświetlanie kilku podstawowych znaków 

drogowych – np. zakaz wyprzedzania, pro-

tokół kontroli wymiarów ładunku będzie 

podpisywany przez pilota oraz kierującego 

pojazdem nienormatywnym, co ma zapew-

nić zwiększenie bezpieczeństwa w  ruchu 

drogowym oraz ochronę infrastruktury 

drogowej.

OSPTN spodziewa się, że już w 2017 roku 

wejdą w życie pierwsze, najbardziej istotne 

zmiany w tym zakresie.

jącym. O  ile policjant na skrzyżowaniu 

jest w  stanie w  sposób jasny i  klarowny 

wydawać polecenia pozostałym uczestni-

kom ruchu, o  tyle w  przypadku pilotów, 

którzy przemieszczają się z  tyłu pojazdu 

nienormatywnego z prędkości np. 70 km/h 

dochodzi do utrudniania kontaktu z  po-

zostałymi użytkownikami dróg. Aktualna 

tablica informująca o  szerokości ładunku 

jest przez wszystkich ignorowana, co wię-

cej, statystyczny Polak nie wie, jaka jest 

normatywna szerokość ciężarówki, więc 

trudno jest mu ocenić, czy np. 4,5 m szero-

kości „to dużo”. Minimalistyczne wymogi 

» Tablica informująca o szerokości ładunku jest 
przez wszystkich ignorowana, co więcej, statystyczny Polak 

nie wie, jaka jest normatywna szerokość ciężarówki «
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Naczepy modułowe

Nie od dziś wiadomo, że polskie prawo 

nie nadąża za zmianami technologiczny-

mi, jakie wprowadzają w  życie producenci 

sprzętu wykorzystywanego w  transporcie 

drogowym. Skrętne osie, niezależne za-

wieszenie, możliwość zdalnego kierowania 

osiami w  naczepie oraz zwiększona liczba 

kół w linii osi, to jedynie podstawowe róż-

nice wyróżniające naczepy specjalistyczne 

od standardowych naczep do przewozu ła-

dunków podzielnych. Najnowocześniejszy 

sprzęt modułowy, który może być dowolnie 

się, że wieloletnie nawoływania branży 

transportowej m.in. o  zmianę systemu na-

kładania kar, z obecnego „pakietowego” na 

proporcjonalny, pozostaje bez echa ze stro-

ny poprzedniego i obecnego rządu. Prośby 

producentów naczep specjalistycznych do-

tyczących stworzenia precyzyjnej defi nicji 

przyczepy modułowej, także spychane są 

na dalszy plan. Nawet sygnały sądów admi-

nistracyjnych oraz opinie doświadczonych 

przedstawicieli WITD ewidentnie wskazu-

jące na potrzebę przeprowadzenia zamian 

także wydają się być pomijane lub co naj-

mniej odkładane w czasie. 

ogromne ułatwienie dla branży dźwigowej, 

która latami zmagała się z korupcjogenny-

mi zachowaniami służb kontrolnych, które 

wykorzystywały nieżyciowe przepisy doty-

czące poruszania się tego typu specjalistycz-

nym sprzętem

Sekcja dźwigowa OSPTN nadal będzie 

pracować nad stworzeniem nowej kategorii 

zezwoleń dedykowanych dla żurawi samo-

jezdnych, aby umożliwić przejazd cięższych 

dźwigów także na podstawie stałych zezwoleń 

obejmujących wszystkie drogi w Polsce. Wy-

maga to jednak znacznie więcej czasu i pracy, 

ponieważ poszatkowanie sieci dróg publicz-

nych pomiędzy wielu zarządców wpływa ne-

gatywnie na czas podejmowania decyzji.

Spotkania i szkolenia

W tym roku OSPTN przeprowadzi kilka 

spotkań, które mają na celu zwiększanie 

wiedzy dotyczącej transportu nienorma-

tywnego. Już 11 i  12 stycznia 2017 roku, 

w  Poznaniu i  Opolu, odbędą się szkolenia 

merytoryczne w  zakresie prawnych uwa-

runkowań uzyskania zezwoleń na przejazd 

pojazdami nienormatywnymi, odpowie-

dzialności przewoźnika, kierowcy, nadawcy 

i spedytora w zakresie braku odpowiednie-

go zezwolenia, a  także ubezpieczeniowych 

konsekwencji z  tym związanych. 10 marca 

2017 roku w Ołtarzewie odbędzie się Walne 

Zgromadzenie członków OSPTN, podczas 

którego podjęte zostaną decyzję dotyczą-

ce dalszych prac i  działań stowarzyszenia 

oraz wybrany zostanie nowy skład zarzą-

du OSPTN na lata 2017–2020. W  ramach 

wspierania polskiej branży transportu nie-

normatywnego OSPTN będzie wystawcą 

podczas targów BreakBulk Russia, a prezes 

zarządu – Łukasz Chwalczuk, wygłosi pre-

lekcję dotyczącą transportu nienormatyw-

Dlatego też w  tym roku OSPTN będzie 

kładło główny nacisk na wzmożenie prac 

nad nowelizacją przepisów związanych 

z  transportem nienormatywnym. Dzięki 

współpracy z  europejskimi partnerami, 

zrzeszonymi w stowarzyszeniu ESTA – Eu-

ropean Association for abnormal transport 

and mobile crane, polskie przepisy powin-

ny zostać dostosowane do współczesnych 

norm i potrzeb rynku.

Ułatwienia dla dźwigów

Od wielu, wielu lat właściciele dźwi-

gów zmagają się z  ogromnym problemem 

związanym z  naciskami osi żurawi samo-

jezdnych. Współcześnie produkowane 

jednostki, które charakteryzują się bardzo 

dużymi możliwościami technologicznymi, 

obarczone są stosunkowo dużymi naci-

skami osi, które standardowo w  tego typu 

pojazdach wynoszą 12 ton na oś. W stycz-

konfi gurowany, dzięki czemu znacząco obni-

ża się oddziaływanie masy całkowitej pojazdu 

na nawierzchnię drogi, przegrywa z przesta-

rzałymi i  niekorelującymi z  możliwościami 

technologicznymi przepisami. Okazuje się, 

że połączenie dwóch wózków modułowych 

jest w Polsce nielegalne. Powstaje zatem py-

tanie, jak dowieźć np. generator do nowobu-

dowanego bloku energetycznego w  Opolu, 

skoro polskie prawo „zabrania” korzystać 

z nowoczesnego sprzętu tylko dlatego, że jest 

on łączony z kilku części składowych. Polscy 

przewoźnicy zainwestowali setki milionów 

złotych w  nowoczesny sprzęt światowych 

potentatów, ale z  rejestracją naczep muszą 

„uciekać” np. do Niemiec, bo naczepy mo-

dułowej składającej się np. z 3 lub 4 wózków, 

łącznie kilka lub kilkanaście osi, nie da się 

w  Polsce zarejestrować. OSPTN poświęciło 

setki godzin na spotkaniach i konsultacjach, 

aby stworzyć nową defi nicję przyczep mo-

dułowych. Aktualnie procedowany projekt 

ustawy o  ruchu drogowym zawiera propo-

zycję tej defi nicji, chociaż nadal wymaga 

sporej ilości pracy w  celu doprecyzowania 

szczegółów. Dlatego też współpraca produ-

centów naczep z ich użytkownikami (fi rma-

mi transportowymi) w ramach OSPTN jest 

tak ważna.

Zezwolenia III-VII

Ministerstwo Infrastruktury i  Budow-

nictwa w procedowanym właśnie projekcie 

ustawy o ruchu drogowym postanowiło wy-

biórczo i  wyjątkowo subiektywnie podejść 

do tematu poprawy przepisów związanych 

z  przejazdami pojazdami nienormatywny-

mi. Można by rzec, że luki prawne, które 

przeszkadzają organom kontrolnym w prze-

prowadzaniu kontroli na drodze oraz sku-

tecznym nakładaniu kar zostały dostrzeżo-

ne przez MIiB i już podjęto w tym kierunku 

odpowiednie działania. Niestety okazuje 

» Najnowocześniejszy sprzęt modułowy 
przegrywa z przestarzałymi i niekorelującymi z możli-

wościami technologicznymi przepisami «

nego w Europie zarówno podczas rosyjskiej, 

jak i  europejskiej edycji targów BreakBulk 

w Antwerpii.

Jesienią 2017 roku w  Krakowie, OSPTN 

będzie gospodarzem europejskiego zjazdu 

największych fi rm oraz stowarzyszeń z  ca-

łej Europy. Przedstawiciele niemieckiego 

stowarzyszenia BSK, holenderskiego TLN, 

angielskiego HTA oraz wielu innych, po-

twierdzili swój udział podczas ESTA Me-

eting Kraków 2017. ▐

Łukasz Chwalczuk 
wspólnik w kancelarii Prawnej Iuridica, 

prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive 

Fot. M. Kij

niu 2016 roku w ramach OSPTN powstała 

sekcja dźwigowa, która pomimo tak krót-

kiego czasu funkcjonowania już ma za sobą 

pierwsze sukcesy, a mianowicie w aktualnie 

procedowanym projekcie zmiany ustawy 

o  ruchu drogowym znalazły się przepisy, 

które podobnie jak w  przypadku autobu-

sów, zwalniają dźwigi z przepisów dotyczą-

cych nacisków osi w zakresie ich technolo-

gicznej normy 12 ton nacisku. Oznacza to 

w  praktyce, że dźwigi 5-osiowe, które nie 

przekraczają 60 ton masy całkowitej, pomi-

mo 12 ton nacisku na oś, będą mogły po-

ruszać się po polskich drogach na podsta-

wie stałych zezwoleń kat. V lub VI. Jest to 

» Wieloletnie nawoływania branży transportowej 
m.in. o zmianę systemu nakładania kar, z obecnego 

„pakietowego” na proporcjonalny, pozostaje bez echa 
ze strony poprzedniego i obecnego rządu «
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W iatraki to nie jedyne źródło po-

wodzenia branży. Rozmaitość ła-

dunków do przetransportowania 

sprawia, że przewoźnicy sięgają po różno-

rodne pojazdy. Nie stronią od zwyczajnych 

ciągników z napędem 4×2, które pełnią rolę 

pomocniczą, transportując bądź to lżejsze 

maszyny, bądź drobne elementy większego 

ładunku, np. balast dla żurawia. Popularne 

są ciągniki 6×4, natomiast modele 4-osiowe 

stanowią produkt niszowy, choć przedsię-

biorcy coraz chętniej inwestują w ich zakup. 

Na co dzień… 

Każdy z  europejskich producentów ofe-

ruje pojazdy przydatne w  transporcie ła-

dunków nienormatywnych. Jedynie wśród 

najcięższych ciągników wybór jest ograni-

czony. Regułą jest również, że ich wytwa-

rzaniem zajmują się wyspecjalizowane od-

działy, niekiedy działające wcześniej jako 

niezależni wytwórcy ciężkich pojazdów 

użytkowych, jak ÖAF wchłonięty przez 

MAN-a czy SIVI przejęte przez Astrę nale-

żącą do Iveco. Mercedes opracowując swo-

je ciągniki SLT, skorzystał z pomocy fi rmy 

*modele z największą liczbą osi, w tym osi napędzanych. W niektórych wypadkach możliwe są inne konfiguracje napędu.

Ciężkie ciągniki – podstawowe informacje

Zestawienie obejmuje pojazdy w wariantach najcięższych spośród oferowanych przez producenta w ramach oferty podstawowej. W wielu wypad-
kach możliwe są daleko idące modyfikacje, dokonywane niekiedy przez zewnętrzne firmy. Można liczyć przykładowo na montaż automatycznej 
skrzyni biegów.
 
Marka i model Astra HHD9 DAF  MAN TGX Mercedes-Benz Mercedes-Benz Scania Volvo
   XF510 FTM 41.640 8x4/4 Actros SLT Arocs SLT serii R FH16
Maks. masa zestawu (t) 400 125 250 250 250 180 180
Najmocniejszy silnik (KM) 560 510 640 625 625 730 750
Skrzynia biegów ręczna/zauto- ręczna/zauto- zautomaty- zautomaty- zautomaty- zautomaty- zautomaty-
  matyzowana matyzowana zowana zowana zowana zowana zowana
Sprzęgło/przekł. hydrokinet. tak nie tak tak tak tak nie
Układ napędowy* 8×8 8×4/4 8×4/4 8×4/4 8×8 8×8 8×4/4

Trzy, cztery, a może pięć
Transport ponadnormatywny prężnie się rozwija. Powstają coraz to nowe 
elektrownie wiatrowe, a wydajność oczekiwana od maszyn budowlanych i rolniczych 
sprawia, że i one coraz częściej muszą poruszać się na nietypowych zestawach ze 
względu na swoje rozmiary. 

Ciężki ciągnik MAN TGX 42.560. Najmocniejszy wariant 
w gamie marki osiąga 640 KM i jest przystosowany do zesta-
wów o dmc do 250 t. 

Volvo FH16 jest najmocniejszą, seryjną ciężarówką w Europie, jednak 
konstrukcja układu przeniesienia napędu ogranicza jego zastosowanie 
w transporcie bardzo ciężkich ładunków. 
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Titan. Konieczność zwracania się o pomoc 

do wąsko wyspecjalizowanych fi rm wynika 

ze specyfi ki konstrukcji i  zindywidualizo-

wanego wyposażenia ciężkich ciągników. 

W  porównaniu z  typowymi pojazdami, 

zmiany są daleko idące. Obejmują pod-

wozie z układem napędowym oraz osprzęt 

umożliwiający tworzenie zestawów z różne-

go typu naczepami i przyczepami, pojazda-

mi modułowymi oraz innymi ciągnikami. 

Wyzwaniem jest przenoszenie napędu oraz 

chłodzenie, a  także odpowiednio wydajny 

układ hydrauliczny wraz ze sterowaniem. 

Pomijając najlżejsze ciągniki, najbardziej 

typowe w transporcie ponadnormatywnym 

są pojazdy 6×4. Wytwórcy różnie je klasy-

fi kują, zaliczając czasem do gamy budow-

lanej. Tak postępuje Renault, które oferuje 

ciągniki 6×4 w modelach T i C. Moc silni-

ków dochodzi do 520 KM, a do wyboru jest 

skrzynia ręczna lub zautomatyzowana Opti-

driver. Słabością modelu T jest ograniczony 

wybór kabin. Jest wśród nich sypialna, ale 

z  niskim dachem. Sypialna wysoka wystę-

puje natomiast w gamie C. W gamie T jest 

również przeznaczony do trudnego terenu 

ciągnik 6×6. 

Analogiczne pojazdy z  napędem 6×4 

o  mocy dochodzącej do 510 KM oferuje 

DAF w  seriach CF oraz XF. Volvo dzieli 

ofertę ciągników z  napędzaną więcej niż 

jedną osią pomiędzy gamy FM, FMX oraz 

FH, przy czym FM osiąga moc do 500 KM, 

FMX do 540 KM, a FH do 750 KM. W każ-

dym z  modeli oprócz zautomatyzowanej 

skrzyni I-Shift  dostępne są przekładnie 

ręczne oraz kabiny sypialne z  wysokim 

dachem – najobszerniejsze w  FH. Jedynie 

w gamie trzyosiowych ciągników FMX wy-

stępuje wariant 6×6. 

Renault serii T przeznaczone jest głównie do transportu 
długodystansowego, ale może uzupełnić tabor o lżejszy ciągnik 
także w firmie transportującej „gabaryty”. 
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bec masy całkowitej tworzonych zestawów, 

tym wybór mniejszy. Jedynie MAN i Mer-

cedes wyraźnie wyróżniają z oferty ciągniki 

wyspecjalizowane w  transporcie ładunków 

ponadnormatywnych. Pozostali „bunkrują” 

je pomiędzy typowymi ciągnikami, co „ak-

tywizuje” potencjalnego nabywcę i  zmusza 

do samodzielnego zgłębienia tematu. 

Ewenementem jest Mercedes, który 

proponuje ciężkie ciągniki SLT w  ramach 

dwóch gam modelowych: Actrosa i Arocsa. 

Pierwszy z  nich ma napęd 6×4 lub 8×4/4 

i  kabiny GigaSpace lub BigSpace. Z  ko-

lei „uterenowiony” Arocs SLT występuje 

w wersjach 6×4, 6×6, 8×4/4, 8×6 i 8×8, a do 

wyboru są kabiny BigSpace lub StreamSpa-

ce. W obu modelach montowane są 6-cylin-

drowe silniki OM473 o  pojemności 15,6 l 

i mocy 517, 578 lub 625 KM. Bardziej istot-

ny jest jednak sposób przeniesienia napę-

du, który wpływa w decydującej mierze na 

własności jezdne ciągnika. Mercedes stosuje 

tzw. turbosprzęgło, czyli zespół, w  którym 

zintegrowane jest suche sprzęgło jednotar-

czowe ze sprzęgłem hydrokinetycznym uła-

twiającym ruszanie, a  podczas hamowania 

Iveco rezerwuje ciągniki 6×4 oraz 6×6 dla 

Trakkera. W modelach z dwoma osiami na-

pędzanymi silniki osiągają moc do 500 KM, 

w wariancie 6×6 – do 450 KM. Do wyboru 

są skrzynie manualne lub zautomatyzowa-

ne, a  jedyna dostępna seryjnie kabina sy-

pialna ma niski dach. 

MAN proponuje ciągniki 6×4 w ramach 

serii TGX, choć bardziej wyspecjalizowana 

jest TGS, w której są również warianty 6×6. 

W obu są kabiny sypialne, wysokie, a moc 

silników przy typowych zastosowaniach 

dochodzi do 480 w  TGS lub 560 w  TGX. 

Skrzynie biegów są manualne lub zautoma-

tyzowane. 

Mercedes oferuje ciągniki 6×4 zarówno 

w gamie Actrosa, jak i budowlanego Aroc-

sa. Moc silników dochodzi do 625 KM i łą-

czone są wyłącznie ze zautomatyzowanymi 

skrzyniami PowerShift  3. W obu modelach 

dostępne są wysokie kabiny sypialne. Arocs 

ma wariant 6×6. 

Scania proponuje ciągniki 6×4 zarówno 

z  kabinami G, jak i  R, przy czym mówi-

my o  modelu, którego produkcja wkrótce 

się zakończy. Nowy model, przynajmniej 

w  chwili obecnej, nie oferuje ciągników 

z napędzaną więcej niż jedną osią. Skrzynie 

manualne i  zautomatyzowane oraz kabiny 

sypialne z wysokim dachem pozwalają na-

bywcy zamówić pojazd o  pożądanych ce-

chach. Dostępne są również bardziej wyspe-

cjalizowane ciągniki 8×4/4 oraz 6×6. 

…i od wielkiego dzwonu

Przegląd oferty działających w Polsce im-

porterów przekonuje, że każda z marek ma 

coś do powiedzenia w  transporcie gabary-

tów. Niemniej im większe oczekiwania wo-

Mercedes Actros SLT z dodatkową, piątą osią z zawieszeniem pneumatycznym. Zwiększa 
możliwości pojazdu, ułatwiając prawidłowe rozłożenie masy ładunku w ramach zestawu. Mercedes 
oferuje bogate wyposażenie, w tym zaczepy umożliwiające łączenie ciągników celem zwiększenia 
możliwości transportowych zestawu. 

Do chwili wprowadzenia wszystkich odmian nowej gamy, Scania proponuje ciągniki do ładunków ponadnormatywnych w ramach poprzedniego modelu. 
Modułowa konstrukcja jest otwarta na modyfikacje wg indywidualnych życzeń, w tym zwiększenie liczby osi do 5. 

www.truck-van.pl

1/201720 TruckTruckVanVan&

SPECJALNESPECJALNEPonadgabarytyPonadgabaryty



odgrywającym rolę zwalniacza. Może ono 

przenosić maksymalny moment obrotowy 

3000 Nm. Zespół ten dostarcza fi rma Vo-

ith, która określa go handlową nazwą VIAB. 

Współpracuje z nim 16-biegowa, zautoma-

tyzowana skrzynia PowerShift  3 o dużej roz-

piętości przełożeń 16,96. 

Sprzęgło hydrokinetyczne łagodnie 

przenosi moment obrotowy silnika do kół, 

a  przekładnia hydrokinetyczna dodatkowo 

go wzmacnia. Dlatego zespół tego typu jest 

szczególnie pożądany w  ciężkich ciągni-

kach, umożliwiając płynne ruszanie zesta-

wami o bardzo wysokiej masie całkowitej. 

Ciągnik MAN TGX 41.640 8×4/4 ma 

zautomatyzowaną skrzynkę TipMatic, połą-

czoną z przekładnią hydrokinetyczną WSK 

fi rmy ZF, przystosowaną do przenoszenia 

momentu obrotowego sięgającego 3000 Nm.

Zarówno MAN, jak i  oba Mercedesy mo-

gą tworzyć zestawy o dmc dochodzącej do 

250 t, co lokuje je na pozycji rynkowych 

liderów. 

Z  komponentów ZF korzystają rów-

nież najcięższe ciągniki Iveco i  Scania. 

W  modelu przystosowanym do zestawów 

o  dmc do 180 t montowana jest 12-bie-

gowa skrzynka ze zautomatyzowanym 

sterowaniem Opticruise i  suchym sprzę-

głem. Najmocniejszy silnik ma 730 KM. 

Ciężkie Scanie występują z napędem 

8×4/4, a nawet 8×8. Zestawy o  identycz-

nej masie może tworzyć Volvo FH16. 

Osiąga maksymalnie 750 KM i  3550 Nm

i  wykorzystuje 12-biegową, zautomatyzo-

waną skrzynkę I-Shift  z suchym sprzęgłem. 

Najlżejszym z  najcięższych jest DAF XF 

510 FTM 8×4/4, przystosowany do two-

rzenia zestawów o  masie do 125 t, który 

oprócz zautomatyzowanej oferuje ręczną 

skrzynię biegów. 

Propozycję fi rmy Iveco uzupełniają cią-

gniki marki Astra. Ich moc dochodzi do 

560 KM, a wśród wariantów napędu są cięż-

kie 8×8. W  ramach gamy HD9 występują 

pojazdy zdolne tworzyć zestawy o masie do 

300 t, a  w  ramach HHD9 nawet 400 t. Po 

przejęciu wyspecjalizowanej w ciężkich cią-

gnikach fi rmy SIVI, Astra produkuje tego 

rodzaju pojazdy bazujące na Trakkerze. 

Należy zdawać sobie sprawę, że uogólnie-

nia dotyczące oferty ciężkich ciągników nie 

uwzględniają bogactwa możliwych zesta-

wień wyposażenia, w  tym dodatkowych osi 

umożliwiających właściwe rozłożenie masy 

pojazdu z  ładunkiem oraz akcesoriów, któ-

re powinny nadążać za postępem w projek-

towaniu naczep i  pojazdów modułowych. 

Praktycy wskazują, że po osiągnięciu przez 

ciągnik minimalnej, oczekiwanej mocy rzę-

du 500 KM, która dla wytwórców ciężarówek 

nie stanowi problemu, znaczenia nabierają 

inne cechy, związane głównie z możliwością 

precyzyjnego sterowania przepływem mo-

mentu obrotowego oraz niezawodnością. 

O  ile w  lżejszych ciągnikach możliwa jest 

znaczna standaryzacja, to najcięższe z reguły 

powstają na indywidualne zamówienie i róż-

nice pomiędzy poszczególnymi egzempla-

rzami mogą być znaczne, także w zależności 

od rodzaju pracy, do jakiej jest przeznaczony 

i rynku, na który jest kierowany.  ▐

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

Astra znana jest u nas przede wszystkim pod postacią ciężkich podwozi. Tymczasem ciągniki 
tej firmy wyróżniają się własnościami użytkowymi i są dostępne w licznych wariantach, 
przystosowanych do ruchu w ciężkim terenie. Firma należy do Iveco i dostarcza również ciężkie 
ciągniki na podwoziu Trakkera z indywidualnie dobranym układem napędowym i kabiną. 

Elektrycznie sterowanymi nogami podpo-
rowymi Modul E-Drive JOST tworzy nowy 
standard komfortu, bezpieczeństwa i wydaj-
ności pracy. Eliminują one ciężką i mozolną 
obsługę ręczną i czynią sprzęganie i roz-
przęganie naczepy łatwiejszym. 

E-Drive jest szczególnie przydatne w sy-
tuacji utrudnionego dostępu do nóg oraz ko-
nieczności częstego ich używania. 

Obsługa jest prosta i intuicyjna, po wci-
śnięciu przycisku nogi wysuwają się auto-
matycznie do momentu kontaktu z gruntem, 
ewentualnie pełnego rozłożenia. 

E-Drive pracują bezproblemowo przy 
temperaturach rzędu –20°C. 

Dostępne są w różnych wysokościach, 
zbudowane są na znanych z wysokiej jako-
ści komponentach Modul. 

Napęd nie wymaga smarowania w całym 
okresie użytkowania . ▐

Fot. JOST

Wydajnie 
i bezpiecznie
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Okazuje się, że coraz więcej fi rm potrze-

buje wyspecjalizowanych pojazdów 

w związku ze zleceniami napływający-

mi od ich klientów. Poszerzająca się, mimo 

zgrzytów, zamożna Europa potrzebuje sprzę-

tu, który ma swój udział w nowych inwesty-

cjach infrastrukturalnych oraz modernizacji 

rolnictwa. Maszyny budowlane i rolnicze, tak 

nowe, jak używane, przemierzają w różnych 

kierunkach cały kontynent i potrzebują na-

czep czy przyczep z niskim pokładem. 

Z  kolei renomowane, wąskie grono wy-

twórców pojazdów specjalistycznych, do 

których zaliczają się nie tylko naczepy 

i przyczepy, ale również pojazdy modułowe, 

bezustannie wprowadza nowe rozwiązania, 

które mają zapewnić lepszą kontrolę nad 

transportowanym, bardzo dużym lub bar-

dzo ciężkim ładunkiem. Jednocześnie dąży 

do zracjonalizowania kosztów przewoźnika, 

proponując pojazdy, które łatwiej (i  taniej) 

adaptują się do różnego rodzaju zadań. 

W  konsekwencji użytkownik, nie tracąc 

z  oczu zakresu swojej specjalizacji, może 

względnie małym wysiłkiem realizować 

zlecenia, które wcześniej były kłopotliwe ze 

względu na niezbyt korzystną relację zysku 

do ponoszonych starań. 

Obok kurtyn i wywrotek

Pojazdy z „lekkiego segmentu” do ładun-

ków nienormatywnych lub szerzej mówiąc 

nietypowych są produkowane również 

w  Polsce. Wielton proponuje niskopo-

dłogowe przyczepy z  obrotnicą typu PS-

-3B/4B wyposażone w poszerzany pomost, 

3- i  4-osiowe naczepy NJ oraz rozsuwane 

NJ RM2. Wszystkie przeznaczone są głów-

nie do transportu maszyn. 

Tego rodzaju specjalistyczne pojazdy są 

częstym dodatkiem do oferty producentów, 

którzy wytwarzają na szeroką skalę popular-

ne naczepy kurtynowe czy wywrotki. Fliegl 

proponuje naczepy o liczbie osi wynoszącej 

od 3 do 5 i  ładowności do 40 ton, dostęp-

ne w  wariantach z  osiami kierowanymi. 

Ponadto proponuje 2-, 3- i 4-osiowe nacze-

py niskopodłogowe, przy czym podobnie 

jak w  przypadku przyczep położenie osi 

i  ukształtowanie pokładu ładunkowego są 

dopasowane do ładunku. Obecne mogą być 

przykładowo zagłębienia na koła przewo-

żonych maszyn. Liczne punkty mocowania 

ładunku można uzupełnić na życzenie na-

Nowe rozdanie
Wyspecjalizowani producenci naczep i innych pojazdów do transportu ładunków 
ponadnormatywnych systematycznie wzbogacają ofertę i wprowadzają nowoczesne rozwiązania. 
Jednocześnie rośnie konkurencja w segmencie przyczep i naczep stosunkowo 
nieskomplikowanych i lekkich. 

CombiMAX firmy Faymonville może być wyposażane w oś PA-X, która przy skoku 
zawieszenia 600 mm umożliwia konstruowanie pojazdów, jakie przy maksymalnym 
obniżeniu podłogi mają wysokość załadunku 790 mm. 

Trzyosiowa, rozciągana naczepa Fliegl 
jest uniwersalnym pojazdem, którego użyteczność 
zwiększa wyposażenie dodatkowe. 

Naczepa z rodziny Manoovr MPL firmy Nooteboom. Przy zastosowaniu wózków 
Multidolly kąt skrętu osi dochodzi do 70 stopni. 
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bywcy o pełną zabudowę kurtynową, osła-

niającą transportowane pojazdy. 

Nieco węższą ofertę ma Humbaur. Poza 

3-, 4-, i 5-osiwymi przyczepami o ładowności 

od 24 do 50 t ma w  katalogu niskopodłogo-

wą naczepę 3-osiową, na życzenie dostarczaną 

w wersji wydłużanej o 3 m. Należący do fi rmy 

Humbaur Kögel proponuje 3- i 4-osiowe przy-

czepy oraz 3-osiową naczepę niskopodłogową. 

Schwarzmüller ma w  katalogu naczepy 

3- i  4-osiowe, w  tym warianty wydłużane 

oraz w  wersji wzmocnionej. Do ładunków 

mniejszych gabarytowo ma przyczepy z  2, 

3, 4, a nawet 5 osiami. 

Kässbohrer wyspecjalizował się w nacze-

pach niskopodłogowych, które w  jego wy-

konaniu mogą mieć od 3 do 5 osi, w  tym 

1 lub 2 kierowane. Są wśród nich pojazdy 

rozciągane, z  których najcięższy, 5-osio-

wy ma ładowność dochodzącą do 59 t. Na 

wybranych rynkach oferuje nawet cięższe 

pojazdy.

Szeroka gama pojazdów szwajcarskiego 

producenta Meusburger obejmuje zarówno 

pojazdy rozsuwane, jak przystosowane spe-

cjalnie do przewozu różnego rodzaju ma-

szyn. Decydując się na zakup wyspecjalizo-

wanych „pojazdów do przewozu pojazdów” 

można nierzadko liczyć na montaż kurtyno-

wych ścian i unoszonego dachu, które osła-

niają ładunek w  trakcie transportu. Jedno-

cześnie mocowanie tych elementów jest na 

tyle elastyczne (można np. doraźnie posze-

rzyć naczepę), że nie ogranicza możliwości 

przewozowych zestawu. 

Każda tona, każdy milimetr

Broshuis przedstawił na ostatnich targach 

IAA m.in. naczepę serii SL Air. Jej atutem 

jest pneumatyczne zawieszenie, które po-

zwala tak umiejętnie rozłożyć naciski na 

osie, że pojazd 4-osiowy można obciążyć 

tak, jak wcześniej 5-osiowy. Wysokość za-

wieszenia po lewej i  prawej stronie można 

ustawiać niezależnie, odpowiednio do po-

łożenia środka ciężkości ładunku. Rodzi-

na SL stała się również podstawą dla gamy 

100 t, którą tworzą wydłużane naczepy 

o liczbie osi od 6 do 10. Ich ładowność wy-

nosi od 80 do 120 t. 

Belgijska fi rma Faymonville jest przykła-

dem specjalistycznego producenta, który 

dąży do „spopularyzowania” swoich pro-

duktów, czego wyrazem jest stosunkowo 

lekka, niedroga i  uniwersalna rodzina na-

czep CombiMAX. Jednocześnie jest przy-

stosowana do ładunków o  imponującej 

masie od 50 do 250 t. Naczepy te mogą być 

wyposażane w  nowatorską oś PA-X, która 

przy skoku zawieszenia 600 mm umożliwia 

konstruowanie pojazdów o wysokości zała-

dunku 790 mm przy maksymalnym obniże-

niu podłogi. Oś ta może być również stoso-

wana w naczepach MultiMAX. 

Naczepy i przyczepy do przewozu maszyn 
czy pojazdów są również w ofercie firmy 
Schwarzmüller. 

Pneumatyczne zawieszenie SL Air stosowane przez Broshuisa sprawia, że można 
z dużą precyzją regulować nacisk na poszczególne osie, co sprzyja lepszemu 
wykorzystaniu pojazdu i bezpieczniejszej eksploatacji. 

EuroAxle firmy Scheuerle jest wyposażona w bezobsługowe osie, zapewniające 
najniższą masę nieresorowaną na oś na rynku: wynosi ona poniżej 300 kg. 

Bertoja to mało u nas znany, wyspecjalizowany producent z Włoch. 
Ma w ofercie m.in. specjalne naczepy dla kopalnictwa. 
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Goldhofer zaprezentował na IAA 6-osio-

wego przedstawiciela naczep serii STZ-VP.

Są to pojazdy bardzo wszechstronne: ob-

ciążenie siodła może wynosić od 17 do 

45 t, obciążenie na linię osi 12 t przy 

prędkości 80 km/h, a  szerokości 2550 lub 

2750 mm. Kąt skrętu osi dochodzący do 

60 stopni oraz skok zawieszenia 600 mm 

sprawiają, że naczepy te znakomicie pora-

dzą sobie na terenie budowy. 

Sukcesem okazała się innowacyjna nacze-

pa Manoovr fi rmy Nooteboom. Jej pierw-

sze przedstawicielki zgromadzone w  gamie 

Manoovr MPL przy obciążeniu na linię osi 

wynoszącym 12 t miały wyjątkowo nisko 

położony pokład – 780 mm po maksymal-

nym opuszczeniu oraz doskonałe własności 

manewrowe dzięki niezależnie zawieszo-

nym osiom skręcającym się o kąt 70 stopni 

z  przodu (w  wypadku wózków Multidolly) 

oraz o  60 stopni z  tyłu. Jednocześnie skok 

zawieszenia dochodził do 500 mm. Liczba 

osi wahała się od 2 do 10. Najnowszym do-

datkiem do rodziny MPL jest mulda kopar-

kowa dostępna do naczep o liczbie osi (linii 

osi) dochodzącej do 6. Szerokość muldy jest 

zależna od szerokości naczepy. Przy szeroko-

ści pojazdu 2740 mm mulda ma szerokość 

800 mm, a  gdy szerokość naczepy docho-

dzi do 2890 mm wymiary muldy wzrastają 

wszerz do 950 mm. Naczepa Manoovr MPL 

z muldą koparkową jest dostępna z rozstawa-

mi osi 1360 mm albo 1510 mm. Jakby tego 

było mało, MPL wyróżnia się sztywnością 

i względnie niską masą własną. 

Scheuerle, występując wspólnie z  Ni-

colasem i  Kamagiem w  ramach Grupy Tii 

przedstawił na IAA naczepę rozciąganą Eu-

roAxle, która występuje w wersjach o liczbie 

osi od 3 do 6. Producent zachwala jej niską 

masę własną, wynikającą m.in. z  zastoso-

wanych osi, dzięki którym masa niereso-

rowana przypadającą na oś wynosi poniżej 

300 kg, co jest wyjątkowe na tle konkurencji. 

Zarazem osie te są bezobsługowe i zapewnia-

ją wysoki skok zawieszenia. Wszechstronność 

pojazdu zwiększa konstrukcja modułowa. 

Na targach w  Hanowerze obecni byli 

również mniej u  nas znani wytwórcy spe-

cjalistycznych pojazdów do nietypowych 

ładunków. Jednym z nich jest włoska fi rma 

Bertoja. Ma w  ofercie przyczepy i  naczepy 

niskopodłogowe, a  wśród tych ostatnich 

platformy, pojazdy modułowe oraz specja-

listyczne naczepy dla przemysłu wydobyw-

czego. Najcięższe z nich mają po 10 osi. 

Duża liczba i  znaczne zróżnicowanie 

pojazdów do ładunków nienormatywnych 

utrudnia wybór tylko pozornie. Najlepszym 

doradcą jest praca, wykonywana przez prze-

woźnika. Ona dyktuje optymalny wybór po-

jazdu i jego wyposażenia. ▐

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

Specjalistyczne naczepy Kässbohrer są dostępne w szerokiej gamie odmian, z uwzględnieniem 
tendencji panujących na danym rynku.

Goldhofer STZ-P 10 AA o ładowności do 100 t. Skok zawieszenie wynosi 600 mm. 

Szwajcarski Meusburger oferuje liczne naczepy specjalistyczne, w tym przeznaczone 
do bardzo ciężkich ładunków. 
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„Od dziecka fascynowały mnie sa-

mochody, ich piękno, technika, 

szybkość – mówił Leszek Łęka-

wa, z pracowni architektonicznej Impressio. 

– Luksusowe samochody potrzebują luksu-

sowej oprawy, która wzbudza emocje. Dla 

mnie luksus architektury to kubatura, prze-

strzeń, światło i wysokość wnętrz. Najwięk-

szym wyzwaniem przy tworzeniu projektu, 

było sprowadzenie do wspólnego mianow-

nika: wymagań producenta, wizji inwesto-

ra oraz własnych przemyśleń, wciąż mając 

na uwadze główną myśl, że budynek musi 

funkcjonować jak maszyna, bardzo sprawna 

maszyna. I to się udało.”

Inwestycja to 9424 m2 powierzchni 

użytkowej, na których znajduje się: 45 sa-

mochodów ekspozycyjnych, stanowisko 

dedykowane modelom AMG, G Corner, 

centrum samochodów zabytkowych, Van 

ProCenter, 24 podnośników serwisowych, 

trzy myjnie (w  tym jedna automatyczna), 

magazyn opon, 320 miejsc parkingowych, 

centrala administracyjna fi rmy i  kawiarnia 

Etno Cafe. Ponadto obok salonu głównego, 

wybudowany został salon sprzedaży samo-

chodów używanych (diler posiada najwięk-

szy stok samochodów używanych w Polsce). 

Nowa siedziba Grupy Wróbel jest pięć razy 

większa od poprzedniej, co pozwoli przede 

wszystkim realizować plany niemieckiego 

koncernu, który do 2020 r. chce wprowa-

dzić kilkadziesiąt nowych aut, w tym część 

zaprojektowanych od początku. Potrzebne 

jest więc miejsce, żeby pokazać pełną pale-

Inwestycja na 25-lecie
Na początku stycznia oficjalnie otwarto nowy salon 
Mercedes-Benz we Wrocławiu. Inwestycja, 
należąca do Grupy Wróbel, to największy i najnowocześniejszy 
salon niemieckiej marki w Polsce. 

Nowy salon Mercedes-Benz 
w liczbach:

▐ Cztery kondygnacje naziemne i jedna 
 podziemna
▐ Powierzchnia całkowita 9424 m2

▐ Powierzchnia zabudowy – 4440 m2

▐ Kubatura – 52 281 m3

▐ Powierzchnia wystawiennicza (parter 
 i antresola) – 3114 m2

▐ Powierzchnia serwisu (warsztat) 970 m2

▐ Powierzchnia biurowa – 660 m2

▐ Wysokość budynku – 18,94 m
▐ 3 400 m3 betonu
▐ 2 100 m2 szkła
▐ 307 ton konstrukcji stalowej
▐ 520 tys. sztuk kostki betonowej
▐ średnio 140 pracowników Generalnego 
 Wykonawcy dziennie na placu budowy

Od lewej: Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia, Michał Łuczak – prezes Grupy Wróbel, Zdzisław Wiś-
niewski – właściciel firmy AKME, Radosław Kałamaga – dyrektor Oddziału Erbud S.A. we Wrocławiu.

tę możliwości marki. Dodatkowym atutem 

salonu jest lokalizacja – blisko lotniska, ob-

wodnicy Wrocławia i galerii handlowej.

„Nowy salon to zwieńczenie 25 lat dzia-

łalności naszej fi rmy – powiedział Michał 

Łuczak, prezes Grupy Wróbel. – Z  małego 

warsztatu przy Maślickiej doszliśmy aż tutaj. 

Z małej, rodzinnej fi rmy, staliśmy się jednym 

z największych dilerów w kraju i  równocze-

śnie bardzo ważnym punktem na mapie pol-

skiego biznesu, ale wciąż dbamy o  wartości 

rodzinne i  na pierwszym miejscu stawiamy 

człowieka, bo to ludzie są fundamentem 

naszego sukcesu. Dzisiaj jesteśmy już fi rmą 

ogólnopolską, posiadamy 9 oddziałów Mer-

cedes-Benz na terenie pięciu województw, ale 

Wrocław zawsze będzie nam szczególnie bli-

ski, bo stąd się wywodzimy i szczególnie cie-

szy to, że mamy realny wpływ na jego rozwój.” 

W nowym obiekcie będą się też odbywa-

ły wernisaże, koncerty, spotkania autorskie 

czy pokazy fi lmowe. Grupa Wróbel od lat 

jest mecenasem kultury i  sportu, a  dzięki 

warunkom, jakie oferuje nowa siedziba, te 

możliwości będą jeszcze większe. 

W  trakcie prac budowlanych Inwestor 

stosował technologie przyjazne dla środo-

wiska. Materiały, wykorzystywane przy bu-

dowie nowej siedziby, są energooszczędne, 

a specjalne systemy pozwolą na odzyskiwa-

nie ciepła. 

Wartość inwestycji wniosła ponad 50 mln zł.

Na początku kwietnia Grupa Wróbel bę-

dzie świętowała 25-leciecie autoryzacji. ▐

Fot. Grupa Wróbel
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Najczęściej w  transporcie drogowym 

wykorzystywane są naczepy plande-

kowe. Wersja Mega zapewnia większą 

pojemność ładowni, co jest szczególnie istot-

ne przy przewozie objętościowych ładunków. 

Dodatkowe 25 cm wysokości może mieć 

znaczenie. Nic więc dziwnego, że właśnie ten 

typ został wnikliwie przebadany. Do Trailer 

Test Inernational wystawiły swoje pojazdy: 

Fliegl, Kässbohrer, Kögel, Krone, Schmitz, 

Schwarzmüller i po raz pierwszy Wielton.

100 parametrów

Zgodnie z życzeniem organizatorów, do-

starczono pojazdy o objętości ładowni 100 m³,

ze standardowym wyposażeniem (wyklu-

czono wersje „Light”), z  certyfi katem EN 

12642 XL, z  regulowanym dachem, jedną 

osią unoszoną i ze sprzęgiem na wysokości 

950 mm.

Wnikliwe sprawdzanie parametrów na-

czep trwało 2 tygodnie. Odbywało się 

w ośrodku szkoleniowym w Selm niedaleko 

Dortmundu. Sprawdzian miał charakter sta-

cjonarny, z pominięciem jazd testowych. Jury 

skupiło się na dokładnym zbadaniu zarówno 

czynników wpływających na komfort pracy 

kierowcy, jak i wytrzymałość i niezawodność. 

Jeden z siedmiuJeden z siedmiu
Bezpieczeństwo, funkcjonalność i łatwość obsługi to kluczowe czynniki, które powinno się Bezpieczeństwo, funkcjonalność i łatwość obsługi to kluczowe czynniki, które powinno się 
prać pod uwagę przed zakupem naczepy. Dziennikarze europejskich magazynów branżowych prać pod uwagę przed zakupem naczepy. Dziennikarze europejskich magazynów branżowych 
porównali siedem naczep Mega, sprawdzając ich mocne i słabe strony.porównali siedem naczep Mega, sprawdzając ich mocne i słabe strony.

Co tu jest nie tak? Uchwyt do mocowania pasów 
znajduje się na 1/3 wysokości, u dołu ściany. Gdyby 
zamocowano go na górze, zabezpieczenie ściany przed 
ładunkiem byłoby dużo skuteczniejsze.

Pomiar 
siły, jaką 

trzeba 
użyć przy 

odsuwaniu 
plandeki.

www.truck-van.pl
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Dokładnie sprawdzono elementy konstruk-

cyjne, jak: układ jezdny, nogi podporowe, 

zawieszenie, układ hamulcowy i ramę nośną. 

Ocenie poddawano m.in. jakość montażu 

płyt podłogowych, zabezpieczenie antykoro-

zyjne, ale również badano siłę, jakiej wyma-

ga rozsunięcie kurtyny, podniesienie dachu, 

rozsuniecie kłonic czy odblokowanie drzwi. 

Sprawdzano czynniki, które mają wpływ na 

bezpieczeństwo, np. liczbę i  rozstaw otwo-

rów do mocowania pasów oraz desek mon-

towanych między kłonicami, zabezpieczenie 

ściany przedniej i drzwi przed ładunkiem. Za 

pomocą specjalistycznego sprzętu pomia-

rowego odczytywano zarejestrowane para-

metry robocze i  zapamiętane kody błędów 

układów zawieszenia i hamulcowego. Spraw-

dzano funkcjonalność uchwytów ułatwiają-

cych wejście do wnętrza naczepy, szerokość 

i  sposób zamontowania drabinki oraz koła 

zapasowego. Skontrolowano też zgodność 

stanu faktycznego ze specyfi kacją.

W  sumie oceniono ponad 100 parame-

trów, poświęcając jednej naczepie średnio 

5,5 godziny. 

Wielton na czele

Wagę testu podnosi fakt, że jurorzy to nie 

tylko dziennikarze branżowi, ale również prak-

tycy, którym praca kierowcy pojazdu ciężaro-

wego nie jest obca. Doskonale więc znają moc-

Punktacja przyznana na podstawie oceny parametrów mierzalnych

Producent Fliegl Kässbohrer Kögel Krone Schmitz Cargobull Schwarzmüller Wielton
Model SDS 350  K.SCS M Mega Mega Liner S.CS 24/L RH80 NS-3 KM
  Megarunner   SDP 27 eLG4-CS  – 13.62 Mega   /M2_950
Liczba zmierzonych parametrów 46 47 46 47 45 43 42
Suma punktów 131 156 147 158 108 109 152
Średnia ocena końcowa 2,8 3,3 3,2 3,4 2,4 2,5 3,5

To debiut naczepy 
Wielton w Trailer 
Test. Tym bardziej 
cieszy wynik z części, 
która dotyczy oceny 
parametrów mierzalnych. 
W tym roku zadebiutuje 
następna generacja tej 
naczepy. Jak zapewnia 
producent, będzie 
jeszcze lepsza.
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ne i słabe strony pojazdów i potrafi ą zarówno 

docenić sprytne rozwiązania, jak i dostrzec te, 

które nie spełnią zadań im powierzonych.  

Wszystkie wyniki były skrupulatnie noto-

wane. Na ich podstawie zostanie wyłoniony 

zwycięzca. Na razie mamy wyniki zebrane 

tylko na podstawie oceny mierzalnych para-

metrów. Najlepiej wypadł tu Wielton. W ża-

den sposób nie przesądza ona jeszcze o zwy-

cięstwie. Na końcowy wynik trzeba będzie 

poczekać. Zostaną w  nim uwzględnione 

parametry techniczne naczep i  porównane 

poszczególne rozwiązania, gdzie będą brane 

pod uwagę aspekty funkcjonalne. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, KFZ Anzeiger

Sczytywanie 
błędów zapisanych 

w systemie EBS.
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Model BT 200 R jest tak-

że dostępny w  rozmia-

rze 385/55R22,5 oraz 

445/45R19,5 – do użytku w trans-

porcie objętościowym. Solidne 

opony charakteryzują się wysoki-

mi przebiegami i niskim zużyciem 

paliwa zarówno w transporcie re-

gionalnym, jak i dalekobieżnym.

Firma Barum rozpoczęła 

w  ubiegłym roku wprowadzanie 

na rynek swojej nowej linii pro-

duktowej 200 R od opon na oś 

kierowaną i napędową. Ta rodzina 

opon obejmuje teraz trzy nowe 

modele na oś przyczepy. Opona 

na oś przyczepy BT 200 R385/65 

R22,5 charakteryzuje się solidno-

ścią i  uniwersalnością zarówno 

w  dystrybucji regionalnej, jak 

i  transporcie dalekobieżnym po 

autostradach. Ta dostępna rów-

nież w  rozmiarze 385/55 R22,5 

ma wysokie przebiegi i niezmien-

ny poziom bezpieczeństwa jazdy, 

nawet na mokrej nawierzchni. 

Opona ta nie tylko pozwala zoptymalizować ładowność, ale 

również zapewnia wysoką efektywność paliwową, długie 

przebiegi oraz jest oznaczona symbolem M+S. 

„Możliwość optymalizacji ładowności użytkowej poprzez zwięk-

szenie nośności do 10 t na oś, oferowana przez nowe opony do na-

czep 385/65 R22,5 Sava Cargo 4 HL, w połączeniu z niskim zuży-

ciem paliwa oznacza większe zyski dla fl ot 

transportowych. Solidne ogumienie 

zapewnia również długie prze-

biegi i jest interesującym 

wyborem dla operatorów 

fl ot, którzy poszukują 

produktu w euro-

pejskiej jakości za 

atrakcyjną cenę. 

O s z c z ę d n o ś ć 

kosztów ope-

racyjnych jest 

jeszcze większa, 

gdy weźmie-

my pod uwa-

gę możliwość 

bieżnikowania 

dzięki solidnej 

konstrukcji kar-

kasu” – powiedział 

Benjamin Willot, dy-

rektor marketingu opon 

użytkowych Grupy Good-

year w regionie EMEA.

Aby zapewnić długie przebie-

gi i wysoką odporność na uszkodze-

nia, bieżnik wyposażono w  sześć szerokich i solidnych żeber, 

4 stalowe opasania oraz zygzakowaty wzór rowków, który poprawia 

właściwości hamowania na mokrej i suchej nawierzchni. 

Opona 385/65R22,5 ma indeks nośności 164K/158L, a na euro-

pejskiej etykiecie może pochwalić się wydajną klasą ‘B’ w zakresie 

ekonomiki paliwowej i sprawnością klasy ‘C’ pod względem przy-

czepności na mokrej nawierzchni, jak również niskim poziomem 

hałasu o wartości 69 dB, który potwierdzony został symbolem jed-

nej fali.

Oponę do naczep Sava Cargo 4 HL 385/65R22,5, która zastępuje 

standardową wersję, można nacinać i bieżnikować.  ▐

Fot. Goodyear

Do 10 t 
na oś

Ulepszony skład mieszan-

ki gumowej sprawia, że 

modele BT 200 R385/55 

R22,5 i  BT 200 R385/65 

R22,5 są również szczegól-

nie odporne na przecięcie. 

W  połączeniu z  przeprojek-

towanym wzorem bieżnika 

i  stabilnym karkasem zapew-

nia to oponom na oś przyczepy 

długi okres eksploatacji.

Udoskonalona mieszanka bież-

nika oraz nowy bieżnik zostały 

wykorzystane także w  trzeciej 

oponie na oś przyczepy z nowej se-

rii, modelu BT 200 R 445/45R19,5. 

Zapewnia ona wysoką nośność 

i optymalne przebiegi przy niskiej 

średnicy, co czyni ją szczególnie 

odpowiednią do użytku w  trans-

porcie objętościowym.

Pomimo małej średnicy opona 

BT 200 R 445/45R19,5 pozwala 

oszczędzać paliwo w  czasie jazdy 

i  dzięki temu uzyskuje ocenę „B” 

na etykiecie UE dotyczącej opon 

w  kategorii efektywności paliwo-

wej.

Podobnie jak całe ogumienie 

Barum z serii 200 R, opony na oś 

przyczepy bazują na solidnym kar-

kasie ze wzmocnionymi stopkami 

z  kordem stalowym, co pozwala 

je bieżnikować. W  ten sposób te 

opony o  dużych możliwościach 

poprawiają efektywność kosztową 

fl oty w długim okresie.  ▐

Fot. Continetal

Sava Tires wprowadziła 
na rynek oponę na osie wleczone do naczep 
i przyczep Sava Cargo 4 HL, umożliwiającą 
zwiększenie ładowności użytkowej. 
Opona w rozmiarze 385/65R22,5 164 (158) HL 
(High Load) o nowej konstrukcji karkasu 
ma nośność wynoszącą 5 t, co pozwala 
obciążyć oś ciężarem do 10 t. 

BT 200 
z nowymi rozmiarami
Barum poszerzyło swoją ofertę o trzy nowe 
rozmiary opony 200 R na oś przyczepy. 
W rozmiarze 385/65 R 22,5 opona BT 200 R 
otrzymała ocenę „B” na etykiecie UE dotyczącej 
opon w kategorii przyczepności na mokrej 
nawierzchni. 
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Ma zapewniać niezawodność w  kwestii bezpieczeństwa, komfort 

pasażerów oraz długotrwałą eksploatację, która pozwoli zmniej-

szyć koszty użytkowania fl oty. Firestone FS492 do autobusów 

miejskich ma zintegrowane zabezpieczenie ściany bocznej, które chroni 

przed zarysowaniami, otarciami i innymi formami uszkodzeń, wynikają-

cymi z kontaktu z krawężnikami. Zużycie bieżnika można bardzo łatwo 

określić dzięki wskaźnikom zużycia ściany. Jej solidny karkas można bież-

nikować, co zwiększa trwałość i wpływa na okres użytkowania ogumienia. 

Efekt końcowy to krótsze przestoje i niższe koszty bieżące operatorów.

Innowacyjne nacięcia o  zmiennej głębokości zastosowane w tych 

oponach umożliwiają uzyskanie doskonałej przyczepności w  deszczu, 

na śniegu oraz w niskich temperaturach – bez pogorszenia parametrów 

komfortu prowadzenia i  hamowania na suchej nawierzchni. Oznacze-

nia opony M+S i 3PSMF potwierdzają jej całoroczną przydatność, która 

przyczynia się do bezpieczniejszej jazdy w najtrudniejszych warunkach 

zimowych. 

„Ostre zakręty, wysokie krawężniki, częste hamowanie, nieprzewidy-

walne natężenie ruchu, a do tego jeszcze pogoda! Zdajemy sobie sprawę 

z tego, że miasto może być jednym z najbardziej wymagających środo-

wisk. To właśnie dlatego opracowaliśmy oponę, która zapewnia wysoki 

poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz spełni wymagania za-

równo pasażerów, jak i kierowców. Duży przebieg, zwiększona trwałość 

opony i możliwość bieżnikowania zapewnią operatorom dodatkowe ko-

rzyści w postaci wydłużonego czasu użytkowania, a tym samym obniżą 

całkowity koszt w przeliczeniu na kilometr. FS492 spełnia te wszystkie 

wymagania” – mówi Harald Van Ooteghem, senior manager Truck & 

Bus Tyres Category Management w Bridgestone.

Nowa drogowa opona Firestone FS492 do autobusów miejskich jest 

dostępna od grudnia 2016 r. w rozmiarze 275/70R22,5. ▐

Fot. Bridgestone

Jeśli zestaw będzie poruszał się po drogach Skandynawii, 

a w szczególności tych, znajdujących się w Norwegii, musi być 

wyposażony w łańcuchy śniegowe. Właśnie w tym kraju obo-

wiązują bowiem najbardziej rygorystyczne przepisy. Na ich podsta-

wie w północnej części Norwegii posiadanie łańcuchów jest wyma-

gane od 16 października do 30 kwietnia. 

Prawo nakazuje wyposażenie zestawu w minimum 7 sztuk łań-

cuchów, przy ich następującym rozkładzie: oś przednia, kierowa-

na – minimum jeden łańcuch montowany po prawej stronie, oś 

napędowa – cztery łańcuchy, wszystkie koła bliźniaka napędowego 

w łańcuchach, osie naczepy – minimum dwa łańcuchy zamontowa-

ne po skosie, na kołach pierwszej i ostatniej osi.

By właściwie i  bezpiecznie przygotować zestaw, należy się odpo-

wiednio wyposażyć. Na oś przednią eksperci z Inter Cars rekomendują 

łańcuchy o układzie rombowym. Najlepiej kupić takie, które mają atest 

Ö-norm V5119 – będzie można ich użyć na oś napędową w Austrii, 

o ile mamy ten sam rozmiar ogumienia. Przykładowe łańcuchy dla naj-

popularniejszego rozmiaru opon 315/70R22,5 to KWB SPUR-SLV 143.

Na oś napędową polecane są specjalne łańcuchy drabinkowe 

z  kolcami – takie, które mają budowę umożliwiającą bezkolizyjny 

montaż także na wewnętrznych kołach bliźniaka. Przykładowe łań-

cuchy dla najpopularniejszego rozmiaru opon 315/70R22,5 to Pe-

wag norweskie L 10 7 ST E.

Natomiast na osie naczepy powinno się założyć łańcuchy o ukła-

dzie rombowym. Przykładowe łańcuchy dla najpopularniejszego 

rozmiaru opon 385/65R22,5 to KWB SPUR-SLV 312.

Norwegowie nie określają za pomocą normy (jak to czynią Au-

striacy), jak mają być zbudowane łańcuchy. To zdrowy rozsądek 

musi nam nakazać wybór solidnych łańcuchów, które pozwolą na 

pokonanie zaśnieżonych tras w Norwegii. Trzeba pamiętać, że dy-

stanse do przejechania są tam o wiele dłuższe niż w Polsce czy Au-

strii, więc i łańcuchy muszą być wytrzymalsze. Zbytnia oszczędność 

przy zakupie może skutkować koniecznością skorzystania z pomo-

cy „Vikinga”, a  wtedy koszty holowania wielokrotnie przekroczą 

„oszczędność” w trakcie zakupu. ▐

Fot. Inter Cars

Firestone 
do autobusów
Firestone wprowadza na rynek pierwszą 
w historii marki oponę do autobusów miejskich. 
Model FS492 zaprojektowano 
z uwzględnieniem wyzwań, jakie stawia przed 
producentami opon transport miejski. 

Najważniejsze 
są łańcuchy
Jak przygotować zestaw złożony z ciągnika 
siodłowego i naczepy do zimowego wyjazdu 
do Skandynawii? Podpowiadają eksperci 
z Inter Cars. 
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Auta robocze sporadycznie idą pod 

młotek, jeśli już to pod prasę. Po za-

kończeniu ciężkiej służby kończą 

zwykle jako dawcy części i źródło surowców 

wtórnych. Nieliczni, ocaleni „bohaterowie 

szarych dni” wzbudzają większy entuzjazm 

niż stadko Rolls-Royce’ów. Fakt, że nie prze-

kłada się to na ich ceny, stanowi tylko ko-

lejny dowód, że pieniądze to nie wszystko. 

Cudowny dzień, nieprawdaż?

Czerwony furgon o  sylwetce pudełka na 

herbatę został wyprodukowany w  1947 r. 

przez fi rmę Divco. Jest jedną z popularnych 

w krajach anglosaskich dostawczych furgo-

netek, przeznaczonych do rozwożenia mle-

ka czy pieczywa wprost do domów klientów. 

Odmianą tego typu aut są pudełkowate vany 

kurierskie. W naszej części świata nigdy nie 

zdobyły ułamka popularności, jaką cieszą 

się w  Stanach Zjednoczonych. Być może 

dlatego, że sukces Henry’ego Forda i  pro-

dukcji masowej traktowano tam jako naocz-

ny dowód skuteczności metod zarządzania 

spokrewnionych z tayloryzmem, kładących 

nacisk na „maksymalną efektywność”. Do-

stawcze auto, którego praca polegała na 

permanentnym, częściowym rozładunku 

powinno było oferować wygodny dostęp 

do ładowni i  kabiny w  interesie zarówno 

kierowcy, jak i jego pracodawcy. Im szybciej 

wsiadasz, wysiadasz i  rozładowujesz, tym 

więcej klientów obsłużysz w jednostce cza-

su, a czas to pieniądz – w Ameryce bardziej 

niż gdzie indziej. 

Trudno uwierzyć, ale furgonetki takie, 

jak widoczna na zdjęciach były produkowa-

ne od… 1929 roku! Wytwarzano je w  nie-

zmienionej formie jeszcze przez kilka lat po 

II wojnie światowej. Miały kilka pomysło-

wych rozwiązań, które sprawiają, że także 

i  dziś mogłyby służyć za wzór „zaangażo-

wanego pracownika”. Zwarte wymiary i koła 

w  narożach ułatwiały poruszanie się w  cia-

snych miejscach. Duże szyby z nisko biegną-

cą dolną krawędzią dawały znakomitą wi-

doczność, ważną w uliczkach wypełnionych 

domkami, trawnikami oraz piłkami, rowe-

rami i dziećmi. Odsuwane boczne drzwi za-

pewniały świetny dostęp do wnętrza, a w cie-

płe dni można było zablokować je w otwartej 

pozycji i chłodzić się w trakcie jazdy. Kabina 

z  niskim stopniem wejściowym jest „prze-

chodnia” – można wsiadać i  wysiadać z  ła-

twością z prawej i z lewej. Miejsce kierowcy 

zawiera tylko naprawdę konieczne instru-

menty i  wskaźniki. Prościutki, tani prędko-

ściomierz fi rmy Stewart-Warner jest nader 

optymistycznie wyskalowany do 100 mil na 

godzinę (około 160 km/h). Na miejscu fotela 

znajduje się elastycznie umocowane siodełko 

typu rowerowego. Furgonetkę prowadziło się 

na stojąco. Dolnozaworowy sinik ma 4 cy-

lindry, a skrzynia biegów 4 przełożenia plus 

wsteczny. Auto ma ładowność około 1 t. 

U jak kultowy

Zostało zaprojektowane przez fi rmę Twin 

Coach z  Kent w  Ohio, która budowała te 

furgonetki do 1936 w wersji z silnikiem ben-

zynowym lub elektrycznym. W  tym roku 

Twin Coach połączył się z Divco z Detroit 

i furgonetki zmieniły nazwę na Divco-Twin. 

Od 1944 nazywały się po prostu Divco. 

Detroit Industrial Vehicle Company 

– w skrócie Divco – została założona w 1925 r.

przez George’a  Bacona. Jeszcze jako głów-

ny inżynier Detroit Electric Vehicle Com-

pany zaprojektował cztery lata wcześniej 

praktyczną, pomysłową furgonetkę dla 

mleczarzy. Było to elektryczne „pudełko na 

kołach”, które można było prowadzić, stojąc 

z przodu, z tyłu lub na prawym albo lewym 

boku. Powstała także wersja benzynowa. 

Uproszczony wariant, który miał zaledwie 

3 miejsca kierowcy (z przodu i po bokach) 

został pierwszym samochodem nowej fi rmy 

Bacona i wspólników: Divco. 

Z  czasem pojawiły się konwencjonalne 

modele z pojedynczym miejscem kierowcy. 

Próbowano kilku sposobów rozmieszcze-

nia mechanizmów sterowania, kierowni-

cę zastępowano drążkiem, ale najbardziej 

praktyczna okazała się na dłuższą metę 

zwyczajna. Gaz i hamulec, które na począt-

ku były sterowane ręcznie, powędrowały 

na podłogę, ale nie zrezygnowano z ekspe-

rymentów, których celem było ułatwienie 

prowadzenia auta na stojąco. Pojawił się po-

jedynczy pedał obsługujący sprzęgło, a  po 

głębszym wciśnięciu hamulec postojowy. 

Wraz z  nim występował ręczny gaz i  takiż 

hamulec zasadniczy. Produkowano także 

auta z  typowymi mechanizmami sterowa-

nia. Wersje te ugruntowały swoją pozycję, 

gdy rozpowszechniły się w  Divco automa-

tyczne skrzynie biegów. 

Dużo uwagi konstruktorzy poświęcali ła-

downi. Poza zwykłymi furgonami w  latach 

40. XX wieku Divco wprowadziła do pro-

Świeże bułeczki
Na styczniowej aukcji w Arizonie został wystawiony 
na sprzedaż samochód rzadszy niż niejedno Ferrari i bardziej 
oryginalny niż Lamborghini. 

Dwuskrzydłowe, szerokie drzwi zachodzą aż na boki. 
Divco jest praktyczne do najdrobniejszego detalu: wlew 
paliwa jest ulokowany w niszy pośrodku, równie łatwo 
dostać się do niego z obu stron auta. 
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dukcji izotermy i  chłodnie. Wyposażenie 

przedziału towarowego oraz typ drzwi do 

niego prowadzących zależały od ładunku. 

Stosowano np. składane podesty do usta-

wiania skrzynek czy paczek oraz wąskie lub 

szerokie otwory drzwiowe. 

Firma kilkakrotnie dzieliła się, zmieniała 

właściciela i  nazwę. Od 1957 r. była zwią-

zana z produkującą autobusy fi rmą Wayne 

Works z Richmond w stanie Indiana. W la-

tach 60. wprowadziła zatem autobusy pod 

własną marką. Jednak ciągłość zapewniały 

jej furgonetki, przede wszystkim produ-

kowany przez blisko 60 lat Divco model 

U  i  jego liczne odmiany. Miał charaktery-

styczny, półokrągły „nos” (ang. snub-nosed 

– z  zadartym noskiem) i  dwuskrzydłowe, 

składane dźwignią „autobusowe” drzwi do 

kabiny. Powstawał od 1937 do 1986 r. i był 

ostatnim samochodem, noszącym markę 

Divco. Z  czasem zmieniały się źródła na-

pędu oraz detale wyposażenia, ale auto za-

chowało swój niepodrabialny styl do końca. 

Na przestrzeni lat fi rma stosowała m.in. 

4- i  6-cylindrowe, rzędowe silniki Conti-

nental, Hercules, Nash, a w końcu Ford. Na 

początku lat 60. pojawił się 3-cylindrowy, 

dwusuwowy, wysokoprężny Detroit Die-

sel. Z racji długowieczności i oryginalnego 

wyglądu „snub-nosed” Divco obrósł legen-

dą, choć w  przeciwieństwie do taksówek 

Checker cieszy się sławą lokalną, ograni-

czoną głównie do Stanów Zjednoczonych. 

Jest chętnie restaurowany i z upodobaniem 

przerabiany przez fanów aut w stylu kustom 

i hot rod, co jest zapewne wyrazem ich po-

czucia humoru. 

Inne modele Divco, w tym nasz bohater, 

są mniej popularne. Ten egzemplarz pocho-

dzi z najlepszego okresu fi rmy, gdy produk-

cja sięgała kilku tysięcy egzemplarzy rocz-

nie. W 1948 r. padł rekord: 6385 sztuk. 

Auto wymalowane w  barwy piekarni 

„Mouldy J. Mildew” rzeczywiście niegdyś 

przewoziło pieczywo w słonecznej Kalifor-

nii. Ostatnimi czasy było przede wszystkim 

ozdobą parad i lokalnych imprez ulicznych. 

Od czasu ostatniego remontu zdążyło się 

malowniczo zestarzeć. Odbudowa nie naru-

szyła oryginalnego wnętrza, a wspaniałe fel-

gi kół z maleńkimi „kapslami” są fabryczne. 

Organizator aukcji w Arizonie, RM Sothe-

by’s spodziewa się uzyskać za tę furgonetkę 

20÷30 tys. dolarów. Chyba, że na aukcji po-

jawią się wyjątkowo zawzięci amatorzy mle-

ka i chrupiących bułeczek. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Patrick Ernzen – RM Sotheby’s

Oryginalne felgi oraz znak firmowy to jedyne ozdoby tego praktycznego samochodu. Dobrze, że się zachowały! 

Divco jest tak popularny, że wzorem kustomizerów 
wzięła go na warsztat firma Hot Wheels. Modelik 
zadebiutował w 1998 r. i od tego czasu doczekał się 
niezliczonych wersji malowania. Firma nazwała go 
Dairy Delivery, ale inspiracją dlań było Divco z 1985 r. 

Porzucony, ale czy stracony? Wygląda na niezłą bazę 
do odbudowy. Rdzawy Divco zapadł w sen w Hackberry, 
jednym z „miast widm” w Arizonie, opodal dawnej drogi 66. 
Jego spokoju strzeże nie tylko upał i dobermany okolicznej 
ludności, ale również jej colty, co widać po szybie. 

Divco model U zadebiutował 
w 1937 roku i był produkowany 
aż do 1986 r. Jest najbardziej 
znanym i najpopularniejszym 
modelem marki. 

Czterocylindrowy silnik nie był 
w stanie sprostać prędkościomie-
rzowi, wyskalowanemu do 100 mil 
na godzinę. 

Spartańskie wnętrze zawiera tylko 
niezbędne wskaźniki, lekko porozrzucane. 
Wielgachna półka pod szybą to 
jednocześnie pokrywa silnika. 

www.truck-van.pl
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Rynek pojazdów użytkowych o  dmc 

powyżej 16 t odnotował w  2016 r. 

najlepszy wynik sprzedaży w  histo-

rii. Po 11 miesiącach wzrósł o 22% do po-

ziomu 22  260 pojazdów. Taki rezultat to 

przede wszystkim wzmożony popyt na cią-

gniki siodłowe – stanowiły one około 75% 

zeszłorocznej sprzedaży. Zwykle popyt na 

tym rynku był powiązany ze wzrostem PKB. 

Tym razem mimo spadku tego wskaźnika 

ekonomicznego, rynek nie osłabł, a wprost 

przeciwnie. Jak podkreśla Tomasz Cwalina, 

dyrektor sprzedaży w  Scania Polska, seg-

ment ciągników ma w  sobie jeszcze duży 

potencjał do rozwoju. Według przewidy-

wań, rynek europejski będzie się nadal roz-

wijał, a  Polska jest na nim liderem branży 

transportowej. Głównym problemem, z  ja-

kim obecnie borykają się fi rmy transporto-

we, jest brak kierowców. To czynnik, który 

może zahamowywać popyt na pojazdy cię-

żarowe. Z drugiej strony cały czas obserwu-

jemy zapotrzebowanie na usługi transporto-

we w Europie. 

Lider ciężkich podwozi

Dla szwedzkiej fi rmy Polska jest obecnie 

jednym z  pięciu najważniejszych rynków 

na świecie. Do końca listopada zareje-

strowano u nas ponad 4 tys. aut tej marki, 

czyli o  26,5% więcej niż przed rokiem. To 

również najlepszy wynik Scanii w  Polsce. 

W ubiegłym roku wypracowała ponad 18% 

udział w  rynku pojazdów o  dmc powyżej 

16 t, to o  1,2 punktu procentowego więcej 

niż w 2015. „Jestem przekonany, że to zasłu-

ga produktu, który nigdy nie był tak mało 

awaryjny i tak dobry jak teraz. Samochody 

mają najmniej usterek gwarancyjnych w hi-

storii, biją rekordy w  niskim zużyciu pali-

wa, a  nowa generacja idzie jeszcze o  krok 

dalej” – podkreśla Tomasz Cwalina. Trze-

ci rok z  rzędu Scania jest również liderem 

segmentu ciężkich podwozi – jej udział 

wyniósł ponad 23% – w ciągu 11 miesięcy 

sprzedano 711 sztuk. Należy podkreślić, że 

były to podwozia pod zróżnicowane zasto-

sowania, m.in.: 115 pojazdów strażackich, 

85 śmieciarek oraz sporo zabudów kubatu-

rowych do międzynarodowego transportu 

przestrzennego. Warto nadmienić, że ten 

segment rynku jest zmienny, jego wielkość 

zależy od liczby przetargów i realizowanych 

inwestycji. W  tym roku Scania spodziewa 

się tutaj wzrostu.

Po jedenastu miesiącach 2016 r. Scania za-

jęła natomiast drugie miejsce pod względem 

sprzedaży ciągników siodłowych, do listopa-

da włącznie nabywców znalazły 3443 sztuki, 

w tym około 400 w ekonomicznej specyfi ka-

cji Ecolution by Scania. Również około 400 

pojazdów (głównie ciągniki) jest obecnie 

użytkowanych w ramach rocznego wynajmu.

Do dobrego wyniku w tym roku dołożył 

się realizowany od półtora roku program 

„Scania zawsze na czele”, w  którym wzię-

ło udział 57 klientów. Scania udowadnia 

podczas tego programu, że w  normalnych 

warunkach pracy przewoźnika, spalanie 

pojazdów tej marki wychodzi na bardzo 

konkurencyjnym poziomie (średnio 24,17 

przy 28,4 t ładunku). Dzięki programowi do 

Pierwsze egzemplarze nowej generacji Scanii 
trafiły do klientów tuż przed świętami.

Rok wrażeńRok wrażeń
Miniony rok był wyjątkowy dla Scanii. Firma nie tylko obchodziła 125-lecie 
działalności, ale również wprowadziła na rynek nową generację swoich pojazdów. 
Pierwsi klienci odebrali nowe modele tuż przed świętami.

Program „Zawsze na czele” przekonał wielu nowych 
klientów do zakupu pojazdów Scania. 
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nowych klientów szwedzkiej fi rmy trafi ło 

ponad 100 ciężarówek Scania.

Pod koniec wakacji Scania pokazała po-

jazdy nowej generacji. Obecnie oferowane 

są dwa modele nowy i poprzedni, który ma 

być produkowany jeszcze na początku 2018 

roku. Taka polityka wynika z  dość dużego 

zainteresowania starszym modelem i  ko-

nieczności dostosowania linii produkcyj-

nych w  poszczególnych zakładach. Stary 

model jest sprawdzony, ekonomiczny i tań-

szy od następcy, więc najczęściej decydują 

się na niego duże fl oty. Co nie oznacza, że 

Scania nowej generacji nie ma powodzenia. 

Do końca roku sprzedano ponad 100 szt. 

tego modelu, co też głównie wynika z ogra-

niczonych możliwości produkcyjnych. 

Pierwsze egzemplarze trafi ły przed świę-

tami do fi rm: Glob Trans Group sp. z o.o., 

Transport Krajowy i Międzynarodowy He-

lena Koperska-Sokołowska, Przedsiębior-

stwa Usługowo-Handlowego Dariusz Zieja, 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez Re-

natę i  Janusza Murawskich, Przedsiębior-

stwa Handlowo-Usługowego GAWOR Aga-

ta Gawor oraz Ruta s.j. Wśród przekazanych 

ciężarówek były również wersje z nową ka-

biną serii S.

Obsługa na zawołanie

W  minionym roku Scania wprowadziła 

do swojej oferty dynamiczne plany obsługo-

we. Jak wiadomo pojazdy pracują w różnych 

warunkach i potrzebują różnych interwałów 

przeglądowych. Zbyt częste przeglądy gene-

rują niepotrzebne koszty, zbyt rzadkie mogą 

spowodować awarie i związane z nimi niepla-

nowane przestoje pojazdów. Rozwiązaniem są 

dynamiczne plany obsługowe, których kon-

cepcja opiera się na automatycznym komuni-

kowaniu się pojazdu z serwisem. Na bieżąco 

przesyłane są kluczowe dane odczytywane za 

pomocą czujników zamontowanych w pojeź-

dzie, m.in. obciążenie silnika czy zużycie pa-

liwa. W oparciu o te dane odpowiedni algo-

rytm jest w stanie przewidzieć, kiedy pojazd 

powinien pokazać się w  serwisie oraz jaki 

zakres przeglądu jest wskazany. Seriws ma 

za zadanie z  odpowiednim wyprzedzeniem 

skontaktować się z  klientem i  uzgodnić ter-

min wizyty. To standardowe rozwiązanie dla 

każdego kontraktu naprawczo-obsługowego.

Również w 2016 roku Scania wprowadzi-

ła do oferty europejski kontrakt obsługowo-

-naprawczy dotyczący układu napędowego, 

wtryskowego i  wydechowego. W  ramach 

takiej umowy można skorzystać z każdego 

serwisu autoryzowanego na terenie Europy, 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów, co 

w  bardzo dużym stopniu eliminuje ryzyko 

nieprzewidzianych wydatków związanych 

z koniecznością naprawy pojazdu zagranicą.

W tym roku ma zostać również wprowa-

dzona usługa Scania Fleet Care, która ma 

zwiększyć dyspozycyjność pojazdów po-

przez zredukowanie nieplanowanych prze-

stojów. Klient decydujący się na taką usługą 

dostaje do dyspozycji eksperta Scanii, który 

ma dostęp do takich informacji jak: kod błę-

dów generowany przez pojazd oraz wszelkie 

parametry pracy pojazdu. Dzięki temu jest 

on w stanie zaplanować zawczasu wymianę 

zużytej części czy usługę prewencyjną, co 

ma zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu. 

Akcje prewencyjne mają się odbywać pod-

czas zaplanowanego wcześniej przeglądu. 

Program ma być rozszerzony na naczepy.

Na terenie Polski Scania ma obecnie 

38 serwisów w  tym 27 własnych, w  sumie 

zatrudnia 345 mechaników. W  minionym 

roku otwarto serwis w Grajewie, a we Wro-

cławiu powstało centrum likwidacji szkód 

powypadkowych. Znajduje się tam pełna 

kabina lakiernicza. Do dyspozycji klientów 

są również pojazdy zastępcze.

Fifty fifty

W  2016 roku rynek autobusów odno-

tował w  Polsce 11-procentowy spadek, 

natomiast Scania w  tym czasie sprze-

dała o  7 pojazdów więcej, powiększając 

też o  półtora punktu procentowego swój 

udział w  rynku. Nabywców znalazło 

86 autobusów tej marki. Najwięcej, bo 

25 dostarczono w minionym roku do Ja-

strzębia Zdroju.  

Scania ma spory udział w segmencie au-

tobusów turystycznych – 18%, co plasuje ją 

na trzecim miejscu w Polsce. W minionym 

roku nabywców znalazły 52 Scanie Higer 

i 8 Irizarów. 

W 2016 roku Scania postawiła na sprze-

daż autobusów używanych. Firma liczy 

na klientów, których nie stać na pojazdy 

nowe, więc są zainteresowani sprowa-

dzonymi z  Europy Zachodniej. Są one 

remontowane, dodatkowo doposażane 

w systemy wymagane w Polsce i udzielana 

jest na nie gwarancja. Dodatkowo można 

również wykupić kontrakt obsługowo-na-

prawczy.

W Nadarzynie został specjalnie przygo-

towany plac, gdzie będzie się znajdować 

Centrum Pojazdów Używanych. Będą 

tam zarówno autobusy turystyczne, jak 

i  miejskie. W  tym roku Scania sprzeda-

ła 100 używanych autobusów, większość 

miejskich.

W 2017 roku Scania chciałaby dostarczyć 

więcej autobusów miejskich, co jest możli-

we, biorąc pod uwagę zapowiadane przetar-

gi, np. w  Warszawie. W  sumie plany opie-

wają na ponad 100 pojazdów nowych i tyle 

samo używanych.

W  przyszłym roku Scania dokończy 

wprowadzanie nowej gamy ciężarówek 

– na rynek trafi ą kolejne modele: budow-

lane i  dystrybucyjne, oraz silniki o  niż-

szych mocach. Odbędzie się również kon-

kurs dla mechaników Scania Top Team, 

którego światowy fi nał zaplanowano na 

2018 rok. Konkurs dla młodych kierow-

ców Young European Truck Driver ruszy 

dopiero w 2018 r. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Scania

W 2016 r. Scania zwiększyła sprzedaż autobusów. Aż 25 
miejskich pojazdów trafiło do Jastrzębia Zdroju.
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Expert zmienił się od podstaw, co jest 

wynikiem postępującej specjalizacji 

tego modelu. Pierwsza generacja z  lat 

1994–2006 bazowała na rodzinie miniva-

nów sprzedawanych pod markami: Citroën, 

Peugeot, Fiat i  Lancia. Jej przedstawicielem 

był Peugeot 806, a Expert był jego wariantem 

użytkowym. Druga generacja uniezależni-

ła się w  znacznej mierze od niewygodnego 

pokrewieństwa z  minivanem, ale stylistycz-

nie wciąż ciążyła ku dużym samochodom 

osobowym. Trzecia stanowi przełom i  jako 

twórcze rozwinięcie amerykańskiej zasady 

„dużo blachy, mało szkła” zapoczątkuje być 

może nowy trend w projektowaniu europej-

skich samochodów dostawczych. 

Od początku do końca

Sylwetka Experta jest bardziej zwarta, 

przedni i  tylny zwis są krótsze. Gdy w  po-

przednim modelu w  wariancie bazowym 

ich długość wynosiła odpowiednio 975 

i  830 mm, w  nowym standardowym wy-

nosi 881 i  803 mm, za to rozstaw osi jest 

o 275 mm dłuższy. Ponadto obecny wariant 

wydłużony ma większy zwis tylny niż po-

przednik i pojawił się w gamie krótki wariant 

compact. Szerokość i wysokość nie zmieniły 

się znacząco w  stosunku do poprzedniego 

modelu. Expert ma trzy wyraźnie różniące 

się wersje długości: compact, standard i long, 

które lepiej dopasowują się do oczekiwań 

różnych grup odbiorców. 

Biały furgon jest w  wersji standardowej, 

mierzącej bez mała 5 m długości. Można 

przyjąć, że tego typu samochody będą naj-

częściej wybierane przez klientów jako naj-

bardziej uniwersalne. Wewnątrz ma trzy 

miejsca, oddzielone od ładowni stałą prze-

grodą z  blachy. Dopłacając 

2160 zł netto można otrzy-

mać pakiet Moduwork, 

którego główne elementy to 

klapa w  ściance działowej 

i  fotel pasażera z  unoszo-

nym siedziskiem. Umożli-

wia on przewożenie długich 

przedmiotów i zwiększa nie-

co przestrzeń bagażową. Po 

uchyleniu klapy, ładownia 

mierzy w najdłuższym miej-

scu 3674 mm, a jej objętość 

wzrasta z 5,3 do 5,8 m3. 

Zamiast standardowej przegrody, moż-

na również zamówić za 1000 zł przegrodę 

z  szybą. Zyskuje się lepszą kontrolę nad ła-

dunkiem, a  w  połączeniu z  przeszklony-

mi drzwiami tylnymi lepszą widoczność. 

Przegroda z  szybą umożliwia pochylenie 

oparcia kierowcy o dodatkowe 8,5° lub uzy-

skanie o  40 mm większego zakresu regula-

cji wzdłużnej w  stosunku do standardowej 

ścianki, co korzystnie wpływa na komfort. 

Krępa sylwetka auta z  wysoko położo-

nymi refl ektorami jest interesująca. Okna 

boczne są nie tylko stosunkowo małe, ale 

mają jeszcze podcięcia w narożach. Peugeot 

wygląda solidnie i „mocno stoi” na szeroko 

rozstawionych kołach. Wnętrze przynosi 

podobne wrażenie. Jest spokojne, na tablicy 

rozdzielczej dominują linie poziome. Ład 

i ogólny schemat rozmieszczenia przełączni-

ków przypominają nieco Volkswagena, choć 

włącznik świateł jest „po francusku” na dźwi-

gience pod kierownicą. Sama kierownica jest 

pozbawiona przycisków, zgromadzono je na-

tomiast na dwóch dżojstikach umocowanych 

do kolumny: z  lewej jest sterowanie tempo-

matem, z prawej radiem i telefonem. 

Schowki to mocna strona Experta. Jest ich 

dużo i mają zróżnicowaną wielkość. Po stro-

nie pasażera przygotowano dwie głębokie 

półki, z których jedna jest zamykana. Cieka-

we są też liczne, wąskie półeczki, na których 

można ulokować rzeczy podręczne, a  także 

naprawdę duże. Wygodne są łatwo dostępne 

schowki w  górnej części boczków. Brakuje 

nieco półki nad przednią szybą. Konstrukcja 

stelaża sprawia, że trudno sensownie wyko-

rzystać sporą skądinąd skrzynię pod kanapą 

pasażerów. 

Napakowany
Pojawienie się nowego Experta po 10 latach produkcji 
poprzedniego modelu musiało wzbudzić sensację. Czy kilka 
miesięcy po premierze nadal jest o czym mówić? 

Peugeot Expert Premium Standard 
2,0 BlueHDi 120 KM S&S – furgon

Dmc (kg) .............................................................................3100
Masa własna (kg) ...............................................................1613
Ładowność (kg) ..................................................................1487
Objętość ładowni (m3) ...........................................................5,3
Długość ładowni (mm) ........................................................2512
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm)............1636/1258
Maks. wysokość ładowni (mm) ...........................................1397
Wys. podłogi ładowni nad jezdnią min./maks. (mm) .....544/613
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
Tylnych ...................................................................1282 × 1220
Bocznych ..................................................................935 × 1241
Rozstaw osi (mm) ...............................................................3275
Długość/szerokość/wysokość (mm) .................4956/1920/1895
Średnica zawracania (m) .....................................................12,4
Liczba miejsc ............................................................................5
Silnik ....................................................................... 2,0 BlueHDi
Liczba cylindrów .......................................................................4
Pojemność (cm3) ................................................................1997
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .......................122/90/3750
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) .............340/2000
Skrzynia biegów .......................................................................6
Prędkość maksymalna* (km/h) .............................................170
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .......................................5,3
Gwarancja .........................................................................2 lata
Przeglądy ......................................... co 40 tys. km lub co 2 lata
Cena wersji podstawowej Standard (zł netto) .................81 500

*według danych producenta
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Ładownia ma regularny kształt, przełama-

nie, które zwęża ją w górnej części, znajduje 

się dość wysoko – to jeden z pożytków pły-

nących z  wąskich okien. Furgon był wypo-

sażony w płytę antypoślizgową na podłodze 

oraz okładziny ścian bocznych ze sklejki. 

Elementy te należą do opcji, jest kilka zesta-

wów do wyboru, niemniej ich użyteczność 

zawsze jest nie do przecenienia. W standar-

dzie w Expercie tej wielkości jest 6 uchwytów 

w podłodze do mocowania ładunku. 

Wyciszony

Peugeot jest cichy i  przyjemny podczas 

jazdy. Przydałby się uchwyt, ułatwiający 

wsiadanie. Wysoko poprowadzona pokry-

wa silnika sprawia, że pozycja kierowcy jest 

wyprostowana i  przypomina tę, jaką zaj-

muje się w  większych dostawczakach kla-

sy 3,5 t masy całkowitej. Fotele są typowo 

francuskie, czyli bardzo miękkie, ale po kil-

ku godzinach jazdy człowiek nie wychodzi 

z samochodu zdrętwiały. Podwójna kanapa 

pasażerów pod względem swoich wymia-

rów oraz wygody odpowiada panującym 

w tej klasie normom. Niewielka powierzch-

nia przeszklona oraz uporządkowana forma 

i ciemne wykończenie górnej części tablicy 

rozdzielczej czynią wnętrze dość przytul-

nym. Wskaźniki w  nietypowej, kanciastej 

oprawie są czytelne. Projektantom Experta 

(oraz bliźniaczych Citroëna Jumpy i Toyoty 

Proace) w ogóle należą się słowa uznania za 

umiar godny Pininfariny – z tego słynnego, 

włoskiego studia stylistycznego wyszło na 

przestrzeni lat sporo najpiękniejszych, oso-

bowych Peugeotów. Expert jest podobnie 

jak one pełen równowagi, estetyczny i funk-

cjonalny. Ponadto „lubi” zrównoważonych 

kierowców. 

120-konny silnik wysokoprężny bez trudu 

rozpędza załadowane nawet auto. Świetnie 

działa system start-stop, włącza się błyska-

wicznie. Choć na obecnie stosowane systemy 

nie można narzekać, Peugeot i tak wyróżnia 

się na plus. Skrzynia biegów działa lekko 

i dość precyzyjnie. Jednak wymieniane przez 

producenta zużycie paliwa nie tak łatwo 

osiągnąć. Na trasie z Warszawy do Kielc, któ-

ra w większości przebiega drogą dwupasmo-

wą i jedynie na odcinku około 50 km przed 

samymi Kielcami obfi tuje we wzniesienia, 

udało nam się osiągnąć przeciętne spalanie 

7,5 l/100 km. Jadąc z prędkością 90÷100 km/h

można było zmieścić się w  6 l/100 km, ale 

już przy 120 km/h zużycie oleju napędowego 

rosło do 9 l/100 km. Za to w mieście pozo-

stawało na nader umiarkowanym poziomie 

7 l/100 km. 

Jak na auto z  tak dużym w  stosunku do 

długości rozstawem osi, Peugeot jest zwrot-

ny, średnica zawracania wynosi nieco ponad 

12 m. Względnie mała powierzchnia prze-

szklona nie jest przeszkodą podczas jazdy 

ulicznej i manewrowania, choć są dwa man-

kamenty: trudno zorientować się, jak daleko 

sięga przód auta, a boczne lusterka wsteczne 

są nieco zbyt wąskie. 

Ciekawym detalem jest rozdzielenie wle-

wów paliwa i AdBlue. Ten drugi znajduje się 

za drzwiami kierowcy, a  pierwszy w  okoli-

cach tylnego koła pod klapką. Pomyłka przy 

„uzupełnieniu płynów” jest raczej wyklu-

czona, ale klapka z  tyłu bardziej się brudzi, 

a obudowa rury, która łączy wlew oleju napę-

dowego ze zbiornikiem uszczupla minimal-

nie ładownię. 

Peugeot Expert jest harmonijnie zbudowa-

nym, przyjemnym w kontakcie samochodem, 

który działa tak, jak się tego od niego oczeku-

je. Obok konkurentów prezentuje się orygi-

nalnie, a  jego duże, gładkie ściany są znako-

mitym miejscem na reklamę. Dodając do tego 

bogate wyposażenie opcjonalne obejmujące 

systemy informacji i  rozrywki, otrzymujemy 

samochód, przy którym po chwili nasuwa się 

pytanie: dlaczego nie? ▐

Michał Kij
Fot. R. Romaniuk

Piętrowe schowki przed 
pasażerem – pojemne i łatwo 
dostępne. 

Boczki drzwi zawierają typową kieszeń u dołu i mniejszą, bardzo praktyczną 
u góry. Przy wsiadaniu można złapać się kierownicy, ale wygodniejszy byłby 
uchwyt. W rogu, przy stopniu niebieski wlew AdBlue.

Skrzynia pod kanapą jest 
duża, ale korzystanie z niej 
utrudnia stelaż siedziska. 

Ładownia ma regularny kształt, nadkola są płaskie i sięgając niemal 
do krawędzi drzwi, ułatwiają utrzymanie w niej porządku. Ten egzemplarz 
ma na podłodze płytę antypoślizgową i okładzinę ze sklejki na ścianach. 

Duże wskaźniki są dobrze widoczne. Pozioma 
konsola środkowa ułatwia wygospodarowanie miejsca 
dla pasażera siedzącego przed nią. 
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Modele okrzepłe na rynku czyni się 

pożądanymi, podmalowując je. 

Korekta refl ektorów, podciągnięcie 

wlotu powietrza, więcej kieszonek i  coś na 

wzmocnienie. Sposoby stare jak Benz Pa-

tent-Motorwagen, którego kolejne warianty 

powstałe po 1886 r., miały coraz bardziej 

wydajne silniki. 

Caddy w  obecnej postaci jest produ-

kowany zaledwie 14 lat. Niewiele, jak na 

dostawczego Volkswagena. Pionierski 

T1 był wytwarzany 17 lat, a LT pierwszej 

generacji przez 21 lat. Jeszcze bardziej 

długowieczne bywały Citroëny. „Blaszan-

ka” typu H budowana była przez 33 lata, 

a  furgonetki na bazie 2CV przez 27 lat. 

Berlingo II generacji, wytwarzane dopiero 

dziewiąty rok wygląda na model stojący 

u progu dorosłości. 

Jednak w XXI wieku wszystko dzieje się 

szybciej, na co wpływ mają ustawodaw-

cy, żądający czystego powietrza i  niskiego 

spalania dla wszystkich i  za wszelką cenę. 

Po okresie zachwytu oszczędnymi dieslami 

o  małej emisji spalin, przyszła pora kilka 

lat temu na „downsizing” silników, który 

poskutkował jeszcze oszczędniejszymi jed-

nostkami wysokoprężnymi oraz doganiają-

cymi je maleńkimi benzyniakami. Oczywi-

ście doskonałe wyniki laboratoryjne trudno 

powtórzyć w zwykłej eksploatacji. Nawet se-

ryjne systemy start-stop niewiele wnoszą do 

obniżenia zużycia paliwa, skutkując głównie 

większym skomplikowaniem konstrukcji 

pojazdu i wzrostem jego masy. Przy okazji 

jednak dawny dylemat: benzyna czy diesel 

znów stał się trudniejszy do rozstrzygnięcia. 

Norma 2015

Porównujemy samochody, które różnią 

się nie tylko silnikami, ale fi lozofi ą kon-

Na niebiesko
Diesel czy benzyna? Berlin czy Paryż? Kawa czy herbata? I wszystkie te pytania, 
na które odpowiedź może być tyko jedna. 

Okienko w klapie Citroëna jest dużym ułatwieniem. Volkswagen wygląda z tyłu wyjątkowo solidnie, co widać i czuć, gdy unosi się i zamyka klapę. 
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aby zdecydować, czy redukcja jest koniecz-

na, czy może Berlingo lepiej „pociągnie” na 

aktualnym biegu. 

Volkswagen to fontanna radości, o ile za-

pomnieć, że samochód użytkowy służy do 

oszczędzania i  pracy, o  czym z  upodoba-

niem przypomina dział promocji. Moc jest 

wyższa niż w  Berlingo, maksymalny mo-

ment obrotowy niższy, ale dostępny w szer-

szym zakresie obrotów. Podobnie jak w Ci-

troënie silnik ma pojedynczą turbosprężarkę 

z chłodnicą powietrza doładowującego (in-

tercoolerem). Jak na jednostkę o  tak dużej 

mocy w  stosunku do pojemności, motor 

Volkswagena jest elastyczny. Utrzymując 

go na obrotach średnich i wysokich, można 

jeździć szybko, fundując sobie sporo frajdy. 

6-biegowa skrzynka jest cenna zwłaszcza 

na długich trasach. Redukuje obroty silni-

ka przy dużej prędkości, choć po „szóstkę” 

można sięgać także w mieście. 

strukcji. Tym razem Citroën występuje 

w  roli tradycjonalisty. Jego 100-konny die-

sel o pojemności 1,6 l pojawił się w ofercie 

wiosną 2015 r. Mimo stosunkowo wysokiej 

mocy, prezentuje się jako niezbyt wysilony 

nie tylko na tle konkurencji, ale również 

innych silników z palety Berlingo. W prze-

szłości kotwiczy go również 5-biegowa, 

ręczna skrzynia, z jaką jest połączony. 

Volkswagen to awangarda: benzyno-

wy TSI o pojemności zaledwie 1,4 l osiąga 

słuszne 125 KM i współpracuje z przekład-

nią 6-biegową, w  tym wypadku manualną, 

choć dostępna jest również zautomatyzo-

wana DSG. Silnik ten pojawił się w  gamie 

w  połowie 2015 r. Zarówno Berlingo, jak 

i Caddy używają na określenie silnika słów-

ka „blue”. Citroën ma BlueHDi, a  Volks-

wagen TSI BlueMotion. Obie jednostki są 

zgodne z  normą Euro 6. Błękit kojarzy się 

z czystym niebem, a szerzej z pewnego ro-

dzaju spokojem i  monotonią, by nie rzec 

– nudą. Niebieski silnik to nie to samo, co 

czerwony, czyż nie? 

Samochód dawno temu wyszedł z roman-

tycznego okresu, gdy porywał tłumy. Dziś 

raczej straszy, a  reklamy podkreślają cechy 

wiążące się z najbardziej przykrymi aspek-

tami jego eksploatacji: systemy bezpieczeń-

stwa mają chronić przed zagrożeniem utraty 

zdrowia i życia, a silniki „blue” przed zatru-

waniem otoczenia. No cóż, wstawanie grozi 

upadkiem, a oddychanie grypą. 

Konstruktorzy i  nabywcy mają więcej 

rozsądku niż twórcy strategii marketingo-

wych. Dlatego nowe silniki są nie tylko bar-

dziej ekologiczne, przynajmniej z założenia, 

ale także temperamentne, co przejawia się 

przyjemnością z jazdy. W Citroënie można 

liczyć na stosunkowo wysoki, choć krót-

ko dostępny moment obrotowy. Skuteczne 

rozpędzanie wymaga od kierowcy szybkiej 

zmiany przełożeń, a  przy wyprzedzaniu 

warto „konsultować się” z  obrotomierzem, 

*według danych producenta

   Citroën Berlingo Volkswagen Caddy
   Multispace XTR Trendline
Dmc (kg) 2065 2200
Masa własna (kg) 1549 1492
Objętość bagażnika 
 do poziomu półki/maksymalna (dm3) 675/3000 750/3030
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) 592 575
Wymiary tylnych drzwi w świetle: 
 szerokość/wysokość (mm) 1100/1250 1185/1134
Rozstaw osi (mm) 2728 2681
Długość/szerokość/wysokość (mm) 4380/1810/1862 4406/1794/1866
Średnica zawracania (m) 11 11,1
Liczba miejsc 5 5
Silnik  1,6 BlueHDi 100 1,4 TSI BlueMotion
Rodzaj paliwa olej napędowy benzyna
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 1560 1395
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 100/73/3750 125/92/5000
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) 254/1750 220/1500÷3500
Liczba biegów/typ skrzyni 5/ręczna 6/ręczna
Prędkość maksymalna* (km/h) 166 185
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 4,3 5,9

Pomysłowa i urozmaicona tablica rozdzielcza Citroëna jest przeciwieństwem nieskomplikowanej, choć w tym wariancie wyjątkowo eleganckiej deski Volkswagena. 
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Miały po 5 miejsc. Berlingo występował 

jako bogaty XTR z  „terenowymi” elemen-

tami stylistycznymi. Z  kolei Caddy jako 

Trendline miał atrakcyjne malowanie, do 

którego dobrane były felgi oraz elemen-

ty wykończenia wnętrza. Oba samochody 

miały przyciemnione szyby w  przedziale 

pasażerskim, a wystrój nadawał im wyjątko-

wy charakter. 

Wnętrze Citroëna jest bardziej urozma-

icone, co znajduje praktyczny wyraz w róż-

norodności i  liczbie schowków. Bardzo 

przydatne było uchylane okno w tylnej kla-

pie, przez które można coś szybko wrzucić 

lub wyjąć. Volkswagen miał klapę z oknem 

umocowanym na stałe, która choć solidna, 

nie dawała tej swobody doraźnego „dorzu-

cania” do auta, jak okno Citroëna. Tylne 

fotele francuskiego samochodu nieco lepiej 

„trzymają” pasażerów, co przydaje się, gdyż 

Berlingo ma względnie miękkie, komforto-

we zawieszenie. Tylny rząd siedzeń Volks-

wagena w pełni zasługuje na miano kanapy, 

jest raczej płaski i  twardawy. Zawieszenie 

także jest sztywniejsze niż w Citroënie. Ber-

lingo było bogatsze w  pożyteczne akceso-

ria, jak składane stoliki czy siatka chronią-

ca przed bagażem załadowanym po dach. 

Caddy z kolei syciło gust rozglądający się za 

dozą sportowej elegancji, choć wspomniana 

siatka jest na liście opcji, którą warto swoją 

drogą przejrzeć w  poszukiwaniu atrakcyj-

nych dodatków. Podsumowując: Berlingo 

to kredens z  mnóstwem pomysłowych za-

kamarków, Caddy – stalowy regał o nieza-

chwianej funkcjonalności. Wrażenia z jazdy 

odpowiadają temu porównaniu: Citroën jest 

bardziej „gabinetowy”, wyciszony, Volkswa-

gen zaś biurowy, konkretny, zdecydowany. 

Zatem diesel czy benzyna? Diesel jest 

droższy, ale oszczędniejszy i  bardziej dłu-

gowieczny, silnik benzynowy tańszy, lecz 

zużywa więcej paliwa, a  trwałość małych, 

wysilonych jednostek stoi pod znakiem 

zapytania. W  tym konkretnym przypad-

ku ceny Berlingo XTR ze 100-konnym 

BlueHDi zaczynają się od 65 690 zł netto, 

a Caddy Trendline ze 125-konnym TSI od 

63 750 zł wzwyż. Różnica na tyle niewielka, 

że doniosłości nabiera przewidywany spo-

sób eksploatacji, w  tym osiągane rocznie  

przebiegi oraz upodobanie użytkownika 

do określonego typu silników, o marce nie 

wspominając. 

Kofeina i  teina to dwie nazwy tego sa-

mego związku, jedynie jego źródło jest 

inne. Oba typy silników osiągnęły podobny 

stopień skomplikowania i  do żadnego nie 

warto podchodzić tylko z kluczem płaskim. 

Może więc benzyna czy diesel, czyli orzeł 

czy reszka? ▐

Michał Kij
Fot. R. Romaniuk

Oba silniki mają porównywalną kulturę 

pracy. Jak na diesla HDi jest dość „miękki”, 

z  kolei benzynowy TSI może zawyć, gdy 

sięgnąć do głębin jego możliwości. Obydwa 

z tą samą niechęcią schodzą do wartości zu-

życia paliwa podawanych przez producen-

tów. Przeciętna z jazdy w ruchu mieszanym, 

z dużym udziałem odcinków pozamiejskich 

wyniosła około 25% więcej niż podawana 

przez fabrykę. Na każde 100 km Citroën za-

dowalał się 5,5 l oleju napędowego, a Volks-

wagen 7,3 l benzyny. 

Firma i funkcja

Oba auta były w  osobowych wersjach, 

równie przydatnych do fi rmy, co do domu. 

Prawdziwie wakacyjnym rozmiarom bagażnika towarzyszą skrytki po bokach.

W Berlingo stoliczki i wyprofilowane boki oparć, w Caddy płasko i ograniczony dostęp do 
uchwytów na kubki. Składanie tylnej kanapy, celem powiększenia bagażnika nie nastręcza 
trudności w żadnym z aut. 

Plusy i minusy

 Citroën Berlingo Multispace XTR

Spokojny silnik.
Różnorodne wyposażenie praktyczne.
Komfortowe zawieszenie.

Brak szóstego biegu.
Wrażliwość na boczny wiatr.
Przeciętna jakość wykończenia. 

Volkswagen Caddy Trendline

Estetyczne wykończenie.
Zawieszenie dobre do szybkiej jazdy.
Silnik o sporym temperamencie.

Ciężka klapa bagażnika.
Przeciętna funkcjonalność wnętrza.
Niskie spalanie tylko przy ślamazarnej jeździe. 
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26 - 27 kwietnia 2017

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
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