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Druga generacja silników i układu 
przeniesienia napędu
 + Predictive Powertrain Control
 + Analiza użytkowania pojazdu FleetBoard

Ekonomiczność jest sumą wielu detali. 
Predictive Powertrain Control i analiza użytkowania pojazdu FleetBoard są dostępne na życzenie.
Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.com/roadeffi  ciency



Po trzech latach wreszcie się wyjaśniło. Jeżeli w pojeździe ciężarowym jest kabina sypialna, 

kierowca nie musi otrzymywać ryczałtu za nocleg i nie może mieć żadnych roszczeń w sto-

sunku do swojego pracodawcy z tego tytułu. A co z tymi, którzy już wypłacili? Wprawdzie 

główna zasada mówi, że prawo nie działa wstecz, ale w tym wypadku Sąd Najwyższy uchylił 

wyrok wydany przez Sąd Okręgowy nakazujący kierowcy wypłatę i skierował sprawę do 

ponownego rozpoznania. Czy teraz rozpocznie się batalia sądowa w drugim kierunku? 

Niewypłacone ryczałty za noclegi spędzały sen z powiek właścicielom firm transportowych 

od dłuższego czasu. Każdy kierowca mógł wystąpić z takim roszczeniem, a kwoty podle-

gające zwrotom opiewały na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Należności mogły być wyliczane 

trzy lata wstecz. Potencjalne 

kwoty roszczeń były szaco-

wane na 2 mld zł. Przy dużej 

liczbie kierowców firmy miały 

trudny orzech do zgryzienia. 

Niektórzy przedsiębiorcy tracili 

płynność. Bali się o losy swoich 

firm. Teraz może się okazać, że 

kierowcy będą musieli zwrócić 

niesłusznie przyznane odszko-

dowania. 

W wyroku Trybunału Konsty-

tucyjnego z 24 listopada 2016 r., 

uznano roszczenia kierowców 

za bezpodstawne. Trybunał 

stwierdził, że w przypadku 

kierowców nie ma zastosowania 

rozporządzenie o podróżach 

służbowych stosowane do 

urzędników zatrudnionych 

w administracji. Teraz sądy powszechne masowo oddalają roszczenia kierowców o wypłatę 

ryczałtów i obciążają ich kosztami sądowymi. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi po wyroku TK kierowcy w transporcie międzynaro-

dowym nadal mają prawo do diet za podróże służbowe, ale do określenia ich wysokości nie 

można stosować przepisów o podróżach służbowych w administracji. Ważne stają się regula-

cje przyjęte w umowach o pracę czy przepisach wewnętrznych firm. Oznacza to, że ryczałty 

mogą być wypłacane, ale nie muszą. Bezpodstawne stają się więc roszczenia kierowców.

To kolejny przykład na to jak trudno jest przedsiębiorcom prowadzić biznes w naszym kraju. 

Przepisy są za często niejasne, sami prawnicy nie wiedzą, jak je interpretować. Sądy mają 

problemy z orzecznictwem. W ciągu trzech lat białe może zmienić się w czarne i na odwrót. 

Szkoda, że na interpretację tego przepisu trzeba było aż tak długo czekać. Zapewne parę firm 

zapłaciło za to zbyt wysoką cenę. ▐
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Pogoń za coraz ostrzejszymi normami 

emisji spalin wynikała z  mniejszych 

opłat drogowych dla bardziej ekolo-

gicznych pojazdów. Stymulował ją głównie 

niemiecki „maut”, który sprawiał, że prze-

woźnikom opłacało się wcześnie inwesto-

wać w „wyższe Euro”. Niektórzy przeskoczy-

li z Euro 3 od razu do Euro 5, a ostrożność 

w inwestowaniu w normę Euro 6 wynikała 

z  wysokich cen zgodnych z  nią pojazdów 

oraz zwłoki we wprowadzeniu niskich sta-

wek opłat drogowych dla takich ciężarówek. 

Pośrednim krokiem było EEV (ang. Envi-

ronment Enhanced Vehicle), w transporcie 

długodystansowym mało jednak popularne 

jako tymczasowy półśrodek prowadzący 

do nieuchronnie zbliżającej się Euro 6 i nie 

wszędzie premiowany stosowną obniżką 

opłat. 

Dla klimatu 

Euro 6 jest tak restrykcyjna, że dalsze 

obostrzenia przyniosłyby niewspółmiernie 

mały efekt w stosunku do nakładów ponie-

sionych na konstrukcję pojazdu. Ochrona 

środowiska znalazła do transportu drogo-

wego inną ścieżkę: postulat ograniczania 

emisji dwutlenku węgla (CO2). Pole do po-

pisu jest większe, gdyż redukcja śladu wę-

glowego przejawia się ogólnym zmniejsze-

niem zużycia paliwa: wskutek udoskonaleń 

w budowie pojazdu oraz bardziej wydajne-

go jego wykorzystywania. Wydajność to 

oszczędny styl jazdy kierowcy wspomagany 

przez systemy elektroniczne i wnikliwą kon-

trolę, a  także lepiej zaplanowana praca po-

jazdu: ograniczenie do minimum pustych 

przebiegów, łączenie ładunków, optymaliza-

cja trasy przejazdu, zmniejszenie przestojów 

i ryzyka awarii. 

Do tego momentu ekologia i  prakty-

ka przewoźnicza idą ręka w  rękę. Co służy 

ochronie klimatu i  sprzyja ograniczeniu 

kosztów transportu. Jednak naczelny argu-

ment zwolenników „zrównoważonego roz-

woju” to paliwa alternatywne, najlepiej odna-

wialne, które zapobiegną zubożaniu zasobów 

planety i uniezależnią użytkowników od pa-

liw kopalnych. Paliwa alternatywne są jednak 

drogie, trudno dostępne i nie wszystkie silni-

ki dobrze je znoszą, szczególnie, że jest kilka 

rodzajów tych paliw. Napędzanie pojazdów 

„lokalnie dostępnymi źródłami energii” nie 

ma zastosowania wobec dalekiego transpor-

tu ze względów oczywistych. 

Mimo to niektórzy próbują. Scania szczy-

ci się „najszerszą na rynku” gamą silników 

przystosowaną do biopaliw. W porozumie-

niu z Siemensem podejmuje eksperymenty 

z  „elektryfi kacją dróg”, choć trudno sobie 

dziś wyobrazić autostrady z siecią trakcyjną 

i mknące po nich ciężarówki z pantografem. 

Scania interesuje się również LNG, które 

jest domeną Iveco. Skroplony metan, także 

jako biogaz wytworzony np. z odpadów, wy-

daje się najbardziej praktyczną alternatywą 

wobec oleju napędowego. 

Interesująca jest elektryczna, amerykań-

ska Nikola zasilana wodorowymi ogniwa-

mi paliwowymi. Założenia przedstawione 

przez fi rmę, która zamierza ją produko-

wać, są imponujące: moc 1000 KM, zasięg 

do 1200 km. Wodór ma być pozyskiwany 

w wyniku elektrolizy, do której energię elek-

tryczną mają zapewnić farmy słoneczne. 

Czysto i  wydajnie, ale ciężarówka jest dwa 

razy droższa od zwykłej z dieslem. Różnicę 

rekompensują znacznie niższe koszty eks-

Posprzątane, poukładać
Do niedawna wyznacznikiem nowoczesności taboru była norma emisji spalin. 
Teraz wysoką rangę mają metody polepszania rentowności, które obejmują pojazd 
i organizację pracy. 

Nowa kabina serii S firmy Scania ma płaską podłogę. Stawia ją to wysoko 
na drabinie prestiżu i kwalifikuje do pojazdów nowoczesnych i komfortowych, 
ale nabywcy wciąż chętnie wybierają również kabiny z tunelem silnika, 
także niepozbawione zalet. Najważniejsze jest dopasowanie do potrzeb. 

Autonomiczna Ciężarówka Roku 2025 Mercedesa 
ma opływową formę z łagodnie zaokrąglonym 
przodem. Aerodynamika i jazda autonomiczna to dziś 
„gorące” tematy. 

www.truck-van.pl
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ploatacji i wysoka trwałość Nikoli, przekra-

czająca milion mil (1,6 mln km). 

Totalnie dopasowane 

Rośnie liczba producentów oferujących 

kabiny z płaską podłogą. W Europie jest ich 

już… trzech! Do Renault T High i  Merce-

desów Actrosów dołączyła Scania z serią S.

W  latach 90., gdy zadebiutowało Renault 

Magnum, taki typ kabin wydawał się zwia-

stunem przyszłości. Z  czasem okazało 

się, że jest raczej wyznacznikiem prestiżu. 

W  tradycyjnej kabinie z  tunelem łatwiej 

jest oddzielić strefę „brudną” od „czystej”. 

Wejście jest położone niżej i wsiadanie wy-

maga mniej wysiłku. Ogólnie rzecz biorąc, 

ciężarówki z  tunelem są niższe, co w połą-

czeniu z odpowiednio dobranymi spojlera-

mi sprzyja zmniejszeniu oporu powietrza. 

Zyskuje się też na mniejszej masie własnej 

pojazdu, choć oszczędności w stosunku do 

ciężarówek z  płaską podłogą mogą zostać 

zniwelowane przez wyposażenie służące 

wygodzie czy funkcjonalności. Kabiny z tu-

nelem są też tańsze, a że wiele z nich i  tak 

zapewnia około 2 m w najwyższym miejscu 

wnętrza oraz Europa nie Ameryka – chwy-

tają równowagę między kosztami zakupu 

i eksploatacji, a oczekiwanym komfortem. 

Przyszłość „totalna” zastępowana jest wi-

zją przyszłości „dopasowanej”. Okazuje się, 

że nie ma pomysłów bijących inne na głowę 

w każdym aspekcie. Czasem lepsza jest ka-

bina z płaską podłogą, czasem z tunelem sil-

nika. I nie chodzi o kompromis, ale użytecz-

ność w całym tego słowa znaczeniu. Każdy 

producent zachwala możliwość dostosowa-

nia pojazdu do potrzeb nabywcy, a kabiny to 

spektakularny, ale tylko jeden ze sposobów 

uczynienia zadość życzeniom klienta. 

Kolejny to układ napędowy, na który skła-

da się specyfi czna kombinacja silnika o od-

powiednich osiągach z adekwatną skrzynią 

biegów i przełożeniem przekładni głównej. 

Silniki o mocy z  łatwością dochodzącej do 

500 KM i  momencie obrotowym znacznie 

przekraczającym nieraz 2000 Nm stwarzają 

nowe możliwości. Zasada oszczędzania: wy-

soka prędkość jazdy – niskie obroty silnika 

jest realizowana w praktyce na kilka sposo-

bów, m.in. przy użyciu wyjątkowo niskiego 

przełożenia mostu napędowego czy skrzyni 

biegów z nadbiegiem. Kombinacje są różne 

i uwzględniają również rozmiar ogumienia, 

o  uśrednionej masie zestawu i  topografi i 

terenu nie wspominając. Te dwa ostatnie 

czynniki mają wpływ przede wszystkim na 

wybór silnika. Pojazd, który będzie jeździł 

przez większość czasu z pełnym ładunkiem 

i  często pokonywał odcinki górskie, musi 

dysponować odpowiednio wysoką mocą, 

aby był ekonomiczny. 

Znów na okrągło? 

„Totalna” walka toczy się z  oporami ru-

chu i nadmierną konsumpcją energii przez 

Zwiększanie wydajności pojazdu ułatwia-
ją nowoczesne systemy elektroniczne 
informujące kierowcę o tym, jak oszczęd-
nie porusza się ciężarówka. W ciągnikach 
takich, jak MAN TGX EfficientLine 
współgra z nimi odpowiednio dobrane 
wyposażenie. 

Iveco Stralis NP zasilany skroplonym gazem ziemnym
(LNG) był od początku projektowany jako długodystan-
sowa ciężarówka gazowa. Ma odpowiednio duży 
zasięg i inne własności typowego ciągnika siodłowego. 

European Truck Platooning Challenge z 2016 r. był 
pierwszym, międzynarodowym zlotem zintegrowanych 
konwojów. Pokonując odcinek trasy w Szwecji, Scania 
utworzyła konwój z wydłużonych zestawów. 

www.truck-van.pl
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mają tradycyjne podejście i wybierają cięża-

rówki, które im się podobają – tym chętniej, 

że własności użytkowe można „regulować” 

za pomocą odpowiednio wybranej kabiny, 

układu napędowego i wyposażenia. 

Impuls do zmiany

Tendencja do ignorowania estetyki, czę-

sto głośno deklarowana, jest symptomem 

traktowania ciężarówki w  kategoriach im-

pulsu elektrycznego w sieci komputerowej. 

Pojazd staje się anonimowym nośnikiem 

„treści”, czyli ładunku. Eksperymenty pro-

wadzące do automatyzacji sterowania nim, 

jeszcze bardziej upodabniają go do sygnału, 

którego ruch jest z góry zaprogramowany. 

W 2016 r. odbył się European Truck Plato-

oning Challange. Wzięło w nim udział sześć 

spośród siedmiu głównych, europejskich 

marek: DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Scania 

i  Volvo. Każda przygotowała zintegrowany 

konwój, w którym pierwszy zestaw był „prze-

wodnikiem” dla jadących za nim. Wszystkie 

spotkały się w  Rotterdamie. Scania wyszła 

przed szereg i swoje, tj. szwedzkie terytorium 

pokonała w konwoju złożonym z długich ze-

stawów z dwiema naczepami – drugą sprzę-

gnięto z  pierwszą za pośrednictwem wózka 

dolly. Formowanie zestawów w  takie kon-

woje przyczynia się do ogólnego obniżenia 

zużycia paliwa i emisji spalin. „Elektroniczny 

dyszel”, jakim połączone są pojazdy, sprawia, 

że mogą one jechać w  dostatecznie małych 

pojazd. Rozwijany od kilkunastu lat „inte-

ligentny” osprzęt uzupełniany jest w pojaz-

dach eksperymentalnych systemami odzy-

sku energii hamowania, ciepła spalin oraz 

bateriami słonecznymi. Stosuje się energo-

oszczędne opony i  dąży do zmniejszenia 

oporów wewnętrznych silników i  skrzyń 

biegów. Z nową siłą wraca zainteresowanie 

aerodynamicznym kształtowaniem for-

my pojazdu. Prawo europejskie dopuszcza 

stosowanie akcesoriów, które zmniejszają 

opór powietrza przy nieznacznym zwięk-

szeniu długości pojazdu. Już dziś wyposaża 

się naczepy w  rozkładane „ogony” z  tyłu. 

W  niedalekiej przyszłości opór powietrza 

zmniejszać mają kabiny z  zaokrąglonym 

przodem. Spekuluje się, że w  nowej gene-

racji kabin Scania przesunęła fotel kierowcy 

do rogu m.in. z myślą o zbliżającym się mo-

mencie, gdy ciężarówce przybędzie „nosek” 

i trzeba będzie widzieć dalej. Jak mógłby on 

wyglądać, pokazało Renault Optifuel Lab 

z 2009 r. Nie do końca odpowiada obowią-

zującym obecnie gustom, ale jeśli porówna-

my je z  niektórymi ciężarówkami z  lat 60. 

XX wieku, szok minie. Spójrzmy np. na Ifę 

W50 albo równego jej wiekiem zachodnio-

niemieckiego Kruppa z  kabiną wagonową 

– okazuje się, że wszystko już było. Pierwszy 

Star 20 budził zdziwienie, a nawet niesmak 

z odwrotnej przyczyny, że nie ma „nosa”. 

Wygląd ciężarówek, ostatnio nader wyra-

zisty jest z reguły podporządkowany przede 

wszystkim funkcjonalności. Znaczenie na-

daje mu użytkownik. Nowe pokolenie me-

nedżerów fi rm transportowych stawia na 

wydajność: już nie tylko styl, ale nawet mar-

ka pojazdu przestają mieć znaczenie. Obok 

nadal funkcjonują fi rmy, których właściciele 

Zdalne diagnozowanie i połączony z tym szybki serwis są  najnowszym uzupełnieniem 
telematyki, która do tej pory skupiała się na monitorowaniu przebiegu jazdy, wspomagała 
zarządzanie przewozami i czasem pracy kierowców. 

Renault T520 High, następca 
niezapomnianego Magnum, tu w bardzo 
wygodnej odmianie Maxispace. Ma płaską 
podłogę w środku i intrygujący styl. 
Czy w następnej generacji kabina zmieni się 
w mobilne biuro?

Futurystyczna gazowa ciężarówka Iveco Z Truck zaprezentowana 
w 2016 r. w Hanowerze to pojazd z założenia bezemisjyny o nowatorsko 
ukształtowanej kabinie. 

www.truck-van.pl
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odstępach, aby w  pełni korzystać z  „cienia 

aerodynamicznego” zestawu z przodu. Obec-

nie dąży się do standaryzacji metod przesyła-

nia informacji między zestawami, aby każdy 

mógł formować konwój z dowolnym innym, 

niezależnie od marki. Wciąż bada się metody 

skrócenia czasu wymiany informacji mię-

dzy pojazdami oraz eliminowania zakłóceń. 

W  przyszłości zarówno dołączenie do kon-

woju, jak i opuszczenie go, mają być banal-

nie proste. Bada się również interakcję kon-

wojów z innymi uczestnikami ruchu, którzy 

mogą przykładowo chcieć wjechać między 

jadące razem ciężarówki, aby przedostać się 

do zjazdu z autostrady. 

Jazda w  zintegrowanym konwoju (ang. 

platooning – pojęcie utworzone w nawiąza-

niu maszerującego plutonu) jest uproszczo-

ną, „kolektywną” formą jazdy autonomicz-

nej. Kierowca prowadzący pierwszy zestaw 

odpowiada za zachowanie wszystkich za 

nim. Daimler i  jego marki: Mercedes-Benz 

w  Europie i  Freightliner w  Stanach Zjed-

noczonych testują zestawy autonomiczne, 

które same są sobie „sterem, żeglarzem, 

okrętem”. Zadanie kierowcy polega na nad-

zorowaniu pojazdu i  przejęciu kierownicy, 

gdy wymaga tego sytuacja lub standard dro-

gi oraz podczas manewrowania. Wątpliwo-

ści budzi szybkość reakcji kierowcy, którego 

może zaskoczyć nagła konieczność przejęcia 

steru. Otwarta pozostaje kwestia stworzenia 

skutecznego systemu w  pojeździe odbiera-

jącego bodźce z otoczenia i reagującego na 

nie. Istniejące rozwiązania nie są doskonałe. 

Na razie przybywa w Europie obowiązko-

wych systemów wspomagających jazdę, np. 

automatycznie hamującego przed przeszko-

dą. Transport drogowy zbliża się do punktu 

zwrotnego. Wiadomo już, że elastycznością 

i szybkością przebija wszystkie inne metody 

przewozu towarów stałym lądem. Są spo-

re rezerwy podniesienia jego wydajności, 

w tym najprostszym sposobem, czyli zwięk-

szając dopuszczalną długość zestawów. Po-

ziom bezpieczeństwa pojazdów użytkowych 

jest wysoki. W  stosunku do liczby poko-

nywanych przez nie kilometrów, stanowią 

nieproporcjonalnie mały odsetek pojazdów 

uczestniczących w  kolizjach i  wypadkach. 

Wciąż jednak wyposaża się je w nowe urzą-

dzenia z  myślą o  zwiększeniu bezpieczeń-

stwa wszystkich uczestników ruchu. Jest to 

zgodne z  ideą „zrównoważonego rozwoju”. 

Wspiera ona rozwiązania sprzyjające obni-

żeniu kosztów przewozu, choć wątpliwości 

budzi poszukiwanie w  jej ramach alterna-

tywnych źródeł energii, które z  zasady są 

drogie. Zapewne czeka nas kompromis mię-

dzy ekologią a ekonomią. 

Pojazdy autonomiczne i  zintegrowane 

konwoje będą wdrażać kierowców do przej-

mowania nowych zadań, prawdopodobnie 

związanych z większym udziałem w zarzą-

dzaniu transportem. To wariant optymi-

styczny. Jeśli ziści się projekt automatyzacji 

ruchu drogowego, po asfalcie będą poruszać 

się mniejsze i  większe „kapsuły” – jedne 

z ludźmi, inne z towarami. Skutkiem ubocz-

nym będzie niemożność szybkiego pokona-

nia większej odległości bez pozostawienia 

po sobie cyfrowego „śladu”. Ciężarówkami 

w fi rmowej fl ocie będzie sterował zza ekra-

nu komputera „Wielki Dyspozytor”. 

Rozwój dalekiego transportu przebiega 

w  ścisłym związku z  rozwojem gospodar-

czym, a  ten nie jest stabilny. Dlatego na 

razie przewoźnicy, a  z  nimi producenci 

pojazdów są skupieni na chwytaniu każdej 

kropli paliwa, a dokładniej każdego grosza 

lub centa, który mógłby się zmarnować 

i nie zostać na potem. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, Iveco, MAN, Scania

Podwozie DAF XF z zabudową objętościową Wecon obrazuje tendencję do maksymalizacji 
ilości jednorazowo transportowanego ładunku. Na śmielsze rozwiązania, w których do podwozia 
przyczepiony jest wózek dolly z naczepą, wciąż nie ma zgody. 

www.truck-van.pl

4/2017



C iągnik z najmocniejszym spośród sil-

ników Cursor 11 i wyjątkowo niskim 

przełożeniem mostu napędowego 

2,47:1 jest interesującą propozycją do ty-

powych przewozów na zachodzie Europy. 

Typowych, czyli odbywających się w  prze-

ważającej mierze po równinach. W takiej sy-

tuacji 11-litrowy silnik, który w najnowszej 

wersji osiąga pełne 2300 Nm, czyli o 50 wię-

cej niż poprzednio, odsłania wszystkie swo-

je możliwości. Jest dynamiczny i oszczędny, 

także przy pełnym ładunku. 480 KM spra-

wia, że Stralis XP nie da sobie w kaszę dmu-

chać także w  górach, lecz przy tak niskim 

przełożeniu mostu, skrzynia biegów będzie 

miała więcej do roboty, a spalanie wzrośnie 

odpowiednio do warunków jazdy. 

Jeden na jeden

Stralis XP miał kabinę Hi-Way, czyli Ac-

tive Space (AS) wg starej, ale nadal obowią-

zującej, technicznej nomenklatury. Jest to 

najbardziej obszerna z  kabin proponowa-

nych do Stralisa, długa i wysoka. „Angelo” 

to pakiet wyposażenia, który przystosowuje 

ją do jazdy w  pojedynkę. Analogiczne pa-

kiety występowały i występują w innych eu-

ropejskich ciężarówkach. Mają sens o  tyle, 

że w  większości zestawów w  transporcie 

międzynarodowym jest pojedyncza obsada. 

Najnowszy Stralis XP jest lepiej wykoń-

czony w  środku niż poprzednik, a  pakiet 

„Angelo” dodaje do tego sporą dozę kom-

fortu. Wnętrze jest obszerne, utrzymane 

w jasnych, ciepłych odcieniach i przystoso-

wuje się do chwilowych potrzeb kierowcy. 

Raz jest szoferką, innym razem salonikiem, 

a  gdy przyjdzie pora – sypialnią. Z  każdej 

z tych ról wywiązuje się znakomicie. 

W  miejscu zwykłej, dolnej leżanki jest 

wielofunkcyjny mebel. Środkową część 

materaca można unieść i przytulić do ścia-

ny. Wówczas odsłoni znajdujący się pod 

spodem rozkładany stolik. Nie ma fotela 

dla pasażera, a  jego funkcję spełnia prawa 

część leżanki. Unosząc materac, odsłoni-

my siedzenie z  delikatnie wyprofi lowanym 

oparciem i pasem bezpieczeństwa. Oparcie 

jest niemal pionowe, zatem dłuższa jazda 

jest niezbyt wygodna. Za to z przyjemnością 

można tam usiąść i  zjeść obiad przy stole, 

jak cywilizowany człowiek. Praca na kom-

puterze czy wypełnianie papierów również 

są ułatwione. Rozkładany stoliczek na lapto-

pa jest w ściance za fotelem kierowcy. 

Pod skrajnymi poduszkami matera-

ca znajdują się duże schowki. Kłopot jest 

z  lodówką, której nie można zamontować 

WysportowanyWysportowany
W wersji z wyposażeniem „Angelo”, nowy Stralis XP prezentuje się jak wyścigowe „monoposto”. 
Odchudzony, przeznaczony do jazdy w pojedynkę i stworzony do maratonów. 

Miejsce kierowcy wzbogacił nowy 
wyświetlacz, pokazujący więcej 
informacji. Jakość tworzyw i ich 
montażu należy ocenić wysoko. 

Naczepa  Curtain Master firmy Wielton ma zabezpieczoną metodą KTL ramę 
ze stali o wysokiej wytrzymałości, system mocowania ładunku Safety 
Lock oraz inne rozwiązania, które czynią ją odporną na trudy eksploatacji, 
np. gumowe odboje, dzięki którym można „miękko” podjechać do rampy. 
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w  typowym miejscu. Iveco 

proponuje spory, chłodzony 

schowek obok fotela kierow-

cy oraz dostosowaną do wy-

posażenia „Angelo” opcjo-

nalną chłodziarkę. 

W  tego typu kabinie naj-

lepiej spać na górnym łóżku 

z jednolitym materacem o sze-

rokości dorównującej niemal 

dolnemu. „Umeblowanie” 

piętro niżej może przy tym 

pozostać w  dowolnym poło-

żeniu. Nie będzie przeszka-

dzać. Choć Iveco zachowało 

niewielki tunel silnika, kabina 

„Angelo” robi podobne wrażenie jak szofer-

ki AS konkurentów z płaską podłogą. Można 

czuć się swobodnie i  manipulować wyposa-

żeniem tak, żeby zawsze było najwygodniej. 

W biegu

Iveco ma po obu stronach kabiny po dwa 

schowki dostępne z poziomu jezdni. Zestaw 

szafek i  półek jest nad przednią szybą. Są 

spore, choć nie rekordowe. Przeszkadza łu-

kowato wygięty przód kabiny, który pomaga 

obniżyć opór powietrza. 

Iveco jest samochodem przemyślanym, 

który godzi potrzeby kierowcy i fi rmy trans-

portowej. Do stosunkowo nisko położonej 

kabiny wygodnie się wsiada, jest ona lekka, 

a jej położenie i forma sprzyjają zmniejsze-

niu oporów ruchu. W najnowszej odsłonie 

jest ponadto niezwykle estetyczna, propor-

cjonalna i  zgrabna. Doskonały efekt uzy-

skano niewspółmiernie małymi środkami, 

przede wszystkim za pomocą matowego, 

czarnego „V” na przedzie i kilku chromowa-

nych detali. Iveco jest koncernem między-

narodowym, ale przyjemnie odnajdywać 

w  nim cechy kojarzone tradycyjnie z  wło-

skim smakiem. 

Do pełnej energii, „sportowej” sylwetki 

pasuje układ napędowy z mocnym silnikiem, 

o  względnie małej pojemności. Wysokie 

osiągi uzyskano m.in. dzięki turbosprężarce 

o zmiennej geometrii eVGT z chłodzeniem 

powietrza doładowanego. Jednostka napędo-

wa wyposażona jest w mało uciążliwy Smart 

EGR, który kieruje z powrotem do cylindrów 

najwyżej 8% spalin, głównie celem obniże-

nia zużycia paliwa, nie emisji spalin. Tym 

zajmuje się układ elektronicznie sterujący 

pracą silnika, precyzyjnie dawkujący paliwo 

przy użyciu wtryskiwaczy połączonych z szy-

ną common-rail oraz układ Hi-SCR, czyli 

wydajny katalizator likwidujący tlenki azotu 

przy użyciu AdBlue. Całość działa tak wydaj-

nie, że Stralisowi XP wystarcza pasywny fi ltr 

cząstek stałych nie wymagający stacjonarnej 

regeneracji. 

Konstruktorzy dążyli do obniżenia tarcia 

wewnętrznego jednostki napędowej. Wypo-

sażyli ją w  „inteligentny” osprzęt, na który 

składają się: układ zarządzania sprężonym 

powietrzem sterujący kompresorem odłącza-

nym za pomocą sprzęgła, alternator z funkcją 

odzysku energii i  układem monitorowania 

stanu akumulatorów oraz pompa wspoma-

gania układu kierowniczego o zmiennym wy-

datku. Ponadto silnik ma system wyłączający 

go, jeśli zbyt długo pracuje na biegu jałowym. 

Czyni to z  uwzględnieniem bieżących wa-

runków pracy silnika po zaprogramowanym 

czasie. Do kompletu należy ogranicznik pręd-

kości ustawiony na 85 km/h. 

Iveco Stralis XP 480

Dmc (t) ................................................................................ 18
Masa własna (t) ................................................................. 8,2
Rozstaw osi (mm) ........................................................... 3800
Typ silnika ...............................................................Cursor 11
Liczba i układ cylindrów ......................................................R6
Pojemność (dm3) ............................................................. 11,1
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ................. 480/353/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ....... 2300/970÷1475
Skrzynia biegów ........................................ zautomatyzowana 
  ................................................ZF Hi-Tronix 12TX2210TD
Przełożenie przekładni głównej .................................... 2,47:1
Przeglądy ........................................................co 150 000 km
Gwarancja ...................... rok pełna gwarancja, 2. rok – układ 
  .................napędowy bez limitu, 3. rok – układ napędowy 
  ....................................................z limitem do 450 tys. km

W kabinie AS z wyposażeniem „Angelo” najwygodniej spać 
na górnej leżance. Schowki po bokach dolnej leżanki są dostępne 
z wnętrza i z zewnątrz. 

Dolny materac można przekształcić w stół 
z „krzesłami”. Dodatkowy stoliczek jest za 
fotelem kierowcy. 

Zautomatyzowana skrzynia biegów Hi-

-Tronix należy do nowej rodziny przekładni 

TraXon fi rmy ZF. Ma rozpiętość przełożeń 

16,69-1. Wyposażona jest w  funkcję roz-

kołysania i  EcoRoll. W  kabinie jest cicho 

i  można rozmawiać, nie podnosząc głosu. 

Wrażenia akustyczne współgrają z  miłym 

dla oka otoczeniem.

Następny krok

Stralis XP ciągnął prototypową naczepę 

kurtynową Wielton typu Curtain Master. 

Wejdzie ona do produkcji w  drugiej poło-

wie 2017 r. Ma ramę spawaną ze stali o wy-

sokiej wytrzymałości, zabezpieczoną anty-

korozyjnie kataforezą (KTL). Wyposażono 

ją w  9-tonowe osie SAF. Podłoga ze sklejki 

wodoodpornej o  podwyższonej wytrzyma-

łości umożliwia wjazd wózkiem widłowym 

o nacisku na oś do 7500 kg. Naczepa ma sys-

tem do mocowania ładunku Safety Lock z 60 

otworami po każdej stronie pojazdu. Dodat-

kowo z obu stron jest 19 uchwytów. Uchwyty 

do mocowania ładunku są również na słupku 

ściany przedniej, nie ograniczają przestrzeni 

ładowni. Zastosowany w naczepie rozsuwany 

dach Edscha Hybrid został opracowany we 

współpracy z Wieltonem. Na końcu pojazdu 

umocowano gumowe odbojniki, które uła-

twiają łagodne podjechanie do rampy. 

Atrakcyjny, dobrany kolorystycznie zestaw 

robi świetne wrażenie, które nie przemija 

po bliższym zapoznaniu się z  nim. Jakość 

naczepy i ciągnika są wysokie, a oba pojaz-

dy dzięki licznym, poważnym i  drobnym 

rozwiązaniom konstrukcyjnym pomagają 

użytkownikowi redukować całkowity koszt 

eksploatacji. Iveco ma w tej dziedzinie wyjąt-

kowo szeroką ofertę. Poza dopasowanymi do 

wykonywania swoich zadań pojazdami, ta-

kimi jak Stralis XP z 480-konnym silnikiem, 

oferuje układy wspomagające jazdę, system 

telematyczny oraz serwis dostosowany do 

potrzeb użytkownika. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij
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Scania R500 z 6-cylindrowym silnikiem 

wydaje się ciekawą alternatywą dla 

wersji 450-konnej. Wysoka moc może 

pomóc jej osiągać niskie spalanie, jeśli do-

słownie i w przenośni ma „pod górkę”, czyli 

teren jest pofałdowany, a  ładunek ciężki. 

Konkurenci od dawna mieli jednostki na-

pędowe z  6 cylindrami, które przekraczały 

barierę 500 KM. Scania rezerwowała ten 

poziom mocy dla widlastej „ósemki”. Teraz 

silniki V8 osiągają 520, 580 lub 730 KM, 

a 13-litrowe „szóstki” 410, 450 i 500 KM. 

Brak układu recyrkulacji spalin EGR 

i  poleganie wyłącznie na selektywnej re-

dukcji katalitycznej (SCR), odbywającej się 

w  układzie wydechowym, ma szereg zalet. 

Silnik ma prostszą konstrukcję, nie potrze-

buje rozbudowanego układu chłodzenia 

i może być wyregulowany na wysoką moc, 

a  zarazem jak najniższe spalanie. Oba wy-

mogi w dużym zakresie współgrają, dlatego 

po 6-cylindrowej „pięćsetce” można spo-

dziewać się niskiego apetytu na paliwo. 

Stopniowanie

Szczelina między „szóstkami”, a „ósemka-

mi” jest wąska. Tak, gdy mowa o  mocy, jak 

i  momencie obrotowym. Nowa 500-konna 

„szóstka” ma maksymalny moment obrotowy 

2550 Nm przy 1000÷1300 obr/min, gdy pod-

stawowy 520-konny V8 osiąga 2700 Nm przy 

tym samym zakresie obrotów. Warto zauwa-

żyć, że oferowany wcześniej 500-konny V8 

osiągał 2500 Nm przy 1000÷1350 obr/min. 

Niewielkie różnice przy mniejszym 

skomplikowaniu konstrukcji silnika rzę-

dowego przemawiają na korzyść „szóstki”. 

Tym bardziej, że V8 to silnik, którego reno-

mę Scania dobitnie zaznacza w  cenie. Pod 

postacią 500-konnego silnika rzędowego 

Szwedzi na nowo wynaleźli ciężarówkę do 

szybkich przewozów w  warunkach typo-

wych oraz w górach. 

W 13-litrowych „szóstkach” Scania zasto-

sowała kilka rozwiązań, które służą polepsze-

niu ich bilansu energetycznego. Przeprojekto-

wana komora spalania i nowe wtryskiwacze 

sprzyjają zmniejszeniu zużycia paliwa. Pod-

wyższając nieco temperaturę pracy silnika, 

konstruktorzy „rozrzedzili” olej, zmniejszając 

opory wewnętrzne. Innym detalem, który 

pozytywnie wpływa na niskie spalanie jest 

wentylator napędzany bezpośrednio. Wyeli-

minowanie przekładni ograniczyło straty. 

Silnika prawie nie słychać. Współpracu-

jąc ze zautomatyzowaną, 12-biegową skrzy-

nią o  ostatnim przełożeniu bezpośrednim 

oraz mostem 2,59:1 pozostaje na niskich 

obrotach także przy prędkości 80÷85 km/h. 

Strzałka obrotomierza muska wtedy 1000 

obr/min. Ciągnik sprawnie się rozpędza 

i „nie czuje” obciążenia ładunkiem. Zestaw 

miał masę całkowitą 40 t. 

Skrzynia biegów w  trybie „eco” w nader 

łagodny sposób ujawnia osiągi silnika. Aby 

poczuć więcej, trzeba przełączyć ją w  tryb 

„power”. Fanom silnika widlastego będzie 

brakować charakterystycznego rytmu pra-

cy, ale „rzędówka robi robotę”, choć mniej 

widowiskowo. 

Jak Higline

Nowa kabina R to odpowiednik znanej 

i  lubianej poprzedniej „erki”, ale nie na-

śladuje jej wiernie. Odgrywa nieco inną 

rolę. Wewnątrz ma tunel silnika o  wyso-

kości 15,5 cm. Maksymalna wysokość od 

podłogi do dachu w  wariancie wysokim to 

207 cm, a licząc od tunelu – 191,5 cm. Poprzed-

nio w R Topline było to odpowiednio: 15, 223 

i 222 cm, a w R Highline 15, 191 i 190 cm.

Zważywszy na pojawienie się kabiny S 

z płaską podłogą, wysokiej kabinie R nowej 

generacji przypadła rola dawnej Highline. 

Pewna przewaga nowej kabiny widoczna 

w liczbach jest w praktyce mało odczuwal-

na, przynajmniej dla osób o  przeciętnym 

wzroście. Wysocy docenią, że prostując się 

przy wstawaniu z fotela mają do dyspozycji 

o 16 cm więcej w okolicach głowy. 

Nowy styl wnętrza odpowiada temu, co 

widzimy, oglądając Scanię z  daleka – jest 

„w  kancik” i  „na poważnie”. Ciągnik na 

zdjęciach był udekorowany drewnem i skó-

rą z  jasnym ściegiem, co przydało mu luk-

susu. Za wrażenie „obfi tości” odpowiadają 

również liczne przyciski i przełączniki 

ułożone blisko siebie w kilku rozloko-

wanych tu i  tam grupach. Charakte-

rystyczny dla nowej generacji Scanii 

jest przełącznik świateł na drzwiach 

kierowcy. 

Schowków jest sporo, a  te pod le-

żanką, dostępne z  zewnątrz są duże. 

Pomiędzy nimi znalazł się jeszcze wą-

ski, wysuwany pojemnik i  lodówka, 

do których można się dostać z  wnę-

trza. Ciaśniej jest w  skrytkach nad 

przednią szybą. Dolna leżanka, nawet 

w  wariancie, którego nie można po-

szerzyć, jest wygodna. Ma szerokość 

Pięćset Pięćset z sześciuz sześciu
Nie potrzeba już V8, aby mieć 500 KM w Scanii. Nie potrzeba już V8, aby mieć 500 KM w Scanii. 
Taką moc osiąga nowy wariant rzędowej „szóstki”, Taką moc osiąga nowy wariant rzędowej „szóstki”, 
wyposażony wyłącznie w SCR. W połączeniu wyposażony wyłącznie w SCR. W połączeniu 
z nowej generacji kabiną R skłania do porównań. z nowej generacji kabiną R skłania do porównań. 

Scania R500 A4×2LB Euro 6

Dmc (t) ..................................................................19
Masa własna (t) ...................................................7,5
Rozstaw osi (mm) .............................................3750
Typ silnika ........................................ DC13 155 500
Liczba i układ cylindrów ....................................... R6
Pojemność (dm3) ...............................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ..............500/368/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ......2550/1000÷1300
Skrzynia biegów ..........................zautomatyzowana 
  ........................... GRSO925R 12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ......................2,59:1
Przeglądy ..................... maksymalnie co 90 tys. km
Gwarancja ........................................................1 rok

www.truck-van.pl
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100 cm i długość 200 cm. Jednolity materac 

ma niezaprzeczalne zalety. Bardzo solidnie 

wykonano pionową skrytkę na gazety. Wy-

gląda na taką, która bezpiecznie przechowa 

również laptopa. Górna leżanka jest nieco 

węższa, mierzy 80 cm przy długości 194 cm. 

Jak zwykle doskonale nadaje się na półkę, 

jeśli kierowca podróżuje samotnie. 

Wygodna zmiana 

Scania szczyci się, że jako pierwsza 

wprowadziła na rynek boczne kurtyny 

dachowe, których głównym zadaniem jest 

ochrona jadących w  razie przewrócenia 

ciężarówki. „Erka” jest naszpikowana sys-

temami bezpieczeństwa, wśród których 

jest EBS i LDW ostrzegający przed nieza-

mierzonym zjechaniem z pasa. Zachowała 

również pakiet urządzeń, które służą jeź-

dzie ekonomicznej, w  tym przewidujący 

tempomat i system Scania Driver Support 

oceniający kierowcę. 

Komfort jazdy jest wysoki i kierowca ma 

doskonałe warunki, aby ćwiczyć się w eko-

nomicznej jeździe. Niewiele zostało mu do 

roboty, ma czas pomyśleć. Lepsze nawet 

wrażenie niż wykończenie wnętrza, sprawia 

praca skrzyni biegów ze zautomatyzowaną 

zmianą przełożeń Opticruise i  sprzęgłem 

sterowanym elektrohydraulicznie. Oba roz-

wiązania są znane z poprzedniego modelu, 

ale szybka i płynna zmiana biegu w oprawie 

nowej kabiny znacząco podnosi jej kom-

fort. Przerwa w „dostawie mocy” jest krótka 

i 500-konny silnik może się wykazać. Nowa 

seria R z tą jednostką napędową na pewno 

spodoba się nie tylko fanom Scanii. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Cztery kroki i podłoga. Dzięki tunelowi wejście 
do serii R jest o stopień niżej niż w serii S. 

Drewniane detale w „wystudzonym” odcieniu i jasne szwy tapicerki 
składają się na atmosferę eleganckiego i nowoczesnego wnętrza. 

Schowki nad przednią szybą są 
spore, ale mieszczą również obudowy 
świateł zamontowanych w górnej 
części kabiny. 

Zwykła, dolna leżanka o szerokości 1 m jest wygodna. 
Za fotelem kierowcy jest solidny schowek na płaskie 
przedmioty, lampka oraz panel sterowania oświetleniem 
i klimatyzacją z gniazdkiem USB. 

+48 515 089 099
michal.rzoska@cimc.com

www.cimc-vehicles.eu, www.cimc-vehicles.pl
krzysztof.kuron@idealeasing.pl

CIMC Vehicle Europe GmbH Idea Leasing S.A.

+48 605 197 070

www.truck-van.pl
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T rzyosiowy Mercedes-Benz Antos 

 z ostatnią osią unoszoną jest typem cię-

 żarówki cenionym w branży paliwowej. 

Umożliwia montaż cysterny o  dużej pojem-

ności, a dodatkowo można z nim sprząc przy-

czepę. Wówczas rentowność przewozu wzra-

sta. Sama ciężarówka jest dość zwrotna, co 

przydaje się przy podjeżdżaniu z  ładunkiem 

do mniejszych, dawniej wybudowanych sta-

cji paliw, nierzadko otoczonych budynkami. 

Rozstaw osi to 4300 mm. 

Od rana do wieczora

Antos z zabudową Schwarzmüller był wy-

posażony w kabinę M ClassicSpace z tunelem 

silnika o wysokości 17 cm. Aby dostać się do 

środka, trzeba pokonać trzy stopnie, czwarty 

to podłoga. Czy to wysoko? Zależy, jak czę-

sto trzeba wsiadać i  wysiadać. Wspinaczkę 

rekompensuje z  nawiązką komfort kabiny. 

Antos ma zgrabną i czytelną tablicę wskaźni-

ków. Jest wykończona porządnie, przy użyciu 

tworzyw dobrej jakości. Niski tunel silnika 

ułatwia chodzenie po kabinie. Po co spacero-

wać po Antosie? Aby dostać się na przykład 

do składanej leżanki, znajdującej się za fote-

lami. Żeby zająć na niej miejsce, trzeba wcze-

śniej złożyć oparcia. Znajduje się przy niej pa-

nel z lampką i regulacją głośności radia. Pod 

ręką są kieszenie na dokumenty czy gazety. 

Nie trzeba ruszać się z miejsca, aby dopełnić 

formalności czy zapewnić sobie rozrywkę. 

Kolejne trzy schowki znajdują się pod leżan-

ką, a  następne dwa nad przednią szybą. Są 

mniejsze niż w  ciężarówkach do przewozów 

długodystansowych, ale w  pracy dystrybu-

cyjnej powinny wystarczyć. Kanapki, termos, 

rękawice i  inne, drobne akcesoria na pewno 

się zmieszczą. Apteczka i  trójkąt również się 

nie poniewierają i są schowane w wygodnym 

miejscu. 

Licząc od podłogi przed siedzeniami, ka-

bina mierzy w  środku 160 cm, nad tunelem 

146 cm. Zapewnia sporą swobodę ruchu, 

a  przy zewnętrznej długości 2 m nie zajmu-

je wiele miejsca na ramie. Wydaje się dobrze 

przystosowana do pracy z  codziennymi po-

wrotami do bazy. 

Układ napędowy złożony z 6-cylidrowego 

silnika OM 470 o mocy 428 KM i 12-biego-

wej, zautomatyzowanej skrzyni PowerShift  3 

był wręcz „przewymiarowany”, jak na potrze-

by pojazdu dystrybucyjnego. Wszystko zależy 

od okoliczności. W  terenie pofałdowanym 

silnik z  rezerwą mocy może okazać się bar-

dziej ekonomiczny, skracać czas przejazdu 

i zużywać relatywnie mało paliwa. Na płaskiej 

drodze Antos rozpędza się płynnie i  szybko. 

Podczas jazdy z maksymalnymi, dopuszczal-

nymi poza terenem zabudowanym prędko-

ściami 70÷80 km/h pracuje cicho i spokojnie. 

Podobnie w mieście, gdzie skrzynia nie reagu-

je nerwowo na zmienne warunki ruchu. Do 

sterowania nią służy mała dźwignia pod kie-

rownicą, obsługująca niemal wszystkie funk-

cje i dopuszczająca ręczną zmianę przełożeń. 

Osobnym przyciskiem włączana jest funkcja 

rozkołysania pojazdu, ułatwiająca wyjechanie 

z grząskiego terenu.  

W przystępnej i zwartej formie są prezen-

towane informacje z komputera pokładowego 

samochodu. Jest ich sporo do wyboru, ale po-

ruszanie się po menu nie nastręcza kłopotu. 

Solo lub z przyczepą

Antos z cysterną prezentował się estetycznie, 

co samo w  sobie jest pozytywnym sygnałem 

jakości zabudowy fi rmy Schwarzmüller. Mani-

pulowanie elementami nadwozia potwierdziło 

pierwsze wrażenie. Kufrowy zbiornik wykona-

ny z aluminium, ma pojemność 19 500 l brutto. 

Podzielono go na trzy komory, dwie o  obję-

tości 7000 l i  mniejszą 5500 l (dwa razy 6500 

i 5100 l netto). Został umocowany do pojazdu 

za pośrednictwem ramy pomocniczej ze stali 

nierdzewnej, przykręconej do ramy ciężarów-

ki. Wspiera się na elastycznym ułożyskowaniu. 

Wsporników ze stali nierdzewnej użyto rów-

nież do umocowania do ramy skrzyń z arma-

turą i sprzętem pomocniczym. Każdą z komór 

cysterny wyposażono w pokrywę do szybkiego 

napełniania, pneumatyczny zawór denny DN 

to tylko paliwo
Dystrybucja paliw płynnych jest obwarowana drobiazgo-
wymi przepisami. W ich gąszczu najlepiej poruszać się dobrze 
dobranym samochodem. 

Spokojnie,Spokojnie,

Czarna tablica rozdzielcza jest elegancka. Do jej zalet należą 
dogodnie rozlokowane przyciski, poręczny hamulec postojowy 
oraz czytelne wskaźniki i menu komputera pokładowego. 

Kuferkowy, aluminiowy zbiornik mieści 
19 500 l brutto. Podzielono go na trzy komory. 
W oświetleniu wykorzystano diody LED. 
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100, a  także czujnik elektrooptyczny zgodny 

z dyrektywą VOC (ang. volatile organic compo-

unds, dyrektywa dotycząca lotnych związków 

organicznych, po polsku określanych LZO), 

zawór przechylny do napowietrzania i  odpo-

wietrzania oraz naczynie powietrzne z  prze-

rywaczem płomieni. Przewidziano również 

możliwość oddolnego napełniania zbiornika. 

Służące do tego orurowanie ulokowano z lewej 

strony zabudowy. Dla każdej komory zainstalo-

wano jedno złącze API. Można korzystać jed-

nocześnie ze wszystkich trzech złącz, pojazd ma 

zabezpieczenie przeciw przepełnieniu. Prze-

widziano możliwość przepompowania paliwa 

z  przyczepy do zabudowy ciężarówki. Prze-

pompowanie ładunku w drugą stronę, 

tj. z ciężarówki na przyczepę nie jest 

możliwe. Rozwiązanie to przyjęto, 

zakładając zapewne, że urządzenia 

kontrolno-pomiarowe umożliwiające 

rozliczenie wydanego paliwa, będą 

znajdować się tylko w  ciężarówce 

i  obsługiwać cały zestaw, jako jed-

nostkę transportową. 

Armatura do opróżniania znalazła 

się po prawej. Cysternę wyposażo-

no w  układ pompowo-pomiarowy 

SM 1000 do systemu pełnego i  pu-

stego węża (MID), przystosowany do 

paliw ciekłych (benzyny, oleju napę-

dowego i  opałowego). Zastosowano 

w nim pompę łopatkową z napędem 

mechanicznym od przystawki odbioru mocy 

pojazdu. Między zbiornikiem a pompą znajdu-

je się fi ltr. Możliwe jest: opróżnianie zbiornika 

z pompą lub bez niej z pustym wężem, mie-

rzone z prędkością do 800 l/min, opróżnianie 

z pompą, z pełnym wężem o długości ponad 

30 m, mierzone z  prędkością do 530 l/min,

opróżnianie z  pompą lub bez niej oraz sa-

monapełnianie bez pomiaru do 800 l/min, 

opróżnianie z pompą z przyczepy z pomiarem 

lub bez, napełnianie przyczepy z  pompą bez 

pomiaru oraz wspomniane przepompowanie 

zawartości przyczepy do zbiornika ciężarówki. 

W  skład systemu SM 1000 wszedł pneu-

matyczny ekstraktor gazu Sening DN 80 

z automatyczną funkcją odpowietrzania oraz 

czujnikiem temperatury, licznik Smith D 20 J 

(DN 80) z impulsatorem, licznik elektronicz-

ny Sening MultiFlow oraz drukarka DIN A5. 

Trzymetrowy aluminiowy wąż wysokociśnie-

niowy DN 40 z pistoletem do nalewania pali-

wa ZV400 znalazł się na aluminiowym bębnie 

z  funkcją pneumatycznego nawijania. Kabel 

ziemny znajdujący się po prawej także miał 

automatyczny system nawijania. Drukarkę 

ulokowano bezpiecznie i wygodnie w kabinie 

kierowcy, pod fotelem pasażera, czyli po tej 

samej stronie, co system rozładunkowy. Moż-

na do niej sięgnąć bez trudu z poziomu jezdni. 

Do wyposażenia należą gaśnice, pomarań-

czowe tablice oraz inne akcesoria wymagane 

przez ADR. Klapy skrzyń zabezpieczono zam-

kami z kluczykiem, chronionymi zaślepkami 

z  tworzywa. Ich otwieranie i  zamykanie nie 

wymagało dużo siły, przynajmniej w nowym 

pojeździe. 

Mercedes Antos z cysterną Schwarzmüller 

jest funkcjonalny i  przyjazny dla kierowcy. 

Zabudowa zapewnia wydajność przewozów 

i dokładne rozliczanie wydanego paliwa. Przy 

pierwszym kontakcie sprawia jak najlepsze 

wrażenie, w czym zasługa nie tylko dobrego 

poziomu wykończenia poszczególnych ele-

mentów, ale i  stylizacji, która nareszcie do-

równuje renomie marki. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Mercedes-Benz Antos 2543 L 6×2 
z cysterną Schwarzmüller

Dmc (t) ............................................................................... 26
Masa własna (t) ............................................................ 10,41
Rozstaw osi (mm) .......................................................... 4300
Typ silnika .................................................................OM 470
Liczba i układ cylindrów .....................................................R6
Pojemność (dm3) ............................................................ 10,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ................ 428/315/1800
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) .............. 2100/1100
Skrzynia biegów ........................... PowerShift 3, 12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej ................................i = 2,733
Przeglądy ..................... zgodnie ze wskazaniami komputera
  ............... pokładowego (ogólnie między 60÷120 tys. km)
Gwarancja .................................. 1 rok, na zespół napędowy 
  ....................................................... 3 lata lub 450 tys. km

Zawory do oddolnego napełniania zbiornika uloko-
wano po lewej stronie samochodu. Możliwe jest 
jednoczesne napełnianie wszystkich trzech komór. 

Jeden ze schowków pod 
leżanką. Takiego porządku 
oczekuje się po Mercedesie. 

Składana leżanka nie jest szeroka, 
ale daje wypocząć np. podczas 
obowiązkowej przerwy w jeździe. 

Do drukarki pod fotelem 
pasażera można sięgnąć 
z chodnika. 

Szafka z układem pompowo-pomiarowym jest po prawej stronie pojazdu. Zawiera m.in. 30-metro-
wy wąż z pneumatycznie napędzanym zwijadłem, pompę napędzaną mechanicznie oraz licznik Sening 
MultiFlow. Szafkę i jej otoczenie podświetla po zmroku mały, silny reflektor. 

Wąż zakończony 
jest pistoletem 
typu ZV400. 

www.truck-van.pl
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Na razie dystrybutorzy nowych cystern 

muszą otrząsnąć się z  kryzysu, jaki 

miał miejsce w ubiegłym roku. Wów-

czas wielu przewoźników zaczęło wyzbywać 

się naczep cystern.

„W  połowie ubiegłego roku doszło do 

załamania sprzedaży cystern paliwowych 

– komentuje Marcin Kardas z EurotaxGlass’s

Polska. – Po wprowadzeniu koncesji na 

transport z  zagranicy zapotrzebowanie na 

nie bardzo spadło, a dotychczasowi użytkow-

nicy bez koncesji starają się ich pozbyć. Za-

blokowanie rozwoju rynku paliwowego spo-

wodowało, że część przewoźników mocno 

zainteresowało się cysternami chemicznymi.”

Piotr Bogdański, dyrektor generalny 

LAG w  grupie DBK (wyłączny importer 

tej marki w Polsce) zwrócił uwagę na fakt, 

że obostrzenia przepisów dotyczących ob-

rotu paliwami spowodowały znaczny spa-

dek importu paliw i zwiększenie sprzedaży 

w rafi neriach krajowych. W efekcie spadło 

zapotrzebowanie głównie na cysterny tzw. 

grawitacyjne, natomiast większym powo-

dzeniem cieszą się teraz cysterny z układa-

mi wydawczymi. Wiąże się to też ze spad-

kiem popytu na cysterny naczepy oraz ze 

wzrostem zainteresowania nabywców tzw. 

autocysternami.

Według Tomasza Bogusia, menedżera 

sprzedaży w fi rmie Stokota, rocznie w Pol-

sce rejestruje się 350÷400 nowych cystern 

paliwowych. Generalnie jest to rynek dość 

stabilny, jeśli nie liczyć ostatnich perturbacji. 

Owalne zdominowały rynek

Producenci cystern zaś robią swoje. 

Nadają zbiornikom kształty obniżające 

ich środek ciężkości, a przez to czyniące 

takie pojazdy bardziej stabilnymi i  bez-

piecznymi. 

Tomasz Boguś zwraca uwagę na aktual-

ną tendencję w projektowaniu cystern: co-

raz częściej przekrój zbiorników ma kształt 

owalny, zbliżony do eliptycznego. Mniej po-

pularne stają się zbiorniki o przekroju okrą-

głym i tzw. kuferkowe. Owalne zbiorniki są 

tańsze w produkcji i lżejsze.

Przykładem może być naczepa Stokota 

OST-PV-PL-36-4, owalna, w wersji pompo-

wej, o pojemności użytkowej (netto) 36 000 l,

masie własnej ok. 5700 kg i  ładowności 

28 300 kg. Czterokomorowy zbiornik ze 

stopu aluminium, o przekroju eliptycznym, 

wykonywany jest z  górną rynną, służącą 

jako zabezpieczenie w przypadku przewró-

Zaawansowane technologie 
dochodzą do głosu
Rynek cystern do przewozu paliw w Polsce powoli cywilizuje się. Jeszcze do niedawna dużym 
popytem cieszyły się najprostsze i najtańsze konstrukcje, jednak wprowadzone w ubiegłym roku 
przepisy tzw. pakietu paliwowego oraz planowane kolejne zmiany mogą sprzyjać producentom 
oferującym zaawansowane rozwiązania technologiczne.

LAG proponuje też do przewozu paliw aluminiową 
zabudowę o pojemności 18 000 l. 

Flagowym produktem LAG do transportu paliw płynnych 
jest 4-komorowa cysterna LGBF, o masie własnej 5350 kg.

Aluminiowa, 3-komorowa zabudowa Stokota o pojemności 
użytkowej (netto) 18 000 l przeznaczona jest do pojazdów 
o dmc 26 000 kg.

Owalna naczepa Stokota o pojemności 
użytkowej (netto) 36 000 l, produkowana 
jest ze stopu aluminium.

www.truck-van.pl
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cenia. Zbiornik osadzany jest na podwoziu 

aluminiowym. 

Aluminiowa, 3-komorowa zabudowa 

Stokota OR-PV-PL-18-3, wersja pompowa, 

o eliptycznym przekroju zbiornika i pojem-

ności użytkowej (netto) 18 000 l, przezna-

czona jest do pojazdów o dmc 26 000 kg.

Owalne konstrukcje ma też w swojej ofer-

cie włoski producent OMT, specjalizujący 

się w projektowaniu i produkcji cystern ze 

stopu lekkiego.

Jak stwierdził Marek Szumlakowski, pre-

zes zarządu fi rmy Szumlakowski (wyłączny 

przedstawiciel OMT na Polskę), cysterny 

OMT dzięki najnowszym rozwiązaniom 

technicznym oraz ich kształtom bardzo 

dobrze się prowadzi i zwiększa się bezpie-

czeństwo związane z  przechyłem. Firma 

z  Brzegu oferuje m.in. czterokomorową 

„eliptyczną” cysternę paliwową OMT, wy-

konaną ze stopu aluminium, która mieści 

33 tys. l paliwa. Jej masa własna, bez układu 

wydawczego, wynosi 4960 kg (z  układem 

o  100 kg więcej), a  ładowność 29 040 kg.

OMT udziela wyjątkowo długiej, 5-letniej 

gwarancji na elementy konstrukcyjne cy-

stern. 

Lekkie więcej zabierają

Konstruktorzy zbiorników i podwozi wy-

bierają materiały i  rozwiązania techniczne 

obniżające masę własną cystern, w  efekcie 

zwiększając ich ładowność. Przykładem lek-

kiej naczepy cysterny jest Kässbohrer K.STB 

39, z 5-komorowym zbiornikiem. Cysterna 

ta może występować w konfi guracji od 1 do 

7 komór. Zbiornik o pojemności 39 m3 wy-

konywany jest z  aluminium. W  podwoziu 

zastosowano również ramę ze spawanego 

aluminium. Proponowane są też aluminio-

we obręcze kół. Masa własna cysterny wy-

nosi ok. 5300 kg.

Jak stwierdził Janusz Ciżyński, COO, 

TIMEX S.A. (generalny importer Kässboh-

rer), cysterny tej marki, ze względu na za-

stosowanie specjalnych stopów aluminium, 

charakteryzują się bardzo wytrzymałą kon-

strukcją przy odpowiednio niskiej masie 

gotowego pojazdu. To wszystko powoduje, 

że są wyjątkowo odporne na warunki eks-

ploatacji, które w tym segmencie transportu 

są czynnikiem kluczowym.

Podobnie lekkie cysterny wytwarza bel-

gijska fi rma LAG Trailers. Jak twierdzi Piotr 

Bogdański, producent koncentruje się na 

jakości produktów, dobierając komponen-

ty, np. zawory, włazy itd. z marek premium. 

Cechą charakterystyczną cystern LAG jest 

niska masa własna. Firma przykłada też 

dużą wagę do jakości lakierowania – powło-

ka lakiernicza po kilku czy nawet kilkunastu 

latach zachowuje walory nowej.

Flagowym produktem LAG do transpor-

tu paliw płynnych jest 4-komorowa cyster-

na LGBF, o masie własnej 5350 kg. Zbiornik 

w  kształcie cylindrycznym ze zwężeniem, 

wykonany jest z aluminium. Firma propo-

nuje też aluminiową zabudowę do przewozu 

paliwa. Trzykomorowy, prostopadłościenny 

zbiornik ma pojemność 18 000 l. 

Może być taniej

Według Arkadiusza Świegockiego, pre-

zesa Tora Trucks Sp. Kom. (wyłączny dys-

trybutor włoskiej marki Sacim w Polsce), 

w związku z tym, że na rynek trafi ło spo-

ro cystern używanych, jest on teraz mało 

przewidywalny. Niektórzy przewoźnicy 

kupują cysterny chemiczne, które nadają 

Cysterny Kässbohrer, ze względu na zastosowanie specjalnych stopów aluminium, charakteryzują 
się wytrzymałą konstrukcją przy odpowiednio niskiej masie własnej gotowego pojazdu.

Aluminiowe obręcze kół pozwalają na 
pozbycie się kolejnych kilogramów.

Trzykomorowa cysterna Sacim jest dostosowana 
do przewozu kliku produktów jednocześnie.

Cysterny OMT dzięki najnowszym rozwiązaniom technicznym 
oraz ich kształtom bardzo dobrze się prowadzi.
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cysternami, które można opróżniać bez 

resztek oraz takimi, których wyposażenie 

pozwala dokładnie monitorować rozładu-

nek. Do tego celu służą tzw. listwy pomia-

rowe, oferowane jako wyposażenie cystern 

austriackiej marki. Jak powiedział Piotr 

Iwański, pozwalają one precyzyjnie mie-

rzyć wydawane paliwo oraz monitorować 

zdalnie jego rozładunek przez dyspozytora 

w bazie. Dzięki nim można wyeliminować 

oszustwa – można nawet zdalnie zabloko-

wać zawory. Producent czeka na dopusz-

czenie takich urządzeń do użytku przez 

Urząd Miar i Wag. W krajach zachodnich 

są sprzedawane już od dawna.

W  sytuacji niepewności na rynku prze-

wozu paliw ciekawym rozwiązaniem mogą 

być pojazdy z wymiennymi nadwoziami.

Nowością fi rmy BC-LDS jest nadwozie 

wymienne NWP-12. Cysterna umożliwia 

transport i  dystrybucję paliw jak zwykła 

autocysterna, ale w razie potrzeby możliwe 

jest zdjęcie zbiornika z  podwozia w  celu 

np. serwisu samochodu lub wykorzysty-

wania danego podwozia do przewozu in-

nego nadwozia wymiennego. Zaletą tej 

konstrukcji jest łatwy montaż i  demontaż 

na podwoziu. Dodatkową zaletą jest to, że 

podwozie może być stosowane zamiennie 

do dystrybucji paliwa NWP-12, a  także 

gazu NWG-16.

Nowoczesne systemy nadzoru

Rząd chce monitorować przewozy 

paliw, ale też producenci cystern sami 

zaczynają wprowadzać nowoczesne sys-

temy nadzoru nad ładunkiem. Przykła-

dem może być wprowadzana przez fi rmę 

Tank-Service (polski producent cystern) 

nowa technologia w zabezpieczeniu paliw 

transportowanych cysternami samocho-

dowymi z  równoczesnym przekazem da-

nych o  cysternie bezpośrednio do biura. 

To MultiSeal (SPD) fi rmy Sening. Dzia-

łanie systemu polega na elektronicznym 

plombowaniu komór cysterny, w których 

znajduje się legalnie odmierzony podczas 

napełniania produkt. Założona plomba 

elektroniczna może zostać „zerwana” do-

piero przed wydaniem produktu odbior-

cy, gdzie komora cysterny winna zostać 

całkowicie opróżniona. Ta procedura ma 

gwarantować, że cała zmierzona podczas 

napełniania ilość produktu trafi  do od-

biorcy. Jako dowód dostawy służą: pro-

tokół pomiarowy z  napełniania komory 

razem z potwierdzeniem, że plomba elek-

troniczna nie została „zerwana” i komora 

ostatecznie opróżniona.

Z falochronami

Aby ujarzmić paliwo przelewające się 

w cysternie podczas jazdy belgijska fi rma 

Van Hool, specjalizująca się w  produk-

cji cystern ze stali nierdzewnej, stosuje 

m.in. falochrony będące opatentowaną 

innowacją techniczną. Jak poinformo-

wała nas Maria M. Bakker z  Van Hool 

Commercial Vehicles, fi rma oferuje m.in. 

specjalistyczną jednokomorową nacze-

pę cysternę typu Univers oraz Univers 

Plus do transportu płynnych materiałów 

niebezpiecznych (także paliw płynnych), 

o pojemności 34 000 l. Zbiornik podzie-

lony jest za pomocą czterech falochronów 

na pięć sekcji. Dzięki nim użytkownik 

oszczędza podczas oczyszczania zbior-

nika (opłaty na myjniach są uzależnione 

od liczby otworów), ponieważ, dzięki fa-

lochronom, zbiornik ma – zamiast pięciu 

– cztery otwory.

Poprawiono efektywność w  procesie 

oczyszczania – swobodę w  poruszaniu 

się w  zbiorniku, umożliwiając przejście 

w  pozycji pionowej na całej jego długo-

ści. Dzięki rezygnacji z jednego pojemni-

ka przelewowego obniżono masę własną 

zbiornika. 

się też do przewozu paliw. Są one znacz-

nie droższe, ale bardziej uniwersalne. 

Spadł popyt na cysterny jednokomorowe, 

więc producenci przestawiają się na wie-

lokomorowe. Muszą teraz skupić się na 

urządzeniach krótkodystansowych, tzn. 

pomiędzy bazami koncernów a  odbiorcą 

indywidualnym.

Flagowym produktem marki Sacim jest 

3-komorowa cysterna z instalacją wydawczą 

fi rmy Sampi. Według Arkadiusza Świegoc-

kiego nie różni się ona od konkurencji jako-

ścią i wydajnością, ale jest znacznie tańsza. 

Cysterna ta jest dostosowana do przewozu 

kliku produktów jednocześnie. System dys-

trybucyjny pozwala na wyładunek m.in. na 

stacjach paliw.

Sacim produkuje cysterny o  przekroju 

eliptycznym, o niskiej masie własnej i dużej 

ładowności. Kształt eliptyczny został za-

stosowany w  celu poprawienia stabilności 

skrętnej oraz obniżenia środka ciężkości.

Opróżniać bez reszty

Schwarzmüller liczy na wzrost popytu 

na produkty zaawansowane technologicz-

nie. Jak twierdzi Piotr Iwański, dyrektor 

handlowy Schwarzmüller Polska, cysterny 

tej marki wyróżnia konstrukcja zbiornika 

w postaci podwójnego klina. Znacznie trud-

niejsza w produkcji, droższa, ale ujawniają-

ca swoje zalety podczas eksploatacji. Dzięki 

zespawaniu dwóch cylindrów pod skosem 

konstruktorzy mogli zaprojektować zawo-

ry denne w najniżej położonych punktach. 

W  efekcie, podczas opróżniania cysterny, 

nie zostają w  niej resztki paliwa. Ponadto 

skraca się czas wyładunku.

Według naszego rozmówcy, przygoto-

wywane są w  Polsce przepisy dotyczące 

resztek paliwa – tzn. przewoźnik będzie 

musiał udowodnić, że po rozładunku w cy-

sternie ono nie zostaje. Jeśli wejdą w życie, 

nabywcy będą musieli zainteresować się 

Nowością firmy BC-LDS jest 
nadwozie wymienne NWP-12.

Cysterny marki Schwarzmüller wyróżnia konstrukcja 
zbiornika w postaci podwójnego klina.
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Carbon, owiewki i jaskrawy kolor

Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne 

zmierzają nie tylko do ograniczania masy 

pojazdu, ale też do poprawy jego aerodyna-

miki. Nowa naczepa cysterna niemieckiej fi r-

my Willig została wyposażona w system BC+ 

(patent Willig) – składający się z poprzeczek 

wzmacniająco-stabilizujących ramę pojaz-

du, wykonanych z wytrzymałego i sztywne-

go włókna węglowego (Carbon). Obniżono 

w ten sposób masę pojazdu o 200 kg. Mate-

riał ten sprawdza się już od roku 2010, m.in. 

w trudnych warunkach na drogach rumuń-

skich. Tylne owiewki Wings – redukujące 

turbulencje powietrza za pojazdem, przy-

czyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa. 

Cysterna o pojemności 40 tys. l pomalowana 

jest z tyłu na jaskrawy kolor, aby była lepiej 

widoczna dla jadących z tyłu.

Nowości w ofercie producentów nie bra-

kuje. Dla przewoźników istotne jest teraz, 

czy i  jak polski rząd będzie chciał dalej 

uszczelniać obrót paliwami. Ewentualne 

kolejne zaostrzenia przepisów mogą mieć 

wpływ na rynek cystern. Rada Ministrów 

w styczniu przyjęła projekt ustawy o syste-

mie monitorowania drogowego przewozu 

towarów, w  tym paliw płynnych. Ustawa 

miała wejść w życie w marcu (14.03, kiedy 

przygotowujemy tę publikację do druku, 

jeszcze to nie nastąpiło). ▐

Jerzy Kłosiński
Fot. DBK, Stokota, OMT, Timex, 

Szumlakowski, Tora Trucks, Schwarzmüller, 
Van Hool, WWillig

Firma Van Hool, specjalizująca się w produkcji cystern 
ze stali nierdzewnej, stosuje m.in. falochrony będące 
opatentowaną innowacją techniczną.

Tank-Service wprowadził nową technologię w zabezpieczeniu 
paliw transportowanych cysternami samochodowymi 
z równoczesnym przekazem danych bezpośrednio do biura.

Tylne owiewki naczepy WWillig 
redukują turbulencje powietrza 
za pojazdem.

Schwarzmϋller Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 97 A, 05-870 Błonie
tel. +48 (22) 865 03 08, fax +48 (22) 350 47 59, mobile +48 666 700 807
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Jest prawie tyle typów nadwozi wy-

miennych (tzw. BDF lub swap body), 

ile rodzajów ładunków do przewiezie-

nia. Są wśród nich nadwozia chłodnicze, 

izotermiczne, przystosowane do transportu 

kontenerów lotniczych, furgonowe, skrzy-

niowe czy kurtynowe. Po rozładowaniu 

nadwozie wymienne może służyć jako tym-

czasowy magazyn, co dodatkowo zwiększa 

jego użyteczność. Stosowanie nadwozi wy-

miennych pozwala ograniczyć „puste prze-

biegi”, skraca czas za- i rozładunku. Zwięk-

sza elastyczność systemu logistycznego jako 

całości, a w związku z tym może być szcze-

gólnie cenne w  obecnej dobie, gdy prze-

pływ towarów uległ znacznej intensyfi kacji, 

a  liczba nadawców i odbiorców radykalnie 

Maksymalna Maksymalna 
wydajnośćwydajność

Duże rezerwy zwiększenia 
rentowności przewozów 
tkwią w ich organizacji. Gdy 
ciężarówka stoi, nie zarabia. 
Nadwozia wymienne są 
sposobem na lesze 
wykorzystanie pojazdów. 

się zwiększyła. Jest to przede wszystkim wy-

nik systematycznie rozwijającego się han-

dlu w  internecie. Nie wychodząc z  domu, 

można zaopatrzyć się niemal we wszystko, 

a zwłaszcza w towary niedostępne w najbliż-

szym otoczeniu, co wiąże się z  pośrednic-

twem poczty lub kuriera w ich dostarczeniu. 

Idzie za tym rozwój centrów logistycznych, 

gdzie ładunki zmieniają „środek lokomocji”, 

a  to sprzyja stosowaniu nadwozi wymien-

nych, które można „zostawić i zapomnieć”. 

W  nowoczesnym przemyśle funkcjonu-

je daleko posunięta specjalizacja, co wiąże 

się z szeroką siatką dostawców komponen-

tów do wyrobu fi nalnego. W  połączeniu 

z  tendencją do ograniczania kosztownej 

powierzchni magazynowej zrodziło to za-

sadę dostaw części do produkcji w  rytmie 

„just-in-time” lub jeszcze bardziej rygo-

rystycznym „just-in-sequence”. Także i  tu 

nadwozia wymienne w pełni ukazują swo-

je zalety, zapewniając wysoką elastyczność 

wszystkim partnerom: dostawcy, odbiorcy 

oraz przewoźnikowi. 

Nadwozia BDF znakomicie nadają się 

również do transportu kombinowanego np. 

drogowo-kolejowego. Jest to nie tylko zgod-

ne z postulatami lepszego wykorzystywania 

dostępnych zasobów, w tym środków trans-

portu, ale pozwala skrócić czas przewozu. 

Przeładunek nadwozia na wagon i z powro-

tem odbywa się stosunkowo szybko, a  po-

jawiają się urządzenia, które dodatkowo go 

usprawniają. 

Od A do C

Nadwozia wymienne są dostarczane 

w  kilku wariantach, różniących się długo-

Typowe nadwozie wymienne firmy Wecon na nietypowym podwoziu. Ciężarówka ma pomysłowe urządzenie do przeładunku nadwozia na wagon kolejowy. System 
„Innovatrain” po prostu nieznacznie unosi nadwozie na poduszkach pneumatycznych i przesuwa je hydraulicznie na wagon. Taki przeładunek zajmuje tylko 1/3 czasu, 
jaki potrzebowałby do jego wykonania żuraw i jest o 1/4 tańszy. 
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pożądana jest przeważnie jak największa 

objętość ładowni, a tylko niektóre branże są 

nastawione na maksymalizację ładowności 

wyrażanej masą ładunku. 

Z  tego powodu około 10-procentowe 

zmniejszenie ładowności pojazdu, związane 

z  koniecznością wyposażenia go w  system 

transportu nadwozi oraz masą samego nad-

wozia ma niewielkie znaczenie praktycz-

ne. Nadwozia mocowane są do pojazdu za 

pomocą złącz kontenerowych lub innych 

połączeń umożliwiających szybkie połą-

czenie i  rozłączenie. Ogólnie rzecz biorąc 

położenie punktów mocujących odpowiada 

położeniu złącz dla kontenerów 20-stopo-

wych, dlatego nadwozia wymienne można 

transportować np. na naczepach podkonte-

nerowych. Punkty mocowania są wyraźnie 

oznakowane. 

Załadunek i  rozładunek odbywa się 

przy użyciu opuszczanej ramy pojazdu lub 

starszą metodą za pomocą pojedynczego 

podnośnika umieszczonego w  tylnej czę-

ści pojazdu (system najazdowy) – wówczas 

za- i rozładunek odbywa się w dwóch eta-

pach. Na postoju nadwozie wspiera się na 

4 nogach podporowych o  stałej lub 

zmiennej wysokości, zwykle od 930 do 

1230 mm. 

Wymienne jak stałe 

Z nadwoziami wymiennymi mogą współ-

pracować samochody ciężarowe, przyczepy 

z obrotnicą i centralnoosiowe oraz naczepy. 

Samo nadwozie, w zależności od typu może 

mieć równie bogate wyposażenie specja-

listyczne jak analogiczna stała zabudowa. 

Chłodnie miewają agregaty z własnym silni-

kiem i zbiornikiem paliwa. Mogą mieć we-

wnątrz komory o  odmiennej temperaturze 

lub haki do transportu półtusz. Zabudowy 

furgonowe z  łatwością można wyposażyć 

w podwójną podłogę i systemy mocowania 

ładunku przystosowane do rodzaju prze-

ścią, która stanowi wielokrotność wymiarów 

europalety wynoszących 800 × 1200 mm. 

Duże nadwozia kategorii A  do przewozu 

na naczepach mają długość 12 200, 12 500 

lub 13 600 mm. Najdłuższe z wymienionych 

nadwozi może pomieścić do 33 europalet. 

Mniejsze nadwozia, kategorii C występują 

w  wariantach: 7150, 7450 oraz 7820 mm. 

Najmniejsze mieści 17, największe 19 euro-

palet. Nadwozia tej kategorii przewożone są 

przez ciężarówki i  przyczepy. Typowa sze-

rokość to 2550 lub 2600 mm – dla nadwozi 

chłodniczych. Uznawana za standardową 

wysokość 2670 mm w  praktyce często jest 

większa. W  przewozach na terenie Europy 
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wozów, w tym typowe w branży kurierskiej 

siatki ograniczające przemieszczanie się 

przesyłek wewnątrz nadwozia. Podobnie 

jest z nadwoziami skrzyniowymi z plandeką 

lub kurtynowymi. W nadwoziach mogą po-

jawić się systemy mocowania ładunku czy 

unoszone dachy ułatwiające maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni dostępnej we-

wnątrz. Dach może być stalowy, a  nadwo-

zia wymienne przeznaczone do transportu 

przez zestaw ciężarówka plus przyczepa 

można wyposażyć w  aluminiowy podest 

i drzwi na obu końcach umożliwiające roz-

ładowanie zestawu bez potrzeby odstawia-

nia nadwozi lub rozłączania tworzących go 

pojazdów. 

Eksploatacja nadwozi wymiennych sta-

wia wysokie wymagania kierowcom, którzy 

muszą mieć odpowiednie umiejętności, nie-

zbędne przy odstawianiu i zabieraniu nad-

wozi. Przydaje się też duża doza staranności 

i troski, chociażby do wnikliwego kontrolo-

wania prawidłowego umocowania nadwo-

zia przed wyruszeniem w drogę. Mercedes 

już kilkanaście lat temu prezentował system 

ułatwiający wymianę nadwozi w  zestawie 

z przyczepą, ale urządzenie to nie znalazło 

szerszego uznania w oczach praktyków. 

Stosowanie nadwozi wymiennych jest 

„rozwiązaniem systemowym”. Przy całej swej 

wszechstronności i elastyczności BDF-y naj-

lepiej sprawdzają się w  rytmie pracy, który 

jest z góry ustalony i raczej w długim okresie, 

a nie doraźnie. Nie przypadkiem są chętnie 

stosowane przez przewoźników związanych 

z  branżą motoryzacyjną czy z  transportem 

przesyłek kurierskich. Wysoki stopień or-

ganizacji pracy i  jej przewidywalność, przy 

bezwzględnym wymogu szybkości przewozu 

i punktualności dostawy to klucz do sukcesu 

nadwozi wymiennych. W takich warunkach 

są bezkonkurencyjne. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

Nadwozie Krone na 2-osiowej przyczepie z obrotnicą. Wewnątrz może się znaleźć podwójna 
podłoga lub rozkładane podesty do transportu przesyłek kurierskich. 

Nadwozie chłodnicze Krone wyposażone w agregat Carrier napędzany własnym silnikiem Diesla. 
Agregat umieszczono w niszy, co zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Nie wystaje poza obrys 
nadwozia i nie zmniejsza jego użyteczności. 

Podpory  
pneumatyczne

www.pommier.pl

Rozkładanie i składanie
w kilka sekund i bez wysiłku

NOWOŚĆ

3 mn 5 sec
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Międzynarodowe Targi Budownictwa 

Drogowego, które od 23 lat odby-

wają się w Targach Kielce, to ważne 

wydarzenie dla całego sektora związanego 

z infrastrukturą. Tutaj, co roku przyjeżdża-

ją najważniejsi gracze rynku budownictwa 

oraz kluczowe, branżowe stowarzyszenia. 

Targi w  Kielcach, jako jedyne, mogą po-

chwalić się wsparciem wszystkich instytu-

cji skupionych wokół branży, które oprócz 

samego udziału w wystawie zapewniają do-

skonałe zaplecze merytoryczne. 

Infrastruktura buduje się w Kielcach

Podczas nadchodzącej wystawy zaplano-

wano kilkanaście merytorycznych spotkań. 

Z  pewnością najważniejszym z  nich bę-

dzie debata „Biała Księga Branży Drogowej 

– rok po”. Podczas wydarzenia przedsta-

wiciele najważniejszych instytucji branżo-

wych w  Polsce będą rozmawiać o  tym, co 

zmieniło się przez rok od publikacji Księgi. 

Ponadto, w  programie wystawy znajdu-

je się konferencja na temat nowoczesnych 

rozwiązań w  Programie Rozwój Innowacji 

Drogowych, organizowana przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, a  także semina-

rium „Bezpieczeństwo techniczne maszyn 

budowlanych i  pojazdów”, którego organi-

zatorem jest Przemysłowy Instytut Maszyn 

Budowlanych. Bezpieczeństwu infrastruk-

tury komunikacyjnej przyjrzy się w  czasie 

swojej konferencji Stowarzyszenie Inżynie-

rów i  Techników Komunikacji RP w  Kiel-

cach, natomiast Zespół Doradców Gospo-

darczych TOR, w  ramach organizowanej 

debaty, będzie podejmował temat rozwoju 

branży parkingowej w  Polsce. Tradycyjnie, 

w programie wystawy znalazł się Salon Kru-

szyw, czyli debata, której organizatorem jest 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gór-

nictwa Skalnego. 

Dynamiczna Autostrada 

Wystawa statyczna i  bogaty program 

konferencyjny to nie koniec atrakcji, jakie 

szykują dla zwiedzających Targi Kielce. 

Podobnie jak w  ubiegłym roku, podczas 

targów będzie można przyjrzeć się maszy-

nom „w akcji”. Organizatorzy, na specjalnie 

przygotowanym terenie zaplanowali bo-

wiem wiele pokazów dynamicznych, które 

są nie lada gratką dla sympatyków potęż-

nych maszyn. W  ramach pokazów swój 

sprzęt zaprezentuje m.in. fi rma EG Polska 

– generalny przedstawiciel marki Tatra. 

Drugi dzień targów to Dzień Hyundai. Fir-

ma Amago, będąca dystrybutorem marki, 

również szykuje z  tej okazji wiele atrakcji 

i pokazów. 

BIG BAU MASTERS

Obecność potężnych maszyn zobowią-

zuje. Po raz czwarty, w czasie wystawy od-

będzie się konkurs operatorów maszyn bu-

dowlanych. Jak co roku, będzie on wielkim 

wyzwaniem dedykowanym operatorom, 

którzy chcą się zmierzyć w wymagających 

niezwykłej precyzji i  skupienia konkuren-

cjach. Zmagania operatorów będzie można 

oglądać od 9 do 10 maja. Sprzęt do konkur-

su dostarczają fi rmy Asbud i  Amago. Na-

grodą w konkursie jest m.in. siedmiodnio-

wy pobyt dla czterech osób we włoskich 

Alpach, w  Maso Corto. Organizatorem 

wydarzenia są Targi Kielce oraz Stowa-

rzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych 

„OPERATOR”. 

Podczas ubiegłorocznej wystawy, na 

powierzchni 30 000 m2 prezentowano 

produkty ponad 471 fi rm z  21 krajów 

świata. Wśród nich znaleźli się przed-

stawiciele takich państw jak: Niemcy, 

Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hisz-

pania, Holandia, Kanada, Korea, Polska, 

Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, 

Stany Zjednoczone i Włochy. Bogaty wa-

chlarz produktów i usług oferowała także 

duża grupa fi rm z  Europy Wschodniej: 

Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. 

Wystawę odwiedziło 14 tysięcy zwiedza-

jących. ▐

Fot. TK

Przygotowania
Najważniejsze wydarzenie branży drogownictwa 
w Europie Środkowo-Wschodniej jest już na etapie 
intensywnych przygotowań. Finalizowanie zgłoszeń wystawców, 
szczegółowe opracowywanie tematów konferencyjnych 
– wszystko po to, by tegoroczne targi były co najmniej 
udane. Autostrada-Polska będzie trwała 
od 9 do 11 maja i już zapowiada się bardzo ciekawie. 
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P rzestronne, widne hale Centrum Wy-

stawienniczo-Kongresowego Warsaw 

Expo stwarzają znakomite warunki do 

prezentowania dużych pojazdów. Zachętą do 

uczestnictwa w targach autobusowych, któ-

re odbyły się w dniach 22–24 marca 2017 r.

jest położenie obiektu w bezpośrednim są-

siedztwie stolicy i skrzyżowania dróg 7 i 8. 

Dojazd jest banalnie prosty, a miejsc parkin-

gowych dużo. 

Zaraz potem w weekend 25–26 marca od-

był się tu Warsaw Truck Show – „Największy 

zlot ciężarówek w  Warszawie”. Zestawienie 

obu imprez mogło zwabić zwiedzających do 

dwukrotnej wizyty w centrum wystawienni-

czym, na co zapewne liczyli organizatorzy. 

Targom autobusowym towarzyszyła Pierw-

sza Ogólnopolska Giełda Autobusów Uży-

wanych oraz Międzynarodowe Targi Trans-

portu, Spedycji i Logistyki. Pierwszego dnia 

odbyła się również warszawska edycja tego-

rocznych Spotkań Transportowych, orga-

nizowanych przez redakcje miesięczników 

„TSL Biznes” i „Truck & Van”. 

Liczącym na siebie

Ogółem w  połączonych targach autobu-

sowych i  logistycznych wzięło udział 108 

wystawców. Nie zabrakło dostawców wy-

posażenia, akcesoriów oraz cyfrowych roz-

wiązań ułatwiających zarządzanie przewo-

zami, ale pierwsze skrzypce grały autobusy. 

Przede wszystkim tureckie. 

Dużą ekspozycję przygotowała spółka 

Bus Trans Technik, wyłączny dystrybu-

tor autobusów Otokar w  Polsce. Wśród 

prezentowanych pojazdów były miejskie, 

lokalne i  międzymiastowe, w  tym niewiel-

kie autobusy o  wysokim standardzie przy-

datne w  turystyce. Napędzane są głównie 

4- i 6-cylindrowymi silnikami wysokopręż-

nymi Cummins z  rodziny ISBe, a  większe 

modele również MAN D0836 i  DAF MX-

11. Jakość materiałów i  wykonania wnętrz 

Otokarów odpowiada standardom obo-

wiązującym w poszczególnych segmentach 

rynku, w których występują. 

Wystawa autobusów nieznanych
Drugie targi Warsaw Bus Expo w podwarszawskim Nadarzynie stały się doskonałym 
miejscem promocji dla autobusów spoza rynkowej czołówki. Producenci i importerzy mocno 
zakotwiczeni w Polsce wystąpili skromniej. 

Iveco Evadys z 400-konnym Cursorem 9 był 
jednym z targowych debiutantów. 

Autosan Eurolider 9 jest następcą słynnego H9. Nadal jest stosunkowo nieskomplikowanym pojazdem, 
ale oferuje wyższy komfort podróżowania. Zgodność z Euro 6 zapewnia silnik Cummins. 

Interesująco stylizowany Otokar Territo U o długości 13,3 m napędzany 320-konnym 
silnikiem Cummins, do którego dobrano 6-biegową, ręczną skrzynię. 
Ogółem mieści 87 osób, w tym 64 na siedząco, i ma bagażnik o pojemności 7,5 m3. 

Targowa premiera: hiszpański Ayats Eclipse ma silnik MAN-a. 
Importem zajmuje się spółka GSP Polska, która reprezentuje 
również marki TAM, Sanos i Raba.
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Po sąsiedzku prezentowany był 8-metro-

wy, niskowejściowy autobus miejski ZAZ 

A10C oraz międzymiastowy Volat Neman 

420234-511 na podwoziu Iveco Daily, oba 

z  oferty spółki JL Service. Uzupełnieniem 

ekspozycji były minibusy na podwoziach 

dostawczych Mercedesów: 3-osiowy Sprin-

ter 34 dla 32 osób plus pilot i kierowca oraz 

zwyczajny, 2-osiowy Sprinter 516 dla 20 pa-

sażerów, zachwalany jako „najtańszy na 

rynku” – oba z oferty fi rmy MGC. 

Wymienione pojazdy przeznaczone są 

głównie dla nabywców zainteresowanych ni-

ską ceną zakupu, prowadzących zwykle prace 

obsługowo-naprawcze we własnym zakresie 

przy wsparciu serwisu dostawcy autobusu 

i producentów jego kluczowych zespołów. 

Powroty i nadzieje

Tego rodzaju klienci są także w sferze za-

interesowań czeskiego Sora oraz częściowo 

naszego Autosana i Ursusa. Sor niezmiennie 

celuje w przewozy lokalne i międzymiasto-

we, choć stałą częścią jego stoiska na róż-

nych targach jest miejski, elektryczny auto-

bus EBN – w Nadarzynie obecna była jego 

najdłuższa, 11-metrowa odmiana. 

Autosan przedstawił 10-metrowy, nisko-

podłogowy model Sancity 10LF oraz swój 

tradycyjny wyrób, średniej wielkości auto-

bus „dla PKS-ów”, Eurolider 9, mieszczący 

maksymalnie 39 osób na miejscach siedzą-

cych, a ogółem od 51 do 59 osób w zależno-

ści od ukształtowania wnętrza. Oba modele 

mają 6-cylindrowe silniki Cummins. 

Ursus skupia się na autobusach elektrycz-

nych, takich jak City Smile CS 12E o długo-

ści 12 m, przeznaczony dla 82 pasażerów. 

W lipcu ma dostarczyć 10 autobusów elek-

trycznych do Miejskich Zakładów Autobu-

sowych w Warszawie i ma nadzieję na dalsze 

dostawy w związku z przetargiem otwartym 

w styczniu 2017 r. na 8-letnią obsługę sto-

łecznych linii przy użyciu 50 autobusów 

z  napędem alternatywnym oraz minimum 

4 na zastępstwo. Jeden z uczestników, spół-

ka Europa Express City zaproponowała do 

tego celu autobusy elektryczne Ursus City 

Smile. Producentowi dało to powody, aby 

wkrótce po targach pochwalić się plana-

Turecka fi rma Anadolu Isuzu jest znana 

głównie z  małych autobusów, które w  za-

leżności od rodzaju wyposażenia mogą 

wykonywać różne przewozy od lokalnych 

po turystyczne. Tym razem polski importer 

przekonywał, że Isuzu doskonale sprawdzi 

się również jako typowy autobus miejski. 

Spółka Busimport zaprezentowała 12-me-

trowy, niskopodłogowy model Citiport 

napędzany 6-cylindrowym silnikiem Cum-

mins o mocy 283 KM połączonym z auto-

matyczną skrzynią ZF. Autobus może po-

mieścić 103 pasażerów. 

Zbliżone własności użytkowe ma biało-

ruski MAZ 203088 napędzany mercede-

sowskim silnikiem OM 936 LA zgodnym 

z  normą Euro 6, z  którym współpracuje 

„automat” ZF. Prezentowała go spółka MAZ 

Auto Poland wraz z nową wywrotką MAZ 

6519M9 8×4 oraz chińskim, 40-tonowym 

żurawiem Zoomlion na podwoziu MAZ-a

8×4. Importer uruchamia właśnie montow-

nię na terenie Przedsiębiorstwa Komunika-

cji Miejskiej w Tychach. Na początku mają 

tam powstawać modele 12-metrowe, póź-

niej również przegubowce. 

Po zdobyciu zamówienia na 10 autobusów elektrycznych Ursus ma chętkę 
na rekordowo duży kontrakt dla stolicy, opiewający ogółem na 54 autobusy. 

MAZ uruchamia montownię w Tychach. Na początku będą ją opuszczać 12-metrowe 
autobusy, takie jak MAZ 203088 z silnikiem Mercedesa zgodnym z Euro 6. 

Niepozorny, a ciekawy: Automet przygotował autobus miejski na bazie Sprintera, wyposażając go we własną karoserię, 
która jest bardziej funkcjonalna niż zabudowa wykorzystująca przebudowane, standardowe nadwozie Mercedesa. 
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wadzanie do ruchu autokarów dwupokła-

dowych. U  nas zostało zainicjowane przez 

PolskiBus, w sąsiednich Niemczech dopro-

wadziło do niego osłabienie monopolistycz-

nej pozycji kolei w przewozach osobowych 

na długich dystansach z początkiem 2013 r.

i  idący za tym rozwój sieci linii autobuso-

wych. Okazuje się, że pojemne i  szybkie 

„piętrusy” dobrze godzą oczekiwania pa-

sażerów i  przewoźników. Dwupokładowy 

hiszpański Ayats Eclipse był jedną z  targo-

wych premier. Importuje go spółka GSP 

Polska. Konkurencyjne modele przedsta-

wił VDL oraz Neoplan, który wiąże spore 

nadzieje z  dwupokładowym Skylinerem. 

Na stoisku był naturalnie obecny również 

MAN. 

Innym targowym debiutantem był Ive-

co Evadys z  silnikiem Cursor 9 o  mocy 

400 KM. Międzymiastowy, wygodny au-

tobus występuje w odmianach o długości 

12 i  13 m. Dłuższa ma w  standardowym 

wariancie 61 miejsc siedzących, krótsza 

– 53. Na życzenie na pokładzie może zna-

leźć się miejsce na wózek inwalidzki oraz 

dodatkowy fotel dla pilota lub drugiego 

kierowcy. 

Wśród wystawców był EvoBus, Volvo 

i  Scania. Nie zjawił się Solaris, co nieko-

rzystnie wpłynęło na rangę targów. Warsaw 

Bus Expo rozwija się w  podobnym tempie 

jak niegdyś Wystawa Komunikacji Miejskiej 

w Łodzi. Kieleckie Transexpo, które wypar-

ło tę imprezę „przyszło na gotowe” i  osią-

gnęło błyskawiczny sukces głównie dzięki 

temu, że Izba Gospodarcza Komunikacji 

Miejskiej przeniosła z Łodzi do Kielc swoją 

konferencję. Jednak i na tym tle Warsaw Bus 

Expo wypada dobrze i można targi te uznać 

za „barometr komunikacji autobusowej”, 

co było widoczne w liczbie i różnorodności 

zgromadzonych eksponatów. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

mi dostawy 54 pojazdów elektrycznych, co 

byłoby największym kontraktem zawartym 

dotychczas na takie pojazdy w Polsce. 

Interesującą propozycją dla mniejszych 

miast był Cityliner Smile 906LE sanockiej 

fi rmy Automet, produkowany na podwoziu 

Sprintera. Przy wejściu ma fragment niskiej 

podłogi oraz rampę dla wózków. W odróż-

nieniu od podobnego Citylinera 906CA50C 

nie korzysta tak szeroko z elementów stan-

dardowej karoserii Mercedesa, ale ma wła-

sne nadwozie. Dzięki temu jest nieco ob-

szerniejszy wewnątrz, co docenią zwłaszcza 

pasażerowie jadący na stojąco. Automet wy-

stawiał ten model na targach Persontrafi k 

w Szwecji w listopadzie 2016 r. Dwie sztuki 

od grudnia jeżdżą w Stalowej Woli. 

Co dwa to nie jeden

Niespodziewanie na wystawie znalazło 

odzwierciedlenie coraz chętniejsze wpro-

Isuzu Citiport może być korzystnym sposobem uzupełnienia taboru o 12-metrowy, nowoczesny autobus niskopodłogowy. Oprócz funkcjonalnego wnętrza 
i układu napędowego złożonego z silnika Cummins i „automatu” ZF do jego zalet należy modna ostatnio stylizacja z „falującymi” nadkolami. 

Dwupokładowy Neoplan Skyliner jest kierowany do branży turystycznej oraz szybko rozwijających się autobusowych przewozów 
liniowych na dużych odległościach. 
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Kierowcy pojazdów ciężarowych muszą mieć optymalną widoczność. 
Sprawdzona w milionach egzem plarzy jakość wycieraczek Bosch gwarantuje 
bezpieczeństwo i komfort jazdy nawet w najtrud niejszych warunkach.
Cechy wycieraczek do ciężarówek firmy Bosch:
▶ Niezawodne oczyszczanie bez smug zapewnia twarda guma w części zbierającej
▶ Cicha praca poprzez zastosowanie miękkiej gumy w górnej części 
▶ Odporna na zużycie krawędź pokryta powłoką zmniejszającą tarcie
Bosch Aerotwin – technologia płaskich wycieraczek bezprzegubowych.
Bosch Twin – klasyczne wycieraczki wykonane z dwóch rodzajów gumy.
www.wycieraczkibosch.pl

Wycieraczki Bosch  
do ciężarówek 
Dobra widoczność to 
bezpieczeństwo i komfort jazdy



W  2016 r. EvoBus sprzedała w Polsce 

327 autobusów o dopuszczanej ma-

sie całkowitej powyżej 8 t. Dało jej 

to 29,6% udziału w rynku. Na wynik ten za-

pracowały przede wszystkim autobusy miej-

skie i turystyczne. Bardzo dobrze rozwija się 

popyt na pojazdy używane, BusStore sprze-

dał ich ponad 60 w  ramach oferty EvoBus 

Polska. Wzrosła również liczba umów ser-

wisowych OMNIplus, a  także umów o  fi -

nansowanie, w tym leasingowych zawartych 

przez Mercedes-Benz Bank. 

Na pozycję spółki z  pewnością dobrze 

wpłynie podjęta jesienią 2016 r. decyzja 

o  budowie fabryki silników w  Jaworze na 

Dolnym Śląsku. Będą tam wytwarzane 4-cy-

lindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne 

do samochodów osobowych koncernu Dai-

mler. Produkcja ma ruszyć w 2020 r. 

Autobusem na wakacje

„Wiele osiągnęliśmy i  chcemy nadal 

utrzymywać naszą pozycję na rynku, inten-

syfi kując jednocześnie działania prowadzą-

ce do spełnienia oczekiwań klientów. Nadal 

rozbudowujemy działalność w  usługach 

serwisowych OMNIplus oraz w  sprzedaży 

autobusów używanych” – mówi Antonio 

Cavotta, prezes zarządu EvoBus Polska. 

Na powodzenie marek EvoBus: Merce-

desa-Benza i  Setry miał wpływ m.in. roz-

wój branży turystycznej. W 2016 r. Europę 

odwiedziło o  2% więcej turystów, a  Polskę 

aż o  7% więcej. Rośnie popyt na liniowe 

przewozy autobusowe krajowe i międzyna-

rodowe. Przewoźnicy wymieniali autokary 

na nowe z  silnikami Euro 6. Coraz więcej 

europejskich miast niechętnie wpuszcza do 

centrum pojazdy niezgodne z  najnowszą 

normą emisji spalin. W  rezultacie EvoBus 

Polska sprzedała rekordową liczbą autoka-

rów. Dostarczyła również najwyższą w  hi-

storii liczbę przegubowych autobusów miej-

skich. 

Zdaniem Antonio Cavotty rok 2017 bę-

dzie stabilny. Przed końcem pierwszego 

kwartału spółka ulokowała w  Polsce 15 

autobusów miejskich, co jest nader pozy-

tywnym sygnałem. „Nadal będziemy kon-

sekwentnie pracować nad jeszcze lepszym 

ukierunkowaniem naszych działań obejmu-

jących zarówno sprzedaż, jak i  usługi po-

sprzedażne” – mówi prezes zarządu EvoBus 

Polska. 

Elektryczny za rok

Najważniejszą premierą ubiegłego roku 

był nowy Mercedes-Benz Conecto. Na miej-

sce światowego debiutu tego modelu wy-

brano Warszawę. Sensacją był również au-

tonomiczny Future Bus, pokazany szerokiej 

publiczności na targach IAA w Hanowerze. 

Kierujący nim system CityPilot ma pojawić 

się w  seryjnych autobusach na początku 

następnej dekady. Będzie stosowny przede 

wszystkim w pojazdach przeznaczonych do 

obsługi linii BRT (ang. Bus Rapid Transit), 

korzystających z  własnych pasów ruchu, 

przeznaczonych wyłącznie dla transportu 

publicznego. W 2018 r. do produkcji zosta-

nie wdrożony autobus elektryczny. Obecnie 

powstają prototypy, których konstrukcja 

uwzględnia sugestie i  oczekiwania przy-

szłych nabywców. W  rozmowach z  klien-

tami biorą udział eksperci z nowego działu 

Daimler Buses Mobility Solutions. Służą po-

mocą w  konkretnych kwestiach obejmują-

cych eksploatację autobusów elektrycznych 

oraz podpowiadają rozwiązania z  zakresu 

łączności, wpływające na poprawę wydaj-

ności przewozów. O powodzeniu elektrycz-

Najlepszy 
w historii
EvoBus Polska ma za sobą bardzo dobry rok. 
Spółka osiągnęła rekordową sprzedaż i odpowiednio 
powiększyła swój udział w rynku. Pierwsze miesiące 
2017 dają powody do optymizmu. 

Antonio Cavotta
prezes zarządu EvoBus Polska

Autobusy marki Mercedes-Benz i Se-
tra cieszą się sprawdzoną, dobrą 
opinią na rynku pod względem nie-
zawodności, bezpieczeństwa i eko-
nomiczności. Dlatego są atrakcyjnymi 
produktami również dla przewoźni-
ków oferujących przewozy na trasach 
dalekobieżnych.”

Nowy Mercedes-Benz Tourismo RHD zadebiutuje pod-
czas targów Busworld w Kortrijk w październiku 2017 r. 

Cyfryzacja pod postacią Coach MediaRouter dla 
pasażerów czy rozbudowanego systemu telematycznego 
FleetBoard dla kierowcy i przewoźnika to przyszłość 
transportu autobusowego. 

,,
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nego pojazdu w  określonych warunkach 

jazdy decyduje jego wyposażenie, dobierane 

z uwzględnieniem istniejącej oraz planowa-

nej infrastruktury do uzupełniania energii. 

Koncern Daimler Buses wspiera się przy 

tym na doświadczeniu własnym oraz swo-

ich partnerów. Na początku marca zapowie-

dział współpracę z  ChargePoint, głównym 

amerykańskim producentem terminali do 

ładowania, który na terenie USA ma ich po-

nad 33 000. 

Nowe inwestycje przeznaczone są głów-

nie na cyfryzację, która podnosi wygodę 

pasażerów, usprawnia pracę przewoźników 

i  podnosi bezpieczeństwo eksploatacji au-

tobusów. W  2016 r. na IAA zadebiutował 

Coach MediaRouter dzięki któremu po-

dróżni uzyskują w autobusie dostęp do in-

ternetu bezprzewodowego z  odpowiednio 

dobraną ofertą multimedialną, umożliwia-

jącą m.in. oglądanie fi lmów, słuchanie mu-

zyki czy dzielenie się zdjęciami. Ma dwa slo-

ty na kartę SIM kompatybilną z technologią 

LTE oraz dwa gniazda USB. Dzięki temu 

użytkownik może w trakcie jazdy korzystać 

z  internetu za pomocą swojego urządzenia 

mobilnego, a  także przeglądać pliki multi-

medialne z  lokalnej bazy danych. Tego ro-

dzaju oferta, zupełnie jak darmowe wi-fi  dla 

gości hotelowych, może zachęcać do podró-

ży tym, a nie innym autokarem. 

Przewoźnicy zyskają dzięki jednej z funk-

cji systemu telematycznego FleetBoard, któ-

ra umożliwia zdalne diagnozowanie auto-

busu. Dzięki szybkiemu wykryciu przyczyn 

awarii, skróceniu ulega czas naprawy. Funk-

cja ta jest jednym z cennych atutów pakietu 

serwisowego OMNIplus. 

Turystyczny jesienią

Na horyzoncie widać już nowego, wyso-

kopokładowego Mercedesa Tourismo RHD. 

Światową premierę będzie miał na paździer-

nikowych targach Busworld w Kortrijk. Bę-

dzie występował w  4 wersjach o  długości 

od 12 do 14 m. Nadwozie ma wyróżniać 

się niezwykle niskim współczynnikiem 

oporu powietrza Cw=0,33. Do napędu po-

służą 6-cylindrowe silniki, których gamę 

otwiera OM 936 o pojemności 7,7 l i mocy 

354 KM, a  zamyka OM 470 o  pojemności 

10,7 l i mocy 456 KM. 

Wnętrze pojazdu będzie można przystoso-

wać do indywidualnych wymagań nabywcy. 

Wszystkie wersje będą mogły zostać wypo-

sażone w  opcjonalny router WiFi i  antenę. 

Coach MediaRouter z  pewnością uprzy-

jemni podróż. Systemy wspomagające jazdę, 

w  tym przewidujący tempomat PPC (ang. 

Predictive Powertrain Control) czy system 

hamowania awaryjnego Active Brake Assist 3

pomogą z  kolei kierowcy. Dzięki nim po-

dróż będzie bezpieczniejsza i  tańsza, gdyż 

PCC korzystnie wpływa na obniżenie zuży-

cia paliwa. Autobus wyposażony jest w opa-

tentowany system bezpieczeństwa FCG (ang. 

Front Collision Guard), chroniący jadących 

podczas zderzenia czołowego, a konstrukcja 

nadwozia spełnia już dziś wymogi przyszłego 

Regulaminu 66.02 EKG ONZ. 

Dysponując nowoczesną gamą pojazdów, 

które nie tylko reagują na potrzeby użytkow-

ników, ale wręcz je tworzą, EvoBus Polska 

może ze spokojem patrzeć w przyszłość. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler

Oferta autobusów używanych BusStore cieszyła się dużym 
powodzeniem w 2016 r. Sprzedano ponad 60 sztuk. 

Setra S 516 HDH TopClass 500 z silnikiem o mocy 510 KM 
i 8-biegową, zautomatyzowaną skrzynią PowerShift. Nowoczesny, 
luksusowy autokar jest wizytówką przewoźnika i wielu z nich chce mieć 
przynajmniej jeden pojazd o tak wysokim standardzie. 
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O czywiście nie tylko pojazdy odpowia-

 dają za ten stan rzeczy, ale rosnąca ich 

 liczba nie sprzyja środowisku natural-

nemu. W  tej sytuacji rozwiązanie kryje się 

w  sprawnym, ekologicznym systemie trans-

portu publicznego. Liczba kursów autobusów 

w miastach do 2030 roku ma wzrosnąć pra-

wie o 50%, a to ma się przyczynić do zmniej-

szenia liczby samochodów osobowych na 

drogach. Jednak, autobusy wykorzystywane 

są 10 razy bardziej intensywnie niż pojaz-

dy osobowe, mając jeszcze większy wpływ 

na emisję zanieczyszczeń – w szczególności 

te, które są nieodpowiednio konserwowane 

i wymagają napraw.

Dlatego też miasta są ponaglane, aby stoso-

wać transport elektromobilny, w tym pojazdy 

elektryczne i  hybrydowe. W  zeszłym roku 

26 metropolii podpisało C40 Clean Bus Dec-

laration (Deklaracja dotycząca Czystych Eko-

logicznie Autobusów), celem wymiany czę-

ści swoich fl ot na pojazdy ekologicznie. Jeśli 

26 metropolii wymieniłoby cały tabor na pojazdy 

o  niskiej emisji (Low Emission Vehicles-LEV), 

można by ograniczyć emisję gazów cieplarnia-

nych (GHG) i  zmniejszyć poziom zanieczysz-

czenia o 2,8 mln ton rocznie – to odpowiednik 

pozbycia się z dróg 590 000 samochodów. 

Takie pojazdy ma w  swojej ofercie Volvo 

Buses. Jest to hybryda, która wykorzystuje 

hamowanie do ładowania baterii zasilającej 

autobus, elektryczny autobus hybrydowy, 

który „podłącza się” do ładowania, ale posia-

da też mały silnik Diesla poszerzający zasięg 

na dłuższych trasach, oraz autobus w  pełni 

elektryczny.

3000 na całym świecie

Firma do tej pory sprzedała łącznie 3000 

takich pojazdów, które trafi ły do 22 państw 

w  Europie, Ameryce Południowej, Azji 

i  Australii. Po wprowadzeniu pierwszej hy-

brydy Volvo Buses w 2010 r., sprzedaż stale 

zwiększa się, a  oferta produktowa rozwija 

i  rozszerza. Modele hybrydowe są dostępne 

w standardowej wersji 12-metrowej, w wersji 

przegubowej oraz dwupokładowej. 

W 2016 r. Volvo sprzedało 533 zelektryfi -

kowane autobusy. Do tej pory największym 

pojedynczym rynkiem dla autobusów hy-

brydowych Volvo jest Wielka Brytania, gdzie 

fi rma sprzedała prawie połowę (1425) z 3000 

pojazdów. Inne to Kolumbia (468), Szwecja 

(196), Hiszpania (137), Niemcy (135), Szwaj-

caria (129) i Norwegia (109). W ciągu ostat-

nich dwóch lat popyt na hybrydowe autobusy 

Volvo wzrósł również w Europie Wschodniej, 

w tym w Estonii (44) i Polsce (48). 

4 razy więcej kursów

W  tym roku cztery elektryczne autobusy 

hybrydowe Volvo 7900 Electric Hybrid trafi ą 

od miasta Värnamo, leżącego w  południo-

wej części Szwecji. Od jesieni tego roku cały 

transport publiczny będzie składał się tam 

z autobusów zelektryfi kowanych.

„Fakt, że Värnamo zdecydowało się ode-

grać wiodącą rolę w  stworzeniu systemu 

zrównoważonego transportu publicznego 

za sprawą naszych autobusów hybrydowych, 

jest wydarzeniem zarówno imponującym, 

jak i  przynoszącym naszej fi rmie wiele sa-

tysfakcji. Autobusy zasilane elektrycznie 

są przyszłością zarówno dla 

dużych, jak i  małych miast” 

– powiedział Martin Spjern, kie-

rownik ds. obsługi kluczowych 

klientów w  Skandynawii w  Vo-

lvo Buses.

Elektryfi kacja usług autobu-

sowych w Värnamo sprawi, że transport pu-

bliczny stanie się bardziej atrakcyjny, przy-

czyni się do poprawy środowiska miejskiego, 

redukując hałas, a także zanieczyszczenia po-

wietrza. Autobusy będą kursowały częściej, 

co wpłynie na poprawę ich dostępności, zo-

stanie też zbudowany nowy pas autobusowy. 

CzasCzas na prąd na prąd
W ciągu ostatnich 5 lat poziom zanieczyszczenia globalnie wzrósł o 8%. 
To bardzo niebezpieczne zjawisko. Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną ponad 
3 mln zgonów rocznie – to więcej niż z powodu malarii i wirusa HIV/Aids.

Autobusy hybrydowe są zasilane prądem elektrycznym 
podczas ruszania i postojów na przystankach, poza tym są 
zasilane silnikami Diesla. Baterie ładują się podczas hamo-
wania silnikiem, a autobus nie wymaga dodatkowej infra-
struktury do ładowania. Są aż do 39% wydajniejsze ener-
getycznie niż porównywalne autobusy z silnikiem Diesla.
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Celem jest czterokrotne zwiększenie liczby 

kursów w  transporcie publicznym w  ciągu 

trzech lat. 

„Dzięki temu posunięciu, stawiamy kolej-

ny krok w kierunku budowania atrakcyjnego 

miasta przyszłości, skupiając się na rozwoju 

i uwzględniając wzrost populacji w mieście” 

– mówi Behnam Sharo, architekt miasta Vär-

namo. Do 2035 r. liczba ludności ma wzro-

snąć do 40 000. 

Elektryczny autobus Hybry-

dowy Volvo 7900 pracuje cicho 

z  wykorzystaniem energii elek-

trycznej i  nie emituje żadnych 

spalin przez prawie 70% swo-

jej trasy. Ładowanie baterii na 

stacji ładowania trwa od 3 do 

4 minut z  wykorzystaniem sys-

temu Opportunity Charging (cyklicznego 

doładowyw ania). Elektryczne hybrydy Vo-

lvo i stacje szybkiego ładowania ABB bazują 

na wspólnym interfejsie OppCharge, dzięki 

któremu ze stacji ładowania mogą również 

korzystać autobusy elektryczne innych pro-

ducentów. OppCharge jest już używany jako 

wspólny interfejs w ponad 12 krajach. 

W  porównaniu z  autobusami zasilanymi 

olejem napędowym, elektryczne autobusy 

hybrydowe zużywają około 60% mniej ener-

gii. Autobusy działające na terenie Värnamo 

będą zasilane odnawialną energią elektrycz-

ną oraz paliwem HVO, redukując emisję 

dwutlenku węgla o 90%. 

Cztery elektryczne autobusy hybrydowe 

wraz ze stacją ładowania ABB zostaną do-

starczone jako gotowe rozwiązanie, a  fi rma 

Volvo będzie odpowiedzialna za konserwację 

autobusów i  ich baterii przy stałym koszcie 

miesięcznym. 

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku w Ber-

trange, miasteczku położonym w południo-

wo-zachodnim Luksemburgu, odbyła się 

inauguracja systemu autobusów elektrycz-

nych OppCharge, w  skład którego wchodzi 

12 autobusów elektryczno-hybrydowych Vo-

lvo oraz infrastruktura ładowania fi rmy ABB. 

Autobusy będą ładowane i  używane przez 

przewoźnika Sales-Lentz.

Luksemburg jako jeden z pierwszych 

europejskich krajów wdrożył system 

autobusów hybrydowych. Pierwsze hy-

brydy Volvo zostały tam dostarczone 

w 2009 roku. Obecnie w Luksemburgu 

jeździ 41 autobusów Volvo 7900 Hy-

brid. Sales-Lentz, wiodący przewoźnik 

w  Luksemburgu, będzie pierwszym 

klientem firmy Volvo, który już w maju 

tego roku rozpocznie korzystanie 

z  w  pełni elektrycznych autobusów tej 

marki. 

Rekordy

Natomiast osiem elektrycznych autobu-

sów Volvo 7900 Electric zamówił już Trans-

dev Blazefi eld. Mają one zacząć kursować 

w 2018 r. w Harrogate w Zjednoczonym Kró-

lestwie. Będą to pierwsze autobusy elektrycz-

ne korzystające z  systemu ładowania typu 

„opportunity charging” w Wielkiej Brytanii.

Projekt został częściowo sfi nansowany 

w ramach rządowego programu dotyczacego 

autobusów o niskiej emisji Government’s Low 

Emission Bus Scheme (2,25 mln funtów).

Volvo Buses pozyskało również największe 

jak dotąd zamówienie na kompletne rozwią-

zanie dla sieci elektrycznych autobusów. Bel-

gijskie miasta Charleroi i  Namur zamówiły 

łącznie 90 hybrydowych autobusów elek-

trycznych Volvo 7900 Electric Hybrid oraz 

12 stacji ładowania. Kupującym jest fi rma 

transportu publicznego TEC Group. 

Zamówienie obejmuje 55 autobusów dla 

Charleroi oraz 35 dla Namur. ABB dostarczy 

4 stacje ładowania dla Charleroi i 8 dla Na-

mur. Zostaną dostarczone i zainstalowane tej 

jesieni. Łącznie z  tym zamówieniem, liczba 

elektrycznych hybryd Volvo za-

mówionych przez TEC Group 

wyniesie 101 pojazdów, a  liczba 

stacji ładowania ABB – 15.

TEC Group zamówił wcze-

śniej 11 autobusów Volvo 7900 

Electric Hybrid, które ruszyły na 

trasy w styczniu tego roku. Wraz 

z  rozpoczęciem kursowania 35 

nowych autobusów, 90% transportu publicz-

nego w mieście Namur będzie elektryczna. ▐

KD 
Fot. Volvo

Elektryczne hybrydy są zasilane głównie energią elektrycz-
ną. Są wyposażone w baterie, silnik elektryczny i mały sil-
nik Diesla. Baterie ładują się zarówno podczas hamowania 
silnikiem, jak i na szybko ładującej stacji ładowania typu 
„opportunity charging” na jednym z końcowych przystan-
ków trasy. Są aż do 60% wydajniejsze energetycznie niż 
porównywalne autobusy z silnikiem Diesla.

Autobusy elektrycznie są całkowicie zasilane energią elek-
tryczną. Takie autobusy mają zestaw wydajnych baterii 
i silnik elektryczny. Baterie ładują się zarówno podczas 
hamowania silnikiem, jak i na szybko ładującej stacji łado-
wania typu „opportunity charging” na jednym z końcowych 
przystanków trasy. Są aż do 80% wydajniejsze energetycz-
nie niż porównywalne autobusy z silnikiem Diesla. 

Elektryczne hybrydy Volvo i stacje szybkiego ładowania ABB bazują na wspólnym 
interfejsie OppCharge, dzięki któremu ze stacji ładowania mogą również korzystać autobusy 
elektryczne innych producentów. OppCharge jest już używany jako wspólny interfejs 
w ponad 12 krajach. Moc ładowania wynosi 150, 300 lub 450 kW.

Belgijskie miasta Charleroi i Namur zamówiły 
łącznie 90 hybrydowych autobusów elektrycznych 
Volvo 7900 Electric Hybrid oraz 12 stacji 
ładowania.

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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Od 12 lat MAN może się szczycić miej-

scem w czołówce pod względem sprze-

daży pojazdów ciężarowych w Polsce. 

W  minionym roku fi rma zanotowała 4691 

rejestracji, co dało jej 17,8% udziału w rynku. 

Wyprzedził go tylko DAF, sprzedając o 116 

pojazdów więcej. Rok wcześniej sytuacja była 

odwrotna, to MAN zajął wówczas pierwszą 

lokatę przewagą 120 sztuk. 

Jeżeli chodzi o autobusy, MAN w minio-

nym roku sprzedał 96 sztuk, zdobywając 

8,1% udziału w rynku. Warto jednak pod-

kreślić, że struktura sprzedaży autobusów 

tej marki w 2016 r. różniła się od tej sprzed 

lat. Mimo że na rynku przeważająca więk-

szość to autobusy miejskie, MAN dostar-

czył aż 56 autobusów turystycznych Lion’s 

Coach do Ministerstwa Obrony Narodowej. 

W sumie w polskiej armii jeżdżą już 103 ta-

kie pojazdy. Spory sukces odnotowano rów-

nież w  segmencie autobusów międzymia-

stowych – 20% udział na rynku, który ciągle 

się kurczy. W  sumie zarejestrowano 10 ta-

kich autobusów MAN, z czego 8 trafi ło do 

PKS Białystok. 

Sporo powodów do zadowolenia ma rów-

nież fi rma w związku z popytem na pojazdy 

używane. W 2016 r. w Polsce zarejestrowa-

no prawie 30 tys. używanych pojazdów cię-

żarowych o dmc powyżej 6 t. Ten rynek jest 

w  naszym kraju bardzo stabilny. W  ostat-

nich latach można zaobserwować wahania 

rzędu 1–2%. MAN w roku 2015 sprzedał za 

pośrednictwem MAN TopUsed 844 takie 

pojazdy, w  2016 – 1040, czyli odnotował 

ponad 20-procentowy wzrost. Jeszcze więk-

szą dynamikę wzrostu sprzedaży w ramach 

MAN TopUsed mają używane autobusy. 

W  2015 r. sprzedano 49 takich pojazdów, 

a  w  2016 – 80. Zarząd polskiej spółki ma 

ambitne plany na kolejne lata.

Proporcjonalne wzrosty

W 2016 r. na polskim rynku pracowało 

27 315 pojazdów MAN w wieku do 10 lat 

– to o ponad 7% więcej niż przed rokiem. 

W  związku ze wzrostem liczby pojazdów 

wzrosła też wyrażana masą ilość dostar-

czonych części zamiennych o  prawie 6% 

– ponad 450 t. W minionym roku wykona-

no też o ponad 37% więcej napraw na dro-

dze – 4018, liczba ta rośnie, proporcjonal-

nie do zwiększającej się liczby pojazdów. 

Odnotowano również ponad 2000 (+35%) 

zapytań o  specjalistyczne części zamien-

ne oraz prawie 900 zapytań technicznych 

(+23%). Wzrosła też liczba umów Servi-

ce Care do 1358 (+49%), w  ramach tego 

pakietu MAN oferuje nadzór nad stanem 

technicznym pojazdu i doradztwo – klient 

informowany jest o tym, co i w jakim cza-

sie należy wymienić w  samochodzie, aby 

zapewnić mu bezawaryjną pracę. O  zbli-

żających się terminach przeglądów i  zu-

żywających się częściach serwis dowiaduje 

się za pośrednictwem modułu w  systemie 

telematycznym.

W  2016 r. odnotowano 2148 wydłużo-

nych gwarancji (+57%) i 1475 sprzedanych 

kontraktów serwisowych (+38%). Wzrosła 

też wartość sprzedanych części zamiennych 

o  12%, na 2017 zapowiadany jest kolejny 

wzrost o 11%. Serwisy miały o 19% większe 

wpływy z tytułu napraw, w tym roku oczeki-

wany wzrost ma wynieść 1%. 

W minionym roku sprzedano 1475 (30% 

sprzedaży) samochodów ciężarowych wraz 

z  kontraktem serwisowym – o  30% więcej 

niż przed rokiem. Obecnie takich pojaz-

dów jest 2878 – wzrost o  6%. W  ramach 

miesięcznej raty wykonywana jest obsługa 

i naprawy w pojazdach. Jak widać większość 

klientów docenia to rozwiązanie. Zmieniła 

się struktura podpisywanych kontraktów 

Naprzód
MAN nie tylko może zaliczyć rok 2016 do bardzo udanych, 
ale również odważnie patrzeć w przyszłość. W tym roku 
będziemy świadkami dwóch premier na naszym rynku: 
platformy RIO i dostawczego TGE.

Pojazdy wyposażone tak, aby ich koszt 
eksploatacji był jak najniższy, są chętnie 

wybierane przez klientów MAN-a. 

Nowy Neoplan Tourliner ma bardziej opływowy kształt. 
Jego aerodynamika poprawiła się o 20%. 
Dzięki licznym systemom bezpieczeństwa 
zapewnia spokojną  podróż 
pasażerom. Dla przewoźnika 
istotne będzie również 
zmniejszone o 10% 
zapotrzebowanie 
na paliwo.
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Pojazdy ciężarowe Autobusy

na rzecz serwisowo-naprawczych – wzrost 

o 66%.

W  minionym roku MAN odnotował 

wzrost liczby klubowiczów MAN Trucker’s 

World. Do 31 grudnia 2016 r. zarejestrowa-

nych było ponad 16 tys. osób. 

W tym roku MAN wprowadza do oferty 

atrakcyjne pakiety kompleksowych usług, 

czyli kontrakty serwisowe wraz z  kontrak-

tami dotyczącymi obsługi ogumienia, po-

łączone z  telematyką, Service Care oraz 

Connected Coodiver. Firma chce być do-

stawcą kompleksowych usług i  wszystkich 

elementów niezbędnych do realizowania 

zadań transportowych. W roku 2016 fi rma 

rozdystrybuowała ponad 900 tys. l środków 

smarnych (+161%) oraz elementy akceso-

riów i  doposażenia w  sprzedaży zewnętrz-

nej, co wygenerowało ponad 2 mln obrotu 

(+258%). Doposażenie pojazdów nowych 

wygenerowało prawie 5 mln zł obrotu 

(+181%).

W tym roku serwisy przygotowują się do 

obsługi pojazdu dostawczego – na naszym 

rynku sprzedaż TGE ma ruszyć w maju. 

Beniamin

W Polsce fi rmy transportowe szczególnie 

cenią sobie pojazdy w odmianach z wyposa-

żeniem sprzyjającym oszczędnej eksploata-

cji. Wśród sprzedanych na naszym rynku 

ciągników siodłowych MAN w  minionym 

roku 80% stanowiły modele Effi  cientLine. 

Udoskonalona wersja tego pakietu jest już 

dostępna. Effi  cientLine 3 pozwala zaoszczę-

dzić na paliwie kolejne 6,35%. Udało się to 

osiągnąć dzięki zoptymalizowanym silni-

kom, nowym skrzyniom biegów i ulepszo-

nemu systemowi MAN Effi  cietCruise w po-

łączeniu z Effi  cientRoll. 

W  tym roku największą uwagę na ryn-

ku przewozu osób MAN będzie poświęcał 

autobusom hybrydowym. Przedstawiciele 

importera liczą na wzrost zainteresowa-

nia takimi pojazdami na naszym rynku 

w  związku z  programami unijnymi pre-

ferującymi napędy alternatywne, w  tym 

autobusy hybrydowe i  elektryczne. W  tym 

segmencie MAN może zaproponować Lio-

n’s City Hybrid z szeregowym układem hy-

brydowym. Spółka chce również zawalczyć 

o  segment autobusów międzymiastowych. 

Tutaj kartą przetargową jest Lion’s Intercity. 

Duże nadzieje wiązane są z nowym Neopla-

nem Tourlinerem. 

W  tym roku do autobusów i  pojazdów 

ciężarowych dołączy samochód dostawczy 

MAN TGE, bliźniak Volkswagena Craft era. 

Będzie to jedyna marka wśród dostawcza-

ków, której nie będzie w  naszym kraju re-

prezentować sieć dilerska. Za sprzedaż tego 

pojazdu będzie odpowiadała spółka MAN 

Bus & Truck Polska. Dzięki temu klienci 

będą mieli dostęp do różnorodnego parku 

samochodów demonstracyjnych, a  wszel-

kie akcje promocyjne będą obowiązywały 

w całym kraju. Sprzedaż będzie prowadzo-

na bezpośrednio, co może się przełożyć na 

większą elastyczność sprzedawców. MAN 

zamierza zastosować również, nieznane 

dotychczas na tym rynku, okresy gwarancji 

mobilności, ma być ona znacznie szersza 

od tej stosowanej dzisiaj przez inne fi rmy. 

Produkcja MAN-a  TGE ruszy w  kwietniu, 

ofi cjalna premiera zapowiadana jest u  nas 

na wrzesień.

Kolejna nowość w tym roku to platforma 

RIO. Będzie się ona zajmować zbieraniem 

i  przekazywaniem różnych informacji nie-

zbędnych do prowadzenia biznesu trans-

portowego. Ma skupiać wszystkie dostępne 

dane w  jednym miejscu. Już dzisiaj RIO 

współpracuje z  kilkunastoma partnerami, 

m.in. producentami opon, naczep, zabudów, 

oprogramowania. Dzięki temu rozwiązaniu 

każdy może dostosować informacje do niego 

docierające do własnych potrzeb. 

Obecnie MAN funkcjonuje na rynku 

w  ramach grupy Volkswagen Truck & Bus 

GmbH, obok takich marek jak Scania, Volks-

wagen Pojazdy Ciężarowe i RIO. Efekty gry 

w  jednym zespole już widać. Czas pokaże, 

czy działania te przełożą się na zyski. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, MAN

Wyniki sprzedaży używanych pojazdów MAN oferowanych w ramach 
MAN TopUsed w szt. w latach 2010–2016.
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W  2016 r. DAF zdobył 19,4% polskiego 

rynku ciężkich pojazdów ciężaro-

wych (o dmc powyżej 16 t). „Odno-

towaliśmy wzrost udziału we wszystkich głów-

nych segmentach polskiego rynku — mówi 

Maciej Taniewski, dyrektor zarządzający DAF 

Trucks Polska Sp. z  o.o. – Coraz więcej pol-

skich fl ot wybiera pojazdy marki DAF. Tak, 

jak w przypadku reszty rynków europejskich 

i światowych, klienci optują za naszym DNA: 

bezkompromisową jakością, najniższymi 

kosztami kilometra, najwyższą dostępnością 

pojazdów do wykonania pracy w  tym sa-

mym czasie oraz niemającym odpowiednika 

w branży najwyższym komforcie kierowców.”

W  minionym roku zarejestrowano 4728 

pojazdów DAF (3823 w 2015 r.). To najlepszy 

rok pod względem wolumenu dostaw w histo-

rii holenderskiej marki w Polsce. DAF dostar-

czył w  minionym roku 4028 ciągniki (2015 

– 3435) o 24,7% więcej niż przed rokiem, zdo-

bywając 20,4% rynku. To również najlepszy 

wynik w historii, jeśli chodzi o liczbę dostaw 

pojazdów DAF na naszym rynku. W lekkim 

segmencie nabywców znalazło 79 pojazdów 

tej marki, co dało wynik 4,2% udziału w ryn-

ku wobec 4,1%. 

Rekordy

Jubileuszowy, 20. rok działania przedsta-

wicielstwa DAF w  Polsce obfi tował w  re-

kordy w  niemal każdym aspekcie. Sprzedaż 

kontraktów serwisowych DAF Multisupport 

osiągnęła rekordową liczbę 2362 sztuk (wobec 

1751 sztuk w  roku 2015), co stanowi 49,1% 

udział w  sprzedaży i  wzrost o  35%. To naj-

lepszy wynik w  Europie. Za pośrednictwem 

Paccar Financial Polska sfi nansowano 1096 

pojazdów, co stanowi 23% udział w całkowitej 

sprzedaży DAF w Polsce. Wartość sprzedaży 

części zamiennych osiągnęła poziom 44 mln 

euro, z czego aż 11 mln euro (25%) przypada 

na części dostępne w  ramach katalogu TRP. 

To również efekt dynamicznego wzrostu licz-

by stacjonarnych sklepów TRP do 5, z których 

3 dysponują własnym warsztatem. W Europie 

takich sklepów jest już 40. Polska realizowała 

projekt pilotażowy. 

W minionym roku w 92% zgłoszeń do ITS 

(97% w przypadku PTS), pomoc na drodze 

została udzielona w  czasie nie dłuższym 

niż 6 godzin, co jest najlepszym wynikiem 

wśród wszystkich europejskich przedstawi-

cielstw DAF.

W  dalszym ciągu rozbudowywana jest 

sieć serwisowa. W  2016 r. swoją działalność 

rozpoczął kolejny serwis fi rmy WTC – w So-

snowcu. To 27. autoryzowany serwis marki 

DAF w Polsce. W tym roku mają powstać trzy 

dodatkowe punkty: TB Wolica (w  rozbudo-

wie), ESA Zgorzelec i Wanicki Kielce.

1 stycznia 2016 r. w  Warszawie zostało 

otwarte nowe centrum używanych samocho-

dów ciężarowych fi rmy DAF. W  minionym 

roku sprzedano tam 393 pojazdy używane. 

Centrum oferuje ponad 200 używanych DAF-

-ów z ostatnich roczników. 

W  roku 2016 w  ramach programu DAF 

EcoDrive+ każdy klient odbierający nowy 

pojazd serii CF i XF otrzymał voucher upraw-

niający do nieodpłatnego szkolenia z ekono-

micznej jazdy jednego kierowcy. W  sumie 

przeszkolono w  ten sposób 1303 kierowców, 

poprawiając wyniki zużycia paliwa o  9,1% 

i  jednocześnie zwiększając średnią prędkość 

przejazdu o ponad 1%. Zorganizowano rów-

nież 55 szkoleń zaawansowanych, w których 

udział wzięło 268 kierowców.

Ekspansja

DAF Trucks umocnił też swoją pozycję 

w  Europie. Udział rynkowy w  segmencie 

pojazdów ciężkich (o  dmc powyżej 16 ton) 

wzrósł o 0,9% do poziomu 15,5%. Na niemal 

wszystkich ważniejszych rynkach DAF od-

notował wzrost udziału w rynku: we Francji 

(13,1%), we Włoszech (11,6%), w  Hiszpanii 

(11,4%) czy Belgii (19,1%). Udział w  rynku 

niemieckim wyniósł 10,8% – to najlepszy 

wynik wśród nieniemieckich marek. Fir-

ma utrzymała pozycję lidera pod względem 

udziału w rynku w Holandii (31,9%), Wielkiej 

Brytanii (29,2%), Polsce (19,4%) i  na Wę-

grzech (25,8%). DAF został też liderem rynku 

w Bułgarii (20,4%).

W 2016 r. w Europie zarejestrowano ponad 

46 700 ciężkich ciężarówek DAF, co stanowi 

Sukces 
goni 
sukces
W minionym roku DAF 
świętował 20 lat obecności 
na polskim rynku. 
Ale to nie był jedyny 
powód do radości. Już po 
raz 11. holenderska marka 
zdobyła tytuł lidera 
naszego rynku pod wzglę-
dem sprzedaży pojazdów 
o dmc powyżej 16 t. 

DAF w minionym roku odniósł sukces nie tylko w Polsce, ale też na innych 
rynkach europejskich.

W Westerlo powstaje nowoczesna lakiernia. Dzięki zastosowanych w niej rozwiązaniom 
produkcja pojazdów będzie tańsza i wydajniejsza.
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historyczny rekord i  oznacza wzrost o  19% 

w  porównaniu z  liczbą rejestracji w  2015 r. 

(ponad 39 400). 

Łącznie rynek ciężkich samochodów cię-

żarowych w 2016 r. wzrósł o 12% do pozio-

mu 302 500 pojazdów, w porównaniu z nie-

co ponad 269 000 w 2015 r. DAF oczekuje, 

że wielkość rynku w roku 2017 w segmencie 

o dmc powyżej 16 ton wyniesie od 260 000 

do 290 000 pojazdów. W segmencie lekkim 

(o dmc 6÷16 t) udział DAF w rynku wzrósł 

z 9,0% w 2015 r. do 10,1% w roku ubiegłym. 

Wzrost odnotowano w  niemal wszystkich 

krajach europejskich, a  przodujący udział 

w  rynku brytyjskim wzrósł z  36,2% do 

37,9%. Europejski rynek ciężarówek lekkich 

wzrósł o 8% w 2016 r. do blisko 53 000 po-

jazdów. 

Ważnym wydarzeniem dla DAF-a  były 

targi IAA w  Hanowerze. Stoisko odwiedzi-

ło w  ubiegłym roku 245 tys. zwiedzających. 

Podczas imprezy sprzedano 827 pojazdów. To 

właśnie wówczas swoją premierę miał system 

telematyczny DAF Connect. Zaprezentowano 

również nowe silniki PX-5 i PX-7 stosowanie 

w pojazdach LF i CF.

DAF wzmocnił też swoją pozycję poza Unią 

Europejską. Firma weszła na rynek Zjedno-

czonych Emiratów Arabskich oraz otworzyła 

swoje przedstawicielstwo w  Turcji. Teraz in-

westuje w rozwój sieci dilerskiej w Izraelu. 

DAF Brasil w  2016 r. zwiększyła produk-

cję i  swój udział w  rynku. To był pierwszy 

rok produkcji silników PACCAR MX-13. Na 

Tajwanie marka DAF utrzymała pozycję lide-

ra wśród marek nieazjatyckich, a  pion DAF 

Components sprzedał rekordową liczbę po-

nad 4000 silników PACCAR wiodącym pro-

ducentom autobusów na całym świecie.

Globalne inwestycje

W  ciągu godziny w  fabryce w  Eindhoven 

powstaje 13 ciężarówek DAF. Wśród świa-

towych producentów, PACCAR, do którego 

należy marka DAF, może pochwalić się trze-

cią co do wielkości liczbą wyprodukowanych 

pojazdów na świecie – ponad 140 tys. jedno-

stek wyprodukowano w 2016 r. Od 78 lat fi r-

ma nieprzerwalnie generuje zyski. W 2016 r.

przychód wyniósł 17,3 mld dolarów. Zysk 

netto przekroczył 500 mln dol. Firma zain-

westowała ponad 649 mln w  rozwój i  nowe 

technologie. Jedną z  największych inwestycji 

fi rmy jest laboratorium silnikowe. Jednostki 

tam opracowywane są również montowane 

w pojazdach Kenworth i Peterbilt. Co cieka-

we, pracujące silniki ładują generatory prądu, 

które zasilają fabrykę. W ten sposób pokrywa-

ne jest 40% całego zapotrzebowania na ener-

gię elektryczną. 

Powstało również nowe centrum dystrybu-

cji części w Eindhoven – 5. w Europie. Z tego 

centrum są wysyłane części do polskich ser-

wisów. W  trakcie realizacji jest lakiernia ka-

bin. To bardzo duża inwestycja w  Westerlo. 

Obecnie jest tam całkowicie zrobotyzowana 

linia produkcji osi i  kabin, naturalnie przy-

szedł czas na lakiernię, która zwiększy moce 

produkcyjne i zmniejszy zapotrzebowanie na 

energię. Nowe technologie pozwalają zaosz-

czędzić koszty produkcji. W minionym roku 

świętowano 50-lecie tej fabryki.

DAF ma bardzo ambitne plany na rok 

2017. Chce w Polsce wypracować 27% udział 

w segmencie pojazdów o dmc powyżej 16 t. 

Na ile plany te są realne – niedługo się prze-

konamy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. DAF
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Na Tajwanie DAF-y sprzedają się najlepiej wśród marek spoza regionu . W zeszłym roku 
przekazano 5000. pojazd holenderskiej marki.
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F iat Fullback ma dalekowschodnie po-

chodzenie. To nieco zmieniony, dobrze 

znany japoński pikap Mitsubishi L200. 

Największe zmiany objęły przedni pas z no-

wym grillem i  refl ektorami oraz dolną linią 

zderzaka. W  dolną część zderzaka wkom-

ponowano aluminiowy element przypomi-

nający orurowanie z  pojazdów terenowych. 

Nowy przód wydaje się mniej agresywny niż 

w  bliźniaczym japońskim modelu. Samo-

chód wyróżnia się spośród konkurencyjnych 

aut opływową, lekko sportową linią. Łagod-

nie poprowadzona linia boczna pozwoliła 

uzyskać bardzo dobry współczynnik oporu 

powietrza Cx = 0,40. Jak przystało na wysoko 

zawieszony, uterenowiony pojazd dla uła-

twienia zajmowania miejsca w  kabinie pod 

drzwiami został umieszczony próg. Długi 

zwis tylny łagodnie unosi się ku zderzakowi, 

zwiększając kąt zejścia, co zapewne ułatwi 

jazdę terenową. Dodatkowej lekkości nad-

woziu dodają głęboko zachodzące na błotni-

ki przednie i tylne światła. 

Dostawczak

Do jakiej grupy samochodów Fiat przypisał 

to auto, informuje nas napis Professional pod 

dużym logo na tylnej klapie, na 

której zamontowano także kamerę 

cofania i dodatkowe światło stop. 

Jak na pojazd z grupy użytkowych 

wnętrze pikapa robi dobre wraże-

nie i bardziej przypomina limuzy-

nę niż dostawczaka. Jednocześnie 

też nie jest zbyt ekstrawaganckie. 

Użycie elementów z  lakierowanego na czarno 

plastiku oraz srebrnych listew przełamuje czar-

ne półmatowe wnętrze. 

Na tablicy rozdzielczej nie znajduje się zbyt 

wiele elementów. Wszystko jest na swoim miej-

scu. Regulowana wielofunkcyjna kierownica 

zapewnia możliwość sterowania odtwarzaczem 

multimedialnym i tempomatem. Pod kierowni-

cą zamontowane są łopatki do zmiany biegów 

oraz klasyczne manetki przełączania świateł, 

kierunkowskazów i wycieraczek. Dalej umiesz-

czone są klasyczne wskaźniki obrotów i pręd-

kości w formie zegarów. Między zegarami znaj-

duje się wyświetlacz komputera pokładowego 

oraz kontrolka załączonego napędu. Wskazania 

komputera ograniczają się do najważniejszych 

podstawowych parametrów. Mankamentem 

może być przełączanie wskazań, gdyż przycisk 

znajduje się między zegarami i trzeba sięgać do 

niego przez koło kierownicy.

 

Po pierwsze użyteczność 

Konsola centralna wykonana została 

z czarnego lakierowanego plastiku i oddzielo-

na dodatkowo srebrnymi elementami. Między 

dużymi kratkami wlotu powietrza znajduje się 

ekran systemu multimedialnego o przekątnej 

6 cali. Urządzenie multimedialne to nawi-

gacja oraz odtwarzacz radia i  multimediów, 

które możemy podłączyć za pomocą USB, CD 

czy Bluetooth. Panel dotykowy uzupełniony 

jest przyciskami funkcyjnymi, którymi wy-

bieramy tryb pracy urządzenia. Dodatkowo 

funkcja Bluetooth daje możliwość korzystania 

z zestawu głośnomówiącego. Poniżej zamon-

towano panel sterowania dwustrefową kli-

matyzacją oraz przyciski podgrzewania foteli, 

blokady tylnego mostu, gniazdo zapalniczki 

i USB. Konsola centralna w tym miejscu prze-

chodzi w tunel, na którym znajduje się dźwi-

gnia skrzyni biegów, hamulec ręczny oraz po-

krętło wyboru napędu. 

Prezentowany model to wersja double cab 

z  drugą parą drzwi i  możliwością podróżo-

wania w pięć osób. Przednie fotele oraz tylna 

kanapa należą raczej do wygodnych, a i miej-

sca na nogi i  głowę nie powinno zabraknąć. 

Jeżeli jednak ktoś potrzebuje pojazdu na da-

lekie trasy, to nie ten typ samochodu. Wysoko 

Duże auto z boku przypominające sedana, 
ale z nienaturalnie dużym prześwitem to nowa propozycja 
Fiata. Plastikowa zabudowa skrzyni ładunkowej ukrywa 
dużego pikapa o nazwie Fullback. 

Fiat Fullback 2.4D 4WD

Dmc (kg) ..................................................................... 2910
Masa własna (kg) ....................................................... 1875
Ładowność (kg) .......................................................... 1035
Długość ładowni (mm) ................................................ 1520
Użytecz. szer. ładowni/między nadkolami (mm) ... 1470/1085
Użytecz. wysokość ładowni (mm) ................................ 475
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) .............. 850
Rozstaw osi (mm) ....................................................... 3000
Długość/szerokość/wysokość (mm) ......... 5205/1815/1780
Średnica zawracania (m) ............................................. 11,8
Liczba miejsc .................................................................... 5
Silnik 2,4 MJ
 Liczba cylindrów .......................................................... 4
 Pojemność (cm3) ................................................... 2442
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ............. 180/133/3500
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) ..............  430/2500
Typ skrzyni/liczba biegów ..........................automatyczna/5
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s)* .............................. 11,8
Prędkość maksymalna* (km/h) ..................................... 177
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ............................... 7,2
Gwarancja ................. 2 lata, na powłokę lakierniczą 3 lata
Cena brutto wersji podstawowej (zł)...................... 134 070

NibyNiby sedan sedan

Przestrzeń ładunkowa niewysoka, ale dająca 
możliwość przewożenia tony ładunku.

Klasyka, sztywny most i resory dobrze dają 
sobie radę na drogach lokalnych i bezdrożach.
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umieszczona płaska podłoga skutkuje małą 

odległością siedziska od podłogi, co powodu-

je, że będziemy siedzieli z  kolanami wysoko 

uniesionymi. 

Podróżując w  cztery osoby, pasażerowie 

tylnej kanapy mogą wysunąć sobie środkowy 

podłokietnik, w  którym umieszczono dwa 

miejsca na napoje. W tej wersji auto ma im-

ponującą długość aż 5285 mm, co wpływa na 

przestronność wnętrza, dość dużą przestrzeń 

ładunkową, ale też może sprawiać trudności 

w parkowaniu. Skrzynia ładunkowa o długo-

ści 152 cm ma powierzchnię ponad 2 m2 i ła-

downość 1 tony, czym dorównuje nie jedne-

mu samochodowi dostawczemu. Opuszczona 

klapa tylna jest na tyle solidna i tak zabezpie-

czona, że można na nią wejść lub postawić ła-

dunek i wsunąć dalej w głąb pojazdu. A gdyby 

trzeba było podpiąć przyczepę, to też nie ma 

problemu. Fullback uciągnie przyczepę o ma-

sie 3 ton.

Apetyt na dużą moc

Motorem napędowym tego auta jest jed-

nostka o pojemności 2,4 litra o mocy 180 KM,

którą osiąga przy 3500 obr/min. Silnik cha-

rakteryzuje się także sporym momentem ob-

rotowym wynoszącym 430 Nm, osiąganym 

przy 2500 obr/min. Pojazd ważący 1875 kg 

z  automatyczną 5-biegową skrzynią daje się 

rozpędzić do 100 km/h w  niecałe 12 sekun-

dy i  osiągnąć prędkość maksymalną prawie 

180 km/h. Prawie 2 tony i 180 koni potrzebują 

też odpowiednią ilość paliwa. Najwięcej kosz-

tuje jazda w  terenie lub próby dotrzymania 

kroku innym na autostradzie. W tych ekstre-

malnych warunkach dla tego pojazdu trzeba 

się liczyć ze zużyciem paliwa w  granicach 

12 do 16 l/100 km. Podczas spokojnej jazdy 

po mieście średnie spalanie jest w granicach 

8,5 litra. Wyjechanie poza miasto daje moż-

liwość wykorzystania w  pełni 75-litrowego 

zbiornika paliwa. W zależności od liczby wy-

konanych manewrów wyprzedzania można 

pokusić się o rekordy poniżej 6 l/100 km, ale 

średnie spalanie na poziomie 7 l nie wymaga 

dużego wysiłku.

Po drodze czy bezdrożach

Wydawałoby się, że sztywne zawieszenie 

Fiata Fullback to tylko rozwiązanie na nie-

utwardzone drogi. Należy przyznać, że za-

wieszenie oraz relatywnie nie za wielkie koła 

o  rozmiarze 245/65/R17 dobrze dają sobie 

radę także na drogach lokalnych. Auto zdecy-

dowanie łagodnie reaguje na dziury w jezdni 

i  nierówności poza drogami utwardzonymi. 

Zwolennikom gładkich szybkich dróg należy 

polecić zdecydowanie miejskiego SUV-a, ja-

kim na pewno nie jest ten pikap. 

Do zjechania z asfaltu zachęca duży prze-

świt wynoszący 205 mm. A opuszczenie ubi-

tej drogi ułatwi duży kąt natarcia wynoszący 

30 stopni. Jednak trzeba uważać na tył, któ-

rego zwis wynoszący 134 cm pozwolił na 

22-stopniowy kąt zejścia. System Super Select 

4WD II z reduktorem i wyborem trybu pracy 

odpowiada za przeniesienie napędu na tylną 

lub obie osie. Możemy skorzystać z  czterech 

położeń obrotowego przełącznika wyboru 

napędu. W położeniu 2H napędzane są tylko 

tylne koła, 4H to już napęd na obie osie, ale 

działa tylko do 100 km/h. Ten tryb pracy po-

maga także w  utrzymaniu stabilnej jazdy na 

śliskiej nawierzchni. W pozycji 4HLc blokuje-

my centralny dyferencjał i napęd rozdzielany 

jest 50/50, a  jak dodatkowo chcemy włączyć 

reduktor to pokrętło ustawiamy na 4HLLc. 

Dla kogo?

Po dużym sukcesie SUV-ów na naszym 

rynku można się zastanowić, czy taki pojazd 

jak Fullback jest potrzebny. Zdecydowanie 

tak, dla wszystkich, którzy oprócz walorów 

terenowych będą potrzebowali miejsca na 

ładunek, nie przejmując się zabrudzoną ta-

picerką bagażnika. Pojazd oferujący w miarę 

komfortowe warunki podróżowania jedno-

cześnie oddziela część roboczą, zostawiając ją 

na zewnątrz. W zależności od tego jak zechce-

my zabudować skrzynię ładunkową, możemy 

uzyskać klasycznego pikapa albo, jak w testo-

wej wersji, bardziej rozbudowana klapa daje 

efekt pojazdu typu sedan, natomiast dla lubią-

cych praktyczne rozwiązania może być wyso-

ka zabudowa, która tworzy wielkie kombi. 

Nie można też bagatelizować dużej sieci 

stacji serwisowych Fiat Professional na rynku 

polskim. Ten argument może mieć duże zna-

czenie przy intensywnej eksploatacji pojazdu. 

Zawsze lepiej mieć serwis gdzieś w pobliżu. ▐

Jarosław Dynek  
Fot. J. Dynek

Własności terenowe

Kąt natarcia ...........................................30O

Kąt zejścia .............................................22O

Kąt rampowy .........................................23O

Głębokość brodzenia (mm) ............. do 700
Prześwit (mm) ...................................... 205
Zdolność pokonywania wzniesień
Wzdłużnych ...........................................45O

Za tylnym oparciem znajduje się schowek, w którym 
jest miejsce na lewarek, klucze i trójkąt. Do schowka można 
jeszcze coś dołożyć po opuszczeniu podłokietnika. 

Bez ekstrawagancji, ale i ze smakiem. To co powinno być jest, a zbędne rzeczy 
nie rozpraszają. Przed pasażerem znajduje się duży zamykany schowek.

Plastikowa zabudowa skrzyni ładunkowej ukrywa dużego 
pikapa przypominającego z boku sedana. 
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Zabudowy będą przystoso-

wane do montażu w  po-

jazdach o  dopuszczalnej 

masie całkowitej od 3,5 do 6 t. 

Jako pierwsza pojawia się furgo-

nowa V.KO Dry. Ma szerokość 

2,1÷2,2 m i wysokość 2,1÷2,3 m. 

Długość zależy od typu podwo-

zia. W wyposażeniu podstawo-

wym są dwuskrzydłowe drzwi 

z tyłu. Zabudowa wykonana jest 

z paneli o strukturze sandwicza 

o  grubości 20 mm. Są nowo-

ścią produkowaną w  zakładzie 

w  Berlinie. Ich zewnętrzne po-

wierzchnie stanowi tworzywo 

GFK. Dach jest z  półprzejrzy-

stego tworzywa sztucznego. 

W oświetleniu wnętrza zastoso-

wano diody LED. Uruchamiane 

są czujnikiem ruchu i  należą 

do wyposażenia standardowe-

go. Instalacja elektryczna jest 

fabrycznie zintegrowana z  ele-

mentami nadwozia. Do wyboru 

jest kilka systemów mocowania 

ładunku oraz inne wyposażenie 

dodatkowe, np. drabinka do ła-

downi. 

Nadwozie wysyłane jest z fa-

bryki w  pakietach montażo-

wych. Obecnie dostępne są dwa 

standardowe warianty różnią-

ce się wymiarami. Producent 

Ostatni odcinek
Schmitz Cargobull dołącza do oferty zabudowy do samochodów 
dostawczych. Pojawią się już w kwietniu 2017 r. 

planuje, że odbiorca powinien 

otrzymać zestaw do montażu 

w  czasie nie dłuższym niż 14 

dni roboczych od złożenia za-

mówienia. Pakiet ma składać się 

najwyżej z 7 elementów. Zmon-

towanie gotowej zabudowy po-

winno zająć dwóm technikom 

najwyżej 2 godziny. 

Wraz z  nadwoziami Schmitz 

Cargobull oddaje do dyspozycji 

ich użytkowników całą swoją 

sieć serwisową liczącą 1300 pla-

cówek na terenie całej Europy. 

Dostępna jest całodobowa ob-

sługa i  możliwość zamawiana 

części zamiennych przez ist-

niejący już portal internetowy 

Schmitz Cargobull EPOS. 

Dzięki dołączeniu do oferty 

zabudów do samochodów do-

stawczych fi rma ma w katalogu 

pojazdy o dmc od 3,5 do ponad 

40 t. Powody decyzji o urucho-

mieniu produkcji małych nad-

wozi nietrudno odgadnąć. Stoi 

za tym rozwój miejskiej dystry-

bucji i  usług kurierskich. Coraz 

więcej towarów kupowanych jest 

przez internet i  dociera wprost 

do domów klientów. W  ostat-

nich latach wyraźnie ożywił się 

popyt na samochody dostawcze 

i  Schmitz Cargobull również 

chce na tym skorzystać. Firma 

chce, aby jej pojazdy obsługi-

wały transport też na odcinku 

„ostatniej mili”. Berliński zakład 

jest przygotowany do produkcji 

7500 zestawów rocznie. ▐

Michał Kij
Fot. Schmitz Cargobull

Zabudowa będzie dostarczana do wykonawcy w pakietach 
montażowych w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

Do wyboru jest kilka typów systemów mocowania ładunku, 
w tym podwójne szyny na ścianach. 

www.truck-van.pl

4/201738 TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZE NadwoziaNadwozia






