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 1  marca –  KRAKÓW 
 7   marca 
 14 marca
 22 marca  –  WARSZAWA

      (Ptak Warsaw Expo)
 28  marca –  LUBLIN
 4  kwietnia
 20   kwietnia
 26   kwietnia –  SOSNOWIEC 
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Od 1 marca zacznie obowiązywać pakiet transportowy, który nakłada na firmy transportowe 

obowiązek zgłaszania i monitorowania transportu tzw. towarów wrażliwych, w tym objętych 

akcyzą, jak: paliwa, tytoń czy alkohol etylowy skażony, ale lista jest wciąż otwarta. Wystar-

czy rozporządzenie rządu, żeby dopisać do niej kolejne pozycje. I to budzi sporo niepokoju 

wśród przewoźników. 

Chodzi o ukrócenie szarej strefy i ściągnięcie należnego podatku VAT od tych, którzy do tej 

pory starali się tego unikać. Wg rządu już w tym roku obowiązek rejestracji każdego takiego 

przewozu przyniesie budżetowi państwa 330 mln zł, w przyszłym – ponad miliard.

Niestety, kosztem przewoźników. Wypełnienie obowiązków nakładanych przez pakiet 

transportowy wiąże się 

nie tylko z dodatkowymi 

czynnościami, ale rów-

nież dodatkowym wypo-

sażeniem pojazdu. Każdy 

pojazd będzie musiał być 

zaopatrzony w sprawny 

lokalizator GSM-GPRS. 

O ile nowoczesne pojazdy 

mają dzisiaj na pokładzie 

systemy telematyczne, 

które pozwalają śledzić 

drogę auta, o tyle starsze 

już niekoniecznie. Pakiet 

transportowy może więc 

najmocniej uderzyć 

w małych przedsiębior-

ców. Dodatkowe koszty 

związane z biurokracją i wyposażeniem mogą również wpłynąć na cenę przewozu.

Brak lokalizatora albo kłopoty z jego funkcjonowaniem będą podlegały wysokim karom 

finansowym. Ci, którzy nie dopełnią obowiązku, zapłacą do 7,5 tys. zł. Z zebranych w ten 

sposób danych będą mogli korzystać między innymi funkcjonariusze służby celno-skarbo-

wej, policji, Straży Granicznej czy Inspekcji Transportu Drogowego.

Pakiet przewozowy zobowiązuje firmy transportowe również do specjalnych zgłoszeń 

w e-rejestrze. Przed wysyłką transportu muszą uzyskać ważny 10 dni numer referencyjny. 

W przypadku nieprawidłowości wysyłający lub odbierający towar będą podlegali karze 

o wartości do 46% przewożonego towaru, ale nie mniej niż 20 tys. zł.

Wszyscy są zgodni, że uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce jest bardzo istotne. 

Pakiet przewozowy to trzecia duża regulacja, która według rządu ma doprowadzić do zlikwi-

dowania szarej strefy i przestępstw m.in. na rynku paliw. Z jej powodu każdego roku budżet 

państwa traci ok. 10 mld zł. Pierwszym krokiem w kierunku uszczelnienia systemu był tzw. 

pakiet paliwowy, a następnie energetyczny.

Wątpliwości budzi też tempo wprowadzanych zmian. Okres przejściowy potrwa miesiąc. Od 

1 kwietnia wszystkie uchybienia będą karane. Przewoźnicy mają więc mało czasu. ▐
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Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce 
w latach 2004–2016
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P lusy wyparły minusy. Wysoki kurs 

euro w powiązaniu z niską ceną oleju 

napędowego pozwoliły więcej zaro-

bić. A dodatkowe fundusze trzeba było za-

inwestować, bo zleceń nie brakuje. Rosną-

ce zapotrzebowanie na transport drogowy 

w Europie i konkurencyjność polskich prze-

woźników na tym rynku umocniły naszą 

pozycję. Mimo słabnącego PKB fi rmy trans-

portowe nie mogły narzekać. 

Walka na górze

Rynek pojazdów ciężarowych o  dmc 

powyżej 6 t w  2016 r. urósł o  prawie 19%. 

W  sumie zarejestrowano 26 305 pojazdów 

ciężarowych, czyli o prawie 4 tys. więcej niż 

w rekordowym 2007 r. Wówczas fi rmy trans-

portowe na zamówione pojazdy musiały dłu-

go czekać, nawet rok. Zanim się doczekały, 

rynek się załamał, fi rmy bankrutowały, a par-

kingi fi rm leasingowych zapełniły niespłacal-

ne ciężarówki. Kryzys trwał długo i  piętno, 

jakie odcisnął, do dziś hamuje nieprzemyśla-

ne inwestycje. I dobrze. Miejmy nadzieję, że 

tym razem historia się nie powtórzy. 

Najmniej pojazdów zarejestrowano w stycz-

niu i  lipcu, najwięcej w marcu, czerwcu i we 

wrześniu. Rekordy wzrostu to marzec, luty 

i styczeń (rok wcześniej był spadek), na lekkim 

minusie w  porównaniu z  rokiem ubiegłym 

były lipiec i październik.

Po roku na pozycję lidera znowu wysu-

nął się DAF. Zarejestrowano w  Polsce 4807 

pojazdów tej marki, o 23% więcej niż przed 

rokiem. Do DAF-a należało ponad 18% ryn-

ku. Na drugiej pozycji uplasował się MAN, 

spadając z  pierwszego miejsca zdobytego 

w  2015 r. Dostarczył 4691 egzemplarzy. To 

o 12% lepszy wynik niż w 2015 r. Od lidera 

dzieli go różnica zaledwie 116 pojazdów. Do 

MAN-a należy prawie 18% rynku. Na trzecie 

Rekord
W roku 2016 padł rekord. 
Zarejestrowano w Polsce 
najwięcej nowych pojazdów 
ciężarowych o dmc 
powyżej 6 t w historii. 
Mimo chronicznego braku 
kierowców i trudności 
związanych z płacą 
minimalną w Niemczech 
czy we Francji, polskie firmy 
transportowe nadal rządzą 
na rynku europejskich 
przewozów towarowych.

Zbigniew Kołodziejek, dyrektor marketingu DAF Trucks Polska

Rok 2016 to kolejny z rzędu rok wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych w Polsce, w któ-
rym przekroczone zostały prognozy z początku roku. Ciężki segment (pow. 16 t dmc) wzrósł 
o 20,7%. Lekki pozostaje w wieloletnim trendzie spadkowym i zmniejszył się o 1,8%. Wzrost 

popytu na ciężkie pojazdy to wynik większego zapotrzebowania na 
transport i rosnący udział polskich firm w międzynarodowych przewo-
zach drogowych w Europie. Polscy transportowcy znani są z olbrzymiej 
elastyczności, działając na jednym z najbardziej konkurencyjnych ryn-
ków. Do tego najnowocześniejszy tabor, terminowość dostaw, szeroki 
wachlarz usług dodatkowych i solidność działania. 
Odnotowaliśmy wzrost udziału we wszystkich głównych segmentach 
polskiego rynku, ponieważ coraz więcej polskich flot decyduje się na po-
jazdy marki DAF. Klienci wybierają bezkompromisową jakość, najniższe 
koszty kilometra, najwyższą dostępność pojazdów oraz najwyższy kom-
fort kierowców. Myślę, że właśnie dlatego marka DAF od 11 lat nieprze-
rwanie jest liderem sprzedaży ciągników siodłowych w Polsce. W trans-

porcie – szczególnie międzynarodowym – panuje olbrzymia konkurencja między przewoźnikami. 
Dlatego zależy im, żeby samochód był najbardziej efektywny i ekonomiczny. DAF ma w swojej 
ofercie właściwy model do wszelkich drogowych zastosowań transportowych. Każdy przewoźnik 
znajdzie najskuteczniejsze rozwiązanie do swoich specyficznych wymagań. To co robimy – robi-
my konsekwentnie. Nasi konkurenci realizują podobne zadania, ale suma tych działań daje efekt 
w postaci wyborów klientów. Drobne różnice działające na naszą korzyść wychwytują klienci. Re-
jestracje marki DAF osiągnęły dynamikę większą o 3%, osiągając 19,4% rynku z wynikiem 4728 
pojazdów. To był najlepszy rok pod względem wolumenu dostaw w historii marki DAF w Polsce. 
W bieżącym roku przewidujemy dalszy wzrost rynku, ale już na mniejszą skalę. Oczywiście głównym 
czynnikiem generującym większą sprzedaż jest rosnące zapotrzebowanie na transport. Systematycz-
nie rośnie gospodarka polska i europejska. Niezmiennie polski transport będzie utrzymywał znaczący 
udział w europejskim rynku. Czynnikami stymulującymi wzrost są też tendencje dotyczące taboru 
i związanych z nim usług. Obserwujemy skrócenie okresu użytkowania pojazdu. Zauważamy również 
rosnące zainteresowanie wynajmem długoterminowym. Nasi klienci stają się coraz bardziej profe-
sjonalni i starają się skupiać na tym, co robią najlepiej, a jest to świadczenie usług transportowych. 
Obsługę otoczenia tej działalności coraz chętniej przekazują innym: chcą samochody wynajmować 
z pełnym kontraktem obsługowym, zapewniając sobie przy tym stałość i policzalność kosztów.

Synonimem DAF-a powinien być ciągnik. To mistrz w tej dziedzinie. Przynajmniej tak wynika ze sta-
tystyk sprzedaży. Bez względu na to, czy fenomen tej marki tkwi w wygodnej kabinie, czy w ekono-
micznych rozwiązaniach, czy w indywidualnym podejściu do klienta – DAF wygrywa i to się liczy.
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Tomasz Ciesielski, product & marketing manager, Mercedes-Benz Trucks

Ostatnie dwa lata były dla producentów i klientów niezwykle udane. W szczególności dotyczyło to 
pojazdów do transportu dalekobieżnego. Segment ciągników siodłowych, jako dominujący w tym 
transporcie, urósł w ubiegłym roku o blisko 24%, osiągając wielkość ponad 21 000 zarejestrowa-

nych jednostek. W nim upatrujemy największe szanse na dalszy rozwój 
rynku. Na drugim miejscu plasują się podwozia ciężkie z różnymi typami 
zabudów. Dynamika wzrostu rynku tych pojazdów osiągnęła ponad 5%. 
Wysoki popyt na ciągniki siodłowe i ciężkie podwozia napędzany był 
oczywiście dużą liczbą zleceń transportowych i transportem wewnątrz-
unijnym, na którym świetnie radzą sobie polskie firmy transportowe, 
osiągając 25% udziału w całkowitym transporcie drogowym towarów.
Nasza druga pozycja w segmencie podwozi daje szanse na dalszy sta-
bilny rozwój. Rynek jest obiecujący choć nie tak zmienny jak ostatnie 
wzrosty. Wśród zarejestrowanych w minionym roku naszych podwozi 
dominowały pojazdy do transportu przestrzennego oraz podwozia do 
zadań specjalnych jak: budowlane, komunalne i ratownicze. 

Teraz o sukcesie na rynku decyduje jakość i niezawodność pojazdów, niskie koszty eksploatacji, 
komfort pracy i wypoczynku. I w tym punkcie nastąpiła znaczna poprawa naszego produktu, który 
od października ub. prezentuje spadek zużycia paliwa aż o 6%, co zapewni najniższe koszty całko-
wite u klienta. Ponadto bardzo istotne są jakość obsługi klienta oraz dostępność części zamiennych 
i bogata gama usług serwisowych. Rozwój sieci sprzedaży i serwisu oraz ich jakość wprost przekła-
dają się na zadowolenie klienta i w tym zakresie będziemy robić najwięcej. 
Trudno powiedzieć, jaki będzie cały rok 2017. Po wynikach rejestracji w styczniu nie widać spowolnienia 
na rynku i oczekujemy utrzymania dobrej koniunktury oraz dynamiki sprzedaży. Rynek będzie dalej rósł, 
ale już nie tak dynamicznie jak w pierwszej połowie roku 2016, gdzie przyrosty osiągały ponad 30%.
Jednym z czynników oddziałujących na inwestycje firm transportowych może być temat płacy 
minimalnej w krajach UE. Może on stanowić źródło niepokojów dla właścicieli firm transporto-
wych i wpływać na poziom zakupów szczególnie w kontekście ciągników siodłowych. Jednakże 
w międzyczasie Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił ostatecznie temat diet wypłacanych kierowcom 
z tytułu podróży służbowych w ruchu międzynarodowym podczas wypoczynku w kabinie pojazdu. 
Orzeczenie powinno zaowocować oszczędnościami właścicieli firm na poziomie 2 mld zł i zwięk-
szyć ich skłonność do zakupów.

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku pojazdów 
o dmc powyżej 6 t w 2015 r.

ciągniki siodłowe
podwozia o dmc >16 t
6÷10 t
10÷16 t

13%

80%

3,4%
3,6%

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce w 2016 r.
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miejsce w  tym roku wysunęło się Volvo. Za-

rejestrowano 4525 pojazdów tej marki, o 37% 

więcej niż przed rokiem. To największy wzrost 

w  tym roku. Być może to pozytywne efek-

ty zmian organizacyjnych w  Grupie Volvo 

Trucks, być może wynik dużej dostępności po-

jazdów – co jest bardzo istotne na tak szybko 

rosnącym rynku. Nie da się jednak nie zauwa-

żyć wzmożonych wysiłków importera, których 

efekty było widać w czerwcu – ponad 500 szt. 

i grudniu – ponad 600, kiedy padły rekordo-

we wyniki sprzedaży i należały one właśnie do 

Volvo.

Na czwartym miejscu, z  liczbą 4439 aut 

uplasowała się Scania. Ubiegłoroczny wynik 

był o ponad 25% wyższy niż w 2015, co po-

zwoliło wyprzedzić Mercedesa. Warto pod-

kreślić, że Scania może tutaj konkurować 

tylko z pojazdami o dmc powyżej 16 t, Mer-

cedes oferuje auta we wszystkich segmentach, 

a  w  minionym roku zarejestrowano 3844 

pojazdy tej marki. To o ponad 8% więcej niż 

w 2015. Tym sposobem niemiecki dostawca za-

jął piątą pozycję na rynku, spadając z trzeciej. 

Przy końcu niezmiennie od lat jest Ive-

co, a za nim Renault. Tym razem obydwie 

fi rmy zaskoczyły: Iveco odnotowało spa-

dek – prawie 5% (zarejestrowano 2222 

szt.), natomiast Renault spektakularny 

wzrost – 33% (zarejestrowano 1641 szt.). 

O ile większe wolumeny sprzedaży w przy-

padku francuskiej marki nie dziwią, gdyż 

sprzyjała im dobra koniunktura, o  tyle 

słabszy wynik Iveco na wzrostowym ryn-

ku zaskakuje. Wytłumaczeniem może być 

Volvo w minionym roku odbudowało 
swoją pozycję w segmencie pojazdów 
o dmc powyżej 16 t. 37-procentowy 
wzrost zapewnił marce drugie miejsce.

Scania już trzeci rok z rzędu zdominowała rynek ciężkich
podwozi, mocno dystansując swoich konkurentów. Wśród 
zamawianych pojazdów najczęściej były samochody pożarni-
cze, komunalne i do przewożenia ładunków objętościowych.

MAN tym razem spadł na drugą pozycję w klasy-
fikacji generalnej pojazdów o dmc powyżej 6 t. 
Natomiast od lat nieprzerwanie pozostaje liderem 
średniego segmentu pojazdów od 10 do 16 t.
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Tomasz Wykrota, marketing manager Iveco Poland

Znakomity wynik sprzedaży w 2016 roku był spowodowany przez ogólnie dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce oraz na rynkach zachodnich, 
gdzie duża część naszych firm transportowych również jest obecna.

Iveco odnotowało spadek sprzedaż tylko w gamie ciężkiej (powyżej 16 ton). Był to przede wszystkim wynik „cyklu życia” 
oferowanego przez nas w tej gamie pojazdu – w pierwszej połowie roku Iveco Stralis był jednym z najstarszych oferowa-
nych modeli na rynku. Dopiero pod koniec roku mogliśmy zaoferować naszym klientom nowego Stralisa. Pojazd otrzymał 
zaprojektowany od nowa układ napędowy od silnika aż do opon, układ elektryczno-elektroniczny o nowej architekturze, 
ma nową i najlepszą w swojej klasie skrzynię biegów, a także nową tylną oś i zawieszenie. Aktualnie nasza najbardziej 
ekonomiczna wersja – Stralis XP zapewnia aż do 11% oszczędności paliwa, gwarancję mobilności Up-Time oraz zmniej-
szoną emisję CO2.
W 2016 r. Iveco zwiększyło sprzedaż w segmencie light (3,49÷6 t) – rekordowy wzrost sprzedaży modelu Daily o 57% 
(5269 sztuk), utrzymanie 3. miejsca, oraz medium (6,01÷15,99 t) – wzrost sprzedaży o 4% (885 sztuk) i utrzymanie 1. 
miejsca. Wybierając Daily klienci docenili przede wszystkim dobry stosunek jakości do ceny. Wprowadzony do sprzedaży 
w 2016 roku Daily E6 z jednej strony zapewnia już legendarną trwałość i niezawodność, a z drugiej poprawiony został 
komfort użytkowania oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania i technologię, które ułatwiają codzienną pracę kierow-

cy. Jako nieliczni oferowaliśmy w zeszłym roku pojazdy dostawcze z 3-litrowymi silnikami, które znakomicie sprawdzają się np. na trasach między-
narodowych.Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także Daily Hi-Matic z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów.
Wysokie wolumeny sprzedaży w roku 2016 na pewno spowodowały w dużym stopniu nasycenie rynku. W 2017 r. przewidujemy maksymalnie 
5-procentowy wzrost sprzedaży w gamie ciężkiej. Firmy transportowe jako jedne z pierwszych odczuwają zmiany koniunktury gospodarczej – na 
dzień dzisiejszy nie wiemy, co przyniesie nam ten rok.  Mamy jednak nadzieję, że dzięki wysokiemu profesjonalizmowi i dużej elastyczności pol-
skich firm transportowych będzie to dla nas dobry rok.

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc od 10 do 16 t w 2016 r.
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wprowadzanie nowego modelu właśnie 

w  2016 roku. Być może klienci wstrzy-

mali się z  zakupami, chcąc zainwestować 

w nowe rozwiązania.

Naciągane?

Najmocniejszy na rynku pojazdów cięża-

rowych jest segment najcięższych ciężarówek 

o dmc powyżej 16 t. Stanowi on prawie 93% ca-

łego rynku. W roku 2016 zarejestrowano 24 431

takich pojazdów, to o ponad 20% więcej niż 

przed rokiem. Oczywiście najwięcej sprzedaje 

się ciągników siodłowych, co ma uzasadnienie 

w dużym zapotrzebowaniu na transport mię-

dzynarodowy. W  minionym roku stanowiły 

one 80% całego rynku, z  liczbą rejestracji na 

poziomie 21 033 szt., o prawie 24% więcej niż 

przed rokiem. Liderem w tym segmencie od 

lat jest DAF. W  2016 r. zarejestrowano 4285 

pojazdów tej marki, czyli o  24% więcej niż 

przed rokiem. Na drugiej pozycji uplasowało 

się Volvo – 4034, o 43% więcej niż w 2015 r.

Trzecia była Scania – 3628, wzrost o  35%. 

Dalej, niewiele mniej MAN – 3609 (+15%) 

i  Mercedes – 2978 (+10%). Iveco, które od-

notowało 7-procentową stratę w  tym seg-

mencie (zarejestrowano 1094 szt.) spadło 

z  szóstego miejsca na siódme. Natomiast 

Renault wskoczyło oczko wyżej, dzięki 

35-procentowemu wzrostowi sprzedaży (za-

rejestrowano 1405 szt.). Ponieważ to właśnie 

ciągników rejestruje się najwięcej, one naj-

mocniej kształtują rynek. Jeszcze parę lat 

temu przyjętą zasadą była wymiana pojaz-

dów w  transporcie długodystansowym po 

5 latach, później skrócono ten czas do 4 lat. 

Dzisiaj zdarza się, że fl oty, kuszone dobry-

mi warunkami odsprzedaży użytkowanych 

i  zakupu nowych pojazdów, wymieniają już 

1,5-roczne ciężarówki. Może to nie trwać 

długo, ponieważ coraz trudniej jest sprze-

dać takie pojazdy. Nabywcy traktują je jako 

konkurencję dla nowych, co może w  kon-

sekwencji doprowadzić do zapchania oferty 

pojazdami, które będą dużo tańsze, a  rów-

nie sprawne jak nowe. Być może sztuczne 

nakręcanie popytu wyjdzie bokiem całemu 

rynkowi. Z rozmów kuluarowych wynika, że 

w tym roku na rynek polski trafi ło od 2 do 

4 tys. pojazdów, które wymieniły te z  rocz-

nym lub 1,5-rocznym stażem.

Druga noga ciężkiego segmentu jest 

dużo słabsza. Podwozia stanowią zaledwie 

13% rynku. W  minionym roku zarejestro-
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wano 3398 takich pojazdów, to o  5% wię-

cej niż w 2015. Jest wzrost, ale mógłby być 

dużo większy, gdyby wreszcie ruszyły prace 

związane z  budową nowej infrastruktury. 

Na razie rynek pojazdów budowlanych jest 

mizerny. Sprzedają się za to pojazdy z zabu-

dowami objętościowymi, pożarnicze oraz 

komunalne i do przewozu drewna. 

Trzeci rok z  rzędu najwięcej cięż-

kich podwozi sprzedała w  Polsce Scania. 

W  2016 zarejestrowano ich 811, o  4% 

mniej niż przed rokiem. Na drugiej pozycji 

uplasował się Mercedes – 633 szt. (+18%), 

a zaraz za nim MAN – 600 szt. (+6%). Na 

czwartym miejscu znalazło się Volvo – 485 

szt. (+3%). Renault również tutaj odnio-

sło sukces, zwiększając sprzedaż o  48% 

– 188 pojazdów. Natomiast Iveco zaliczyło 

22-procentowy spadek – zarejestrowano 

205 szt.

Coraz mniej

Z roku na rok kurczy się rynek lżejszych 

podwozi. Zmianę szczególnie widać w seg-

mencie pojazdów o dmc 10÷16 t. W ciągu 

ostatnich 10 lat zmniejszył się dwuipół-

krotnie, z  2352 w  2007 r. do 960 w  2016 

(–12% względem roku 2015). Tak naprawdę 

jest tutaj trzech liczących się graczy: MAN 

Piotr Stański, prezes MAN Truck & Bus Polska

Rok 2016 pod względem sprzedaży pojazdów powyżej 6 t był najlepszy do tej pory. 26 300 pojazdów to jest najwyższy zarejestrowany wynik na 
polskim rynku. Poprzedni rekord padł w 2007 roku. Wówczas zarejestrowano 22 500 egzemplarzy, ale kolejne lata przyniosły spore spadki. Mamy 
nadzieję, że tym razem to się nie powtórzy. Porównując te dwa najlepsze lata na rynku pojazdów ciężarowych, widzimy sporą różnicę. W 2007 r. 

na zamówiony pojazd trzeba było czekać rok, dzisiaj już takiego problemu nie ma. Przepustowość produkcyjna jest teraz 
na znacznie wyższym poziomie.
Na ten świetny wynik 2016 roku złożyło się parę czynników: sytuacja makroekonomiczna, korzystne kursy walut, niska cena 
paliw. A to z kolei wypłynęło na duży optymizm wśród przedsiębiorców i większą skłonności do inwestycji. Dodatkowo w cią-
gu ostatnich lat zwiększyła się ilość przewożonych ładunków przez nasze firmy transportowe w Europie. Na przestrzeni 
lat 2004–2015 – czterokrotnie. Warto podkreślić, że rynek byłby prawdopodobnie jeszcze większy, gdyby nie brak kierow-
ców. Rocznie na rynek pracy wchodzi 35 tys. nowych osób z uprawnieniami. To kropla w morzu potrzeb. Brakuje nam ok. 
110 tys. kierowców. Gdyby nie to, popyt na pojazdy ciężarowe w naszym kraju byłby jeszcze większy.
My rok 2016 zakończyliśmy na bardzo dobrym drugim miejscu. Od przeszło 12 lat jesteśmy w czołówce sprzedaży pojazdów 
w Polsce. Zanotowaliśmy 4691 rejestracji, co dało nam 17,8% udziału w rynku. Nasz największy konkurent wyprzedził nas, sprze-
dając o 116 pojazdów więcej. Rok temu sytuacja była odwrotna, to MAN zajął wówczas pierwszą lokatę przewagą 120 sztuk. 
Rok skokowych przyrostów, taki jak 2016, jest dla takich firm jak nasza sporym wyzwaniem. Bardziej korzystny jest spokoj-
ny wzrost obrotów, który zapewnia stabilizację i nie wymaga niestandardowych zachowań.

O tym roku jeszcze trudno cokolwiek powiedzieć. Jest nieprzewidywalny. Sytuacja makroekonomiczna może być różna. Ceny paliwa skaczą do góry, 
nie wiadomo jak będzie się kształtował kurs euro. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną, należy założyć, że wszystko może się zdarzyć.
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Paweł Węcłowski, dyrektor ds. sprzedaży, Volvo Trucks Polska 

Rok 2016 był bardzo dobrym rokiem dla branży, a Volvo Trucks Polska może zaliczyć go 
do bardzo udanych. Z rekordową sprzedażą 4519 szt. samochodów ciężarowych w seg-

mencie pojazdów o dmc 16 t i powyżej, marka odnotowała udział 
w rynku polskim na poziomie 18,5%, zajmując drugie miejsce 
w rankingu wielkości sprzedaży w tym segmencie (vs. IV w roku 
2015). Wśród czynników zewnętrznych napędzających sprzedaż 
pojazdów ciężarowych w ubiegłym roku znalazły się m.in.: niska 
cena paliwa, wysoki kurs euro czy dostępność kierowców z Ukra-
iny i Białorusi.
Warto podkreślić, że w 2016 roku nasz rekordowy wynik sprzeda-
ży wzrósł, rok do roku, o ponad 37%, przy prawie 21% wzroście 
całego rynku. Na sukces ten złożyło się wiele czynników – przede 
wszystkim doskonała, indywidualnie dostosowana do potrzeb 
klientów oferta niezwykle wydajnych, bezpiecznych i ekonomicz-

nych pojazdów ciężarowych Volvo Trucks i towarzyszących im usług. Nie bez znaczenia 
jest również ciężka praca wykonana przez nasz zespół sprzedaży już w roku 2015 i jej 
kontynuacja w roku ubiegłym: przeorganizowaliśmy m.in. nasz dział sprzedaży, zwiększa-
jąc efektywność pracy reprezentantów handlowych w terenie. W 2016 roku zwiększyliśmy 
również, w stosunku do lat ubiegłych, udział sprzedaży pojazdów ze stoku. Fakt, że w koń-
cówce roku posiadaliśmy dostępne pojazdy na stoku, w połączeniu ze zwiększonym rów-
nież zainteresowaniem klientów poniesieniem kosztów zakupów pojazdów jeszcze w roku 
2016, przyczynił się z pewnością do wzrostu naszej sprzedaży w tym okresie.
Osiągnięty przez nas tak doskonały wynik sprzedaży cieszy nas szczególnie, jeśli weźmie-
my pod uwagę utrzymujący się w ubiegłym roku trend w podejściu klientów do decyzji za-
kupowych – a mianowicie tendencję do minimalizacji kosztów i ryzyka oraz podejmowania 
tych decyzji głównie na podstawie analizy ekonomicznej, przy coraz mniejszej lojalności 
w stosunku do dotychczasowych dostawców. Trzeba również zwrócić uwagę na to, że 
przy braku odpowiedniej liczby kierowców na rynku, decyzje były podejmowane również 
z większym uwzględnieniem preferencji kierowców co do marki. 
Na 2017 r. prognozujemy rynek pojazdów powyżej 16 ton w Polsce na podobnym lub 
nieznacznie niższym poziomie co w roku ubiegłym. Do czynników, które mogą istotnie 
wpłynąć na decyzje zakupowe firm transportowych zaliczyłbym kolejne kraje ustanawia-
jące płace minimalne, prace komisji UE nad zakazem odbioru regularnych odpoczynków 
w kabinie kierowcy i niepewność co do legalności pracy ukraińskich kierowców na tere-
nie UE.

Małgorzata Kulis, vice president Volvo Group Trucks Sales, Baltic Sea Market

W roku 2016 Renault Trucks urosło o 36,4%, czyli zdecydowanie więcej niż rynek (o 20,7% >16t). Powodów tej sytuacji należy upatrywać 
w kilku czynnikach: jednym z nich, chyba najważniejszym, jest to, że nasze pojazdy są już 3 lata na rynku. To wystarczający czas, aby 
dały poznać się jako samochody niezawodne, ekonomiczne i oszczędne. Ponadto ci, którzy postrzegali nową gamę Renault Trucks przez 
pryzmat Renault Premium coraz częściej widzą, że to zupełnie dwa inne „światy”, a komfort kabiny Renault Trucks T oferowany kierowcy 

nie ma sobie równych. 2016 rok, był rokiem, w którym klienci odzyskali wiarę w markę i niezawodność produktów. 
Równocześnie pozyskaliśmy wielu nowych klientów, którzy szukali produktu niezawodnego i oszczędnego. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że mamy w naszym portfolio także nasze, własne nowoczesne środki finansowania tj. 
leasing, wynajem czy pożyczkę.
Za zaufaniem do marki i jej postrzeganiem stoją nie tylko produkty i usługi, ale również ludzie. Dedykacja nasze-
go zespołu, zarówno sprzedaży bezpośredniej i działów wsparcia samego Renault Trucks, ale też zaangażowa-
nie i profesjonalizm sieci partnerów prywatnych to solidny fundament cementujący zaufanie i lojalność naszych 
klientów. 
Dynamiczny rozwój polskiego transportu to zasługa tego, że nasi transportowcy potrafią doskonale liczyć i podejmu-
ją decyzje zakupowe w oparciu o skrupulatne kalkulacje. Renault Trucks oferuje bardzo elastyczne i dopasowane 
do potrzeb kontrakty serwisowe. Ponad 40% zakupionych w Polsce pojazdów Renault Trucks gamy ciężkiej jest 
zabezpieczona kontraktem serwisowym, gwarantującym gotowość pojazdu na drodze. Stałość i przewidywalność 

kosztów napraw i przeglądów obniża znacznie ryzyko przewoźnika i optymalizuje maksymalne wykorzystanie pojazdu w transporcie za-
robkowym.
W 2016 postanowiliśmy sprzedawać podwozia gamy T. Powstał m.in. program, z którym ruszyliśmy pod koniec roku i propozycja zestawu 
przestrzennego o pojemności ok. 117 m3 z przyczepą jednoosiową, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji zestawu, po pierwsze ze 
względu  na mniejsze opłaty drogowe, po drugie na niższe spalanie zestawu. Na rok 2017 chcemy mocniej zaangażować się w sektor firm 
komunalnych. Dlatego też flotę samochodów demonstracyjnych zasiliło Renault Access, tzw. „low entry”.  
Na 2017 r. przewidujemy stabilizację rynku na poziomie zbliżonym do roku 2016, może nieco poniżej. Największy wpływ na zachowanie 
polskiego rynku będzie miała sytuacja geopolityczna w Europie i w Polsce, ożywienie rynku rosyjskiego, a także zmiany prawne i związane 
z nimi dodatkowe utrudnienia administracyjno-kontrolne powiązane z wprowadzonymi ostatnimi czasy w wielu krajach wytycznymi odno-
śnie minimalnej płacy kierowców. Dużym problemem pozostanie również odczuwalny już w roku 2016 niedobór doświadczonych zawodo-
wych kierowców, największa dziś chyba obawa firm transportowych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

które objęły pojazdy o dmc powyżej 7,49 t.

W wyniku tego zaczęły zanikać na rynku 

pojazdy o  masie całkowitej zestawu do 

12 ton (tzw. MAUT Killer), które zostały 

zastąpione przez lekkie pojazdy ciężarowe 

solo do 7,5 t lub zestawy przyczepowe do 

40 ton masy całkowitej na bazie Actrosa 

z  przyczepą centralnoosiową, gwarantu-

jące wyższą masę przewożonego ładunku 

i  stosunkowo niewielki wzrost zużycia 

paliwa” – zauważa Tomasz Ciesielski, 

product & marketing manager Mercedes-

-Benz Trucks.

„Segment 10÷16 t jest stosunkowo mały. 

Wystarczy, że kilka większych fl ot nie ogłosi 

przetargów na zakup w danym roku i może 

znacząco odbić się to na całościowym wy-

niku” – dodaje Tomasz Wykrota, marketing 

manager Iveco Poland.

Natomiast segment pojazdów o  dmc od 

6 do 10 t na przestrzeni ostatnich lat jest 

dość stabilny. Zdarzają się lepsze lub gor-

sze lata, jednak wynik końcowy oscyluje 

wokół 1000 egzemplarzy +/–200. Sięgając 

dalej i porównując rok 2004 do 2016, widać 

2-krotny spadek sprzedaży, czyli zaintereso-

wanie tymi samochodami zmniejszyło się 

dużo wcześniej niż w  przypadku cięższych 

pojazdów o dmc do 16 t. 

W 2016 r. zarejestrowano 895 takich po-

jazdów, o 12% więcej niż przed rokiem. Tu-

taj niekwestionowanym liderem od lat jest 

Iveco – z udziałem 80%. W minionym roku 

sprzedano 720 pojazdów tej marki, o  18% 

więcej niż przed rokiem. Drugie miejsce 

ex aequo należy do MAN-a  i  Mercedesa 

– sprzedały po 33 pojazdy. Obydwie fi rmy 

zanotowały spadek: MAN 60%, a Mercedes 

„Liczba pojazdów rejestrowanych w tym 

segmencie kurczy się od kilku lat. Jednym 

z decydujących czynników odpowiedzial-

nych za tą sytuację jest wprowadzenie 

opłat drogowych MAUT w  Niemczech, 

– 444 zarejestrowane pojazdy w 2016 r., Ive-

co – 201 i Mercedes – 194, z których jedynie 

MAN odnotował w  ubiegłym roku pozy-

tywny wynik +10%. Mercedes stracił 26%, 

a Iveco 28.
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Tomasz Cwalina, dyrektor sprzedaży Scania Polska

Rynek pojazdów ciężarowych osiągnął w 2016 roku rekordowy poziom. W segmencie 
powyżej 16 t zarejestrowano ponad 26 tys. pojazdów. Ten znakomity wynik to przede 

wszystkim zasługa wzmożonego popytu na ciągniki siodłowe 
– stanowiły one ponad 80% zeszłorocznej sprzedaży. 
Zwykle popyt na rynku pojazdów ciężarowych był związany ze 
wzrostem PKB. W 2016 roku było inaczej. Mimo spadku PKB ry-
nek nie osłabł – wprost przeciwnie, dalej wzrastał. Segment cią-
gników ma w sobie wciąż duży potencjał. Według przewidywań, 
rynek europejski będzie się w dalszym ciągu rozwijał, a Polska jest 
liderem w transporcie międzynarodowym. 
Głównym problemem, z jakim obecnie borykają się firmy transpor-
towe, jest brak kierowców. To czynnik, który może wpłynąć nega-
tywnie na popyt na pojazdy ciężarowe. Z drugiej strony cały czas 

obserwujemy zapotrzebowanie na usługi transportowe w Europie.
W Polsce zarejestrowano w 2016 roku 4439 pojazdów Scania. To o 25% więcej niż 
przed rokiem. Jestem przekonany, że tak dobry wynik to zasługa wysokiej jakości na-
szych pojazdów oraz najniższego w historii zużycia paliwa, a nowa generacja idzie 
jeszcze o krok dalej. 
Trzeci rok z rzędu Scania jest również liderem segmentu ciężkich podwozi, z 24% udzia-
łem w tym rynku. W 2016 roku dostarczyliśmy m.in.: 115 pojazdów strażackich, 85 śmie-
ciarek oraz sporo zabudów kubaturowych przeznaczonych do międzynarodowego trans-
portu przestrzennego. Ten ostatni rodzaj transportu staje się coraz popularniejszy na 
naszym rynku. 
Niestety rynek pojazdów budowlanych nie rozwinął się tak, jak tego oczekiwaliśmy. Na-
bywców znalazło ponad 100 pojazdów tego typu, w tym betonomieszarki, wywrotki i po-
jazdy do przewozu drewna. Największy kontrakt opiewał na 35 betonomieszarek, które 
zamówiła firma z zachodniej części kraju. 
Spodziewamy się, że inwestycje w infrastrukturę nabiorą tempa w tym roku, co przełoży 
się na wzrost zamówień.
W 2017 roku przewidujemy utrzymanie liczby rejestracji na podobnym poziomie, co 
w 2016 roku z ewentualnym niewielkim wzrostem.

3%. Kolejne było Renault – 13 pojazdów 

i DAF – 8.

W sumie w segmencie o dmc od 6 do 16 t 

zarejestrowano 1855 pojazdów, czyli o 1,9% 

mniej niż przed rokiem. 

„Lekki segment systematycznie się kur-

czy, pomimo rosnącej masy towarowej, 

ponieważ działają tu głównie dwa czyn-

niki: zmiana taboru wykorzystywanego 

przez przewoźników ładunków objęto-

ściowych z  segmentu 7,5 t na 2-osiowe 

podwozia 18 t w  związku ze zmianą ta-

ryf MAUT w  Niemczech – przesunięcie 

środka ciężkości zakupów transportu 

dystrybucyjnego albo w  kierunku cięż-

kiego segmentu, ze względu na mniejszy 

koszt przewiezienia 1 tony ładunku tam, 

gdzie możliwy jest dojazd, lub na segment 

do 3,5 tony ze względu na dużo większą 

dostępność kierowców (brak tachogra-

fu, prawo jazdy kat. B, brak konieczności 

przechodzenia kwalifi kacji wstępnej) oraz 

łatwość operowania (dostęp jak dla po-

jazdów osobowych, brak rejestracji czasu 

pracy kierowcy)” – podkreśla Zbigniew 

Kołodziejek, marketing manager DAF 

Trucks Polska.

Stabilnie

A jaki będzie ten rok? Trudno proroko-

wać, bo sytuacja gospodarcza i polityczna 

Polski i Europy czy nawet świata jest dzi-

siaj trudna. Są pewne rozbieżności między 

tym, czego by sobie życzyli inwestorzy, 

a tym co może nastąpić. Zagrożeniem dla 

polskich fi rm transportowych wciąż są 

izolacjonistyczne próby zablokowania do-

stępu do rynków zleceń. Już zwróciliśmy 

na siebie uwagę, trudno nas nie zauwa-

żyć na drogach w Europie, więc rządzący 

poszczególnymi krajami chcą pokazać, 

że troszczą się o swoich obywateli i ogra-

niczyć dostęp naszym przedsiębiorcom 

w swoich krajach, żeby chronić swój rynek 

pracy… Jak skuteczne będą te działania 

i  czy rzeczywiście będą w  stanie ograni-

czyć nasz udział w przewozach międzyna-

rodowych, czas pokaże. Kolejny czynnik, 

który może negatywnie wpłynąć na rynek, 

to drożejące paliwo. Dało się zaoszczędzić 

na niższej cenie, ale też w związku z  tym 

zostały obniżone stawki za fracht, jeżeli 

paliwo pójdzie w górę, trudno będzie wró-

cić do poprzedniego poziomu, co może 

się przełożyć na niższe marże i brak fun-

duszy na inwestycje. Trzecia sprawa, chy-

ba najbardziej paląca, to brak kierowców. 

Bez nich ten biznes nie może się kręcić 

i  tu należy podejmować działania, które 

ten problem rozwiążą. Pytanie tylko jak? 

Zawód kierowcy nadal nie cieszy się uzna-

niem, więc młodzi ludzie się do niego nie 

garną. To ciężka praca, z dala od domu, ro-

dziny, nie każdy może prowadzić takie ży-

cie, trzeba to lubić. Barier wejścia do tego 

zawodu też jest sporo: przede wszystkim 

fi nansowa.

Prognozy raczej nie zapowiadają spad-

ków, jedynie utrzymanie zeszłorocznego 

poziomu rejestracji pojazdów o dmc powy-

żej 6 t, może z lekkim plusem. Powtórzenie 

zeszłorocznego wyniku, będzie sukcesem. 

Jak na razie w styczniu utrzymuje się ten-

dencja wzrostowa. Zarejestrowano o  5% 

więcej ciężarówek w tym roku niż w 2016 

o tej porze. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault, 

Scania, Volvo

Iveco od lat nie ma sobie równych w lekkim segmencie. W 2016 
roku należało do włoskiej marki 80% zarejestrowanych pojazdów 
o dmc od 6 do 10 t. Te podwozia z powodzeniem służą różnym 
branżom, które cenią sobie sprawny układ napędowy, łatwość 
zabudowy i konkurencyjną cenę.

To nie był najlepszy rok dla Mercedesa. 
Liczba rejestracji wrosła o 8%, co 
względem średniej na rynku było 
stanowczo za mało. W efekcie spadł 
z trzeciego miejsca na piąte. 

Klienci Renault Trucks chyba 
wreszcie posmakowali nowej gamy. 
W tym roku francuskie ciężarówki 
zanotowały rekordowe wzrosty na 
poziomie 33%.
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Dla przewoźników obsługujących rynek skandynawski 
(jak i pozostałe, górzyste i śnieżne obszary Europy) najlepszym 
rozwiązaniem są trzyosiowe ciągniki o stosunkowo dużej mocy. 
W razie problemów z przeniesieniem mocy na drogę przydatny 
jest układ automatycznie dociążający oś napędową, poprzez 
chwilowe odciążenie pozostałych osi ciągnika i naczepy. 

Mimo tak trudnych warunków drogo-

wych, podwozia i  zestawy Scanii radziły 

sobie bezproblemowo. Duża w  tym zasłu-

ga odpowiedniego doboru ogumienia, ale 

i samej konstrukcji i wyposażenia dodatko-

wego pojazdów. Przy zimowej jeździe dro-

gowej najważniejsza jest pewność prowa-

dzenia i stabilność, osiągana m.in. dobrym 

rozłożeniem masy pojazdu, a w przypadku 

nowej generacji także zwiększonym rozsta-

wem osi. 

W  trudniejszych sytuacjach z  pomocą 

kierowcy przychodzą oczywiście wszech-

obecna elektronika. Poza typowymi sys-

temami, jak ABS, ESP czy EBS w  nowej 

generacji Scanii warto zwrócić uwagę na 

zmodyfikowane oprogramowanie skrzyń 

Opticruise. Szybsza zmiana biegów, za-

równo w górę, jak i przy redukcji oznacza 

skrócenie czasu, w którym pojazd pozba-

wiony jest trakcji. W  zimowych warun-

kach może to mieć kluczowe znaczenie. 

Sama „strategia” zmiany biegów również 

dostosowywana jest do warunków drogo-

wych, by zminimalizować ryzyko wystę-

powania poślizgu osi napędowych przy 

zmianach przełożeń. 

Odwieczny problem związany z  rusza-

niem na śliskiej nawierzchni wspomaga 

system chwilowego przeciążenia osi napę-

Z zimowym rodowodem
Czy warto bać się zimy na drogach? A może lepiej ją okiełznać. 
Scania oswaja klientów ze śniegiem i lodem, dając im okazję do sprawdzenia 
swoich pojazdów podczas jazd testowych w samym sercu zimy. 
To właśnie Scania Winter.

kowych dniach listopada i trwa nawet do 

maja.

Codziennie 
w żywiole

Ale nie o  sportach zimowych miała być 

mowa, a o samochodach. Co roku na prze-

łomie stycznia i  lutego do Trysil przybywa 

ponad tysiąc klientów i kontrahentów Sca-

nii, by w  prawdziwie skandynawskich wa-

runkach zapoznać się z rozwiązaniami i in-

nowacjami, wspierającymi transportowców 

w zmaganiach z zimą. Na nieczynnym zimą, 

sportowym lotnisku ulokowano bazę dla 

23 pojazdów demonstracyjnych, zarówno 

nowej, jak i poprzedniej generacji. Wyzna-

czono tu także trasy testowe dla pojazdów 

off roadowych, pługów oraz samochodów 

dystrybucyjnych. Pojazdy dystrybucyjne 

oraz zestawy drogowe w  różnych konfi gu-

racjach można też sprawdzić w normalnych 

warunkach drogowych, typowych dla Skan-

dynawii. A tu nawet głównych dróg się nie 

soli, a jedynie odśnieża i co najwyżej posy-

puje się piaskiem i drobnym kruszywem. Na 

drogach lokalnych dominuje ubity śnieg. 

Pługi wysyła się tu jedynie w przypadkach 

naprawdę dużych opadów śniegu lub wystą-

pienia dużych zasp. 

Udział w Scania Winter daje każdemu kierowcy rzadką okazję spróbowania swoich sił 
w walce z zimowym żywiołem, m.in. w roli kierowcy pługu odśnieżnego. Szczególne 
znaczenie w tego typu zastosowaniach ma wysoka moc i moment obrotowy pojazdu 
oraz przednia oś przygotowana do przenoszenia dużych obciążeń – 10 ton w układzie 
trzyosiowym i 2×8,5 tony w czteroosiowym. Układ lemiesza w kształcie litery V, 
odrzucającego śnieg na obie strony drogi stosuje się głównie na węższych, bocznych 
drogach. Prędkość robocza takiego zestawu odśnieżającego to nawet 
50 km/h, wtedy efekt odrzucania śniegu działa najlepiej.

W  Skandynawii zima nie zaskakuje 

ani drogowców, ani kierowców. Dla 

nich jest niemal pewne, że rusza-

jąc codziennie rano w  trasę, przyjdzie im 

zmierzyć się z mniejszą lub większą warstwą 

śniegu i lodu pod kołami. W tym codzien-

nym zmaganiu człowieka z naturą niezbęd-

ne są odpowiednie narzędzia. Najlepiej, jeśli 

ich twórcy również wywodzą się z tych sa-

mych stref klimatycznych.

A któż, jak nie Scania ma bardziej zimo-

we geny. Jednak nie każdy urodził się Skan-

dynawem i  nie każdy przez pół roku ma 

śnieg pod butami. 

Ale wielu chciałoby nie dawać zasko-

czyć się zimie na drodze. Właśnie dla nich 

jest Scania Winter, coroczna prezentacja 

i  jazdy testowe pojazdami tej szwedzkiej 

marki. Areną wydarzenia są piękne oko-

lice norweskiego miasta Trysil. Położona 

w centralnej części Skandynawii miejsco-

wość jest największym ośrodkiem nar-

ciarskim w  Norwegii. Trzy zbocza góry 

wznoszącej się na 1132 m nad poziomem 

morza połączone są w spójny system wie-

lokilometrowych tras zjazdowych i wycią-

gów, w większości oświetlonych. Na ama-

torów narciarstwa biegowego czeka ponad 

100 km tras biegowych. Sezon narciarski 

tutaj zazwyczaj rozpoczyna się w począt-
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tywnych napędów w zimowych warunkach. 

Do dyspozycji testujących Scania oddaje 

samochody dystrybucyjne dotychczaso-

wej generacji, zasilane gazem CNG, etano-

lem, a  także hybrydę zasilaną biodieslem. 

Doświadczenia skandynawskich klientów 

dowodzą, że żadna z  alternatywnych tech-

nologii zasilania nie przynosi specjalnych 

problemów w eksploatacji.

Użytkownicy podwozi budowlanych 

i pojazdów specjalnych mają okazję spraw-

dzić, jak tego typu pojazdy radzą sobie poza 

utwardzoną drogą. Co prawda na nową ge-

nerację pojazdów budowlanych Scania po-

czekamy jeszcze kilka miesięcy, ale dotych-

czasowa gama podwozi będzie równolegle 

oferowana co najmniej przez cały obecny 

rok. Gdy zasiada się za kierownicą P450 

z  podwoziem 6×6 nawet półmetrowa war-

stwa śniegu w off roadzie nie robi większego 

wrażenia. 

Na deser warto spojrzeć 25 lat wstecz i za-

siąść za kierownicą wojskowego podwozia 

P93 z napędem 4×4. Prosta, jak na dzisiej-

sze czasy, wręcz toporna konstrukcja obuta 

w łańcuchy śniegowe pokonuje śnieżne bez-

droża z  lekkością i  łatwością, dostarczając 

przy tym kierowcy niezapomnianych wra-

żeń. Jak widać Scania zimę ma we krwi i to 

od dziesięcioleci. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

dowej. Gdy nacisk na oś napędową okazuje 

się zbyt mały i  koła zaczynają ślizgać się 

w  miejscu, wystarczy odpowiednim prze-

łącznikiem aktywować układ, który wpły-

nie na pneumatyczne zawieszenie zestawu 

tak, by możliwie maksymalnie dociążyć oś 

napędową, odciążając jednocześnie inne 

osie. Często tego typu zabieg wystarcza, by 

ruszyć zestawem z miejsca. Jeśli charakter 

użytkowania auta przewiduje częstą po-

trzebę ruszania w  śliskim terenie, warto 

rozważyć wyposażenie pojazdu w  system 

lub automatyczne, obrotowe łańcuchy 

śniegowe.

Na każdą 
okazję

W  ramach Scania Winter użytkownicy 

mają też możliwość przetestowania alterna-

Widoczna przed osią napędową stalowa skrzynia mieści piasek 
lub drobne kruszywo granitowe o frakcji 4÷8 mm. W przypadku 
utraty przyczepności podczas ruszania wystarczy nacisnąć guzik 
na tablicy rozdzielczej, by dozownik posypywał „garściami” 
piasek tuż przed oś napędową, naprzemiennie pod obie opony kół 
bliźniaczych. Piasek chroniony jest przed zamarzaniem układem 
grzałek elektrycznych. Pojemność 140 litrów na każdą ze stron 
pojazdu pozwala na około 5 minut ciągłego posypywania. Zwykle 
do ruszenia wystarczy jedynie kilka sekund podsypki.

Obrotowe łańcuchy automatyczne mogą 
uratować kierowcę z niejednej opresji i to 
bez konieczności wysiadania z pojazdu 
i żmudnego zakładania łańcuchów. 
Jednym ruchem przycisku układ podrzuca 
pęk łańcuchów pod koła pojazdu. System 
działa sprawnie od najniższych prędkości 
i pomaga zarówno w jeździe do przodu, 
jak i do tyłu.

KOMPETENTNY PARTNER
NA RYNKU CIĘŻAROWYM

INFOLINIA 801 98 01 90 TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Pełna oferta części do wszystkich marek pojazdów ciężarowych.
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Dystrybucję produktów koncernu Con-

tinental rozpoczęto w  Polsce w  1911 

roku w  Warszawie. W  latach 20. po-

wstały kolejne punkty w Katowicach, Lwowie 

i  Poznaniu, by przez kolejną dekadę prowa-

dzić sprzedaż ogumienia oraz wyposażenia 

dla warsztatów oponiarskich. W  pierwszej 

połowie lat 90. sprzedaż opierała się na bez-

pośrednim imporcie opon przez indywidual-

nych dystrybutorów.

 Pierwsze ofi cjalne przedstawicielstwo kon-

cernu Continental AG utworzono w Warsza-

wie w 1996 roku, gdy powołano do życia spół-

kę Continental Opony Polska Sp. z o.o.

Ponad miliard obrotu

Początkowo warszawskie biuro Continen-

tala zatrudniało około 20 osób, z czego zespół 

handlowy opon osobowych liczył zaledwie 

5 pracowników. Obecnie w Continental Opo-

ny Polska jest zatrudnionych ponad 100 osób. 

Firma rozpoczynała działalność od współpra-

cy z 10 klientami i generowała obroty roczne 

na poziomie kilku milionów złotych. W grud-

niu 2016 roku spółka świętowała przekrocze-

nie rocznego obrotu na poziomie miliarda 

złotych.

Kluczem do sukcesu Continental Opony 

Polska jest polityka multibrandowości. Firma 

startowała z 5 markami: Continental, Barum, 

Uniroyal, Semperit i  Gislaved, by po 20 la-

tach oferować aż 15 marek opon, w tym m.in. 

Viking, General Tire czy Matador.

Poza Polską, fi rma zarządza również ryn-

kami takimi jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Ob-

wód Kaliningradzki, Białoruś, Mołdawia 

i Ukraina.

„Sukcesy osiągnięte przez Continental 

Opony Polska to w  głównej mierze efekt 

konsekwencji i  partnerskiego traktowania 

wszystkich uczestników rynku – klientów, 

partnerów biznesowych oraz pracowników. 

Jestem dumny z  naszych osiągnięć, bo zbu-

dować i  utrzymać tak silną markę, na tak 

wymagającym i  zmieniającym się rynku, to 

duże wyzwanie. Historia tej fi rmy to poniekąd 

moja zawodowa historia, dziękuję wszystkim, 

którzy byli jej częścią” – powiedział dr Piotr 

Zielak, który przez ostatnie 19 lat pracował, 

a  od 2002 roku zarządzał fi rmą Continental 

Opony Polska.

Więcej niż opony

Continental Opony Polska nie tylko dostar-

cza najwyższej jakości opony do wszystkich 

rodzajów i  modeli pojazdów – osobowych, 

ciężarowych, autobusów, wózków widłowych, 

pojazdów specjalistycznych i  motocykli. Jest 

także partnerem dla dilerów, fl ot i  profesjo-

nalnych serwisów oponiarskich.

Z myślą o specyfi cznych potrzebach i wy-

maganiach fl ot ciężarowych w 2010 roku uru-

chomiono program Conti 360° Fleet Services, 

który jest kontynuacją sieci ContiEuroService 

– pierwszego tego typu programu w  Euro-

pie. W ramach tego programu świadczone są 

kompleksowe usługi doradztwa zakupowe-

go, serwisu i  kontroli stanu ogumienia oraz 

zapewniony jest serwis awaryjny w  25 kra-

jach Europy. Continental co roku publikuje 

ranking najlepszych w  Polsce serwisów, sta-

le podnosząc jakość usług w  sieci. W  ciągu 

5 lat do programu dołączyło już ponad 

200 fl ot i liczba ta stale rośnie.

W  2011 roku otwarto pierwszy w  Polsce 

profesjonalny serwis samochodów i opon Be-

stDrive, należący do globalnej sieci koncernu 

Continental. Aktualnie BestDrive dysponu-

je 40 serwisami fi rmowymi i  100 serwisami 

partnerskimi, które świadczą kompleksowe 

usługi dla fl ot pojazdów osobowych i ciężaro-

wych w całej Polsce.

Futbolowe emocje 

Przez ostatnie kilkanaście lat fi rma anga-

żowała się w  najpopularniejszy sport świata 

– w  piłkę nożną. W  ramach sponsoringu 

wspierała drużyny narodowe i kluby, najlep-

sze na świecie ligi piłkarskie, a także rozgryw-

ki takie jak Mistrzostwa Świata FIFA czy Mi-

strzostw Europy UEFA.

Jako fi rma odpowiedzialna społecznie po-

maga najmłodszym rozwijać ich futbolowe 

pasje. Od 6 lat wspiera najlepsze drużyny 

piłkarskie złożone z  wychowanków domów 

dziecka z  całego kraju i  jest głównym spon-

sorem Piłkarskich Mistrzostw Polski organi-

zowanych właśnie dla tych dzieci. Ponadto od 

2013 roku znacznie rozszerzyła zasięg swo-

ich działań i  jest także głównym sponsorem 

Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka 

w Piłce Nożnej. Do tej pory odbyło się 7 tur-

niejów krajowych i 4 edycje Mistrzostw Świa-

ta, w  których łącznie udział wzięło aż 2958 

dzieci z 30 krajów.

„Tak dynamiczny rozwój fi rmy, reali-

zacja wielu zróżnicowanych projektów 

i czerpanie z innowacyjnych rozwiązań dla 

motoryzacji dostarczanych przez koncern 

Continental to dla nas doskonała baza do 

osiągania kolejnych sukcesów. Zamierza-

my w  pełni wykorzystać potencjał tkwią-

cy w  naszych pracownikach, oferowanych 

produktach i usługach. Wszystko po to, by 

umocnić pozycję fi rmy wśród naszych part-

nerów i klientów, oraz dostarczyć kolejnych 

powodów do dumy” – podsumował Dariusz 

Wójcik, nowy dyrektor generalny Conti-

nental Opony Polska. ▐

Fot. Continental

20 lat wspinaczki20 lat wspinaczki
Pod koniec stycznia Continental świętował 20-lacie działalności 
w Polsce. W tym czasie firma pięciokrotnie zwiększyła 
zatrudnienie, potroiła liczbę marek w ofercie, osiągnęła rekordo-
wy obrót na poziomie ponad miliarda złotych rocznie i stała się 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek opon w Polsce.

Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się w warszawskim 
Soho i zgromadziła ponad 400 osób.

W kolejne 20-lecie wprowadzi firmę Continen-
tal Opony Polska nowy dyrektor generalny 
– Dariusz Wójcik, który na tym stanowisku 
zastąpił Piotra Zielaka, obecnie 
dyrektora generalnego Continental Adria 
pnevmatike d o.o. Maribor, Słowenia.
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W ielkie i  potrzebne dzieło, którego 

nikt nie chce się podjąć. Poprawa 

wydajności transportu dystrybu-

cyjnego i  panujących w  nim warunków 

pracy splatają się ze sobą. Wygodniejszy 

i  prostszy w  obsłudze pojazd zmniejsza 

zmęczenie kierowcy, przyspiesza jego pra-

cę i  polepsza jej jakość. Cichy, emitujący 

mało spalin lub pozbawiony ich całkowi-

cie układ napędowy to nie tylko ulga dla 

mieszkańców okolic, po których pojazd 

będzie się poruszał. To również możliwość 

wykonywania w  każdej okolicy dostaw 

nocą lub o innej porze, gdy ruch jest mały 

i łatwo znaleźć miejsce do manewrowania 

i  parkowania. Dystrybucja poza godzina-

mi szczytu pozwala zwiększyć wydajność 

pojedynczego samochodu do tego stopnia, 

że można zrezygnować z części fl oty! Tak 

wskazują praktyczne testy przeprowadzo-

ne w Sztokholmie przez Zintegrowane La-

boratorium Badawcze Transportu (ITRL) 

Królewskiego Instytutu Technologicznego 

(KTH). W  testach wykorzystano cięża-

rówki Scania P340 4×2 napędzane bio-

gazem. Napłynęła tylko jedna skarga od 

mieszkańca, którego niepokoił hałas. Po-

miary jego poziomu wykazały, że bardziej 

uciążliwy niż ciężarówka jest sam rozładu-

nek. Wskazuje to, że potrzebne są rozwią-

zania kompleksowe. Tymczasem problem 

zaczyna się już w momencie konstruowa-

nia pojazdu. 

Tłoczno na biegunach

Rynek samochodów użytkowych pola-

ryzuje się. W  ostatnich latach rośnie zna-

czenie lekkich aut dostawczych oraz cięża-

rówek klasy powyżej 16 t masy całkowitej. 

Składa się na to kilka przyczyn. Samochody 

dostawcze są narzędziem pracy przedsię-

biorstw dostarczających korespondencję 

i  przesyłki. Liczba przesyłek lawinowo 

wzrasta w związku z rosnącą popularnością 

zakupów w internecie. Także supermarkety 

wprowadzają możliwość zdalnych zakupów 

połączoną z  dostawą wybranych artyku-

łów wprost pod drzwi. Dlatego samochody 

dostawcze sprzedają się bardzo dobrze i co-

raz lepiej. 

Ciężkie pojazdy to z  kolei sposób na 

wzrost wydajności. Z  dalekiego transportu 

przenikają do dystrybucji, co ma związek 

z  rozwojem sieci dużych sklepów, a  także 

logistyki jako takiej. Regułą, nie wyjątkiem 

jest sytuacja, że towar producenta nie prze-

dostaje się wprost do odbiorcy (sklepu), ale 

po drodze trafi a do centrum logistycznego. 

Stwarza ono możliwość bardziej racjonal-

nego zorganizowania przewozu na odcinku 

„ostatniej mili”, łączenia różnych przesyłek 

trafi ających w  jedno miejsce i załadowania 

samochodu w porządku zgodnym z harmo-

nogramem dostaw. Zważywszy już nie tylko 

na wielkość zaopatrywanych sklepów, ale 

i sposób działania systemu ich zaopatrywa-

nia, najlepszym wyborem okazują się pojaz-

dy możliwie największe, dla których mierni-

kiem wydajności jest „raz, a dużo”. 

Tradycyjne, średnie ciężarówki tracą więc 

rację bytu. Zniechęca to producentów do in-

westowania w nie, szczególnie, że nabywcy 

też niechętnie sięgają do kieszeni i zaintere-

sowani są rozwiązaniami tanimi, prostymi 

i  niezawodnymi. Choć praktycznie każda 

marka europejskich ciężarówek ma na stro-

nie internetowej zakładkę „dystrybucyjne”, 

to trzeba pamiętać, że te same lub podob-

ne pojazdy znajdziemy również w kategorii 

„budowlane” oraz „specjalistyczne” – jeśli 

takowa jest wyróżniona. Jeden i  ten sam 

pojazd musi spełniać wymagania użytkow-

ników działających w warunkach nierzadko 

diametralnie odmiennych. Skala popytu 

i  możliwa do uzyskania cena sprzedaży 

zniechęcają do inwestowania w nadmierne 

różnicowanie oferowanych rozwiązań, choć 

każdy producent zapewnia, że „dopasowuje 

się do indywidualnych potrzeb”. 

Kierując się zasadą maksymalizacji zy-

sku przy silnej konkurencji, ani nabywcy 

pojazdów dystrybucyjnych, ani ich wytwór-

cy nie są zainteresowani najbardziej nawet 

użytecznymi, ale zbyt kosztownymi rozwią-

zaniami. W  ostatecznym rozrachunku naj-

taniej wychodzi dyscyplinować kierowców 

i ponosić cenę dużej fl uktuacji części załogi, 

a sprzęt traktować jak koszt i nie zaglądać, 

Nic się nie dzieje? 
W pojazdach dystrybucyjnych zapanowała stagnacja. Nawet alternatywne 
układy napędowe zdążyły się opatrzeć, choć na drogach rzadko się je spotyka. 

Trzyosiowa ciężarówka 6×2 do ciężkiej dystrybucji Renault D Wide. Pojazdy tego typu zwiększają 
rentowność dostaw, a montaż dodatkowego wyposażenia, np. windy w mniejszym stopniu ogranicza 
ich ładowność. Uwagę zwraca bogate przeszklenie prawych drzwi, które polepsza widoczność. 

Typowa ciężarówka dystrybucyjna 
MAN TGM. Kabiny tej firmy są chwalone 
za obszerne wnętrza. 

www.truck-van.pl DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNERynekRynek

http://www.truck-van.pl/gratishttp://www.truck-van.pl/gratisk l/ tiucckk vann ppll ggrattiick van pl/gratihtthhtttthtthhhh



także tych o mniejszej liczbie biegów, przy-

stosowanych do przenoszenia niższego 

momentu obrotowego, przewiduje z reguły 

kilka trybów pracy, w  tym ekonomiczny, 

sprzyjający niskiemu spalaniu. 

Widoczny jest powolny wzrost komfor-

tu kabin. Stosuje się coraz lepsze materiały 

wykończeniowe i  skuteczniejsze wygłusze-

nie. Bardziej dostępna stała się klimatyza-

cja. Nowe systemy bezpieczeństwa, w  tym 

funkcja automatycznego hamowania przed 

przeszkodą zmniejszają ryzyko kolizji. Jeśli 

utrata zdrowia lub życia przez kierowcę czy 

innego uczestnika ruchu nie przemawia do 

każdego menedżera fl oty, jako odległa psy-

chicznie i względnie mało prawdopodobna, 

to przestój spowodowany koniecznością na-

prawy pojazdu – jak najbardziej tak. 

Indywidualizacja wyposażenia pojazdu 

przejawia się przede wszystkim w  doborze 

rozstawu osi, wysokości i  długości ramy, 

rozmiaru ogumienia oraz typu zawieszenia. 

Normą jest pneumatyczne przynajmniej 

z tyłu, z przodu pozostawia się na ogół me-

chaniczne. Coraz rzadziej dylematem są 

hamulce, w dystrybucji standardem stają się 

tarczowe. 

Typ kabiny zależy od zadań wyznacza-

nych pojazdowi i  do pewnego stopnia od 

jego masy całkowitej. Im lżejszy pojazd, 

tym chętniej stosuje się zajmujące mało 

miejsca i  lekkie kabiny dzienne. W  cięż-

szych, do tzw. ciężkiej dystrybucji spotyka 

się kabiny sypialne, nie tylko w ciągnikach, 

ale i  w  podwoziach. Niektórzy producenci 

oferują typ pośredni: kabinę dzienną z do-

datkową przestrzenią za fotelami. Kabiny 

pojazdów dystrybucyjnych są z  reguły sto-

sunkowo wąskie i nisko położone, za czym 

idzie tunel silnika w ich wnętrzu. 

Ci sami, co zawsze

Tradycyjny trzon europejskiej oferty 

ciężarówek dystrybucyjnych stanowią: 

DAF LF i  CF, Iveco Eurocargo i  lżejsze 

wersje Stralisa, MAN TGL i TGM, Merce-

des Atego i Antos, Scania P i G, Renault D 

i D Wide oraz Volvo FL, FE i FM. W cięż-

kiej dystrybucji stosuje się także większe 

jakie rozwiązania techniczne kryją się pod 

miesięczną ratą leasingu czy wynajmu i ra-

chunkami za paliwo. 

A jednak! 

Naturalnie rzeczywistość nie musi być 

tak brutalna. Wielu użytkowników pojaz-

dów dystrybucyjnych bierze pod uwagę 

zdanie kierowców i  zachęca ich do pozo-

stania w  fi rmie, a  niektórzy interesują się 

ekologicznymi rozwiązaniami, nie zawsze 

tylko dlatego, że dobrze robią one na wize-

runek. Odpowiednia różnica między ceną 

oleju napędowego i gazu ziemnego sprawia, 

że stosowanie tego ostatniego, jako tańsze-

go ma uzasadnienie ekonomiczne. Bardzo 

tania energia to argument na rzecz pojaz-

dów elektrycznych. Z  kolei eksploatacja 

w gęstym ruchu z częstym ruszaniem i za-

trzymywaniem się powinna dawać przewa-

gę w  niskim zużyciu paliwa pojazdom hy-

brydowym. Jednak spośród wymienionych 

pojazdów jedynie gazowe, jako najtańsze 

i  względnie łatwe w  eksploatacji są szerzej 

rozpowszechnione i pracują także w Polsce. 

Producenci pojazdów wprowadzają no-

winki, które skutkują wyższym komfortem 

i  niższym spalaniem. Ułatwienia w  prze-

strzeni ładunkowej to raczej domena wy-

twórców zabudów. Wydaje się, że w związ-

ku z  dotkliwym niedoborem kierowców 

i niskimi kwalifi kacjami tych, którzy są pod 

ręką do pracy „od zaraz”, największą szansę 

na szybkie upowszechnienie się w segmen-

cie dystrybucyjnym mają zautomatyzowane 

skrzynie biegów. Każdy z producentów ma 

je w  ofercie, także do lżejszych pojazdów. 

Konstrukcja zautomatyzowanych skrzyń, 

Hybrydowy Fuso Canter, pomimo zalet, 
zadomawia się na rynku bardzo powoli. 

Mercedes Antos oraz mniejszy Atego, oba z krótkimi kabinami 
S Classic Space. Na życzenie montowana jest w nich zautomatyzowana 
skrzynia PowerShift 3, przydatna gdy trudno o dobrych kierowców. 

Elektryczny Renault Maxity, podobnie jak inne „ciężarówki 
na prąd” ma niewielki zasięg, ale jest cichy i nie wydziela spalin, 
a koszty eksploatacji są bardzo niskie. 
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pojazdy, przykładowo MAN-a  TGS czy 

Mercedesa Actrosa. DAF LF, Renault D 

oraz Volvo FL dzielą wspólną kabinę, tak 

samo jak Volvo FE i  Renault D Wide. 

Oczywiście wystrój i wnętrze są odmienne 

dla każdej z marek. Na najbardziej chłon-

nych rynkach z  lekkimi ciężarówkami 

europejskimi konkurują pojazdy marek 

japońskich, przede wszystkim Fuso i Nis-

san, a w mniejszym stopniu Isuzu. 

Wśród dostępnych w  Polsce rozwiązań 

uwagę zwraca gama kabin DAF LF, Renault 

D i D Wide oraz Volvo FL i FE, w której wy-

stępuje wariant wydłużony, nazywany przez 

Renault Global, przez Volvo Comfort Cab, 

a  przez DAF-a  po prostu „wydłużony LF”. 

Ma długość 2 m, a  przestrzeń za fotelami 

może zajmować składana, lekka leżanka, 

schowki lub „przestrzeń biurowa”. Analo-

giczne zalety ma M Classic Space i  niższa 

M Compact Space Mercedesa Antosa. Po-

dobne, ale krótsze są: wydłużona S Classic 

Space Atego oraz tzw. dzienna kabina Scanii 

(nieco dłuższa od krótkiej i dostępna w serii 

P, G i R). 

Kabiny sypialne o  relatywnie małych ga-

barytach zewnętrznych i  niskiej masie są 

oferowane praktycznie przez każdego z wy-

twórców, przykładem są kabiny Hi-Road 

Stralisa, L i  LX MAN-a  stosowane w  TGL, 

TGM i TGS, czy wspomniane kabiny Anto-

sa w wariantach z leżanką. Do zalet wymie-

nionych kabin należy stosunkowo mała sze-

rokość, nieprzekraczająca 2300 mm, która 

ułatwia poruszanie się w ciasnych miejscach. 

Alternatywne napędy są trudno osiągalne 

w  Polsce, choć są wyjątki. Przede wszyst-

kim Iveco, które w  całej gamie proponuje 

pojazdy na sprężony gaz ziemny (CNG), 

a  w  Stralisach również gaz ciekły (LNG). 

Ciągnik siodłowy z  wąską kabiną sypial-

ną Hi-Road i zbiornikiem LNG wydaje się 

optymalnym rozwiązaniem dla ciężkiej dys-

trybucji, szczególnie w  połączeniu z  jedną 

z krótkich naczep wyposażonych w skrętne 

osie. Zestawy o  takim kształcie widuje się 

zarówno na peryferiach, jak i  w  centrach 

miast, a silnik gazowy sprawiłby, że byłyby 

bardziej przyjazne dla otoczenia za sprawą 

niższej emisji spalin i hałasu. 

Volvo przygotowało FE w  wariancie 

CNG, a  Renault proponuje takie silniki 

w serii D i D Wide. Scania także ma w zana-

drzu silniki gazowe oraz na etanol i  szczy-

ci się „najszerszą gamą silników na paliwa 

alternatywne”, co oznacza, że jej jednostki 

napędowe mogą spalać oprócz oleju napę-

dowego przynajmniej jeden jego odpowied-

nik, wytworzony przez człowieka, np. HVO. 

Hybrydy, podobnie jak ciężarówki elek-

tryczne są w polskich warunkach właściwie 

„niesprzedawalne”, choć ich zalety prezen-

towała niedawno Scania, a  Fuso ofi cjalnie 

przekazało hybrydowe furgony do dyspozy-

cji „Biedronki”. 

Czy idealny pojazd dystrybucyjny po-

winien być niskopodłogowy, bezszelestny 

i  zwrotny? Wiele z  nich ma do czynienia 

z rampami, zatem wysoko położona ładow-

nia jest dogodna w niektórych z nich, ale ni-

skowejściowa kabina przydałaby się w każ-

dym. Z  dodatków użyteczny byłby system 

ułatwiający manewrowanie, pokazujący 

pojazd i jego najbliższe otoczenie w widoku 

z góry. Pewne rozwiązania są już na rynku, 

do innych trzeba dojrzeć. 

Szersze spojrzenie przydałoby się nie 

tylko producentom pojazdów dystrybucyj-

nych i ich użytkownikom, ale również orga-

nizatorom przestrzeni miejskiej. Czynienie 

jej „bardziej przyjazną” tylko za pomocą 

szerszych chodników, większych trawni-

ków i  ścieżek rowerowych jest podejściem 

jednostronnym, ignorującym inne potrzeby 

mieszkańców, wśród nich łatwe zaopatry-

wanie się w niezbędne artykuły oraz rozwią-

zania godzące satysfakcjonująco bezpiecz-

ne parkowanie prywatnych samochodów 

w  pobliżu miejsca zamieszkania z  ruchem 

dużych pojazdów: dystrybucyjnych i komu-

nalnych. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

 

Hybryda Scanii pozwala kierowcy 
zarządzać energią na pokładzie, 
np. aby zgromadzić zapas 
w akumulatorach na czas 
poruszania się w rejonach, gdzie 
wymagana jest cisza. 

DAF LF z wydłużoną kabiną, analogiczną do Global 
Renault i Comfort Cab Volvo. Nawet w dystrybucji 
przydaje się odrobina przestrzeni za fotelami. 

Na pograniczu samochodów ciężarowych i dostawczych jest „ziemia 
niczyja”, którą zagospodarowują marki japońskie oraz Daily – bestseller Iveco, 
który łączy zwarte wymiary z własnościami typowymi dla ciężarówki. 
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Obowiązujące od 2015 roku w Unii Eu-

ropejskiej przepisy o  F-gazach usta-

lają sposoby zapobiegania ich emisji 

oraz stosowania, odzysku i niszczenia, wa-

runki wprowadzania na rynek produktów 

i sprzętu wykorzystującego HFC oraz limity 

wprowadzania tych substancji na teren Unii. 

Wprowadzają również zakaz umyślnej emi-

sji HFC. W  praktyce zrodziła się koniecz-

ność podniesienia kwalifi kacji operato-

rów urządzeń oraz pracowników serwisów 

wg nowych wymogów, a także prowadzenia 

bardziej szczegółowej dokumentacji. 

W połączeniu z ogólnoświatowym zainte-

resowaniem obniżaniem emisji CO2 poskut-

kowało to rozwojem urządzeń używających 

nowych czynników roboczych. Producenci 

kładą nacisk na wydajność, co wyraża się 

przede wszystkim dążeniem do obniżania 

zużycia paliwa i  większej bezawaryjności. 

Dwóch największych dostawców agregatów 

chłodniczych w Europie wywodzi się ze Sta-

nów Zjednoczonych. Biały Dom w  osobie 

nowego prezydenta przestał właśnie wierzyć 

w efekt cieplarniany. Czy i jak wpłynie to na 

dalszy rozwój urządzeń do transportu chłod-

niczego, przekonamy się zapewne niedługo. 

Popyt zewsząd 

Na ubiegłorocznej wystawie w Hanowe-

rze nie zabrakło nowości. W  branży pro-

ducentów urządzeń chłodniczych doszło 

do konsolidacji, ale póki co nie skutkuje 

ona kurczeniem się oferty. Przeciwnie, 

mniej znane rozwiązania docierają do sze-

rokiego ogółu. 

Carrier Transicold wchłonął w 2016 roku 

holenderską fi rmę TRS Transportkoeling 

b.v., a  Ingersoll Rand, właściciel Th ermo 

Kinga przejął niemiecką spółkę Frigoblock. 

Koncentracja producentów pomoże im 

lepiej konkurować nie tylko z  uznanymi 

markami takimi jak Zanotti czy Mitsubishi, 

ale również nowymi wytwórcami z  Azji. 

Podczas ostatniej wystawy IAA zaznaczyli 

swoją obecność producenci z Chin, oferując 

różne typu urządzeń, przede wszystkim dla 

najbardziej chłonnych segmentów rynku, 

w tym dalekiego transportu. 

Rozwój urządzeń chłodniczych jest po-

budzany nie tylko nowymi uregulowaniami 

prawnymi, ale zmianami na rynku. Popyt 

na transport w  temperaturze kontrolowa-

nej rośnie w  związku z  rozwojem sieci su-

permarketów, które działając na dużą skalę, 

transportują produkty żywnościowe na duże 

odległości. Zarazem chęć wzbogacenia ofer-

ty i podniesienia jej jakości sprawia, że poja-

wiają się nowe artykuły, często z okolic od-

ległych od miejsca sprzedaży. Coraz więcej 

produktów sprzedaje się pod etykietą „świe-

że”. Są to przede wszystkim owoce i warzy-

wa, będące wcześniej domeną bazarów. 

W  szybkim tempie rośnie branża far-

maceutyczna, gdzie prawidłowe przecho-

wywanie i  transport mają rolę kluczową. 

Zważywszy na wartość produktów farma-

ceutycznych oraz ich wymagania, transport 

chłodniczy stawiany jest przed wyjątkowo 

trudnym zadaniem. 

Zapotrzebowanie na pojazdy chłodnicze 

zgłasza również wojsko, które w  obecnej, 

niestabilnej sytuacji może liczyć na przy-

chylność budżetów państw i pozwolić sobie 

na rozbudowę zaplecza logistycznego. 

Numer jeden 

W  poszukiwaniu czynników chłod-

niczych, które będą wpływać na zmiany 

klimatyczne w najmniejszym stopniu, się-

gnięto po gaz, który jest punktem odnie-

sienia dla innych. Dwutlenek węgla ma 

potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 

(ang. GWP – Global Potential Warming) 

równy 1. Każdy inny czynnik chłodniczy 

stwarza większe obciążenie dla klimatu. 

Dwutlenek węgla stosowany w obiegu za-

mkniętym pracuje pod wyższym ciśnie-

niem niż inne czynniki, zatem utrzymanie 

szczelności układu jest trudniejsze. Jednak 

nowoczesne materiały i metody ich łącze-

nia oraz doświadczenia praktyczne wska-

zują, że agregaty używające CO2 mogą za-

stąpić tradycyjne, choć nie od razu. 

Carrier Transicold od kilku lat intensyw-

nie rozwija konstrukcję agregatu naczepo-

wego z  „naturalnym czynnikiem”, jak okre-

śla dwutlenek węgla (R744). W  Hanowerze 

miała premierę prototypowa naczepa z  ko-

lejnym wariantem takiego agregatu. Została 

przekazana sieci sklepów Netto, która bę-

dzie ją eksploatować przez 3 lata. Netto jest 

pierwszym użytkownikiem z  obszaru kon-

tynentalnej Europy, który uzupełnił tabor 

o naczepę z agregatem Carrier Transicold na 

CO2. Pierwszym była brytyjska sieć Sainsbu-

ry’s, która testuje tego typu pojazd od 2013 r. 

Konstrukcja agregatu opiera się na rozwiąza-

niach zastosowanych w serii Vector z napę-

dem E-Drive oraz kontenerowych urządze-

niach NaturaLINE, gdzie czynnik R744 jest 

używany standardowo. 

Nowe czynniki
Agregaty do transportu chłodniczego wstąpiły na ścieżkę 
rozwoju wytyczoną przez przepisy o ochronie klimatu 
– głównie o zapobieganiu efektowi cieplarnianemu. 
Nowości z IAA ujawniają, jak odbije się to na użytkownikach. 

Nowa gama agregatów 
Thermo King SLXi oferuje 
w standardzie system 
telematyczny. 

Moduł Eco-Drive zapewnia cichy i ekologiczny 
napęd agregatu chłodniczego: silnik hydrauliczny 
zasilany od przystawki odbioru mocy napędza 
generator, który wytwarza prąd dla agregatu. 

Prototypowy agregat Carrier Transicold z dwutlenkiem 
węgla jako czynnikiem chłodniczym, pracującym 
w obiegu zamkniętym. Naczepę wyposażoną w to urządzenie 
przekazano podczas IAA do 3-letnich prób sieci Netto. 
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Th ermo King proponuje agregaty krioge-

niczne CryoTech, które rozpraszają sprężony 

CO2 w  komorze ładunkowej i  w  ten sposób 

obniżają temperaturę wnętrza. Na rynku spo-

tyka się również tego typu urządzenia wyko-

rzystujące azot. Są niewielkie, ciche i wydajne, 

ale trzeba regularnie uzupełniać gaz. Nieza-

leżnie od jego rodzaju, eksploatacja takich 

chłodni wymaga zachowania ostrożności, 

przede wszystkim unikania przebywania w ła-

downi nim gaz roboczy wymiesza się z powie-

trzem, co umożliwi normalne oddychanie. 

Zewnętrzna moc 

Efektem koncentracji producentów, wi-

docznym na IAA były nietypowe napędy 

agregatów chłodniczych. Działając wspól-

nie z  Frigoblockiem, Th ermo King zapre-

zentował „agregat naczepowy z  napędem 

hybrydowym”. Jest oferowany w  ramach 

najnowszej gamy SLXi. Agregat ma wła-

sny silnik wysokoprężny, ale może być za-

silany elektrycznie przez alternator. Napęd 

elektryczny nazwany Enviro Drive używa 

falownika, który niezależnie od obrotów 

silnika wytwarza prąd 3-fazowy o napięciu 

400 V i  częstotliwości 50 Hz, co stwarza 

lepsze warunki do pracy agregatu w  try-

bie elektrycznym. Podczas jazdy możliwe 

jest korzystanie zarówno z  silnika Diesla, 

jak i  elektrycznego. Producent podaje, że 

hybryda może zmniejszyć zużycie oleju 

napędowego nawet o 5000 l rocznie w po-

równaniu z typowym agregatem wielotem-

peraturowym zużywającym 3,5 l paliwa na 

Śledzenie położenia pojazdu i warunków w ładowni oraz 
zdalna zmiana nastaw agregatu to tylko niektóre z funkcji 
systemu telematycznego, który wykorzystuje montowany 
w pojeździe moduł komunikacyjny TK BlueBox. 

Nowe parowniki do agregatów Vector i Supra 
występują w wersjach o szerokości od 700 
do 2200 mm. Poza estetyczną, zwartą obudową, 
wyróżnia je lepsze odszranianie. 

Hybrydowy, spalinowo-elektryczny napęd 
agregatu firmy Thermo King sprzyja oszczędza-
niu paliwa. W wypadku napędu elektrycznego 
korzysta z rozwiązań firmy Frigoblock. 
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Użytkownicy mogą zdalnie przeprowadzić 

odszranianie, sprawdzić agregat przed trasą, 

poznać nastawy temperatury oraz korzystać 

z  alternatywnych trybów pracy urządze-

nia. Możliwe jest dopasowanie działania 

agregatu do potrzeb określonych przewo-

zów, uwzględniając wymagania klienta, typ 

ładunku oraz pogodę. Zmodernizowany 

sterownik SR-3 pozwala na dokonywanie 

nastaw i wyświetlanie wartości temperatury 

z dokładnością do 0,1OC. System precyzyj-

nej kontroli temperatury (PTC) zmniejsza 

wahania temperatury w  agregatach wielo-

temperaturowych o  80% i  pozwala utrzy-

mać temperaturę w  komorze chłodniczej 

z  dokładnością +/– 0,15OC. Udoskonale-

nia poczynione w  agregatach SLXi przy-

czyniają się do spadku zużycia paliwa oraz 

zmniejszenia emisji spalin. Dalsze korzyści 

dla środowiska naturalnego są możliwe po 

zastąpieniu czynnika R-404A czynnikiem 

R-452A, który ma o 45% niższy GWP. 

Gazowy i samowystarczalny 

Czynnik R-452A może pracować rów-

nież w  gamie agregatów Vector, zarówno 

w egzemplarzach nowych, jak i używanych. 

Carrier Transicold proponuje go też w prze-

znaczonej do ciężarówek serii Supra oraz 

w Pulsorach montowanych w samochodach 

dostawczych. Podczas IAA zaprezentowa-

na została prototypowa Supra z  silnikiem 

na sprężony gaz ziemny (CNG). Jest cicha, 

a dzięki silnikowi gazowemu znacząco ob-

niżyła się emisja spalin. Cząstek stałych jest 

mniej o 95%, a tlenków azotu o 70% w po-

równaniu z jednostką wysokoprężną. Ponie-

waż Supra na CNG ma własnym zbiornik 

gazu, jest w pełni samowystarczalna. 

Kolejną nowość w  gamie Supra stanowi 

pakiet Low Emissions. Składa się z  silnika 

Diesla wydzielającego o połowę mniej czą-

stek stałych w  porównaniu ze standardo-

wym, czynnika R-452A oraz opcjonalnego 

zestawu wyciszającego. Dodatkowo Supra 

w wersji City spełnia normę PIEK. 

W  Hanowerze zadebiutowały również 

nowe parowniki do agregatów Vector i Su-

pra. Wyróżniają się odświeżonym wyglą-

dem i  są przystosowane do współpracy 

z  agregatami wielotemperaturowymi. Wy-

stępują w wersjach o szerokości od 700 do 

2200 mm. Dzięki ulepszonemu odszrania-

niu i  lepszemu odprowadzaniu skroplin 

wykluczają ryzyko ochlapania wodą prze-

wożonego ładunku. Nowe parowniki z  ła-

twością można montować w różnych typach 

chłodni. System szybkiego demontażu uła-

twia konserwację i naprawy. 

Carrier Transicold również ma w  za-

nadrzu usługi telematyczne. Użytkownik 

może na bieżąco, zdalnie śledzić warun-

ki transportu za pośrednictwem systemu 

COLDTrans, wykorzystującego podczas 

pracy rejestartor DATACold, montowa-

ny w  pojeździe i  przesyłający dane przez 

GPRS. Można monitorować temperaturę 

w  różnych miejscach ładowni, dostawać 

informację o  każdorazowym otwarciu 

drzwi i  śledzić położenie pojazdu. System 

ma też funkcję powiadomień alarmowych 

e-mailem lub SMS-em oraz tzw. geo-fen-

godzinę przy pracy z częstym otwieraniem 

drzwi ładowni. Napęd hybrydowy pozwala 

wjeżdżać do „stref ciszy”, a  w  połączeniu 

z agregatem SLXi Whisper Pro spełnia wy-

mogi certyfi katu PIEK, czyli emituje hałas 

nie przekraczający 60 decybeli. 

Carrier Transicold zaprezentował na 

swojej ekspozycji zasilany przez przystawkę 

odbioru mocy moduł Eco-Drive, który ma 

podobne zalety. Jest konstrukcją fi rmy TRS. 

Sercem modułu jest pompa hydrauliczna, 

która napędza generator, a  ten wytwarza 

prąd elektryczny dla agregatu Carrier Trans-

icold, który nie musi mieć własnego silnika 

wysokoprężnego. Układu hydrauliczny wy-

posażono w system kontrolny, który zapew-

nia generatorowi stałe obroty. Zapewnia on 

stałe zasilanie, również gdy silnik pojazdu 

pracuje na biegu jałowym. Nie jest koniecz-

ne chwilowe zwiększanie obrotów jednostki 

napędowej, aby agregat miał oczekiwaną 

wydajność chłodniczą. Eco-Drive jest cichy 

i  prosty w  obsłudze. Może być wykorzysty-

wany w  chłodniach montowanych na pod-

woziach pojazdów, jak i w ciągnikach siodło-

wych z naczepami chłodniczymi. Jest zgodny 

z normą PIEK i ekonomiczny w eksploatacji. 

Zdalnie w standardzie 

Wspomniana nowość Th ermo Kinga, 

agregaty SLXi są rozwinięciem rodziny SLX. 

Główna zmiana polega na zastosowaniu 

lepszego sterowania temperaturą oraz wpro-

wadzeniu do standardu telematyki, co ma 

związek z przejęciem w październiku 2015 r.

dostawcy tego typu rozwiązań, irlandzkiej 

fi rmy Celtrak. Urządzenie komunikacyjne 

TK BlueBox zapewnia użytkownikowi sta-

łą łączność z pojazdem. Przechowuje zare-

jestrowane dane, a  dostęp do nich można 

uzyskać za pomocą bezpłatnej aplikacji na 

smartofny i  inne urządzenia ze złączem 

Bluetooth. Dzięki temu możliwa jest rów-

nież dwustronna komunikacja z pojazdem. 

Można na bieżąco monitorować warun-

ki w  ładowni i  regulować pracę agregatu. 

Włoski agregat serii Rivacold 
DDU z napędem bezpośrednim. 
W zależności od wariantu może 
schładzać pojazdy z ładownią 
o objętości od 12 do 27 m3. 

Fińska firma Lumikko należy do niemieckiej Grupy Bitzer SE. Przeznaczony 
do ciężarówek agregat L4 BHS ze zintegrowanym parownikiem ma zwarte 
wymiary i własny silnik Diesla. Wyróżnia go hybrydowa sprężarka, napędzana 
paskiem lub elektrycznie. Eliminuje ona konieczność montażu osobnego 
silnika elektrycznego do pracy na postoju, gdy energia czerpana jest z sieci. 

Zanotti zer0o z nowej gamy przeznaczony 
do pojazdów z ładownią o objętości od 
16 do 28 m3. Skraplacz złożony jest z rurek
o małym przekroju, zatem urządzenie 
potrzebuje stosunkowo małą ilość czynnika. 

Schmitz-Cargobull, czołowy producent 
naczep chłodniczych w Europie, zachęca 
do wyposażania ich we własnej produkcji 
agregat, oferując system telematyczny 
oraz pakiet serwisowy. 
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Firma Kingtec założona w 1995 r. w Hong Kongu 
oferuje bogatą gamę agregatów napędzanych od 
silnika pojazdu lub z własnym napędem. Prężnie 
działa na terenie Azji, Australii, USA i Republiki 
Południowej Afryki. Interesuje się również Europą. 

Nowość izraelskiego producenta klimatyzacji 
i agregatów chłodniczych Alex Original. Agregat Monoblock 
łączy we wspólnej obudowie elektryczną sprężarkę, 
skraplacz i parownik – ten ostatni nie zajmuje miejsca 
wewnątrz ładowni. 

Mało znany w Polsce agregat 
Mitsubishi TU100SA Multi z własnym 
silnikiem i lekką i wydajną sprężarką 
spiralną. Przeznaczony do montażu 
na ramie pojazdu. 

cig umożliwiający wytyczenie obszaru, po 

którym pojazd może się poruszać. Jeśli go 

opuści, wszczynany jest alarm. System ar-

chiwizuje dane. Można ich użyć do prze-

prowadzenia analizy lub dowiedzenia, że 

transport przebiegał prawidłowo. Możliwa 

jest zdalna diagnostyka, która ułatwia ob-

sługę agregatów. 

Nacisk polityczny na mniejszą emisję 

gazów cieplarnianych w  wypadku urzą-

dzeń chłodniczych przynosi użytkownikom 

bezpośrednie korzyści. Nowe agregaty są 

bardziej oszczędne i  to na kilka sposobów. 

Przede wszystkim zużywają mniej paliwa. 

Zmniejsza się również możliwość niekon-

trolowanego wycieku czynnika. Są bardziej 

bezawaryjne, mają nowe funkcje i opcjonal-

ne wyposażenie dostosowujące je do okre-

ślonych sposobów eksploatacji, w tym ruchu 

w okolicach, gdzie wymagany jest niski po-

ziom hałasu. Systemy telematyczne ułatwiają 

optymalne wykorzystanie ich możliwości, 

lepsze planowanie pracy i bardziej elastyczne 

kształtowanie warunków przewozu. Sprzyja 

to redukcji kosztów eksploatacji, co pożąda-

ne jest zawsze, niezależnie od starań o ochro-

nę środowiska naturalnego. ▐

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

Carrier Transicold, Thermo King
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Takiej sprzedaży można by sobie życzyć 

co roku – tak wynika z rozmów, które 

przeprowadziliśmy z  kilkoma najważ-

niejszymi fi rmami z  tej branży, na temat 

tego jak sprzedawały się platformy samowy-

ładowcze w zeszłym roku. Generalnie opty-

mizm jest znaczny, tym bardziej, że w niektó-

rych fi rmach padł rekord: „Ponad 2 tys. sztuk 

sprzedanych na polskim rynku to rewelacyj-

ny wynik – podkreśla Piotr Gąstoł z  fi rmy 

Dhollandia Poland. – Jako grupa Dhollandia 

odnotowaliśmy rekordową sprzedaż od po-

czątku istnienia fi rmy, czyli od 1968 r.”

Zeszły rok był tak dobry dla fi rmy Dhol-

landia Poland, że pod jego koniec zakupiła 

kolejny obiekt, tym razem w okolicy Warsza-

wy (Łomianki przy drodze krajowej nr 7), na 

co niewątpliwie miała wpływ także sprzedaż 

wind. Nowy obiekt składa się z hali serwiso-

wo-montażowej oraz hali do prowadzenia 

profesjonalnych szkoleń z  zakresu naprawy 

i konserwacji platform samozaładowczych. 

Podobnie dobrze ocenił zeszły rok To-

masz Wucki, kierownik sprzedaży w fi rmie 

Nowa Dautel Polska, gdzie również wzrosła 

sprzedaż: „W ostatnich dwóch latach zaob-

serwowaliśmy duże zainteresowanie roz-

wiązaniami technicznymi wśród naszych 

klientów, czemu zawdzięczamy stały, rosną-

cy wzrost sprzedaży”.

Windy jadą Windy jadą w góręw górę
Sprzedawcy wind zgodnie twierdzą, że miniony rok był dla ich branży całkiem udany. 
Dobrze zapowiadają się także prognozy na przyszły. Największym zainteresowaniem cieszą się 
mniejsze platformy tzw. tonówki, chociaż nie we wszystkich firmach.

Dobrze w segmencie do tony

Niemalże we wszystkich fi rmach, które 

oferują na naszym rynku produkty, znaj-

dujące zastosowanie głównie w  pojazdach 

dystrybucyjnych, to właśnie one cieszyły 

się w zeszłym roku największym wzięciem: 

„Rok 2016 upłynął pod znakiem dystry-

bucji lokalnej – wyjaśnia Tomasz Wucki. 

– Do najczęściej sprzedawanych urządzeń 

można zaliczyć te o  nośności w  przedziale 

od 750 do 2000 kg.” W fi rmie Dautel spo-

re zainteresowanie wzbudzały urządzenia 

typu DFL1000, jako lekka alternatywa tzw. 

tonówki, oraz DL1500L montowana najczę-

ściej do pojazdów o dmc 7200 i 12 000 kg.

Najmniejszą widną Dautela, która dobrze sprzedawała się w zeszłym roku, był model DL750K. 
Klient może zamówić w niej sterowanie nożne przejezdne pod obciążeniem, które znacząco ułatwia 
pracę na platformie.

W Hiabie podobnie jak u konkurencji trzon 
sprzedaży stanowiły mniejsze modele, 
takie jak Zepro. Są to zarówno stalowe, 
jak i aluminiowe windy. Ich udźwig waha się 
od 450 do 3000 kg.
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Klienci decydowali się też na urządzenia 

typu Dautel Slider DS2000VAL, które są 

składane i  wsuwane pod podwozie pojaz-

du ciężarowego. Znajdują one zastosowa-

nie, gdy załadunek odbywa się pod rampą. 

W  dużym stopniu ogranicza to możliwość 

uszkodzenia platformy przy dokowaniu.

Podobnej wielkości windy kupowali w ze-

szłym roku klienci Dhollandii: „Bezwzględ-

nym liderem sprzedaży jest lekka 4-siłowni-

kowa winda zamykana DHLM.10 o udźwigu 

500÷1000 kg” – wyjaśnia Piotr Gąstoł. 

Nieco inaczej wyglądało to jedynie w fi r-

mie HIAB: „W  minionym roku największą 

popularnością cieszyły się windy dedykowa-

ne do pojazdów powyżej 12 t dmc” – mówi 

Jarosław Kurek, product manager Tail Lift s 

fi rmy HIAB. W  tym wypadku głównymi 

produktami w  tej kategorii są dwie serie 

wind: Zepro Z  10/15/20 oraz Zepro ZHD 

1500/2000/2500. Pierwsza z nich to standar-

dowe modele o  udźwigu 1000, 1500, 2000 

kg. Jest to seria o  możliwe uproszczonej 

elektronice, co zapewnia solidną, bezproble-

mową pracę w naszych warunkach przyrod-

niczych oraz wyjątkowo szybki i  niekosz-

towny serwis. Drugi z modeli przeznaczony 

jest do pracy w wyjątkowo ciężkich warun-

kach o podwyższonej odporności na ciężką 

eksploatację.

Jaki będzie ten rok?

Wiele wskazuje na to, że 2017 rok będzie 

równie udany. Pierwsze zamówienia zaczęły 

u  większości dystrybutorów spływać jeszcze 

pod koniec 2016 r. Co ciekawe trendy w za-

sadzie się nie zmieniają i tak samo jak w mi-

nionym, tak i w tym spodziewana jest dobra 

sprzedaż wind o udźwigu do 1,5 t, w odwro-

cie mają być jednak mniejsze windy: „Zapo-

wiada się podobny rok do 2016 – informuje 

Piotr Gąstoł. – Akcyza na pojazdy dostawcze 

do 3,5 t dmc spowoduje spadek sprzedaży 

wind lekkich. Według naszych obserwacji 

jest możliwy wzrost sprzedaży wind mocniej-

szych od 1500 kg w górę

W  przedstawicielstwach fi rmy Dautel 

i  HIAB usłyszeliśmy, że bieżący rok może 

być nawet lepszy niż miniony. Jarosław Ku-

rek z HIAB-a skomentował to następująco: 

„W roku 2017 szacujemy wzrost sprzedaży 

wind Zepro. Wielu z  naszych dotychcza-

sowych klientów planuje wymianę fl oty 

w najbliższym roku. Coraz większą popular-

nością cieszą się kolumnowe platformy za-

ładowcze DEL głównie dzięki bardzo niskiej 

masie własnej (nawet 2,5-krotnie mniejsza 

od standardowych platform załadowczych), 

co jest niezmiernie ważne przy pojazdach 

o dmc 3,5 t”. ▐

Adam Włodarz
Fot. Dautel, Dhollandia, HIAB

To jedna z najpopularniejszych wind firmy Dautel – model DF1500 o udźwigu 1,5 tony. 
Producent wyposażył ją w siłowniki zamykania, które działają w dwóch kierunkach, 
dzięki czemu odchylanie platformy zostało znacząco skrócone i nie stanowi problemu 
dla operatora urządzenia.

W odróżnieniu do standardowych wind Dhollandia typu slider 
jak DH-SM(R), typoszereg DH-SO jest wyposażony w podwójnie 
składaną platformę. Windy te są przeznaczone do montażu na 
pojazdach ciężarowych ze zbyt krótkim tylnym zwisem.

Wind o udźwigu większym niż 2 tony sprzedało się w 2016 r. 
stosunkowo niewiele. Na fot. Dautel DL2000L, której masa waha się 
od 470 do 535 kg w zależności od wielkości platformy.

Lekka 4-siłownikowa winda zamykana DHLM.10 o udźwigu 500÷1000 kg 
była bestsellerem minionego roku w firmie Dhollandia. To ten segment rynku najlepiej 
się rozwijał.
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Wirtualny portfel
Gotówka stała się passe. Dzisiaj nawet za bułkę można 

zapłacić kartą, również kredytową. Tym bardziej nie dziwi 
popularność kart paliwowych. W przypadku firm 

transportowych, których pojazdy przemierzają tysiące 
kilometrów, taka forma płatności może nie tylko 

być wygodna, ale pozwala oszczędzać 
i wyjść cało z opresji.

WW   zależności od rodzaju transportu, 

pojazdu i kierunków, w które je wy-

syłamy, można zdecydować się na od-

powiednią ofertę. Na rynku do wyboru mamy 

karty niezależne od koncernów paliwowych 

lub te, które są ściśle z nimi powiązane. Naj-

większy zasięg oferują niezależne fi rmy. Ich 

karty honorowane są na większości stacji pa-

liwowych w całej Europie. Karty przypisane do 

konkretnego brendu w naturalny sposób mają 

ograniczone możliwości pod tym względem, 

ale mogą zaoferować za to większe rabaty. 

Dobra na wszystko

Karty wprawdzie nazywają się paliwo-

we, ale za ich pomocą można załatwić 

sporo spraw. Szczególnie to istotne w przy-

padku transportu międzynarodowego. Ni-
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gdy nie wiadomo, co się zdarzy po drodze 

i  w  jakiej sytuacji przyda się możliwość 

zapłacenia rachunku. W  zależności od 

oferenta i wyboru opcji przez klienta kar-

tą paliwową można płacić za przejazd po 

drogach, autostradach, wiaduktach, mo-

stach, przez tunele, ale również transport 

promem czy koleją. Dodatkowym uła-

twieniem w  niektórych przypadkach jest 

możliwość rezerwacji miejsca na promie 

on-line, bez zbędnych formalności. Kartą 

zapłacimy też za zakupy na stacji paliwo-

wej, w tym może być ujęty np. posiłek dla 

kierowcy, eskortę pojazdu po terenie Bia-

łorusi, myjnię, usunięcie awarii pojazdu 

czy holowanie oraz parking. Orlen dodaje 

usługę Mobi Parking, dzięki której można 

płacić za parkowanie przy użyciu telefonu 

komórkowego. Rozliczanie realnego cza-

su parkowania, monitorowanie transakcji 

i zdalne przedłużanie parkowania odbywa 

się bez konieczności powrotu do samo-

chodu. 

Dodatkową korzyścią jest odroczona 

płatność za poczynione zakupy. Zamiast 

od razu uszczuplać swoje konto, można 

wydłużyć czas zapłaty. Najpierw czekamy 

na fakturę, potem mamy termin do uisz-

czenia należności – nawet powyżej 30 dni. 

Biorąc pod uwagę problemy przewoźników 

z terminowymi wpłatami za zlecenia trans-

portowe, taka zwłoka w regulowaniu zobo-

wiązań może w  znaczny sposób poprawić 

płynność fi nansową fi rmy. Przeważnie 

emitenci kart wystawiają zbiorcze faktury 

raz lub dwa razy w miesiącu. Dzięki temu 

fi rma nie jest zalewana stosem faktur za 

każdą dokonaną transakcję, czyli zmniej-

sza się liczba czynności do wykonania 

w  dziale księgowości. Jeżeli kupujemy za 

granicą, możemy też otrzymywać zbiorcze 

faktury z każdego kraju, w którym używa-

na była karta paliwowa. Takie rozwiązanie 

proponują np. Shell i Orlen. 

Aby ułatwić sobie życie i poprawić płyn-

ność, można też skorzystać ze zwrotu zapła-

conego za granicą podatku VAT i  akcyzy. 

Normalna procedura trwa tutaj 6 miesięcy, 

ale zamiast czekać i  zamrażać sobie w  ten 

sposób środki, można skorzystać z  faktu-

rowania netto. Wówczas płacimy od razu 

mniej za poczynione zakupy.

Płać mniej

Korzystając z  kart paliwowych można 

też sporo zaoszczędzić. Emitenci kart ne-

gocjują z koncernami paliwowymi wysokie 

rabaty na kupowane za ich pośrednictwem 

paliwo, dzięki czemu użytkownicy tych kart 

Co jest ważne przy doborze operatora karty?

▐ bezpieczeństwo realizowanych transakcji i ich stały monitoring za pośrednictwem łatwego 
i intuicyjnego systemu zarządzania i rozliczania,

▐ możliwość programowania limitów na kartach zgodnie z indywidualnymi potrzebami,
▐ dostępność stacji,
▐ uproszczona forma faktur – ułatwia rozliczenie podatku VAT oraz uzyskanie informacji 

o wysokości udzielonego rabatu,
▐ faktury zbiorcze – raz lub dwa razy w miesiącu,
▐ szczegółowe raporty transakcji – w formie elektronicznej (wersje kompatybilne z najpopular-

niejszymi dostępnymi na rynku systemami do zarządzania flotami),
▐ e-faktura – gwarantuje stały i natychmiastowy dostęp do dokumentacji finansowej oraz ofe-

ruje mailowe powiadomienia o możliwości pobrania faktur,
▐ korzystne rabaty,
▐ dodatkowe usługi, w tym odzyskiwanie podatku,
▐ termin płatności.
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mają specjalne ceny na wyznaczonych sta-

cjach. Rabaty często zależne są od wielkości 

miesięcznych zakupów. Im więcej paliwa 

kupujemy, tym taniej za nie płacimy. Moż-

na korzystać ze stałego rabatu na cenę, jaka 

jest aktualnie oferowana na stacji (wówczas 

nie obchodzą nas wahania na rynku paliwo-

wym) lub kupować paliwo w cenach hurto-

wych (korzystamy, gdy ceny paliw są stałe, 

ale przy sporych różnicach w notowaniach 

ropy na giełdzie, cena hurtowa może okazać 

się wyższa niż na stacji po rabacie – dlate-

go należy świadomie wybrać najlepszą dla 

siebie opcję). Niektóre fi rmy gwarantują 

stałą cenę paliwa w  określonym czasie na 

wszystkich stacjach, gdzie są honorowane 

karty. Dzięki tej opcji nie trzeba np. jeżdżąc 

po Niemczech, szukać najtańszej – wszę-

dzie będzie nas obowiązywała ta sama niska 

stawka. 

Firmy oferujące karty są również gwa-

rantem jakości paliwa i  standardu obsłu-

gi. Niezależni operatorzy zapewniają, że 

na bieżąco sprawdzają stacje, które z  nimi 

współpracują. Można więc tankować bez 

obaw. Kontrolowana jest też jakość usług, za 

które można płacić ich kartami. I tu można 

się spodziewać specjalnych cen i super pro-

mocji dla posiadaczy kart.

Ufaj i kontroluj

Podobnie jak walizka z  pieniędzmi, tak 

karta paliowa musi być chroniona przed 

niepożądanym użyciem, kradzieżą czy nad-

użyciem. Podstawowa ochrona to kod PIN, 

ale można się jeszcze bardziej zabezpieczyć 

i podczas transakcji wymagać podania: nu-

meru rejestracyjnego pojazdu, stanu liczni-

ka, nazwiska kierowcy, a nawet jego numeru 

PESEL. Wszystkie te informacje mogą też 

być wydrukowane na karcie. Dodatkowym 

zabezpieczeniem, w  przypadku gdy z  jed-

nego pojazdu korzysta więcej niż jeden kie-

rowca, jest wymóg posługiwania się dwoma 

kartami jednocześnie: identyfi kującą kie-

rowcę i pojazd.

Karta to karta może się zgubić. W takim 

wypadku zaraz po zgłoszeniu przestaje 

działać. Można powiadomić o  jej utracie 

za pośrednictwem infolinii działającej całą 

dobę, albo korzystając ze swojego konta 

klienta udostępnionego przez fi rmę ofe-

rującą karty. Niektórzy operatorzy dodają 

do tego aplikację mobilną. Takie narzę-

dzia służą również do śledzenia wydatków, 

przeglądania faktur i zarządzania kartami. 

Można ustalać w zależności od potrzeb li-

mity dzienne zarówno ilościowe, jak i war-

tościowe, co też jest dodatkowym zabez-

pieczeniem.

Skuteczną ochroną jest stosowany 

w kartach Eurowag EW card locking sys-

tem. Karty włączone do tego systemu są 

domyślnie „zamknięte” i  nie można ich 

użyć do zapłaty za tankowanie, myjnię 

lub parking, do momentu otwarcia ich 

przez uprawnioną osobę za pośrednic-

twem wiadomości SMS. Po 30 minutach 

karta automatycznie powraca do stanu 

zamknięcia.

Ciekawym rozwiązaniem, które ograni-

czy niebezpieczeństwo wydania naszych 

pieniędzy przez nieodpowiednią osobę, 

jest zastąpienie karty paliwowej kartą kie-

rowcy, czyli karta kierowcy z funkcją karty 

paliwowej. Taką opcję ma w  swojej ofercie 

Tankpool24. Kierowca ma zaledwie 5 minut 

po wyjęciu swojej karty z tachografu na roz-

poczęcie tankowania. Od razu będzie moż-

na też sczytać dane znajdujące się na karcie 

kierowcy. 

Kolejnym krokiem jest zastępowanie kart 

smartfonami i  chipami zbliżeniowymi. Już 

dzisiaj możliwość taką oferuje DKV dla 

klientów, którzy w  swojej fl ocie mają po-

jazdy hybrydowe i elektryczne. Korzystając 

z  karty paliwowej można dzisiaj „zatanko-

wać” również prąd. Przyszłość prowadzi do 

dematerializacji tego środka płatniczego. 

Obecnie trwają prace nad wyposażaniem 

samochodów w specjalne odbiorniki i prze-

kaźniki, dzięki którym pojazdy wjeżdżające 

na stacje paliw będą automatycznie rejestro-

wane, a opłata za usługę będzie realizowana 

bez potrzeby podchodzenia do kasy. Takie 

rozwiązanie całkowicie powinno wyelimi-

nować nadużycia, chyba że ktoś włamie się 

do systemu. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Kij

Przegląd kart paliwowych:Przegląd kart paliwowych:  
transport międzynarodowy

Emitent/
Nazwa karty

Liczba 
punk-
tów 

akcep-
tacji w 
Polsce

Liczba 
punktów 

akceptacji 
w Europie

Dodatkowe 
świadczenia

Fakturo-
wanie

Miesięczny 
limit 

paliwa

Zabezpie-
czenia

Zdalne 
zarządzanie 
transakcjami

Aris Polska sp. z o.o./Aris 32 
stacje

4000 stacji AdBlue, opłaty drogowe na terenie
Unii Europejskiej, Białorusi i Rosji.
Mosty, tunele, promy, pociągi, myj-
nie. Zwrot podatku VAT (również 
fakturowanie netto). Zwrot akcyzy.
Serwis w centrach usługowych 
Aris na trasach M-9, M-10 na te-
renie Rosji (parking strzeżony, 
serwis i wymiana opon, prysznic, 
pralnia, sklep, restauracja). 

Trzy 
formy 
płatności: 
przedpła-
ta, kredy-
towanie, 
płatność 
w ciągu 
dwóch 
dni robo-
czych.

b.d. Limity kwotowe 
i ilościowe.

Indywidualne konto kli-
enta na stronie inter-
netowej Aris pozwala 
analizować w czasie rze-
czywistym własne trans-
akcje. 
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Emitent/
Nazwa karty

Liczba 
punk-
tów 

akcep-
tacji w 
Polsce

Liczba 
punktów 

akceptacji 
w Europie

Dodatkowe 
świadczenia

Fakturo-
wanie

Miesięczny 
limit 

paliwa

Zabezpie-
czenia

Zdalne 
zarządzanie 
transakcjami

AS 24 Polska Sp. z o.o./
AS 24 i AS 24 Eurotrafic

26 
stacji

13 000 
stacji

Opłaty drogowe, pomoc drogowa
24/7, regulowanie mandatów, myj-
nia, parkingi dla samochodów cię-
żarowych. Zwrot podatku VAT.

Dwa razy 
w miesią-
cu.

Bez limitów Każde użycie karty 
kontrolowane jest 
w czasie rzeczy-
wistym. Karta jest 
przypisana do po-
jazdu lub kierowcy,
kod PIN, limity kwo-
towe i ilościowe.

Dostęp on-line do trans-
akcji w Strefie Klienta. 
Możliwość zamawiania, 
blokowania i odnawiania 
kart oraz sprawdzania 
stanu floty.

BP Europa SE 
Oddział w Polsce/
BP PLUS Routex

835 
stacji

18 000 
stacji w 29 
krajach

Produkty i usługi dostępne na 
stacjach, opłaty drogowe i auto-
stradowe, tunele, mosty, pomoc 
drogowa 24 h, naprawy, mycie,
parkowanie, przewóz koleją, man-
daty. Zwrot podatku VAT i akcyzy.

Małe firmy, 
rozpoczy-
nające 
współpra-
cę z BP  
– 2 razy 
w miesiącu 
+ 7-dniowy 
termin 
płatności. 

Ustalany 
indywidu-
alnie w za-
leżności od 
zdolności 
kredytowej 
firmy.

Kod PIN, ogranicze-
nia dotyczące miej-
sca i pory tanko-
wania oraz limity 
kwotowe dla po-
szczególnych kart, 
jak również dla całej 
firmy. 

Dostęp do BP e-konto, 
aplikacja 
BP FleetExpert, Fleet-
Move – system telema-
tyki samochodowej..

BZA SA/BZA Card – 15 000 
w 16 
krajach 
Europy

Opłaty drogowe i autostradowe 
w Polsce i zagranicą. Indywidualna 
personalizacja kart. Zwrot podat-
ku VAT (również fakturowanie net-
to) i akcyzy.

Zbiorcze 
jeden lub 
dwa raz 
w miesią-
cu.

Bez limitu Kod PIN. Portal transportowy 
on-line.

DKV Euro Service Polska/
DKV Card

Ponad 
4000 
stacji 
i 150 
warsz-
tatów

80 000 
stacji 
i punktów 
usługowych 
w 42 kra-
jach

Opłat drogowe i autostradowe, tunele i 
promy w całej Europie, pomoc drogo-
wa 24 h, zakup olejów i smarów, mycie 
i akcesoria, wynajem pojazdów, eskor-
ta transportu i kursy doszkalające dla 
kierowców. Zwrot podatku VAT (w tym 
fakturowanie netto) i akcyzy.

Indywi-
dualne 
ustalenia

Bez limitu Kod PIN, numer re-
jestracyjny pojazdu, 
limity i ograniczenia.

Serwis do analizy trans-
akcji DKV eReporting,
planowanie tras dla po-
jazdów ciężarowych, za-
rządzanie kartami paliwo-
wo-serwisowymi na por-
talu DKV Cocpit.

E100 Sp. z o.o./E100 619 
stacji 

5000 stacji
w 28 
krajach

Adblue, serwis 24 h, opłaty drogowe, 
konwój na terenie Białorusi, pro-
my, kolej, myjnia, parking, towary,
klub pomocy na drogach (Polska, 
Białoruś, Słowacja, Rosja, Ukraina
i Mołdawia). Zwrot podatku VAT (rów-
nież fakturowanie netto) i akcyzy.

30-dnio-
wy termin 
płatności

Bez limitu Identyfikacja przez 
numer PESEL kie-
rowcy, kod PIN, nu-
mer pojazdu, limity 
dobowe, e-mail z in-
formacją o transakcji. 

Zarządzanie wydatkami 
przez internet, kontrola 
on-line procesu tanko-
wania pojazdów za po-
mocą kamer zamonto-
wanych na stacjach.

W.A.G. payment solutions/
Eurowag one

670 
stacje

9200 stacji 
w 25 
krajach

Opłaty drogowe, parking i myjnia 
w wybranych punktach i truckpar-
kach Eurowag. Zwrot podatku VAT 
(również fakturowanie netto) i ak-
cyzy.

Indywi-
dualne 
ustalenia

Bez limitu Kod PIN, ustawienie 
limitów tankowania, 
autoryzacja on-line, 
identyfikacja podej-
rzanych transakcji, 
blokada on-line, 
system zamykania 
kart – EW card 
locking system.

Informacje dotyczące cen
oleju napędowego, bio-
diesela i AdBlue. W pełni 
elektroniczne raportowa-
nie transakcji opłat dro-
gowych. Elektroniczne 
fakturowanie.

Grupa Lotos SA/LOTOS 
Biznes*/LOTOS-ESSO Card

487* 
stacji

8200 stacji 
w Europie

Produkty oraz usługi dostępne na 
stacjach, możliwość rozliczenia usług 
dodatkowych wspierających trans-
port – np. opłaty drogowe i autostra-
dowe ViaTOLL.*/Serwis naprawczy, 
usługa zwrotu zagranicznego po-
datku VAT, uczestnictwo w system-
ach automatycznego poboru opłat za 
przejazdy drogami i autostradami w 
Europie, a także możliwość opłaty za 
przejazdy wybranymi tunelami. 

Zbiorcza 
faktura 
raz w 
miesiącu.

Bez limitu. Nadrukowany numer 
rejestracyjny pojazdu 
lub imię i nazwisko 
kierowcy, kod PIN, 
limity ilościowe lub 
kwotowe.

Dostęp do interneto-
wego indywidualnego 
konta klienta LOTOS-
-ESSO Card. Pełny do-
stęp on line do podglądu 
wszystkich transakcji.

Anwim SA/
MOYA IQ Europe

130 
stacji

1200 stacji 
w 13 kra-
jach UE

Oprócz paliwa można zakupić 
AdBlue i płyn do spryskiwaczy.

Indywi-
dualne 
ustalenia

Brak Personalizacja kart 
i limity.

Internetowy dostęp 
do raportów i faktur.p

DKV Card
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Emitent/
Nazwa karty

Liczba 
punk-
tów 

akcep-
tacji w 
Polsce

Liczba 
punktów 

akceptacji 
w Europie

Dodatkowe 
świadczenia

Fakturo-
wanie

Miesięczny 
limit 

paliwa

Zabezpie-
czenia

Zdalne 
zarządzanie 
transakcjami

PKN Orlen SA/
OPEN DRIVE

1711 
stacji

ponad 
2500 stacji 
w Polsce, 
Czechach, 
w Niem-
czech
oraz na 
Litwie

Opłaty drogowe i autostrady (w 
Polsce), akcesoria samochodowe, 
płyny eksploatacyjne, wszystkie 
produkty, monitoring GPS, serwisy 
mechaniczne, parkingi. Zwrot po-
datku VAT.

2 razy w 
miesiącu

Co najmniej 
1000 litrów

Kod PIN, numer re-
jestracyjny pojazdu, 
dzienne limity kwo-
towe.

Zarządzanie on-line 
kontem klienta.

Redtortuga/
Diesel Card Oro

– 1200 
w 8 krajach 
w Europie

Opłaty autostrad, odzyskiwanie po-
datku VAT i akcyzy, opłaty manda-
tów, odzyskiwanie zapłaconych kar, 
mosty, promy, pociągi i tunele.

Raz lub 
dwa razy 
w miesią-
cu.

Dostoso-
wany do 
potrzeb 
każdego 
klienta. 
Istnieje 
możliwość 
dodat-
kowych 
limitów: jed-
nodniowe, 
siedmio-
dniowe i 
trzydziesto-
dniowe.

Przypisany jest nu-
mer rejestracyjny 
pojazdu oraz indy-
widualny kod PIN. 
Możliwość blokady 
wybranych stacji i 
krajów.

Samodzielne zarzą-
dzanie kontem online. 
Możliwość sprawdzenia 
aktualnych informacji 
kredytowych oraz da-
nych firmy. Konsultacja 
i eksport cen na wszyst-
kich stacjach. Kontrola 
tankowań w czasie rze-
czywistym. Doładowanie 
karty Diesel Card Re-
charge online. Zarządza-
nie kartami: możliwość 
blokady karty w przypad-
ku kradzieży. Zestawie-
nia tankowań oraz spra-
wozdanie z oferowanych 
usług.

Shell Polska Sp. z o.o./
euroShell

425 
stacji

22 000 
punktów 
w 35 
krajach 
w Europie

Opłaty drogowe i autostrady, tunele, 
mosty, promy, kolej, pomoc drogo-
wa, naprawy i holowanie 24 h, myj-
nie Citronexu. Zwrot podatku VAT 
i akcyzy.

Tygo-
dniowe, 
dwutygo-
dniowe, 
miesięcz-
ne (nie-
standar-
dowe).

Bez limitu. Kod PIN, 
numer pojazdu, 
nazwisko kierowcy. 
Limity kwotowe 
i ilościowe, alerty 
mailowe i SMS. 

Pełne zarządzanie kar-
tami poprzez platformę 
Shell Card Online 
ułatwia zarządzanie 
kartami paliwowymi.

Circle K Polska Sp. z o.o. /
Statoil Europe

500 
stacji

18 000 
stacji 
w 36 kra-
jach

Opłaty drogowe, tunele, mosty pro-
my, transport koleją, myjnie, pomoc 
drogowa, holowanie i naprawa, ak-
cesoria samochodowe i produkty 
dostępne na stacjach. Zwrot podat-
ku VAT.

W cyklu 
tygodnio-
wym, dwu-
tygodnio-
wym bądź
miesięcz-
nym z in-
dywidual-
nie okre-
ślanym 
terminem 
płatności.

Powyżej 
400 l.

Karta może być 
imienna lub na oka-
ziciela, z numerem 
rejestracyjnym po-
jazdu, może być
wymagane podanie
numeru rejestra-
cyjnego pojazdu 
oraz stanu licznika, 
kwotowe limity.

Wgląd w transakcje 
on-line.

Hempelmann Wittemöller 
GmbH/Tankpool24

– 800 stacji Opłaty drogowe, serwis, ogumie-
nia, pomoc serwisowa, myjnia dla 
TIR, parking. Zwrot podatku VAT 
i akcyzy.

b.d. b.d. Wykorzystanie 
karty kierowcy 
do potwierdzania 
transakcji, limity 
ilościowe i kwotowe.

Zarządzanie 
on-line.

UTA Polska Sp. z o.o./
UTA Full Service Card

3900 
stacji

54 000 
punktów w 
40 krajach

Opłaty drogowe i autostradowe, wy-
posażenie pojazdów w urządzenia 
pokładowe, płatność za mosty, tunele, 
promy, płatność w serwisach, warsz-
tatach, myjniach, pomoc drogowa, 
opłaty graniczne. Zwrot podatku VAT 
(również fakturowanie netto) i akcyzy.

Co dwa 
tygod-
nie, 
termin 
płatności 
30 dni

Bez limitu. Kod PIN, weryfikacja 
i monitorowanie każ-
dej operacji bezpo-
średnio na serwerze 
UTA , karta przypi-
sana do pojazdu.

Strefa klienta UTA, „Sta-
tion Finder”, ułatwiający 
wyszukiwanie najtańszych
i najkorzystniej zlokali-
zowanych stacji, spraw-
dzanie cen, planowa-
nie tras oraz kalkulacja 
kosztów myta.

2/201728 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plPRODUKTPRODUKTKarty paliwoweKarty paliwowe



W poprzednim numerze miesięcznika Truck & Van opublikowa-

liśmy artykuł pt. „Trzy, cztery, a może pięć”, w którym prezentowa-

liśmy gamę ciągników wykorzystywanych w transporcie ponadnor-

matywnym. 

Do opisu gamy Renault Trucks na str. 19 wkradł się błąd. Frag-

ment ten powinien brzmieć następująco:

„Pomijając najlżejsze ciągniki, najbardziej typowe w transporcie 

ponadnormatywnym są pojazdy 6×4. Wytwórcy różnie je klasyfi -

kują, zaliczając czasem do gamy budowlanej. Tak postępuje Renault 

Trucks, które oferuje ciągniki 6×4 w modelach K i C. Moc silników 

dochodzi do 520 KM, a do wyboru jest skrzynia ręczna lub zauto-

matyz owana Optidriver. Pojazdy gamy K i C dostępne są zarówno 

z kabinami dziennymi, jak i sypialnymi, w tym z możliwością mon-

tażu dwóch leżanek (sypialna wysoka). W  gamie K jest również 

przeznaczony do trudnego terenu ciągnik 6×6.” ▐

Sprostowanie:
T, K, C

2/2017
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Najczęściej samochody komunalne 

kojarzymy ze śmieciarkami, jednak 

opieka nad miejscami zamieszkany-

mi przez ludzi, nie ogranicza się do wywo-

zu śmieci. Samo to wymaga zresztą kilku 

typów pojazdów: do nieczystości stałych, 

płynnych oraz do selektywnej zbiórki od-

padów. Do wykonania są i  inne czynności: 

zamiatanie ulic, czyszczenie kanałów, opie-

ka nad zielenią miejską czy drobne remonty. 

Ramowe parametry 

W  mieście jest praca dla każdej niemal 

ciężarówki. Niemniej podwozia wybierane 

przez przedsiębiorstwa komunalne najczę-

ściej, zaliczane są do najcięższego segmen-

tu masy całkowitej od 16 t wzwyż. Wiąże 

się to nie tylko z  ich możliwościami prze-

wozowymi, ale również odpornością na 

trudne warunki eksploatacji. Miasto jest 

środowiskiem „agresywnym”, nie tylko dla 

ludzi, także dla pojazdów. Poruszając się 

po jego zakamarkach, pojazdy komunal-

ne muszą zmagać się z różnymi rodzajami 

nawierzchni i szykan, pod postacią choćby 

wysokich krawężników. Ponadto organiza-

cja wywozu odpadów często wymaga od 

jednego i tego samego samochodu zbiórki 

ulicznej i wjazdu na wysypisko, gdzie teren 

bywa równie nieprzewidywalny, choć z in-

nych powodów. 

Dlatego przeciętny pojazd ma wysoko 

położoną ramę złożoną z profi li o „normal-

nej” wytrzymałości. Można je tak określić, 

aby odróżnić je od lekkich ram stosowanych 

w  pojazdach do ładunków objętościowych 

czy wzmocnionych ram pojazdów budow-

lanych. Z zastosowaniem takiej ramy wiąże 

się ogumienie o  odpowiednim rozmiarze 

i  nośności, najczęściej z  gamy opon „re-

gionalnych” danego producenta. Wyróżnia 

się ono dużą odpornością na uszkodzenia, 

zapewnia dobrą trakcję na różnych na-

wierzchniach o każdej porze roku i jest sto-

sunkowo tanie. 

Liczba osi, w tym napędzanych zależy od 

otoczenia, w jakim ciężarówka ma się po-

ruszać i  związanej z  tym, oczekiwanej ła-

downości. Poza podwoziami 4×2 stosowa-

nymi w mniejszych śmieciarkach, wozach 

asenizacyjnych czy lekkich wywrotkach, 

stosuje się warianty 6×2, niekiedy z ostat-

nią osią skrętną. Znacznie rzadziej nabyw-

cy decydują się na pojazdy 6×4, spotykane 

Twarda sztuka
Podwozia pojazdów komunalnych wykazują się 
znaczną różnorodnością, na co wpływ ma rozmaitość 
wykonywanych przez nie zadań. 

Aby zwiększyć ładowności i zachować dobre zdolności manewrowe, śmieciarki często 
montowane są na podwoziach 6×2 z ostatnią osią skrętną. Volvo FE z bogato przeszkloną 
kabiną Comfort Cab zapewnia ponadto dobrą widoczność od strony chodnika. 

Hakowiec z żurawiem na podwoziu Iveco Stralisa z napędem 6×2. 
Krótka kabina jest węża niż używana w odmianach długodystansowych, 
co zmniejsza masę własną pojazdu i pomaga w manewrowaniu. 

DAF CF jako hakowiec z napędem 6×4. Tego typu 
podwozia są preferowane przez użytkowników, którzy 
regularnie mają do czynienia z trudniejszym terenem. 

Renault D Access zapewnia bardzo dobry dostęp do kabiny z poziomu chodnika, znakomitą widoczność 
i mieści do 4 osób. Ciekawostką jest wąski wariant, który nie przekracza 2,3 m szerokości. 

www.truck-van.pl
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zwykle w  połączeniu z  zabudową hakową 

do transportu odpadów lub surowców 

wtórnych w  kontenerach o  dużej pojem-

ności. Cięższe, 4-osiowe podwozia spoty-

ka się sporadycznie, zwykle jako nośniki 

skomplikowanych zabudów, przykładowo 

do czyszczenia kanałów. Występują rów-

nież z nadwoziami asenizacyjnymi o dużej 

pojemności. Inne konfi guracje napędu nie 

należą do europejskich specjalności. 

W uzasadnionych wypadkach w układzie 

przeniesienia napędu występują zwolnice 

w piastach kół, które w połączeniu z bloka-

dami mechanizmów różnicowych zwiększa-

ją zdolność pokonywania trudnego terenu. 

Proste i wytrzymałe zawieszenie mecha-

niczne jest cenione, ale w pojazdach, które 

nie mają do czynienia z  dużymi obciąże-

niami wynikającymi z połączenia wysokiej 

masy ładunku z trudnym terenem, stosuje 

się zawieszenie pneumatyczne, przynaj-

mniej z  tyłu. Pomijając inne zalety, takie 

jak komfort jazdy czy „kompaktowa” bu-

dowa, dzięki możliwości regulacji sztyw-

ności jest ono bardziej praktyczne przy 

zmiennym ładunku i zmniejsza obciążenia 

dynamiczne na nawierzchnię drogi, po-

chodzące od kół. Innymi słowy „oszczędza 

jezdnię”, co jest cenną zaletą w  mieście, 

gdzie ruch ciężkich pojazdów: śmieciarek 

czy autobusów, dopuszczany jest na ogół 

na zasadzie wyjątku. 

Silniki osiągają moc w  granicach 

250÷400 KM, najczęściej lokującą się pomię-

dzy tymi skrajnymi wartościami. W  Polsce 

bardzo długo standardem były manualne 

skrzynie biegów. W ciężarówkach pokonują-

cych większe dystanse, a także lżejszych pojaz-

dach do prac pomocniczych oraz wyspecjali-

zowanych, wykonujących zadania głównie na 

postoju, tego typu przekładnie nadal królują. 

Jednym z powodów jest panujące wśród na-

bywców przekonanie, że zapewniają lepszą 

trakcję podczas jazdy po niestabilnym podło-

żu. Niemniej w segmencie średnim i ciężkim 

producenci proponują skrzynie zautomaty-

zowane, które niekiedy udaje im się sprzedać 

w ramach korzystnie wyglądającego pakietu. 

Od dawna w  pojazdach komunalnych 

stosuje się automatyczne skrzynie z  prze-

kładnią hydrokinetyczną, powszechne 

w  autobusach miejskich. Zapewniają kie-

rowcy wysoki komfort, są długowieczne 

i  niepodatne na awarie. Najbardziej przy-

datne są w śmieciarkach, choć na bogatych 

rynkach montuje się je również w  innych 

typach ciężarówek do prac komunalnych. 

Istotna jest możliwość wyposażania po-

jazdów komunalnych w przystawkę odbio-

ru mocy, dostosowaną do typu urządzenia, 

które będzie czerpać z  niej napęd. Pro-

ducenci proponują na ogół szeroką gamę 

przystawek napędzanych od silnika, skrzyni 

biegów, koła zamachowego bądź wału napę-

dowego, w tym zależnych i niezależnych od 

sprzęgła o kierunku obrotu zgodnym z ru-

chem wskazówek zegara lub przeciwnym. 

Dobranie odpowiedniej przystawki nie na-

stręcza obecnie kłopotu. 

Wąska specjalizacja

Poza wspomnianymi podwoziami, któ-

re należy uznać za uniwersalne i pasujące 

Rzecz w Polsce niespotykana: ciągnik 
siodłowy z naczepą z urządzeniem hakowym. 
Produkuje go niemiecka firma Krampe. 

Specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji na stosunkowo lekkim podwoziu 
8×2 firmy Renault. Ciężarówka pracująca w mieście nie potrzebuje dwóch osi napędzanych, 
które zwiększałby masę własną pojazdu wyposażonego w ciężką zabudowę. 

Pługi z piaskarkami mogą korzystać z podwozi 2- lub 
3-osiowych. Iveco Eurocargo 4×4 to kompaktowy 
pojazd, który doskonale radzi sobie w ciężkim terenie. 

Zamiatarki powinny być zwrotne, dlatego zakłada 
się je najczęściej na podwoziach 4×2 z krótkim 
rozstawem osi, takich jak ta Scania G320. 

Bramowiec na podwoziu Iveco. W tym wypadku również 
wymagany jest stosunkowo niewielki rozstaw osi i duża 
nośność podwozia, widoczna także w rozmiarze ogumienia. 

www.truck-van.pl
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równie dobrze do zastosowań wykracza-

jących poza branżę komunalną, rynek 

oferuje wyspecjalizowane pojazdy przede 

wszystkim do zabudowy śmieciarkami. Są 

one droższe niż typowe, ale znacznie lepiej 

przygotowane do poruszania się w  okoli-

cach o gęstej zabudowie i wygodniejsze dla 

obsługujących je załóg. 

Ich głównymi reprezentantami w  Pol-

sce są: Mercedes Econic oraz Renault D 

Access. Charakterystyczną cechą tych 

pojazdów są nisko zawieszone kabiny, 

zapewniające szybki dostęp do wnętrza 

z poziomu chodnika. Mercedes ma więk-

szą liczbę odmian, występuje jako 2- lub 

3-osiowy, w  tym wariant 6×4 z  kabiną 

niską i  wysoką. Renault korzysta z  kabin 

doświadczonego, brytyjskiego wytwórcy 

pojazdów komunalnych i  pożarniczych, 

fi rmy Dennis i  występuje w  odmianie 

szerokiej (2550 mm mierzone przy tylnej 

osi) oraz wąskiej (2290 mm). Ma wersje 

2- i  3-osiowe, ale zawsze napędzana jest 

tylko jedna oś. Zakres dostępnych roz-

stawów osi to 3250÷5800 mm dla modeli 

2-osiowych oraz 3300÷5500 dla 3-osio-

wych, a  silniki osiągają moc 280 lub 320 

KM. Mercedes Econic oferuje modele 

2-osiowe z rozstawem osi 3450÷5700 oraz 

3-osiowe w  wariantach 3450÷4800 mm 

i silnikami o mocy 299 lub 354 KM. 

Poza oczywistymi korzyściami z  nisko 

położonego wejścia, kabiny obu pojazdów 

zapewniają bardzo dobrą widoczność. Kie-

rowca może łatwiej dostrzec pieszych po-

ruszających się w  pobliżu pojazdu. W  ka-

binach Econica i D Access mogą pomieścić 

się maksymalnie 4 osoby, co również jest 

nieprzeciętnie dobrym wynikiem. Drzwi 

pasażera mogą być automatyczne, typu au-

tobusowego. 

Alternatywne układy napędowe, które 

od dawna obecne są w  autobusach miej-

skich, w  ciężarówkach rozpowszechniają 

się znacznie wolniej. Problem jest złożo-

ny: techniczny i polityczny. W autobusach 

jest więcej miejsca na nietypowe układy 

napędowe, a  używający ich przewoźnicy 

mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie 

fi nansowe z budżetu krajowego lub samo-

rządowego. Przedsiębiorstwa komunalne 

w mniejszym stopniu są zachęcane do in-

westowania w  ekologiczny tabor, a  same 

ciężarówki trudniej poddają się mody-

fi kacjom. Bardzo surowa norma Euro 6 

dodatkowo demotywuje do „nadprogra-

mowego” obniżania poziomu emisji spalin 

sposobami trudniejszymi i  bardziej kosz-

townymi. 

Mimo to pewną popularność zdobył 

sprężony gaz ziemny (CNG), a  w  niektó-

rych krajach, np. Wielkiej Brytanii, przy-

czółek zdobyły hybrydy. W  Polsce jedyną 

poważnie braną i wykorzystywaną alterna-

tywą dla silników Diesla jest CNG. Z suk-

cesem używają go warszawskie śmieciarki 

Scania, a  do stosowania gazu namawia 

również Iveco, które stosuje silniki gazowe 

w  Stralisach, Eurocargo oraz Daily. Rów-

nież Renault i  Volvo proponują takie jed-

nostki, odpowiednio w  D i  D Wide oraz 

w FE. 

W oszczędnej eksploatacji pojazdów po-

magają systemy telematyczne proponowane 

przez wytwórców pojazdów oraz niezależne 

fi rmy. Pozwalają przykładowo wykryć zbęd-

ną pracę na biegu jałowym, a  w  dłuższym 

okresie zoptymalizować trasy przebiegu 

zbiórki odpadów. Przedsiębiorstwa komu-

nalne mają dużo możliwości modernizacji 

sprzętu i  metod działania. Pytanie, czy ze-

chcą je wykorzystać. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

Daily ma wystarczająco dużą ładowność, aby z pożytkiem 
można było na nim założyć małą śmieciarkę.

Pikapy również mogą być użyteczne 
w przedsiębiorstwach komunalnych. 

Mercedes Econic występuje z kabiną niską lub wysoką. Ta druga może mieć od strony chodnika drzwi typu autobusowego. Pojazd mieści do 4 osób. 
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P roducent naczep z  Sieradza, fi rma 

Feber, aby być jak najbardziej kon-

kurencyjną na rynku, za jeden z  ce-

lów postawiła sobie opracowanie naczepy, 

która obniży zużycie paliwa, a jednocześnie 

zwiększy jej ładowność. W  efekcie współ-

pracy konstruktorów fi rmy Feber z  fi rmą 

SSAB, producenta stali konstrukcyjnych 

o  wysokiej wytrzymałości, Feber oferuje 

bezkonkurencyjną naczepę do przewozu 

złomu. Tzw. „złomiarka” ma ściany bocz-

ne o grubości 3 mm (górna część) i 4 mm 

(dolna część) spawane laserowo, zintegro-

wane z  górnym obrzeżem. Wszystkie czę-

ści skrzyni, łącznie z podłogą są wykonane 

z materiału Hardox 450. Rama pojazdu wy-

konana jest ze stali Strenx 700.

Atutami tej naczepy są bezawaryjność, jakość 

wykonania i  pełne dostosowanie pod ocze-

kiwania zamawiających. Lekka i  zwarta kon-

strukcja, która została wykonana z najlepszych 

komponentów dostępnych na rynku, plasuje 

ten produkt jako jeden z najlżejszych w swojej 

klasie. Wyważony kompromis między masą 

a kubaturą, oraz nieugięte restrykcje co do wy-

trzymałości konstrukcji podwyższają poziom 

niezawodności.

Feber cały czas pracuje nad udoskonale-

niem swoich produktów. Naczepy tej marki są 

wyposażone we wsporniki zderzaków antyro-

werowych pokryte magnelisem. Ta innowa-

cyjna powłoka gwarantuje ochronę w najbar-

dziej surowych warunkach atmosferycznych.

Ostatnio zmieniono korbę zwijającą 

plandekę, zastosowano dodatkowe pod-

świetlenie konsoli bocznej (tylko skrzynie 

typu box), zabezpieczono części połączeń 

śrubowych ramy plastikowymi zaślepkami 

oraz wprowadzono specjalne „podświe-

tlenie” logotypu w  tylnej części ramy, co 

dodatkowo poprawia widoczność naczepy 

przez innych użytkowników drogi.

Od niedawna w  naczepach fi rmy Feber 

dostępna jest też nowa opcja, czyli dedy-

kowany pod wywrotkę, pokładowy system 

ważenia. System podaje wagę netto, brutto, 

wagę ładunku i obciążenie osi z dokładno-

masy ładunku, minimalizując uszkodzenia 

podwozia, opon i układu hamulcowego. Po-

zwala również uniknąć wysokich kar fi nan-

sowych za przeładowanie pojazdu. ▐

Fot. Feber

Daniel Sikorski, 
konstruktor firmy Feber

Wieloletnie doświad-
czenie w branży 
oraz konstruktywny 
feedback ze strony 
użytkowników na-
szych produktów, 
przeniósł nas na 
zupełnie inny po-
ziom rozwiązań i in-
nowacji. Naczepy 
Feber są regularnie 

ulepszane w trybie natychmiastowym o sze-
reg poprawek i rozwiązań, dając im jeszcze 
większą sprawność i skuteczność. Opinie do-
tychczasowych klientów oraz wpływające za-
mówienia na kolejne produkty upewniają nas 
w przekonaniu, że klienci otrzymują w pełni 
funkcjonalny pojazd, dedykowany pod spe-
cyficzne, a zarazem wymagające warunki 
przemysłu ciężkiego, jakim jest recykling stali.

DoskonalenieDoskonalenie
Zainteresowanie naczepami do przewozu złomu stale rośnie. 
Producenci naczep wywrotek prześcigają się w projektowaniu 
pojazdów, które łączą w sobie niską masę i dużą wytrzymałość. 
Im lżejszy pojazd, tym więcej ładunku może transportować. To daje
spore oszczędności, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu.

Marek Majchrowski, 
główny konstruktor firmy Feber

Zmiana projektu naczepy na spawaną la-
serowo z zintegrowanym obrzeżem gór-

nym zwiększyła wy-
trzymałość i sztyw-
ność skrzyni. Tym 
samym zaoszczę-
dzono na masie ok.
250÷300 kg w za-
leżności od wielkości
skrzyni, co zwięk-
szyło ładowność po-
jazdu. W związku 
z mniejszą liczbą 

elementów do składania skrzyni pojazdu, 
zmniejszono liczbę spoiny o ok. 22 mb.

ścią +/– 0,5% FSD – przy ładowności 24 t 

tolerancja wynosi +/–120kg. Jeżeli pojazd 

jest przeciążony, kierowca jest alarmowany, 

zarówno dźwiękowo, jak i wizualnie. System 

zintegrowany jest z  GPS i  GPRS. Świetnie 

sprawdza się w  trudnych warunkach, przy 

transporcie złomu czy pasz. Dzięki niemu 

kierowca ma świadomość wagi przewożo-

nego towaru i wie, że jest przepisowo zała-

dowany. Wysoka dokładność urządzenia po-

maga zapobiec przeciążeniu poprzez pomiar 
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Ś rodkowy model z  gamy DAF-a  jest dla 

przedsiębiorstw komunalnych natural-

nym wyborem. Duża oferta podwozi 2-, 

3- i 4-osiowych z napędzaną jedną bądź dwie-

ma osiami (choć nigdy z napędem wszystkich) 

oraz silnikami o mocy od 234 do 510 KM od-

powiada praktycznie na każdą potrzebę. Cię-

żarówka 6×4 z  mocnym, 460-konnym silni-

kiem i 16-biegową skrzynią manualną lokuje 

się wśród pojazdów, które nie obawiają się ani 

ciężkiego ładunku, ani trudnego terenu. 

Na dziś

Dzienna kabina DAF-a  CF mierzy z  ze-

wnątrz 177 cm długości i 249 cm szeroko-

ści na wysokości tylnej ściany z błotnikami. 

Z  przodu zwęża się do 226 cm. Zamonto-

wanie silnika Paccar MX-13 sprawia, że ka-

bina posadowiona jest wyżej niż w wersjach 

z jednostkami MX-11 i PX-7. Aby dostać się 

do niej, trzeba pokonać trzy stopnie, następ-

ny to podłoga. Przestrzeń w środku jest taka 

sama, jak w  kabinach mocowanych niżej. 

Wewnętrzna wysokość wynosi przed fotela-

mi 160 cm, a tunel silnika ma 44 cm. 

Jest to typowa kabina dla pojazdów, któ-

re krążą po okolicy i  dzień roboczy kończą 

w bazie. Ma cechy przydatne w ruchu miej-

skim, jest względnie mała i bogato przeszklo-

na. Kierowca ma wokół siebie wszystko, co 

mu potrzebne, w  tym spore, choć 

niezbyt głębokie schowki na tunelu 

silnika. Przechodzenie w  poprzek 

kabiny jest możliwe, ale nie ma większego 

sensu. Na przeszkodzie stoją wspomniane 

schowki oraz lewarek skrzyni biegów. 

Tworzywa w  tym wypadku są twarde 

i szare, zatem odporne na brud. Ich jakość 

i tak jest w DAF-ie ponadprzeciętnie dobra. 

Funkcjonalność tablicy rozdzielczej jest na 

tym samym poziomie, co w  pojazdach na 

długie dystanse. Dodatkowe przyciski uru-

chamiające blokady mechanizmów różnico-

wych: osiową i międzyosiową umieszczono 

logicznie w pobliżu lewarka skrzyni biegów. 

Z  łatwością można również odnaleźć kla-

wisz uruchamiający przystawkę odbioru 

mocy. W tego rodzaju ciężarówce niewielka 

i przejrzysta tablica rozdzielcza DAF-a po-

kazuje wszystkie swoje zalety. 

Z zapasem

Techniczna masa całkowita podwozia 

wynosi 33 t, o  7 więcej niż dopuszczalna 

przepisami 26 t. Nie jest to zachęta do prze-

ładowywania, ale solidna rezerwa, która 

wraz z  mocną jednostką napędową może 

być użyteczna, gdy obciążenia wynikające 

z  masy ładunku oraz ukształtowania i  ja-

kości drogi skumulują się. Układ napędo-

wy przygotowano na duży wysiłek. Zakres 

przełożeń skrzyni biegów to 13,80-0,84, 

a  wraz z  przekładnią główną o  przełoże-

niu 4,05 stwarza to możliwość czerpania 

momentu obrotowego „z  samego dna” 

możliwości jednostki napędowej. Z maksy-

malnego momentu obrotowego 2300 Nm 

można korzystać już przy 1000 obr/min, 

zatem powolne manewry i  poruszanie się 

po bezdrożach powinny przebiegać bez za-

kłóceń. Pomocne jest ogumienie Goodyear 

serii KMAX: S na oś kierującą i D na obie 

napędzane. Jego producent podaje, że jest 

przydatne do ruchu regionalnego i  dale-

kobieżnego, ale oznaczenie M+S oraz trzy 

szczyty i płatek śniegu kwalifi kują te opony 

do stosowania w warunkach zimowych, co 

świadczy poniekąd o  dobrej przyczepności 

na różnych rodzajach niestabilnego pod-

łoża. Bieżnik zapewnia pojazdowi dobrą 

trakcję i  prowadzenie oraz sprzyja długiej 

żywotności ogumienia. 

Zarazem podczas jazdy z prędkością rzędu 

70 km/h DAF pozostaje cichy. Zestopniowa-

nie skrzyni biegów pozwala utrzymywać sil-

nik na niskich obrotach, a opony mimo pew-

nych zalet terenowych, są w  subiektywnym 

odczuciu raczej ciche. Zawieszenie na reso-

RemontRemont
Ciężarówki z zabudową hakową są bardziej zróżnico-
wane, niż to wygląda na pierwszy rzut oka. 
DAF CF 460 FAT 6×4 stanowi wariant ciężkozbrojny. 

DAF CF 460 FAT 6×4

Dmc (t) ........................................................... 33 (techniczna)
Masa własna podwozia (t) .................................................9,2
Masa zabudowy (t) ..........................................................2,31
Rozstaw osi (mm) .................................................4300+1400
Norma emisji spalin ..................................................... Euro 6
Typ silnika ................................................Paccar MX-13-340
Liczba i układ cylindrów ..................................................... R6
Pojemność (dm3) .............................................................12,9
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ..................462/340/1425÷1750
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ................2300/1000÷1425
Skrzynia biegów ....................ręczna 16S25 OD, 16-biegowa
Przełożenie przekładni głównej ....................................4,05:1
Przeglądy ................ zastosowanie miejskie – co 30 000 km, 
  ..................................................... lokalne – co 50 000 km
Gwarancja ..... 1 rok na cały pojazd, 2 lata na układ napędowy
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rach parabolicznych z przodu i trapezowych 

z tyłu nie jest tak spontaniczne, jak można by 

się spodziewać. DAF-a  uspokaja liczba osi 

i  stosunkowo duży odstęp między pierwszą 

i drugą z nich. Komfort podnosiły też fotele: 

Comfort Air dla pasażera oraz Luxury Air 

dla kierowcy. Z przodu są hamulce tarczowe, 

osie napędowe mają bębny. Nie przeszkodzi-

ło to zamontować w pojeździe systemu sta-

bilizacji pojazdu VSC (ang. Vehicle Stability 

Control), który zapobiega m.in. występowa-

niu podsterowności oraz wywróceniu cięża-

rówki. Ponadto miała ona „strażnika pasa 

ruchu” LDW, aktywny tempomat ACC, sys-

tem ostrzegania przed kolizją z  przeszkodą 

z przodu FCW oraz układ awaryjnego hamo-

wania AEBS. Intrygującym dodatkiem był 

elektroniczny, pokładowy „trener” kierowcy 

DPA (ang. Driver Performance Assistant). 

W tej klasie ciężarówek rzadko polecany, ale 

tym ciekawsze rezultaty mógłby przynieść, 

gdyby kierowca ambitnie postawił sobie za 

cel, uzyskiwanie jak najlepszych wyników. 

Skądinąd wiadomo, że w  ruchu miejskim 

i  lokalnym trudniej osiągać niskie spalanie 

i  pożytek z  takich systemów jak DPA jest 

wciąż niejasny lub tylko niedoceniany. 

W roli zwalniacza występował dekompre-

syjny hamulec silnikowy MX Engine Brake 

współpracujący z hamulcem wydechowym. 

Muskuł

Zabudowa fi rmy Meiller-Kipper jest zasi-

lana przystawką odbioru mocy napędzaną 

od skrzyni biegów. Może przewozić kon-

tenery o  długości wewnętrznej 5000÷6500 

mm, wg normy DIN 30  722. Wspiera się 

na ramie pomocniczej zawierającej dwie 

podłużnice ze stalowych profi li zamknię-

tych. Drugim elementem jest przegubowa, 

wychylana teleskopowo rama służąca do 

zabierania i zdejmowania kontenera. Układ 

hydrauliczny składa się z  pompy wielotło-

kowej, dwóch jednotłokowych siłowników 

podwójnego działania z  kutymi główka-

mi drążka, siłownika poruszającego ramą 

zabierającą kontenery, zbiornika oleju, 

dźwigni sterującej, pełnoprzepływowego 

fi ltra oleju z  wkładem papierowym oraz 

elektrycznego sterowania umieszczonego 

w kabinie ciężarówki. Producentem układu 

hydraulicznego jest F.X. Meiller, można się 

zatem spodziewać, że jest perfekcyjnie do-

brany do zabudowy. W komplecie są alumi-

niowe błotniki nad tylnymi kołami. 

Zabudowa ma masę zaledwie 2315 kg, ale 

jej techniczne obciążenie użytkowe docho-

dzi do 20 ton. Czas wciągania i zestawiania 

kontenera to zaledwie 34 sekundy. 

Jakość i właściwości zabudowy odpowiada-

ją cechom podwozia pojazdu. Oba elementy 

skonstruowano z myślą o ciężkich warunkach 

eksploatacji i  nieprzewidzianych sytuacjach, 

kiedy zapobieganie uszkodzeniom pojazdu 

wymaga marginesu bezpieczeństwa w posta-

ci odporności na przeciążenie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Dzienna kabina DAF-a skupia się na kierowcy. Wokół jego fotela są nie 
tylko niezbędne mechanizmy sterownicze, ale też najpotrzebniejsze schowki. 
Rzadziej używane rzeczy można wkładać do skrytek nad przednią szybą. 

Zwarta i przejrzysta tablica rozdzielcza jest w tym egzemplarzu 
wzbogacona nawigacją i radiem ze złączami Bluetooth i USB, 
umożliwiającym odtwarzanie plików MP3. 

Zabudowa hakowa firmy Meiller-Kipper ma techniczne obciążenie użytkowe 
dochodzące do 20 t. Podobnie jak podwozie jest skonstruowana z zapasem, 
co przydaje się, gdy ładunek się zmienia i sprawia niespodzianki. 

Stopień za ka-
biną ułatwia 
kontrolę ładunku. 

Aby sięgnąć do pilota ste-
rującego zabudową, nie trzeba 
wstawać z fotela. 
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Toyota Hilux siódmej generacji z silni-

kiem wysokoprężnym o  pojemności 

2,5 l i instalacją LPG Stag Diesel fi rmy 

AC S.A. niewiele różniłaby się od innych, 

gdyby nie charakterystyczne malowanie na 

nadwoziu. Do dyspozycji jest zwyczajne 

w tym modelu, wygodne i praktyczne wnę-

trze oraz cała skrzynia ładunkowa. Pikap 

ma ładowność 866 kg. 

Bliższe oględziny ujawniają zawór do tan-

kowania Tomasetto ulokowany za tylną osią 

po lewej, czyli po tej samej stronie, co wlew 

oleju napędowego. Ponadto zaglądając pod 

spód, ujrzymy toroidalny zbiornik gazu fi r-

my GZWM Grodków ulokowany w miejscu 

zajmowanym zwykle przez koło zapasowe. 

W  kabinie znajduje się niewielki przełącz-

nik dotykowy, włączający instalację LPG, 

wyposażony w  zielone diody obrazujące 

poziom gazu w zbiorniku, czerwoną diodę 

alarmową oraz brzęczyk. Dalsze zmiany 

są widoczne dopiero po uchyleniu pokry-

wy silnika. Znajdują się tu: sterownik Stag 

Diesel 4, reduktor Stag R01, fi ltr fazy ciekłej 

gazu zespolony z  elektrozaworem Valtec, 

fi ltr gazu fazy lotnej Stag oraz wtryskiwacze 

gazu (listwa wtryskowa AC). 

Porcja na wymianę

Diesel z  instalacją LPG, czyli tzw. gazo-

diesel ma z  założenia tę samą, główną za-

letę, co samochód benzynowy z LPG: przy-

nosi oszczędności w wydatkach na paliwo. 

Działa jednak inaczej. Samochód benzy-

nowy spala w danym momencie albo ben-

zynę albo gaz. Gazodiesel może pracować 

wyłącznie na oleju napędowym lub na mie-

szance oleju i gazu. Część oleju zastępowana 

jest tańszym propanem-butanem i stąd bio-

rą się oszczędności. 

Gaz jest zwykle wtryskiwany do układu 

dolotowego za turbiną. Wraz z powietrzem 

przedostaje się do cylindra i tu miesza z ole-

jem napędowym. Wysoki współczynnik 

nadmiaru powietrza w  silniku wysoko-

prężnym pozwala efektywnie spalać LPG. 

Wymieszane z  gazem powietrze tworzy 

z  olejem napędowym bardziej jednorodny 

ładunek paliwa, co stanowi dodatkową ko-

rzyść. W efekcie spalanie jest dokładniejsze, 

wzrasta sprawność silnika, a co za tym idzie 

moc i moment obrotowy. Są i korzyści eko-

logiczne. Dokładniej wypalane są cząstki 

stałe i  zmniejsza się emisja tlenków azotu 

i  dwutlenku węgla w  porównaniu z  typo-

wym dieslem. 

Największe oszczędności uzyskuje się 

przy dużych silnikach, pracujących długo 

pod stałym obciążeniem, a  zatem w  trans-

porcie długodystansowym, maszynach bu-

WięcejWięcej za mniej? za mniej?
Przeważnie nie wywołuje już sensacji na stacjach benzynowych. 
Raczej zaciekawienie i pytania o opinię. Jaki naprawdę jest diesel na gaz? 

Toyota Hilux z instalacją LPG Stag Diesel

Rok produkcji  2012
Masa całkowita (kg)  2640
Masa własna (kg)  1774
Ładowność (kg)  866
Rozstaw osi (mm)  3985
Silnik  2.5 D-4D
Liczba cylindrów  4
Pojemność (cm3)  2494
  ON  ON+LPG
Moc maks. (KM/kW/obr/min)* 136/100/3250  162/119/3250 (+19%)
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min)* 348/2480  400/2480 (+15%)
Typ skrzyni/liczba biegów  ręczna/5
Poj. zbiornika paliwa olej napędowy + LPG (l)  80+84
Zużycie paliwa: olej napędowy (l/100 km)**  10,5
Zużycie paliwa: olej napędowy + LPG (l/100 km)**  6,1+6

*wartości zmierzone podczas pomiaru parametrów mocy i momentu obrotowego na hamowni podwoziowej 2 stycznia 2017 r. 
**wartości uzyskane przez producenta instalacji LPG podczas testu na dystansie 100 000 km
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dowlanych i rolniczych oraz w silnikach sta-

cjonarnych, napędzających np. generatory 

prądu. Wówczas oszczędności dochodzą do 

35%, jak podaje producent instalacji. W ru-

chu miejskim korzyści są mniejsze, ale nadal 

odczuwalne. 

Znane elementy

Instalacja LPG w  samochodach z  silni-

kiem Diesla ma wiele wspólnych elementów 

ze stosowaną w  autach benzynowych. Jed-

nakowe są: reduktor (parownik), wtryski-

wacze i  fi ltry gazu, czujnik ciśnienia gazu 

i  temperatury, przełącznik zasilania (LPG 

lub ON+LPG). Ponadto w  samochodach 

dostawczych i ciężarowych, podobny może 

być zbiornik gazu z osprzętem, czyli wielo-

zaworem oraz zawór tankowania. Specyfi cz-

ne dla gazodiesla są: sterownik Stag Diesel, 

wiązka elektryczna, sonda lambda, czujnik 

spalania stukowego i  czujnik temperatury 

spalin (termopara). Co ważne, montaż in-

stalacji Stag Diesel nie wymaga ingerencji 

w konstrukcję silnika i układ wtryskowy. 

Konstruktorzy instalacji Stag Diesel za-

stosowali kilka rozwiązań, które sprawiają, 

że jest bezpieczna dla silnika. AC S.A. sto-

suje komponenty własnej produkcji oraz od 

renomowanych dostawców. Oprogramowa-

nie jest wielokrotnie testowane. Jakiekol-

wiek nieprawidłowości działania instalacji 

LPG sprawiają, że jest wyłączana. Wzrost 

temperatury spalin, świadczący o  zbyt bo-

gatej mieszance, podwyższenie ciśnienia 

podawanego gazu lub jego niewłaściwa 

temperatura powodują wyłączenie insta-

lacji i  przejście do zasilania tylko olejem 

napędowym. W  ten sposób chroniona jest 

przed uszkodzeniem przede wszystkim tur-

bosprężarka. Czujnik Bosch zamontowany 

na bloku silnika wyłącza instalację gazową, 

jeśli wykryje niepożądane spalanie stukowe. 

Skład mieszanki jest kontrolowany przez 

fabryczną sondę lambda, a  jeśli samochód 

jej nie ma, jest ona dodawana przy monta-

żu instalacji. Stosuje się sondę Bosch. Po-

nieważ mieszanka paliwowo-powietrzna, 

która powstaje w kolektorze dolotowym jest 

uboga i  zawartość LPG, jest poniżej progu 

palności, pożar jest praktycznie wykluczony. 

W razie rozszczelnienia instalacji LPG spo-

wodowanego np. wypadkiem, czujnik ciśnie-

nia gazu PS 02 zareaguje na spadek ciśnienia 

i przełączy na zasilanie olejem napędowym, 

zamykając jednocześnie elektrozawory przy 

zbiorniku gazu oraz reduktorze. Zapobiega 

to wyciekowi płynnego propanu-butanu. 

Dobrze lub lepiej

Toyota miała za sobą test na dystansie 

100 000 km, przeprowadzony pod nadzorem 

Politechniki Białostockiej oraz niezależnego 

rzeczoznawcy. Przebiegał na terenie kilku 

europejskich krajów, od Niemiec po Ukra-

inę, Grecję i Włochy. W 80% przebiegał na 

trasie, w  20% w  warunkach miejskich. Co 

15 tys. km dokonywano pomiaru ciśnienia 

sprężania, mocy i momentu obrotowego, en-

doskopowego pomiaru tulei cylindrowych, 

a także pomiaru stabilności pracy reduktora 

i  wtryskiwaczy gazowych. Test wykazał, że 

nie doszło do ponadnormatywnego zuży-

cia silnika. Parametry jednostki napędowej 

i  elementów instalacji Stag Diesel pozostały 

na niezmienionym poziomie. W  trakcie te-

stu Hilux wykazał się oszczędnościami na 

poziomie 15÷20%. Auto jeżdżące wyłącznie 

na oleju napędowym zużywało przeciętnie 

10,5 l/100 km, gdy średnie spalanie podczas 

testu wyniosło 6,1 l oleju napędowego oraz 

6 l LPG na 100 km. 

Jeżdżąc Toyotą przez zaledwie kilka dni 

nie byliśmy w stanie ani potwierdzić wyni-

ków testu długodystansowego, ani ich pod-

ważyć. Pierwszym, co dało się odczuć po 

przełączeniu silnika na zasilanie ON+LPG, 

był wzrost osiągów. Hilux szybko się rozpę-

dzał niezależnie od aktualnej prędkości jaz-

dy. W trasie rzadko zachodziła konieczność 

redukcji biegu, na wzniesieniach prawie 

wcale, jedynie czasem przy wyprzedzaniu. 

Silnik odznaczał się wysoką kulturą pracy. 

Podczas testu spalania przebiegającego zi-

mą na autostradzie przy stałej prędkości oko-

ło 140 km/h, samochód zużył 14,5 l/100 km,

jadąc na oleju napędowym. Przy zasilaniu dwu-

paliwowym spalanie wyniosło 7,8 l/100 km

oleju napędowego oraz 10,9 l/100 km LPG. 

Koszt przejechania 100 km przy cenie 

ON=4,61 zł i  LPG=2,14 zł, wyniósł 67 zł 

wyłącznie na ON oraz 36+23,5 zł=59,5 zł 

na mieszance ON+LPG. Oszczędność na 

kosztach paliwa przekroczyła 11%. 

Hilux z  gazodieslem pozostawił po so-

bie dobre wrażenie. Zachowując wszystkie 

cechy funkcjonale, oferował dużą przyjem-

ność z  jazdy i  pewne oszczędności. Czego 

chcieć więcej? ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Komora silnika: na przegrodzie czołowej widoczny sterownik Stag Diesel 4, a nieco z prawej 
okrągły filtr fazy ciekłej gazu zespolony z elektrozaworem Valtec. Przy błotniku zamontowany 
jest reduktor. LPG podają cztery wtryskiwacze AC 01, których trwałość jest szacowana 
na 100 tys. km w jeździe miejskiej i 200 tys. km w ruchu na długich trasach. 

Niewielki, dotykowy przełącznik zasilania pokazuje za pomocą diod 
poziom LPG w zbiorniku. Czerwona kontrolka i brzęczyk informują, 
gdy chwilowe warunki pracy silnika sprawiają, że zostaje on 
przełączony na zasilanie wyłącznie olejem napędowym. W naszym 
teście do takiej sytuacji doszło tylko raz, gdy silnik pracował pod 
obciążeniem bliskim maksymalnego. 

Zbiornik gazu jest 
w miejscu koła 
zapasowego. Za belką 
zderzaka widoczny 
jest częściowo okrągły 
zawór do tankowania. 
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W 
ubiegłym roku program eSOWA

został wstępnie wyposażony 

w moduł, który docelowo miał 

umożliwić wygenerowanie listy zleceń 

oraz zliczyć, na podstawie wpisanych 

danych, ilości użytego czy też odzyskane-

go gazu.

Obecnie wystarczy w programie dodać 

atrybuty „ilość czynnika odzyskanego” oraz 

„ilość czynnika użytego”. Trzeba też pamiętać 

o wypełnianiu tych danych podczas tworzenia 

zlecenia naprawy. Dzięki temu bardzo łatwo 

i szybko będzie można wygenerować dane 

potrzebne do uzupełnienia sprawozdania dla 

urzędu. Unikniemy mozolnego zliczania ilo-

ści i wertowania papierów. Jak to zrobić? Wy-

starczy wyświetlić w programie listę raportów, 

uruchomić „Raport gazów” i wygenerować 

raport za interesujący nas okres. W efekcie 

otrzymamy potrzebne nam dane. ▐

Fot. IC

Raport SZWO z eSOWĄ

Polskie prawo nakłada na warsztaty samochodowe, które zajmują się naprawą 
czy napełnianiem klimatyzacji, obowiązek złożenia do 28 lutego sprawozdania dotyczącego 
substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. 
Przygotowanie takiego raportu ułatwia eSOWA, narzędzie oferowane przez Inter Cars. 

Po kłopocie
Zużyty akumulator 
jest zbudowany w części 
z silnie trującego ołowiu. 
Dlatego tak ważne jest, 
aby trafił w odpowiednie 
ręce – firmy lub organizacji, 
które posiadają uprawnienia 
do zbiórki, transportu 
i recyklingu. Bio Service 
jest tutaj pomocny.

Zużyty akumulator można oddać 

w punktach sprzedaży Inter Cars w ca-

łej Polsce. W ramach umowy możliwe 

jest również wstawienie specjalnego, bez-

piecznego pojemnika z  pokrywą bezpo-

średnio do warsztatu. Po jego zapełnieniu, 

konieczność wymiany pojemnika na pusty 

można zgłosić do Bio Service za pomocą 

programu CBR BIO. To proste i  wygodne 

rozwiązanie dla warsztatów, ograniczające 

biurokrację do minimum. 

W zamian za złom akumulatorowy warsz-

tat otrzymuje, oprócz satysfakcji z ochrony 

środowiska, wymierne korzyści w  postaci 

doładowania multikarty IC Premia Cash. Po 

zdaniu złomu należna kwota automatycznie 

pojawia się na koncie klienta. 

Każdorazowo przy odbiorze zużytych 

akumulatorów wydawana jest Karta Przeka-

zania Odpadu. ▐

Fot. IC

Pojemnik na zużyte akumulatory
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skorzystaj 
z oferty 

partnerskiej 
i dołącz 

do grona 
wystawców

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

 



URODZONY ZWYCIĘZCA

Marka DAF po raz 11 została liderem sprzedaży ciągników siodłowych w Polsce

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY KLIENTOM

Informacje na temat firmy DAF oraz produktów marki 

DAF zamieszczone są na stronach: www.daftrucks.pl
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