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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



 Felga polerowana / matowa                      Felga Dura-Bright® 
Polerowanie Tak, regularne                            Nie wymaga
Czyszczenie Specjalne środki                         Środki o pH2-12
Odporność 
na chemikalia Brak       Tak, wzmocniona powierzchnia przed

     działaniem soli drogowej i chemikaliów

Dura-Bright® i żadne inne! 
Czy chcesz, aby Twoje pojazdy olśniewały blaskiem? Masz już dość wydawania pieniędzy na felgi, 

które szybko tracą swój blask? ARONIC PRODUCENT FELG ALCOA WHEELS MA ROZWIĄZANIE!

Felgi Dura-Bright® EVO to najbardziej lśniące i najłatwiejsze w utrzymaniu felgi dostępne na rynku. 

Czym różnią się zatem od tradycyjnych polerowanych lub matowych felg?

Felgi Dura-Bright® nie wymagają polerowania! Felgi zachowują połysk po myciu wodą z dodatkiem 

łagodnego detergentu. Oto jak w 4 krokach przywrócić kołom blask w zaledwie kilka minut:

1. Opłucz koło wodą.

2. Dodaj do wody łagodnego detergentu (pH 2-12) – np. Szamponu DuraBright Wheel Wash.

3. Umyj felgi miękką szczotką (np. Alcoa ALbrush).

4. Dokładnie spłucz felgi czystą wodą i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

Dura-Bright® nie jest powłoką, lecz specjalną techniką obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki 

której zewnętrzne wykończenie staje się integralną częścią felgi. Powierzchnia felgi nie jest 

podatna na odpryskiwanie, pękanie, łuszczenie i korozję, jak ma to miejsce w przypadku powłok 

standardowych. Powłoka na zwykłych felgach aluminiowych to zazwyczaj warstwa spiekanego 

proszku, którą pokrywa się powierzchnię felg. W miejscu zadrapania takiej powłoki do metalu 

przenika woda i sól, co prowadzi do korozji i w efekcie do zniszczenia felgi. Opatentowane wykończenie 

felg Alcoa Dura-Bright® wnika głęboko w aluminium, tworząc warstwę ochronną będącą integralną 

częścią felgi. Wykończenie jest odporne na spękania, łuszczenie i korozję nitkowatą widoczną często 

na felgach ze standardowymi powłokami. 

Dzięki kuciu ziarnista struktura aluminium dostosowuje się do kształtu felgi nawet w tak newralgicznych 

obszarach, jak miejsce styku tarczy felgi z kołnierzem. Wiążą się z tym pewne korzyści dla użytkowników 

felg Alcoa Wheels. 

Obniżenie wagi pojazdu po przejściu z felg stalowych na aluminiowe felgi Alcoa Wheels to z pewnością korzyść 

warta wzięcia pod uwagę. Felga Alcoa Wheels z kutego aluminium jest o 12-19 kg lżejsza od felgi stalowej 

w tym samym rozmiarze. Montaż aluminiowych felg Alcoa w ciągniku siodłowym obniży wagę pojazdu 

o 93-100 kg w zależności od rozmiaru felg. Dla przyczep z felgami Alcoa 22.5”x11.75” z off setem 120 mm będzie 

to nawet 112 kg z zyskiem dla kosztów prowadzenia działalności i dla szybszego zwrotu z inwestycji.

Większość felg Alcoa Wheels posiada powłokę Dura-Bright®. Felgi Alcoa Wheels oraz wszelkie akcesoria 

czyszczące są dostępne w ofercie fi rmy Krysgum, dystrybutora produktów Alcoa Wheels:

tel. + 48 512 72 56 86

e-mail: k.piotrowska@krysgum.com.pl

www.felgikrysgum.pl

Więcej informacji o felgach Alcoa na stronie www.alcoawheels.com.



Poprzedni rok wbrew oczekiwaniom był bardzo trudny dla branży budowlanej. Ten daje 

nadzieję, co widać po nastrojach panujących wśród budowlańców.

Na rok 2017 zaplanowano między innymi remont 87 odcinków dróg o łącznej długości 

346,8 km za kwotę 420,8 mln zł, przebudowy na 58 odcinkach dróg o łącznej długości 

295,5 km za kwotę 147 mln zł oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa za kwotę 

418,8 mln zł. Liczby te mówią same za siebie. Będzie się działo. De facto już się dzieje. 

Po raz pierwszy od sześciu lat w budownictwie jest więcej optymistów niż pesymistów. 

Jak podaje GUS, koniunktura w tej branży podskoczyła o ponad 4 punkty – z –1,4 w marcu 

do +2,7 w kwietniu 2017. Przejeżdżając przez Polskę, nie można oprzeć się wrażeniu, 

że inwestycje odżyły. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastroje dotyczące sytuacji w budownictwie były bardzo 

zróżnicowane. Generalnie dość ponure. Ożywienie wywołały mistrzostwa w piłce nożnej 

Euro 2012. Potem wszystko siadło.

Obecnie Polska weszła w drugi okres 

unijnych dopłat do inwestycji infra-

strukturalnych na lata 2016–2021. 

Do tej pory większość dróg była bu-

dowana jeszcze w ramach poprzed-

nich dopłat, jednocześnie działania 

na kolei stały w miejscu. W tym roku 

wzrosła liczba nowych przetargów 

i podpisywanych kontraktów.

Ogłoszono nowe przetargi na prace 

zarówno przy modernizacji kolei, jak 

i infrastruktury drogowej. Powró-

ciły na rynek infrastruktury duże 

pieniądze. Równie dobrze jest na 

rynku mieszkaniowym. Od stycznia 

do marca 2017 r. rozpoczęto budowę blisko 23,2 tys. mieszkań, czyli o ok. 41% więcej niż 

w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Jeżeli jest praca, jest potrzebny sprzęt i ludzie. Dzisiaj firmy obsługujące budownictwo, jeżeli 

chcą odnieść sukces, muszą mieć się czym pochwalić. Profesjonalny sprzęt to podstawa. 

Przedsiębiorcy coraz bardziej świadomie wybierają to, co jest im potrzebne. Liczą i kalkulują. 

Starają się dokonywać racjonalnych wyborów, które zapewnią im korzyści w długim okresie. 

Niemniej podobnie jak w transporcie długodystansowym – brakuje wykwalifikowanej kadry. 

Planując nowe inwestycje, trzeba z wyprzedzeniem poszukać ludzi, którzy będą w stanie 

obsłużyć zakupione maszyny. I mieć czas na ich przeszkolenie. ▐
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#NextGenScania
 
www.scania.pl

Najlepsza 
w swojej klasie
Pojazdy Scania nowej generacji zostały dopracowane do perfekcji w najdrobniejszych szczegółach. 
Potwierdzają to wyniki prestiżowych testów branżowych, w tym zwycięstwo w „Teście 1000 punktów”, 
jednym z najważniejszych testów porównawczych pojazdów ciężarowych w Europie.
 
Oddajemy w Twoje ręce przełomowe rozwiązania: produkty i usługi, które zmieniają oblicze współczesnego 
transportu dalekobieżnego.

Dopasowane do jedynego biznesu, który się liczy. Twojego. 



MAN TGX Effi  cientLine 3 jest jeszcze 

mocniejszy i  zużywa jeszcze mniej 

paliwa niż poprzednia generacja. 

Wszystko to za sprawą silnika D26 o dużym 

momencie obrotowym, lekkiej konstrukcji 

oraz lepszej aerodynamice, jak również syste-

mów wspomagania, takich jak Effi  cientCruise 

czy Effi  cientRoll. Aeropakiet i boczne osłony 

podwozia poprawiają opływ powietrza, wy-

eliminowano osłonę przeciwsłoneczną, aby 

dodatkowo poprawić aerodynamikę. W  su-

mie, dzięki temu TGX Effi  cientLine 3 zużywa 

nawet o 6,35% mniej paliwa niż poprzednik.

Natomiast fl agową serię TGX Performan-

ceLine Edition, z  640-konnym silnikiem, 

zaprojektowano z  myślą o  kierowcach, dla 

których ciężarówka to coś więcej niż tylko 

narzędzie pracy. Wyprodukowano tylko 100 

pojazdów w tej specyfi kacji.

Jazdy testowe tymi dwoma ciągnikami, za-

przężonymi do w pełni załadowanych naczep 

(zestawy 40-tonowe) odbyły się w  okolicy 

Monachium, gdzie trasy obfi tują w  długie 

podjazdy. 

Rozsądny wybór

Kabina XLX w modelu Effi  cientLine 3 nie 

jest tak przestronna jak topowa XXL, nie ma 

jednak na co narzekać, jest i tak dość komfor-

towa. Natomiast dzięki temu, że jest niższa, 

powoduje mniejsze opory powietrza, co skut-

kuje niższym zużyciem paliwa. 

W  środku nie jest tak ponuro, jak zda-

rza się w niektórych kabinach. To za sprawą 

dwubarwnego kokpitu – szarość przełamano 

jasnym beżem. Ładnie stylistycznie wykoń-

czone wnętrze, porządne materiały, miękkie 

wykończenie kokpitu, przejrzysta tablica 

rozdzielcza – wszystko od razu po wejściu do 

środka sprawia dobre wrażenie. 

Za regulowaną w dwóch płaszczyznach kie-

rownicą można zająć wygodną pozycję. Fotel 

ma przedłużane siedzisko, co przydaje się dla 

dobrego podparcia ud na długich trasach, 

a  podparcie pleców ma regulację na trzech 

poziomach. Obszyta skórą kierownica dobrze 

leży w dłoniach. Z podłogi wystaje tunel silni-

ka, więc nieco ogranicza swobodę poruszania 

się, ale jest niski. W gruncie rzeczy to żaden 

kłopot przejść po nim, można też stojąc na 

tunelu, swobodnie przebrać się (przy wzroście 

177 cm miałem sporo przestrzeni nad głową). 

Praktyczni kierowcy mówią, że tunel ograni-

cza roznoszenie brudu dostającego się do ka-

biny na butach, zwłaszcza zimą. Tyle w kwe-

stii: tunel czy płaska podłoga. 

Tablica wskaźników jest estetyczna i  czy-

telna, rozmieszczenie pokręteł, przycisków 

i  innych elementów – ergonomiczne. Można 

sięgnąć do prawie każdego z nich bez wychy-

lania się z fotela. 

Szerokie łóżko pozwala dobrze wypocząć. 

Zamocowane na tylnej ścianie siateczki przy-

dają się na różne drobiazgi, po które często się-

ga się, wypoczywając na leżance. Liczba i po-

jemność schowków w kabinie jest imponująca, 

widać, że projektanci starali się wykorzystać 

każdą przestrzeń do ich urządzenia. Jedźmy!

Pojazd prowadzi się sam

Dobrze wyciszono kabinę i  silnik, od któ-

rego do uszu kierowcy dochodzi zaledwie 

delikatny pomruk. Seryjne wyposażenie stan-

dardowego ciągnika 4×2 TGX Effi  cientLine 3

obejmuje silnik o  pojemności 12,4 l, który 

można zamówić w wersji 420, 460 lub 500 KM.

Na bawarskie pagóry zaproponowano nam 

najmocniejszy wariant. W  poprzednim mo-

delu analogiczny silnik osiągał 480 KM. 

Wzrósł także maksymalny moment obrotowy 

z 2300 do 2500 Nm. Czy 20 koni i 200 niu-

tonometrów czyni różnicę? Na płaskiej trasie 

trudno ją wychwycić, ale kiedy trzeba wspinać 

się na kilkukilometrowe wzniesienie, kierow-

ca zauważy, że ciągnik ma więcej siły. 

Ustawienie ogranicznika prędkości jazdy 

na 85 km/h zamiast na 89 km/h zmniejsza 

opór toczenia o  około 10%. W  Polsce może 

to przełożyć się na jakąś stratę czasową, je-

śli przyjmiemy, że na autostradzie można by 

jechać 89 km/h, ale opiekunowie z  MAN-a

Dwa światyDwa światy
Pojazdy MAN Trucknology Generation napędzane są teraz mocniejszymi silnikami, 
które współpracują z nową skrzynią biegów TipMatic. Podczas dwudniowej prezentacji 
w Niemczech mogliśmy bliżej przyjrzeć się dwóm ciągnikom – w wersji EfficientLine 3 
oraz PerformanceLine i sprawdzić, jak radzą sobie na długich podjazdach.

Oszczędny czy mocny i efektowny – czyli TGX 
EfficientLine 3 i TGX PerformanceLine

www.truck-van.pl
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Eliminuje niepotrzebne redukcje biegów, 

unika zmian biegów na podjazdach (często 

udaje mu się wybrać właściwy bieg przed 

wzniesieniem, aby osiągnąć szczyt bez zmia-

ny), a tym samym przerw w trakcji. Wszyst-

ko oczywiście w  celu zmniejszenia zużycia 

paliwa. Kierowca może wybrać tolerancję 

prędkości dla optymalizowania zużycia pali-

wa oraz pod kątem większego komfortu jaz-

dy, z zakresu czterech poziomów. Ustawienie 

standardowe to ±7 km/h. System bierze pod 

uwagę topografi ę terenu na 2 km przed po-

jazdem i  tak dobiera jego prędkość i  pręd-

kość obrotową silnika, aby jechać w  miarę 

jak najszybciej, w założonym przedziale, ale 

przede wszystkim jak najoszczędniej. Można 

pozwolić na tolerancję nawet 9 km/h. Działa 

to dość dokładnie, co jest istotne ze wzglę-

dów bezpieczeństwa, ale też w razie kontroli. 

Na zjazdach, gdy wymaga tego sytuacja, sys-

tem nie tylko zwalnia „pedał gazu”, ale także 

przekonywali nas, że w  Niemczech na auto-

stradzie wolno jechać 80 km/h z  tolerancją 

5 km/h. Tam ustawienie ogranicznika okazuje 

się zatem optymalne.

Tempomat przewidujący Effi  cientCruise 

sam prowadzi pojazd i tylko najbardziej do-

świadczeni kierowcy mogą próbować go po-

prawić. Uwzględnia topografi ę – zbliżające 

się wzniesienia i spadki – w oparciu o mapy 

3D i współrzędne GPS pojazdu. Planuje do-

bór biegów i wymagane parametry wtrysku. 

Na bawarskich górzystych drogach można było poczuć 
większa siłę TGX-a EfficientLine 3.

Diodowe światła dzienne wymagają tylko jednej czwartej 
mocy halogenowych świateł mijania.

www.truck-van.pl DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWEPrezentacja Prezentacja 



Nowe programy przełączania oraz dodat-

kowe funkcje przekładni obniżają zużycie 

paliwa i  zwiększają komfort jazdy oraz bez-

pieczeństwo.

Funkcja SmartShift ing jest udoskonale-

niem SpeedShift ing. Podczas gdy MAN Tip-

Matic w funkcji SpeedShift ing działa w obrę-

bie trzech najszybszych biegów: 10, 11 i  12, 

SmartShift ing zapewnia szybkie przełączanie 

na wszystkich biegach. Dzięki temu pojazd 

nie traci rozpędu.

Nowością jest również zastosowanie regu-

lowanego elektronicznie hamulca silnikowego 

w przypadku tzw. wspomagania zmiany bie-

gów (HSU), która pozwala na bardzo szybką 

zmianę nawet do trzech biegów. Sześcio-

stopniowy retarder na najwyższym stopniu 

jest wspomagany przez hamulec silnikowy. 

W sumie można uzyskać wysoką efektywność 

zwalniania i  do minimum ograniczyć uży-

wanie hamulca zasadniczego (oszczędzamy 

klocki hamulcowe!), jednak pod warunkiem, 

że wspomożemy system, redukując biegi, dla 

podwyższenia obrotów silnika. To szczególnie 

ważne podczas jazdy z  pełnym ładunkiem. 

Dobrym rozwiązaniem jest przycisk na dźwi-

gni zwalniacza, który pozwala błyskawicznie 

uzyskać maksymalną moc hamowania.

 

Dreszcz emocji i siła pod nogą

W przypadku ciągnika z pakietem Perfor-

manceLine napis na plakietkach obu drzwi 

wskazuje, że chodzi o  pojazd ekskluzywny. 

Uwagę zwraca lakierowana osłona chłodnicy 

i  obudowy lusterek zewnętrznych w  kolo-

rze antracytowym. Zderzak i  boczne osłony 

mają od dołu podświetlane, rurowe spoilery. 

Podobne orurowanie wieńczy kabinę na gó-

rze. Przymocowano tam cztery dalekosiężne 

refl ektory. Do tego dochodzą chromowane 

aplikacje na zderzaku i  osłona przeciwsło-

neczna na przedniej szybie oraz dwa klaksony 

ciśnieniowe.

W  kabinie zastosowano skórzaną tapi-

cerkę z  dodatkami Alcantary. Kierownica 

wielofunkcyjna, w  skórzanym wykończe-

niu, komplet dwukolorowych zasłon z  nie-

bieskim wzorem oraz akcenty na tabicy 

rozdzielczej. Ozdobne listwy wykonane 

z  aluminium w  kolorze Dark Blue, niebie-

skie kontrastowe obszycia i logo fi rmy MAN 

– lew – nadają wyrazistości. Wszystko to 

wygląda gustownie i elegancko. W wyposa-

żeniu jest system Infotainment wraz z  na-

wigacją i  pakietem dźwięków oraz klima-

tyzowane siedzenie kierowcy z amortyzacją 

pneumatyczną. 

Do napędu ciągnika w  tej serii stosowany 

jest 640-konny silnik D38, z wtryskiem com-

mon rail o  ciśnieniu 2500 barów, z  podwój-

nym turbodoładowaniem i z dwustopniowym 

chłodzeniem powietrza doładowującego. 

Silnik nowej generacji wyróżnia się wysoką 

wartością momentu obrotowego przy niskich 

prędkościach obrotowych: już od 900 obr/min

używa retardera, aby zestaw nie rozpędził się 

ponad założony poziom prędkości.

Przewidująca „praca” Effi  cientCruise jest 

w jakimś stopniu zachwycająca, szczególnie na 

podjazdach. Jadąc „na nogę”, kierowca widząc, 

że jeszcze nie dojechał do końca góry, trzymał-

by gaz. Trzeba jednak zaufać systemowi, który 

jeszcze przed końcem wzniesienia włącza wyż-

szy bieg, aby zmniejszyć prędkość obrotową 

silnika albo nawet bieg neutralny (działa Effi  -

cientRoll), pozwalając na bezwładne toczenie 

się zestawu bez efektu hamowania silnikiem. 

Dopuszcza nawet zwolnienie, bo „wie”, że za 

chwilę będzie zjazd i zestaw rozpędzi się, a stra-

ta czasu nie będzie duża. Effi  cientRoll włącza 

się oczywiście także na łagodnych spadkach.

Pełne panowanie nad przełożeniami

Czternastobiegowa (12+2) skrzynia MAN 

TipMatic może pracować w  trybie automa-

tycznym lub ręcznym. Dwa dodatkowe biegi 

mają znaczenie podczas ruszania z  ciężkim 

ładunkiem i np. na wzniesieniu, kiedy system 

ma możliwość precyzyjnego doboru przeło-

żenia. Podczas naszych prób zdarzało się, że 

pojazd ruszał z  pierwszego biegu, ale kiedy 

warunki na to pozwalały (spadek) – to nawet 

z  czwartego. Jak wiadomo, im mniej zmian 

biegów, tym lepiej, bo każda zmiana oznacza 

dodatkowe spalanie. Zmiany przełożeń odby-

wają się płynnie, niemal niezauważalnie i dość 

szybko, tak więc zestaw nie wytraca prędkości.

  MAN TGX 18.500 EfficientLine 3 MAN TGX 18.640 PerformanceLine MAN 

Kabina XLX (średni dach) XXL
Rozstaw osi (mm) 3600  3600
Silnik  
Pojemność (dm3) 12,4  15,2
Moc maks. (KM/kW/obr/min) 500/368/1600÷1800 640/471/1800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) 2500/930÷1350 3000/900÷1400
Skrzynia biegów Zautomatyzowana TipMatic, 12+2 przełożenia Zautomatyzowana TipMatic
Zawieszenie przednie Resory paraboliczne Resory paraboliczne
Zawieszenie tylne Pneumatyczne Pneumatyczne
Układ hamulcowy Tarczowy, retarder + hamulec silnikowy  Tarczowy, retarder + hamulec silnikowy

W przestronnej kabinie TGX PerformanceLine niektóre 
detale wskazują, że jest to specjalna edycja.

Dwubarwny kokpit w TGX (tu akurat w EfficientLine 3) 
stwarza przyjemną atmosferę.

www.truck-van.pl

5/20178 TruckTruckVanVan&

DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWEPrezentacja Prezentacja 



uzyskuje 3000 Nm. Umożliwia to dynamicz-

ną jazdę.

Ten ciągnik również jest wyposażany w sys-

temy służące oszczędnej jeździe, w  tym Ef-

fi cientCruise. 640-konny PerformanceLine 

oczywiście radził sobie jeszcze lepiej na dro-

gach przecinających górzyste okolice. Docho-

dziło nawet do nieprzyjemnych sytuacji, kiedy 

inny pojazd zamierzał nas wyprzedzić na au-

tostradowym podjeździe, rozochocony swoją 

nieco wyższą prędkością u podnóża, a wkrótce 

okazywało się, że brakuje mu „pary”, aby do-

kończyć manewr. Mogliśmy sobie wówczas 

pozwolić na to, aby zwolnić i  puścić nieroz-

tropnego przodem.

Można sobie wyobrazić, że tak znacząco 

różniącymi się ciągnikami, jak Effi  cientLine 3

i  PerformanceLine, zainteresuje się w  wielu 

przypadkach ten sam przewoźnik, wybierając 

oszczędne pojazdy do standardowych prze-

wozów i mocny, efektowny wehikuł na ekstre-

malnie trudne trasy lub po prostu, jako pojazd 

fl agowy fi rmy, którym będą jeździć najlepsi 

kierowcy. Ciągnik Effi  cientLine 3 może być 

rozsądnym wyborem w transporcie międzyna-

rodowym. Z aerodynamiczną kabiną i systema-

mi wspomagającymi oszczędną jazdę, dobrze 

wyposażony, bezpieczny i w miarę komfortowy 

powinien być szybko spłacającą się inwestycją. 

Natomiast w czasach, kiedy coraz trudniej po-

zyskać wysoko wykwalifi kowanych szoferów, 

tak dobrze wyposażony ciągnik jak Performan-

ceLine na pewno będzie mocnym argumentem 

w ich pozyskaniu. ▐

Jerzy Kłosiński
Fot. J. Kłosiński

Łatwo odchylić kabinę, kiedy trzeba 
pod nią zajrzeć.

Wyznaczamy 
kierunek

• Już teraz dostępne w sieci dystrybucji 

JOST – www.jost-polska.pl

• Gwarantowana jakość OEM

Bezpiecznie i łatwo dzięki JOST

Z jednego źródła: 

Oryginalne części zamienne 

do osi naczepowych 

Mercedes-Benz i JOST

www.jost-axle-systems.com

Engineered by

Mercedes-Benz

 Original 

Axle Parts

640-konny silnik TGX PerformanceLine w zwykłym transporcie 
to aż nadto, ale reprezentacyjny ciągnik powinien być mocny.
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Rozwija się przede wszystkim budow-

nictwo mieszkaniowe. Niskie stopy 

procentowe skłaniają do inwestowa-

nia w  mieszkania na wynajem. Nierucho-

mości są postrzegane jako bezpieczna lo-

kata. W  porównaniu ze styczniem i  lutym 

2016 r. liczba nowych mieszkań, których 

budowę rozpoczęto w 2017 wzrosła o 49% 

i wynosi 13,9 tys. Pozwoleń na budowę było 

o  62% więcej: 21,3 tys. Inwestycje infra-

strukturalne mają lada chwila wyjść z dołka. 

Wyczekiwanie

Importerzy ciężarówek niecierpliwie 

czekają na koniec kryzysu w  „budowlan-

ce”. W  2016 r. znów się nie udało, wzrost 

sprzedaży podwozi o  dmc powyżej 16 t 

w porównaniu z 2015 wyniósł zaledwie 5%. 

Zarejestrowano ich w Polsce 3398, a wiado-

mo, że nie wszystkie przeznaczone były dla 

budownictwa. O 12% skurczył się popyt na 

podwozia o  dmc 10÷16 t, zarejestrowano 

tylko 960 sztuk. Strata wyjątkowo bolesna, 

zważywszy, że 2016 był rekordowy, zareje-

strowano u nas najwięcej nowych pojazdów 

o dmc powyżej 6 t w historii. 

Spowolnienie w  budownictwie dało im-

porterom czas, aby przemyśleć metody 

zdobywania zamówień na podwozia. Cią-

gniki siodłowe sprzedaje się łatwo. Nie tyl-

ko dlatego, że polskie fi rmy transportowe 

chłoną je jak gąbka. Ciągniki są relatywnie 

nieskomplikowane, zmiennych w  wypo-

sażeniu i  akcesoriach jest względnie mało, 

a  najczęściej i  tak nabywców znajdują po-

jazdy w znacznej mierze zestandaryzowane, 

przeciętne. Z tych samych powodów uśred-

niony zarobek na pojedynczym ciągniku 

jest umiarkowany. 

Rynek podwozi wydaje się pod tym wzglę-

dem znacznie bardziej atrakcyjny. Mnogość 

opcji podbija cenę. Jednak sprzedawca musi 

bardziej się zaangażować, doskonale znać 

swoją ofertę, a  przede wszystkim chcieć 

zrozumieć potrzeby nabywcy. Ciągnik to 

„masówka”, podwozie zaś „produkt dla in-

dywidualisty”. 

Masa razy czas

Współczesny plac budowy jest zorgani-

zowany tak, aby maksymalnie skrócić okres 

prac. Jedną z widocznych konsekwencji tego 

podejścia jest szykowanie na wstępie do-

godnych dróg dojazdowych. Oczywiście są 

one również „na drugim końcu”, u  produ-

centów i  sprzedawców materiałów budow-

lanych. Jako że większość przewozów na 

potrzeby budownictwa odbywa się po dro-

gach publicznych z asfaltową nawierzchnią, 

użytkownicy pojazdów również przeformo-

wali swój sposób myślenia i  zweryfi kowali 

potrzeby. 

Zwracają uwagę przede wszystkim na 

niską masę własną pojazdu, która sprzyja 

zwiększeniu ładowności. Pewną zasługę ma 

w tym policja i  Inspekcja Transportu Dro-

gowego, które uparcie wyłapują pojazdy 

przeładowane, czyniąc nieopłacalnym ten 

rodzaj „maksymalizacji wydajności prze-

wozu”. Pomijam utyskiwania serwisów na 

„nadmierną eksploatację skracającą żywot-

ność pojazdu”. Od nowoczesnej ciężarówki 

budowlanej oczekuje się w  gruncie rzeczy 

tego samego, co od ciągnika siodłowego 

w  dalekim transporcie: maksymalizacji ła-

downości przy niskim zużyciu paliwa. 

Niby oczywiste, ale do niedawna korygo-

wane przez konieczność zachowania mo-

bilności w  trudnym terenie. Wzmocniona 

na różne sposoby rama, dodatkowe osie 

napędzane, blokady mechanizmów różnico-

wych: osiowych i międzyosiowego, zwolnice 

w piastach kół, a także wytrzymałe zawiesze-

nie mechaniczne, odporne na brud hamulce 

bębnowe oraz silniki o mocy podwyższonej 

w  stosunku do jednostek „szosowych” na-

dal są spotykane i  potrzebne, ale znacznie 

rzadziej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Do 

użytku coraz szerzej wchodzą natomiast 

zautomatyzowane skrzynie biegów, będące 

już normą w europejskim transporcie długo-

dystansowym. Mają oprogramowanie steru-

jące dostosowane do jazdy w ciężkim terenie. 

Ich zadaniem jest nie tylko obniżanie zużycia 

paliwa, ale podnoszenie trwałości układu 

przeniesienia napędu. Typową i  kosztowną 

w naprawie usterką w wywrotce z przekład-

nią ręczną jest „spalone” sprzęgło. Skrzynia 

Nareszcie hossa? 
Od początku 2017 r. rośnie popyt na usługi budowlane. 
Inwestorzy mogą zetknąć się z niedostatkiem wykonawców 
i podwyżką cen. Samochodów raczej nie zabraknie. 

DAF CF Construction ma wyposażenie, które ułatwia mu porusza-
nie się w trudnym terenie i chroni go przed uszkodzeniami. 

Mercedes-Benz Arocs występuje w wersjach nastawionych głównie na pokonywanie 
trudnego terenu lub wyróżniających się przede wszystkim wysoką ładownością. 

Nowa generacja Scanii będzie dostępna jeszcze 
w tym roku w odmianach dla budownictwa i branż, 
gdzie panują zbliżone warunki eksploatacji. 
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zautomatyzowana praktycznie eliminuje ry-

zyko jej wystąpienia. 

Przypomnę casus Londynu, o  którym 

wspomniałem w  relacji z  targów w  Hano-

werze w  „Truck & Vanie” w  październiku 

2016. Tamtejsza jednostka samorządowa 

Transport for London (TfL) zbadała, że 49% 

ankietowanych użytkowników pojazdów 

budowlanych nigdy nie wjeżdża w  ciężki 

teren, a tylko 2% przejazdów odbywa się po 

drogach nieutwardzonych. Zważywszy, że 

ludzkość gremialnie przenosi się do miast, 

sytuację Londynu należy uznać raczej za re-

gułę niż wyjątek. Przykład użyteczny także 

i  w  naszej bieżącej sytuacji. Nowe miesz-

kania buduje się zwykle w pobliżu starych, 

a  nawet jeśli nie, to przynajmniej w  okoli-

cach, do których dochodzi asfalt. 

Niekoniecznie w niszy

Producenci ciężarówek pilnie obserwują 

zachodzące zmiany. Proponują pojazdy róż-

niące się między sobą nie tylko tonażem, ale 

możliwościami adaptacji do odmiennych 

oczekiwań, które mieszczą się na skali od: 

„dużo i lekko” do „jak najwięcej i wszędzie”. 

U  niektórych z  łatwością można zamówić 

skrajnie wyspecjalizowany, ciężki ciągnik 

lub podwozie. Przykładem Mercedes-Benz 

Actros i Arocs SLT czy MAN TGX 41.640 

8×4/4. Rachunek ekonomiczny skłania za-

razem do takiego kształtowania oferty, aby 

poniesione nakłady znalazły dostateczne 

odzwierciedlenie w  zysku. Dlatego część 

wytwórców rezygnuje z  rozwiązań zbyt 

kosztownych przeznaczonych dla wąskich 

nisz rynkowych. Skupiając się na samej tyl-

ko ofercie podwozi, można zauważyć różni-

ce między poszczególnymi fi rmami. 

DAF podobnie jak większość producentów 

ciężarówek dzieli ofertę na modele lekkie, 

średnie i  duże, czyli odpowiednio serie: LF, 

CF i XF. I tak jak u innych najbardziej uniwer-

salny i najlepiej dopasowany do prac budow-

lanych jest „średni” model CF. Określenie 

„średni” jest czysto umowne. Odnosi się do-

słownie do wielkości kabin CF, ale już nie do 

masy całkowitej dostępnych wariantów czy 

ich ładowności oraz niekoniecznie do mocy 

silnika. Dmc może osiągać maksymalne, do-

puszczalne przepisami wartości, a techniczna 

masa całkowita pojazdu nawet je przewyższa. 

DAF skupia się na dystrybucji budowla-

nej („dużo i lekko”), a w związku z tym pro-

Iveco Trakker występuje w wersjach szosowych oraz ciężkich, przydatnych np. w kopalnictwie, 
których techniczna masa całkowita przekracza dopuszczalną na drogach publicznych. 

Scania nie ma modelu „budowlanego” jako takiego, ale kombinacja wieloosiowego 
podwozia, 13-litrowego silnika i kabiny G to częsty wybór użytkowników poszukujących 
ciężkiego pojazdu do takiej pracy. 

Wielton od lat jest liderem naczep samowyła-
dowczym na polskim rynku. W swojej ofercie po-
siada naczepy ze skrzynią stalową i aluminiową, 
w tym również typu half-pipe. Naczepy ze skrzynią 
stalową mogą przewozić ciężkie materiały budow-
lane, węgiel, złom, itp. Naczepy aluminiowe typu 
super light wykorzystywane są do transportu lżej-
szych materiałów, tj. płody rolne czy zboża. Wy-
wrotki Wieltonu mają pojemność od 24 do 55 m3, 
a ich dopuszczalna masa całkowita wynosi 36 ton.

Naczepy wywrotki aluminiowe Weight Master 
mają przednią ścianę pochyloną, natomiast z tyłu 
mogą być zamykane klapą do czoła, klapą pionową 
lub klapo-drzwiami. Skrzynia ładunkowa wykonana 
jest z paneli aluminiowych i osadzona na modułowej 

Gama szyta
na miarę

ramie ze stali S700, zwężanej z przodu. Modułowa 
konstrukcja pozwala na dobór pojemności skrzyni 
i wyposażenia podwozia pod indywidualne potrze-
by. Naczepy tej serii oferowane są o pojemności od 
24 do 55 m3 przy masach 4680÷5780 kg. 

Naczepy wywrotki stalowe Strong Master 
z muldą stalową typu half-pipe, mają przed-
nią ścianę pochyloną, a z tyłu są zamykane za 
pomocą klapy do czoła, klapo-drzwi lub drzwi. 
Skrzynia ładunkowa jest w kształcie rynny, do-
datkowo zwęża się ku przodowi i ma wzmocnie-
nia wzdłuż ścian. Wykonana jest z blachy HB450 
i osadzona na ramie o modułowej konstrukcji 
wykonanej ze stali S700. Kształt muldy ułatwia 
rozładunek – zapobiega przywieraniu materiału 
do ścian i podłogi. Naczepy tego typu dostępne 
są w kubaturach 24÷43 m3.

Naczepa samowyładowcza stalowa, o pod-
wyższonej wytrzymałości Scrap Master do prze-
wozu złomu ma skrzynię ładunkową o pojem-
ności 51 m3 wykonaną z trudnościeralnej stali 
Hardox 450: ściany boczne, ściana przednia, 
podłoga oraz poszycie drzwi. Wnętrze skrzyni 
nie jest ograniczone dodatkowymi wzmocnienia-
mi. Ściany boczne powstały z jednego arkusza 
blachy, formowane były na prasie i wzmocnione 
przez słupy na całej wysokości, po zewnętrznej 
stronie. Brak tylnej belki zapewnia szybki i prosty 
rozładunek. Masa naczepy to 7800 kg. ▐

Fot. Wielton
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mostem napędowym, a znakomicie podnosi 

własności trakcyjne podwozia lub ciągnika 

na krótkich odcinkach dojazdowych dróg 

gruntowych, jakie pojazd ma do pokonania. 

Główną serią dla budownictwa jest TGS, 

który daje do wyboru napęd 4×2, 4×4, 6×4, 

6×6, 8×4, 8×6, 8×8 i  oddaje do dyspozycji 

silniki o mocy od 310 do 500 KM. Kto po-

trzebuje więcej, może zdecydować się na 

TGX, który dodatkowo ma 16-litrową jed-

nostkę D3876 o mocy 540, 580 lub 640 KM. 

Mercedes-Benz jako pojazd budowlany 

proponuje w  pierwszym rzędzie Arocsa. 

W  ramach tego modelu oferuje warianty 

Loader dla nabywców zorientowanych na 

maksymalizację ładowności oraz Grounder, 

który wyróżnia się dobrymi własnościami 

terenowymi. Moc silników wynosi od 238 

do 625 KM, a dostępne konfi guracje napędu 

to: 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×2, 8×4, 8×6 

i 8×8. Wzorem MAN-a i Renault, Mercedes 

również dodał do katalogu hydrauliczny 

napęd przedniej osi, który nazwał Hydrau-

lic Auxiliary Drive (ang. hydrauliczny na-

pęd pomocniczy). Do dowozu materiałów 

budowlanych użyteczny może być również 

Actros, który ma jednak napędzane wyłącz-

nie tylne koła. Do lekkich zadań sprawdzi 

się Antos proponowany w  wariantach 4×2 

lub 4×4. 

Funkcjonalnie

Renault Trucks przeznacza dla budow-

nictwa ciężką gamę K (380÷520 KM) oraz 

lżejszą C z  kabinami o  szerokości 2,5 m 

i silnikami o mocy 380÷520 KM lub 2,3 m 

– 250÷430 KM. Renault K jest następcą Ke-

raxa i jako podwozie występuje z napędem 

4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4 i  8×6. Do pracy 

w  najtrudniejszych warunkach przezna-

czony jest wariant K Extreme o technicznej 

dmc dochodzącej do 52 t. Charakteryzu-

je się m.in. wzmocnionym zawieszeniem 

i  kompletem blokad mechanizmów różni-

cowych w układzie przeniesienia napędu. 

Gama C proponowana z  napędem: 4×2, 

6×2, 6×4, 8×2 i  8×4 odpowiada głównie 

na potrzebę maksymalizacji ładowności. 

W drugiej połowie 2015 r. dodano do opcji 

w  modelach 2- i  3-osiowych hydrauliczny 

napęd przedniej osi OptiTrack. Od 2016 

OptiTrack dostępny jest także dla podwozi 

4-osiowych (8×2 i 8×4).

Podobnie jak u  innych, również u  Scanii 

gamę budowlaną można rozpoznać po bar-

dziej „bojowym” wyglądzie, ze stalowymi 

zderzakami, ruchomymi stopniami, osłonami 

oświetlenia i  innymi, podobnymi akcesoria-

mi. Firma klasyfi kuje poszczególne elementy 

swojej gamy stricte funkcjonalnie, zatem nie 

występuje u niej ciężarówka, która jest sugero-

wana jako „budowlana”. Składając pojazd jak 

z  klocków, można stworzyć doskonałe pod-

wozie z niską i krótką kabiną np. typu P lub 

dużą i długą typu G lub R, o najbardziej po-

żądanej liczbie osi, mocy silnika, wytrzymało-

ści ramy i nośności zawieszenia. W praktyce 

oznacza to, że do dyspozycji w podwoziach są 

układy napędowe od 4×2 do 8×8 ze wszyst-

kimi wariantami pośrednimi. Moc silników 

wynosi od 250 do 730 KM. Po wprowadzeniu 

pojazdów długodystansowych nowej genera-

cji, Scania zapowiada wkrótce modernizację 

pojazdów proponowanych jako budowlane. 

Należy spodziewać się, że kluczową zmianą 

będzie wprowadzenie nowej kabiny. 

ponuje wyłącznie podwozia z napędzanymi 

tylnymi osiami: jedną lub dwiema (4×2, 

6×2, 6×4, 8×2, 8×4). Moc silników wynosi 

od 234 do 510 KM. Pojazdy z  wyposaże-

niem użytecznym w  budownictwie, o  wy-

sokim kącie natarcia i  dużym prześwicie, 

DAF zgromadził w ramach oferty CF Con-

struction. Zawiera m.in. podwozia dostoso-

wane do wywrotek i betonomieszarek oraz 

ciągniki siodłowe do przewozu materiałów 

budowlanych, dłużycy itp. 

Swoistą podporą oferty Holendrów jest 

Tatra, która produkuje ciężkie pojazdy z na-

pędem wszystkich osi, o  dobrze znanych, 

doskonałych własnościach terenowych. 

Od 2011 r. DAF ma 11% udziałów czeskiej 

fi rmy. Jednym z  wyników współpracy jest 

Tatra Phoenix, która ma kabiny i  silniki 

DAF-a, ale zachowała charakterystyczne 

dla czeskiej marki podwozie z ramą rurową 

i osiami wahliwymi. 

Wspomożenie

Zbliżoną metodę działania obrało Iveco. 

Wprawdzie dysponuje pełną ofertą pod-

wozi budowalnych zawierającą modele 

z  napędem wszystkich osi, ale pojazdy do 

najcięższych zadań proponuje pod wyspe-

cjalizowaną marką Astra. Głównym mode-

lem budowlanym Iveco jest Trakker, który 

może mieć 2, 3 lub 4 osie, z których napę-

dzane są tylne lub wszystkie (4×2, 6×4, 6×6, 

8×4, 8×8). Silniki osiągają moc od 310 do 

500 KM. Uzupełnieniem gamy „z dołu” jest 

Eurocargo 4×4 oraz Daily 4×4. 

MAN również nie odżegnuje się od pod-

wozi z napędem wszystkich osi. Proponuje 

je od lekkiego modelu TGL, poprzez TGM 

do TGS. Tylko TGX występuje wyłącznie 

z  napędzanymi tylnymi osiami, ale… Fir-

ma proponuje drobny wybieg, pomocniczy, 

hydrauliczny napęd przedniej osi Hydro-

Drive. Dostępny w  modelach TGS i  TGX 

uzupełnia tylnonapędowe podwozie o  na-

pędzaną oś przednią, jeśli wymagają tego 

okoliczności. HydroDrive jest stosunkowo 

lekki w porównaniu z  typowym, przednim 

MAN zgromadził pojazdy budowlane głównie w serii TGS. Są tu modele 
z napędem wszystkich osi, a także tylnonapędowe z pomocniczym 
napędem hydraulicznym przedniej osi MAN HydroDrive. 

MAN TGM jako lekka 
wywrotka może być 
wyposażony w napęd 4×4. 

FMX stworzone na bazie FM jest główną 
serią budowlaną Volvo, jednak podobnie jak 
u konkurentów można czerpać z całej gamy, 
dopasowując pojazd do określonej pracy. 

Volvo FE jest lekkie i znakomicie nadaje 
się do przewozu materiałów budowlanych 
na trasach o zasięgu lokalnym 
i regionalnym. 
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Czołową serią budowlaną Volvo Trucks 

jest FMX. Model ten z silnikami o mocy od 

330 do 540 KM jest całkowicie podporządko-

wany wymogom branży poprzez liczne akce-

soria uodparniające go na ciężkie środowisko 

pracy oraz zwiększające jego zdolność poko-

nywania bezdroży. Jako podwozie występuje 

z napędem: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6 i 8×6. 

Podwozia Volvo FH mają napędzane 

tylko tylne osie: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 i 8×4. 

Silniki osiągają moc od 420 do 750 KM 

i  z  racji bardzo wysokiej mocy może być 

użyteczny przy wykonywaniu specyfi cz-

nych zadań nie związanych z  jazdą po 

wertepach. 

Analogiczny wybór konfi guracji napędu 

daje „średnie” Volvo FM, napędzane sil-

nikami osiągającymi od 330 do 500 KM. 

Ponadto w  transporcie materiałów i  przy 

pracach remontowych może przydać się FE, 

które jako podwozie ma warianty 4×2, 6×2 

i 6×4 i silniki 250÷320 KM. 

Jak widać precyzyjne wyróżnienie z pro-

pozycji producentów samochodów „na 

budowę” nastręcza trudności. Rozmaitość 

zadań, jakie się im wyznacza sprawia, że 

rację bytu mają zarówno lekkie i nieskom-

plikowane pojazdy, jak i  ich kompletne 

przeciwieństwo. Nie ma jednego kryte-

rium użyteczności w  budownictwie. Nie 

jest nim ani moc silnika, ani wytrzymałość 

ramy i zawieszenia lub nośność osi. 

Najważniejszą nowinką ostatnich lat są 

wspomniane zautomatyzowane skrzynie 

biegów oraz hydrauliczne, pomocnicze 

układy napędowe. W  erze transportu bu-

dowlanego, który coraz częściej zbliża się 

na grubość lakieru do dystrybucji o zasięgu 

lokalnym i  rzadko ma do czynienia z  bło-

tem po osie, warto się zainteresować oboma 

tymi innowacjami. Są nie tylko użyteczne, 

ale przynoszą oszczędności. ▐

Michał Kij
Fot. DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault, 

Scania, Volvo 

Wszechstronność Renault serii C zwiększa dodatkowy 
napęd hydrauliczny przedniej osi, oferowany jako opcja. 

Renault serii K jest następcą 
Keraxa. 

www.truck-van.pl
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N ie jest przypadkiem, że w  ostatnich 

latach Iveco jako jedyne zagroziło do-

minacji Kamazów w  Rajdzie Dakar. 

W  2016 wygrało i  ulokowało trzy samo-

chody w  pierwszej piątce. Tym sposobem 

powtórzyło sukces z 2012 r., gdy zajęło dwa 

czołowe miejsca. Za każdym razem jako 

pierwsza dojeżdżała do mety załoga: Gerard 

de Rooy kierowca, Tom Colosul pilot i Da-

rek Rodewald jako mechanik. 

Jeden z  najtrudniejszych rajdów świata 

skupia w skondensowanej formie warunki, 

z  jakimi budowlane ciężarówki Iveco mają 

do czynienia na co dzień. Pojazdy te są z po-

wodzeniem eksploatowane w upale Sahary 

i na mrozach Syberii. Przygotowane na naj-

trudniejsze wyzwania, tym lepiej radzą so-

bie na zwykłym placu budowy. 

Każdy ładunek, każdy teren

Trakker jest podstawowym modelem 

budowlanym Iveco. Został zaprojektowany, 

aby pracować pod maksymalnym obcią-

żeniem w  każdych warunkach. Najcięższe 

wersje przeznaczone są do pracy w  kopal-

niach odkrywkowych. Ich techniczna masa 

całkowita znacznie przekracza dopuszczal-

ną na drogach publicznych. 

Trakker łączy wysoką wytrzymałość 

z  silnikami o  bardzo dobrych osiągach. 

Jest zarazem elastyczny i z łatwością przy-

stosowuje się do różnego typu zadań, 

w  których nacisk kładziony jest bądź na 

wysoką ładowność, bądź własności tere-

nowe i  odporność na obciążenia wynika-

jące z  rodzaju ładunku i warunków jazdy. 

Rama wykonana jest ze stali o  podwyż-

szonej wytrzymałości. Profi le o  przekro-

ju litery „C” mogą mieć grubość 7,7 lub 

10 mm. Aby pojazd mógł uzyskać najbar-

dziej pożądane przez nabywcę cechy, Ive-

co proponuje zawieszenia mechaniczne: 

na stalowych resorach parabolicznych lub 

półeliptycznych. Gdy wymagana jest niska 

masa własna podwozia, można zamówić 

tylne zawieszenie pneumatyczne, dostępne 

w podwoziach 3- i 4-osiowych. Występują-

cy z nim system ECAS (ang. Electronically 

Controlled Air Suspension) zwiększa sta-

bilność pojazdu, dopasowując pracę zawie-

szenia do warunków drogowych i obciąże-

nia ładunkiem. Reguluje również ciśnienie 

hamowania w  zależności od nacisku na 

osie. Zmniejsza koszty obsługi, ogranicza-

jąc zużycie ogumienia. 

Odporne na zabrudzenie hamulce bębno-

we można zastąpić tarczowymi, które zna-

komicie sprawdzą się w  pojazdach rzadko 

poruszających się po niestabilnym podłożu. 

Wybór ramy, typu zawieszenia oraz roz-

miar kół mają wpływ m.in. na wartość kąta 

natarcia i  prześwitu, a  te z  kolei należą do 

czynników determinujących zdolność po-

konywania trudnego terenu. 

Wysoki moment

Równie istotne znaczenie w trudnych wa-

runkach jazdy ma układ napędowy. Silniki 

Iveco słyną z  doskonałych parametrów. Są 

bardzo nowoczesne i  wykorzystują elek-

tronikę tylko w  niezbędnym zakresie, co 

ułatwia eksploatację, obsługę serwisową 

i obniża koszty użytkowania. Wraz z wpro-

wadzeniem gamy jednostek Euro 6 osiągi 

jednostek napędowych jeszcze bardziej się 

polepszyły. Wyższa jest moc i moment ob-

rotowy, redukcji uległo natomiast zużycie 

paliwa, w czym niemała zasługa katalizatora 

Hi-SCR. Jest tak skuteczny, że inne układy 

utylizacji spalin, w tym rozbudowany EGR 

można było ograniczyć lub wyeliminować. 

Znacznie mniej obciążony jest fi ltr cząstek 

stałych, gdyż optymalizacja procesu spala-

nia doprowadziła do redukcji ilości sadzy. 

Dlatego Iveco zastosowało tańszy w obsłu-

dze fi ltr pasywny. 

W Trakkerze stosowane są 6-cylindrowe, 

rzędowe silniki Cursor 9 i  Cursor 13. Jed-

nostki Cursor 9 mają pojemność 8,7 l oraz 

moc i moment obrotowy: 310 KM/1300 Nm,

330 KM/1400 Nm, 360 KM/1650 Nm, 

400 KM/1700 Nm. Z kolei Cursor 13 o po-

jemności 12,9 l osiąga: 410 KM/2100 Nm,

450 KM/2200 Nm, 500 KM/2300 Nm. 

Współpracują z  nimi skrzynie biegów ZF. 

W lżejszych modelach są to ręczne skrzynki 

9-biegowe, w cięższych 16-biegowe ZF Eco-

split 4 z  układem pneumatycznego wspo-

magania zmiany biegu. 

Warte uwagi są zautomatyzowane skrzy-

nie EuroTronic II. Dzięki stworzonemu 

specjalnie na ich potrzeby oprogramowa-

niu do jazdy terenowej, skutecznie poma-

gają pokonywać bezdroża. Konsekwencją 

ich stosowania jest wydłużenie żywotności 

układu napędowego i ograniczenie kosztów 

serwisu. Zautomatyzowana skrzynka zapo-

biega przede wszystkim typowemu w bran-

ży budowlanej przyspieszonemu zużyciu 

sprzęgła. 

W  zależności od konfi guracji napędu, 

Trakker wyposażany jest w  stosowne blo-

kady mechanizmów różnicowych, podwyż-

szające jego dzielność w terenie. 

Dostępny z  niektórymi jednostkami jest 

hamulec silnikowy CEB (ang. Combined 

Engine Brake), który łączy hamulec dekom-

presyjny oraz „górski”, dławiący wydech 

spalin. Wykorzystuje zawór motylkowy, 

Na skali 
trudności
Iveco ma szeroką ofertę 
pojazdów użytecznych 
na placu budowy: 
od lekkich, dostawczych 
do najcięższych. Doświadczeniu
konstruktorów zawdzięczają 
doskonałe własności, zarówno 
gdy mowa o ładowności, 
jak i zdolności pokonywania 
trudnego terenu. 

Daily 4×4 może być nie tylko lekkim, 
uniwersalnym środkiem transportu, ale 
nośnikiem sprzętu specjalistycznego. 

Iveco Trakker jest dojrzałą konstrukcją, 
sprawdzoną w ekstremalnych warunkach. 

www.truck-van.pl
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znajdujący się w  kolektorze wydechowym. 

Zawór wytwarza ciśnienie zwrotne gazów 

wydechowych, które zmniejsza obroty sil-

nika i  zwiększa siłę hamowania. Podobnie 

jak inne, stosowane przez Iveco zwalniacze 

ogranicza zużycie hamulców zasadniczych 

i koszty obsługi. 

Ciężki i najcięższy

Trakker proponowany jest jako podwo-

zie z  napędem 4×2, 6×4, 6×6, 8×4 i  8×8 

oraz jako ciągnik siodłowy: 4×2, 4×4, 6×4 

i  6×6. Do tego modelu można zamówić 

krótką kabinę Hi-Land lub niską, sypialną 

Hi-Track. Aby ułatwić nabywcom wybór, 

Iveco proponuje gotowe rozwiązania pod 

postacią podwozi, których cechy prede-

stynują je do określonych zadań, np. jako 

wywrotki lub betonomieszarki. Niemniej 

możliwości indywidualizacji są prawie 

nieograniczone. Trakker może być bardzo 

specjalistycznym narzędziem, do czego 

przyczynia się współpraca w ramach kon-

cernu z  fi rmą Astra, specjalistą od naj-

cięższych pojazdów, w  tym ciągników do 

ładunków ponadnormatywnych. 

Gama Astry stanowi swego rodzaju 

uzupełnienie oferty Trakkera, przezna-

czone dla odbiorców, którzy traktują cię-

żarówkę na równi z maszyną budowlaną. 

W  jej ofercie występują cięższe pojazdy 

oraz nieobecne w  Trakkerze podwozie 

8×6. Firma proponuje model HD9 oraz 

cięższy HHD9, który w wariancie 6×6 ma 

dmc 50 t, a 8×6 – 63 t. W zestawie Astry 

mogą osiągać dmc przekraczającą 250 t. 

Oprócz samochodów ciężarowych Astra 

produkuje wozidła: przegubowe ADT 

i sztywne RD. 

Astra korzysta z  silników Iveco o  mocy 

dochodzącej do 560 KM. Oprócz skrzyń 

ręcznych i zautomatyzowanych w ofercie są 

klasyczne „automaty” z przekładnią hydro-

kinetyczną. Łagodnie przenosząc na koła 

moment obrotowy, ułatwiają jazdę w  tere-

nie, a z punktu widzenia kierowcy są prak-

tycznie bezobsługowe. Kabiny ze stalowym 

szkieletem i poszyciem z  tworzywa sztucz-

nego mają 4-punktowe zawieszenie. Są lek-

kie i wygodne na bezdrożach. 

W kontakcie 

Iveco ma pojazdy o  podwyższonej zdol-

ności do jazdy terenowej w  każdej klasie 

tonażu. Eurocargo i Daily oferowane także 

w wersjach 4×4 zaspokajają potrzeby użyt-

kowników oczekujących zwartego, lekkie-

go środka transportu lub nośnika sprzętu 

specjalistycznego. Przy pomocy pojazdów 

Iveco można wykonać praktycznie każde 

zadanie. 

W  dodatku oszczędzając sobie wydat-

ków. Iveco proponuje szereg nowoczesnych 

usług, które temu sprzyjają. Zarządzanie 

fl otą i  realizacją zleceń usprawnia system 

telematyczny Iveconnect Fleet. Prawidło-

wą obsługę zapewnia kilka wariantów pro-

gramu Elements, a  w  nagłej potrzebie do 

dyspozycji jest całodobowa pomoc tech-

niczna. Dostęp do niej ułatwia Iveconnect. 

Nowoczesne usługi ułatwiające racjonalną 

eksploatację w połączeniu z wytrzymałością 

i  wysokimi osiągami pojazdów sprawiają, 

że Iveco odpowiada na wszystkie potrzeby 

współczesnego placu budowy. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Iveco 

Zarówno jako ciągnik, jak i podwozie 
Trakker może mieć napęd tylko tylnych 

Iveco to nie tylko wytrzymałe pojazdy, ale również nowoczesne usługi, 
w tym programy serwisowe dopasowane do potrzeb użytkowników oraz 
system telematyczny, który pozwala racjonalnie zarządzać flotą. 

Eurocargo przy zwartych wymiarach oddaje do dyspozycji 
sporo miejsca na zabudowę i dodatkowy osprzęt. Wariant 4×4 
ma bardzo dobre własności terenowe. 

bądź wszystkich osi. Dobierając grubość podłużnic ramy oraz typ zawieszenia, 
można tworzyć pojazdy o pożądanych własnościach. 
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Zabudowy samowyładowcze mogą być 

montowane na podwoziach samocho-

dów ciężarowych, a  także przyczep 

i  naczep. Na ich budowę składa się skrzynia 

mocowana do ramy, siłownik hydrauliczny, 

a w konstrukcjach tylnozsypowych także sta-

bilizator wywrotu. To jedynie uproszczony 

schemat budowy, która w przypadku profesjo-

nalnie przygotowanych pojazdów jest o wiele 

bardziej złożona. Istotne z  punktu widzenia 

bezpieczeństwa elementy to rama odporna 

na skręcanie, krótki rozstaw osi, a w przypad-

ku wywrotek tylnozsypowych także sworznie 

obrotu wywrotki zamocowane możliwie jak 

najbliżej ostatniej osi, czy umieszczenie mo-

cowania siłownika do ramy przed środkiem 

ciężkości pojazdu. Te cechy zmniejszają ryzy-

ko wywrócenia pojazdu podczas rozładunku.

Lekko, średnio, ciężko

Zabudowy można podzielić na kategorie 

wagowe według ładowności. Wywrotki ultra-

lekkie montowane są na dwuosiowych pod-

woziach pojazdów  o dmc do 6,5 t. Następnie 

wyróżniamy wywrotki lekkie (6,5÷18 t dmc) 

i średnie (18÷26 t dmc), także wykorzystują-

ce podwozia dwuosiowe, czasem trzyosiowe. 

Najwyższą kategorię stanowią wywrotki cięż-

kie stosowane w pojazdach trzy- i czteroosio-

wych o dmc powyżej 26 t. Powyższa klasyfi -

kacja ma charakter orientacyjny.

Wywrotki ultralekkie i lekkie przeznaczone 

są do prac pomocniczych, a po dodaniu żu-

rawia zamieniają się w  pojazdy uniwersalne 

służące do przewozu materiałów sypkich oraz 

np. ładowanych na paletach. Średnie i przede 

wszystkim ciężkie wywrotki służą głównie 

do przewozu materiałów sypkich o  różnym 

stopniu granulacji. Najcięższe pojazdy mają 

dopuszczalną masę całkowitą większą od 

dopuszczalnej na polskich drogach, jednak 

ich potencjał jest wykorzystywany głównie 

w kopalniach i na placach budów, w ramach 

których transportują np. urobek skalny.

Do tyłu i na boki

Kolejną cechą konstrukcyjną wywrotek 

są systemy wyładowcze. Ładunek można 

rozładować na boki, lub to tyłu, w  zależ-

ności od tego ile i które burty są otwierane. 

Wyróżniamy wywrotki jednostronne, dwu-

stronne i trójstronne.

Najbardziej uniwersalne są wywrotki trój-

stronne. Pozwalają na rozładunek w trzech 

kierunkach, czyli na boki i do tyłu, co uła-

twia manewrowanie i dogodny podjazd na 

miejsce rozładunku. Te cechy w połączeniu 

z szeroką ofertą w zakresie ładowności i ob-

jętości sprawiają, że cieszą się one najwięk-

szą popularnością.

Firmy budowlane w Londynie coraz częściej wybierają pojazdy 
przyjazne rowerzystom. Na zdjęciu wywrotka na podwoziu Volvo FE 
6×2 z kabiną LOW zaprojektowaną z myślą o śmieciarkach.

Naczepa wywrotka Schmitz Cargobull SKI 24SG 9.6AK ma 
ramę typu Gooseneck (gęsia szyja), co pozwoliło obniżyć 
wysokość załadunku. W połączeniu z aluminiową konstrukcją 
znacząco obniża to środek ciężkości. 

Duży wybór
Rozważając zakup pojazdów z nadwoziem samowyładowczym, 
zwanych popularnie wywrotkami, powinniśmy zacząć od 
określenia, jakiego rodzaju materiały mamy zamiar przewozić. 
Od tego zależy tonaż, objętość wywrotki, rodzaj zabudowy, 
materiał z jakiego ją wykonano, a także wyposażenie 
dodatkowe, którego też nie powinniśmy lekceważyć.

Stalowa naczepa wywrotka Meiller MHPS 44/3 do transportu materiałów sypkich. Jej masa zaczyna 
się od 5,2 t. Zabudowa typu halfpipe o pojemności 22 m3 jest znacznie niższa dzięki spłaszczonemu 
kształtowi muldy. Obniża to środek ciężkości pojazdu oraz wysokości załadunku. 
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Konstrukcje dwustronne nie są szcze-

gólnie popularne. W  budownictwie 

można spotkać wywrotki ze sztywnymi 

ścianami przednią i  tylną umożliwiające 

rozładunek na boki. Z  tyłu można wte-

dy zamontować żuraw. Są też oferowane 

wywrotki dwustronne z rozładunkiem na 

jedną stronę i do tyłu. W stosunku do trój-

stronnych zapewniają większą sztywność 

konstrukcji.

W  wywrotkach jednostronnych ładunek 

można wysypać tylko na jedną stronę. Dziś 

najpopularniejsze w  tej grupie są wywrotki 

tylnozsypowe, czyli z  rozładunkiem za po-

jazdem. Są to przeważnie wywrotki o dużych 

tonażach przeznaczone do ciężkiej pracy.

Klapa czy drzwi?

Kolejną cechą, wg której można po-

dzielić wywrotki, jest ich budowa. Lżejsze 

konstrukcje, zwłaszcza trójstronne i  dwu-

stronne mają kształt prostopadłościenny 

(klasyczny), czyli przednia i  tylna ściana 

oraz burty ustawione są pionowo, a podło-

ga jest płaska. Objętość takiej skrzyni zależy 

od przeznaczenia, niskie burty dominują 

w  lekkich wywrotkach. Po drugiej stronie 

skali są np. specjalistyczne wywrotki do 

przewozu węgla mieszczące ponad 30 m3 

przy zabudowie na podwoziu samocho-

du ciężarowego oraz bardziej uniwersalne 

o mniejszych objętościach służące do prze-

wozu gruzu, kamieni czy rozdrobnionego 

urobku skalnego.

Wywrotki jednostronne są najbardziej 

zróżnicowane pod względem budowy. 

Mogą mieć przednią ścianę pochyloną do 

przodu. To rozwiązanie poprawia rozkład 

mas i  zmniejsza ciężar wywrotki. Dzięki 

temu można je montować na trzyosiowych 

podwoziach samochodów ciężarowych, 

zamiast czteroosiowych. Tylna klapa także 

może być ustawiona pod kątem. Zmniej-

sza ona otwór powstający przez odchylenie 

tylnej klapy podczas rozładunku. Do pracy 

w  kopalniach wykorzystuje się wywrotki 

z  podniesioną podłogą w  tylnej części, co 

zapobiega zsuwaniu się ładunku podczas 

jazdy po nierównym terenie.

Ciężkie wywrotki pracujące na budowach 

mają konstrukcję rynnową ułatwiającą 

rozładunek materiałów sypkich. Objętość 

skrzyni jest mniejsza, podobnie jak masa 

własna, co pozwala na zwiększenie ładow-

ności. Relatywnie niskie burty ułatwiają 

załadunek i  obniżają środek ciężkości. Po-

chylenie przedniej ściany poprawia rozła-

dunek, materiał ma mniejszą tendencję do 

zalegania przy niej, co ma szczególne zna-

czenie np. podczas transportu wilgotnego 

piachu. Tego typu wywrotki służą ponadto 

Lekka wywrotka tylnozsypowa zamontowana na 
podwoziu Isuzu. Opcjonalny żuraw HDS Palfinger 
zwiększa uniwersalność pojazdu, umożliwiając 
załadunek i rozładunek materiałów na paletach.

Do transportu nierozdrobnionego materiału skalnego 
wykorzystuje się wywrotki rynnowe na podwoziach 
czteroosiowych, jak ta firmy KH-Kipper – model W1MV 
z tylną klapą podnoszoną hydraulicznie.

Trzyosiowa naczepa wywrotka tylno-
zsypowa z klapą wewnętrzną. Rama 
pojazdu została zabezpieczona poprzez 
ocynkowanie ogniowe.

www.joskin.com

Trans-KTP

 tel.: 67 216 82 99  
e-mail: handlowy@joskin.com

Od 9 do 27 ton 
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nych w  górnej części burt, coraz częściej 

spotyka się też klapy otwierane hydrau-

licznie zwłaszcza w  wywrotkach jedno-

stronnych. Zapobiega to ich uszkodzeniu 

podczas rozładunku np. nierozdrobnione-

go materiału skalnego. W  ekstremalnych 

wypadkach tylna klapa może zostać zde-

montowana. Niektóre wywrotki, zwłaszcza 

te z  podniesioną podłogą w  tylnej części, 

pracujące w  kopalniach, mogą być zama-

wiane bez tylnej klapy.

Wywrotki klasyczne, a  także te z pochy-

loną przednią ścianą, mogą zamiast tylnej 

klapy być wyposażone w drzwi dwustronne. 

Takie rozwiązanie nie ma szerokiego zasto-

sowania w  budownictwie, ale pozwala np. 

na transport długich przedmiotów, jak rury 

czy pręty wystające poza skrzynię.

W  budownictwie drogowym występują 

specjalne wywrotki do przewozu asfaltu. 

Coraz częściej mają odpowiednią konstruk-

cję tzw. termosu pozwalającą na utrzymy-

wanie odpowiedniej temperatury podczas 

transportu z  wytwórni mas bitumicznych 

na miejsce budowy. Szczególnym elemen-

tem do rozładunku jest lej do asfaltu.

Stal czy aluminium?

Wywrotki mogą być zbudowane z  róż-

nych materiałów. Ich szczególne cechy 

nabierają znaczenia wraz ze wzrostem ła-

downości. Ramy zabudów stosowanych 

w  budownictwie muszą być wytrzymałe 

i odporne na trudy wieloletniej pracy, dla-

tego do ich wykonania najczęściej stosuje 

się stale o  wysokiej wytrzymałości (np. 

Strenx). Wywrotki do lżejszych zastoso-

wań mogą mieć ramy ze stopów lekkich. 

Z  kolei skrzynie wywrotek wykonuje się 

ze stali trudnościeralnej (np. Hardox). 

Spotyka się też wywrotki ze skrzyniami 

wykonanymi z  odpornych na ścieranie 

stopów aluminium, jednak trzeba mieć 

na względzie, że mimo wszystko jest to 

materiał mniej odporny na uszkodzenia 

i  nie wraca do pierwotnego położenia po 

odkształceniu. W  budownictwie sprawdzi 

się np. w  transporcie piachu, ale do prze-

wozu żwiru, gruzu czy kamieni zdecydo-

wanie lepiej wybrać odporniejszą i  tańszą 

w  zakupie zabudowę stalową. Niezależnie 

od materiału warto pomyśleć o odpowied-

nim zabezpieczeniu antykorozyjnym, jak 

do przewozu gruzu, żwiru i  wielu innych 

materiałów.

Burty w  wywrotkach dwu- i  trójstron-

nych mogą być zamocowane do podłogi, 

co ułatwia załadunek i  rozładunek palet, 

lub odchylać się wahliwie przy mocowaniu 

górnym, co służy do rozładunku materia-

łów sypkich. Tylna klapa może być otwie-

rana wahliwie na zawiasach umieszczo-

ZW Coal to specjalistyczna wywrotki firmy Wielton przeznaczona do przewozu węgla. 
Ma ona większą objętość niż typowe wywrotki o tej samej długości.

Najlżejsze wywrotki montowane są na podwoziach 
samochodów dostawczych. 

Drzwi zamiast tylnej klapy pozwalają na przewóz długich ładunków.

Wywrotka Joskin Trans-KTP 27/65 została zaprojektowana do najtrudniejszych prac. Burty, podłoga 
i klapa tylna są zbudowane ze stali Hardox 450. Standardowo jest wyposażona w zawieszenie 
hydrauliczne Hydro-Tridem oraz w dwie osie skrętne wymuszające (oś przednia i tylna), co zwiększa 
dodatkowo jego zwrotność.

www.truck-van.pl
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choćby cynkowanie ogniowe. Wydłuża to 

żywotność sprzętu i  zmniejsza późniejsze 

koszty konserwacyjne.

Wywrotki mogą być wyposażone 

w  różnego rodzaju osprzęt, tak wbudo-

wany w  konstrukcję, jak i  dokładany. 

Do tej pierwszej grupy należy np. pod-

grzewanie podłogowe, które zimą zapo-

biega przymarzaniu ładunku sypkiego 

(np. piachu) do skrzyni, co może zabu-

rzyć rozkład masy podczas rozładunku 

i  w  szczególnych wypadkach doprowa-

dzić do przewrócenia się pojazdu. Do 

drugiej zaliczymy żuraw, który w  lżej-

szych wywrotkach ułatwia załadunek 

i rozładunek paletowy.

Wybór wywrotek, nawet jeśli ograni-

czymy się do zastosowań w  branży bu-

dowlanej, wciąż jest ogromny, a przecież 

większość oferowanych modeli dostęp-

nych jest w różnych długościach, co jesz-

cze bardziej komplikuje podjęcie decyzji. 

Jeśli mamy określony profi l działalności 

i poszukujemy nadwozia do konkretnych 

celów, będzie nam łatwiej. Nieco trudniej 

znaleźć wyrotkę uniwersalną spełniającą 

wszystkie stawiane przed nią oczekiwa-

nia. Ale cóż, życie to właśnie sztuka wy-

boru. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. Henschel Engineering, Fliegl, Isuzu, 

Joskin, KH-Kipper, Meiller, Schmitz, Volvo, 
Wielton, Zasław

Nowoczesna wywrotka tylnozsypowa typu termos do przewozu mas bitumicznych potrafi 
podtrzymywać temperaturę asfaltu, by nie tracił on swoich właściwości przed wylaniem.

HP Vario firmy Wielton to przykład wywrotki stalowej o zredukowanej masie 
o ok. 500 kg w stosunku do klasycznych rozwiązań tego typu. 
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P rzekazane pojazdy to Mercedesy 

Arocsy 4145 8×8/4 z 13-litowymi sil-

nikami o mocy 450 KM. Zastosowano 

w nich najnowsze rozwiązania, które weszły 

to oferty producenta w październiku ubie-

głego roku. Mają one na celu jeszcze więk-

sze ograniczenie zużycia paliwa, wydłuże-

nie okresów między głównymi naprawami 

i w związku z  tym zwiększenie mobilności 

pojazdu. Zabudowa natomiast to nowy typ 

wywrotki Meiller, który został po raz pierw-

szy zaprezentowany w  2016 roku na Bau-

mie. Zoptymalizowano ją pod względem 

wytrzymałości i  masy, którą zredukowano 

o 300 kg. Zamówione pojazdy mają wzmoc-

nione mosty i  całe podwozie oraz zwięk-

szoną wytrzymałość kiprów. Na wywrotkę 

można załadować nominalnie 36 t ładunku. 

Na życzenie zamawiającego wzmocniono 

również błotniki aluminiowe oraz zastoso-

wano regulację dozowania materiału.

„Firma IMKOP zamawia pojazdy z  naj-

mocniejszymi rozwiązaniami, jakie mogą 

być oferowane w  tego typu ciężarówkach. 

Z przodu osie mają nośność 9 t, z  tyłu 16. 

Silnik o mocy 450 KM i 13 l pojemności to 

wystarczające parametry w tego typu dzia-

łalności. Dwa lata temu nam zaufali i  za-

mówili Arocsa 4145. Teraz podpisaliśmy 

kontrakt na 20 pojazdów” – mówi Grzegorz 

Kowalewski, doradca handlowy Samochody 

Ciężarowe, Sobiesław Zasada Automotive 

Sp. z o.o.

Nieprzypadkowy wybór

IMKOP to rodzinna fi rma. Została zało-

żona przez Ireneusza Machuta 22 lata temu. 

Obecnie ojcu pomagają synowie, a  wraz 

z  nimi cała rodzina. Firma głównie wyko-

nuje prace związane z budową dróg i ciągów 

komunikacyjnych. Przemierzając Polskę, 

można łatwo natrafi ć na charakterystyczne 

czerwone pojazdy pokonujące rozkopane 

place budów. 

„Bardzo się cieszymy, że możemy nasze 

pojazdy przekazać fi rmie IMKOP i  mamy 

nadzieję, że będą ciężko pracowały z  po-

żytkiem dla fi rmy” – powiedział Krzysztof 

Adamiuk, prezes zarządu Meiller Polska 

podczas uroczystego przekazania.

IMKOP w swojej fl ocie ma 100 pojazdów 

ciężarowych i ponad 250 jednostek sprzęto-

wych (maszyn do prac budowlanych, w tym 

wozidła, równiarki, walce itp.). Oprócz po-

jazdów budowlanych posiada również cią-

gniki długodystansowe.

„W  swojej fl ocie mamy różne marki sa-

mochodów, wszystkie przetestowaliśmy 

i  nie ma nic lepszego w  teren od Arocsa 

z napędem 8×8 – mówi Bartłomiej Machu-

ta i dodaje: Wywrotki Meillera mieliśmy od 

początku naszej działalności. Sprowadza-

liśmy samochody z  Niemiec, prawie 100% 

z zabudowami tej marki. Obecnie wykorzy-

stujemy zabudowy też innych producentów, 

ale Meiller jest dla nas najlepszy. Wyróżnia 

się bezawaryjnością i wyższą ceną podczas 

odsprzedaży”. 

Wytrzymałość i  niezawodność to cechy 

najbardziej pożądane w  fi rmie IMKOP. Po-

jazdy są tam eksploatowane po 10 lat. Prze-

jeżdżają rocznie niewiele, bo od 20 do 30 tys. 

km. Za to kiprowań mają sporo, ponieważ 

dziennie wykonują po 50 kursów. Dlatego 

ważny jest czas potrzebny na opróżnienie 

skrzyni. Oszczędzając 2 min na jednym roz-

ładunku, przy założeniu, że odbywa się ich 50 

dziennie, można skrócić czas pracy o ok. 100 

min, czyli 1,5 godziny. Tyle pozwalają zaosz-

czędzić nowe wywrotki Meiller. Niemiecki 

producent wykorzystuje w  swoich zabudo-

wach własną hydraulikę: siłowniki, pompy, 

systemy zaworów i dzięki temu może zopty-

malizować konstrukcję mechanizmu wywro-

tu. System wysokociśnieniowy w połączeniu 

z pompą tłoczkową pozwala pracować przy 

wyższych ciśnieniach, dzięki temu urządze-

nie może szybciej działać. 

Zgrany duetZgrany duet

Pod koniec marca firma IMKOP odebrała 20 ciężarówek Merce-
des Arocs z zabudową samowyładowczą Meiller. Można je teraz 
zobaczyć, jak pracują przy budowie drogi S17 koło Garwolina.

Specjalnie na życzenie firmy IMKOP 
Meiller zastosował wzmocnienie 
błotników, które wcześniej nie 
wytrzymywały trudniej pracy w terenie.

Klapa z tyłu ma regulację 
wysypu, dzięki czemu można 
pojazdy wykorzystywać do 
różnych prac drogowych.

Nowy stabilizator o trapezowym przekroju z tyłu daje wywrot-
ce o 30% większą odporność na skręcanie. W celu zwiększenia 
stabilności przechylania prowadnicę ramy przesunięto w kierunku 
środka pojazdu, gdzie dłużej prowadzi muldę przy przechylaniu.
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JOST Weight Optimiser 27 to wspornik miecha 
pneumatycznego wykonany z kutego aluminium. 
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych tech-
nologii powstał trwały i wytrzymały wspornik o nie-
zwykłym kształcie, zmniejszający masę osi o 9 kg, 
co daje 27 kg na trzyosiowej naczepie. Jest on 
dostępny opcjonalnie dla wielu osi z rodziny DCA 
z 300-milimetrowym miechem pneumatycznym. 
Przeznaczony jest do wszystkich typów pojazdów: 
klasycznych naczep firanek, cystern, wywrotek i po-
jazdów specjalnych. Weight Optimiser 27 to innowa-
cyjne rozwiązanie idealne dla firm transportowych 
oczekujących najwyższej jakości i niskiej masy. ▐

Fot. JOST

Tylko 27 kg

Kolejna zmiana to stabilizator nożyco-

wy, który zapobiega wywróceniu pojazdu 

podczas kiprowania, a w razie wywrócenia 

chroni pojazd przed uszkodzeniem. Meil-

ler w  odróżnieniu od innych producentów 

zabudów samowyładowczych stosuje od-

dzielny stabilizator, umiejscowiony poza 

siłownikiem, poprawia to działanie siłow-

nika i  optymalizuje jego pracę, zwiększa 

szybkość działania i  ogranicza zewnętrzne 

zużycie. 

W nowej zabudowie Meillera zastosowa-

no nowy stabilizator, który jest o  ok. 30% 

sztywniejszy od poprzedniego. Punkty jego 

mocowania przesunięto do przodu, dzięki 

czemu nie ma ryzyka wahnięcia. Stabiliza-

cja zaczyna się od razu, w momencie pod-

noszenia skrzyni. 

Nowe zabudowy Meillera mają również 

zmieniony kształt skrzyni załadowczej, 

przekonstruowano ramę pomocniczą, wy-

sokość nadwozia przy tej samej pojemno-

ści obniżono o 12,5 cm. Nowa konstrukcja 

sprawia, że wszystko jest niżej osadzone, 

niżej znajdują się łożyska wywrotu i środek 

ciężkości pojazdu. Łatwiej jest też załado-

wać taki pojazd.

Bez problemu

Firma IMKOP cały czas się rozrasta. Przy 

tak dużym parku maszynowym trudno jest 

poradzić sobie z zarządzaniem bez wsparcia 

elektroniki. Dlatego w  nowo odebranych 

pojazdach zainstalowano system Fleet-

board. „Mamy coraz więcej maszyn i pojaz-

dów. Potrzebujemy wsparcia w zarządzaniu 

taborem. Dlatego wyposażyliśmy nasze po-

jazdy w system telematyczny” – mówi Bar-

tosz Machuta. 

Nowe samochody trafi ły w ręce doświad-

czonych kierowców. Właściciele fi rmy już 

w styczniu rozpoczęli przyjmowanie nowych 

pracowników z  myślą o  powiększającej się 

fl ocie. W  tym czasie zostali przeszkoleni 

i przydzielono im starsze pojazdy do pracy. 

Zamówione podwozia są przystosowane 

do trudnych warunków pracy. Przez dłuż-

szy czas będą pracowały na niskich biegach, 

wykorzystując wszystkie możliwości tere-

nowego układu przeniesienia napędu, dlate-

go są tak skonfi gurowane, żeby były mocne 

w terenie, a nie na asfalcie. 

„Firma IMKOP bardzo świadomie 

kupowała te samochody i  przełożenie 

tylnego mostu jest tak dobrane, żeby sa-

mochód miał jak największą mobilność 

w terenie. Wybrano skrzynie automatycz-

ne po to, żeby kierowca nie miał możli-

wości szarpania samochodem. Zapobiega 

to w  tych warunkach urwaniu wału, na-

ruszeniu konstrukcji pojazdu oraz nisz-

czenia sprzęgła. Gdy pojazd ze skrzynią 

automatyczną nie jest w stanie pojechać, 

następuje automatyczne kiprowanie i  sa-

mochód jedzie dalej” – podkreśla Grze-

gorz Kowalewski.

IMKOP korzysta z  serwisów Mercedesa 

w całej Polsce. „Nie mamy żadnych proble-

mów. Gdy mieliśmy awarię, dostaliśmy auto 

zastępcze” – dodaje Bartłomiej Machuta. 

Problemów nie ma również z  obsługą 

oferowaną przez Meillera. Serwisy rozlo-

kowane w całej Polsce oraz pomoc serwisu 

mobilnego zapewnia dobre warunki pracy 

fl ocie IMKOPU. W  razie potrzeby serwis 

dojeżdża na miejsce pracy pojazdu.

Ciekawy jest również wygląd nowych aut 

IMKOPU. Oprócz standardowych dla tego 

typu pojazdów „kogutów” na dachu, zain-

stalowano na kabinie dodatkowe oświetle-

nie i fanfary. Pojazdy wyróżnia ciemnoczer-

wony kolor. 

Odebrane ciężarówki rozpoczęły już 

pracę. Zostały zakupione głównie z  myślą 

o  kontrakcie z  fi rmą Budimex na budowę 

drogi S17 odcinek Garwolin o  długości 

25 km. Oprócz 20 ciężarówek fi rma odebrał 

również cztery ciągniki siodłowe do trans-

portu długodystansowego. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Nowa rama pomocnicza oraz bardziej 
brzuchaty kształt muldy obniżają środek 
ciężkości pojazdu, co zwiększa jego 
stabilność. Tak skonfigurowane pojazdy 
mogą śmiało rywalizować z wozidłami. 

Nowo opracowana skrzynia jest o około 
100 mm niższa niż w poprzednim modelu. 
Ponieważ ściany boczne stoją teraz prawie 
pionowo, ich grubość została zredukowana 
bez uszczerbku na stabilności. 

Nowo skonstruowana 
opcjonalna drabinka. 
Oszczędza miejsce, 
a ergonomiczny szybki 
zamek ułatwia obsługę. 

Podstawowa konstrukcja nowej muldy 
składa się tak jak dotychczas z 3 części. 
Obie ściany boczne oraz teraz szersza 
blacha podłogi są spawane na zakładkę, 
co bardziej stabilizuje konstrukcję.

Bartłomiej i Ireneusz Machuta z ciężarówką wypełnioną 
kluczykami do 20 nowych wywrotek.
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Jarosław Chałupka, kierownik Działu Zakupów w Feber

W toku ciągłych starań o to, by pojazdy powstające w naszej 
fabryce były coraz wydajniejsze i niezawodne, zobligowani je-
steśmy do stosowania najnowszych rozwiązań technicznych 
i materiałowych. Budowę podwozi opieramy o stale konstruk-
cyjne o wysokiej wytrzymałości. Korzystamy z doświadczeń 
najlepszych producentów i zarazem dostawców tego rodzaju 
stali na świecie. Efektem wieloletniej współpracy ze szwedzką 
firmą SSAB było m.in. nasze przystąpienie do programu My 
Inner Strenx. To program dla producentów, których celem są 
możliwie najlepsze produkty wykonane przy użyciu stali wyso-
kowytrzymałych. Strenx oferuje jeden z największych na świe-
cie wybór stali konstrukcyjnych pod względem wytrzymałości 
i zakresu wymiarów. Gwarancje SSAB dla Strenx obejmują 
zawężone tolerancje grubości, płaskości oraz podatności na 
gięcie. Własności stali: granica plastyczności, wytrzymałość na 
rozciąganie i udarność – są dokładnie testowane, co zapew-
nia niezawodność i powtarzalność w każdej dostawie. Dają 
one w efekcie precyzję i wydajność w obróbce warsztatowej, 
a przede wszystkim sprawiają, że nasze produkty są mocniej-
sze, lżejsze i bardziej proekologiczne.
Zastosowanie w pojazdach Feber stali najwyższej jakości nie 
ogranicza się jednak wyłącznie do podwozi. Od wielu lat jeste-
śmy posiadaczami certyfikatu SSAB Hardox in My Body. Jeśli 
nasi klienci potrzebują np. efektywnej kosztowo naczepy wy-
wrotki do przewozu złomu, wiemy, że skrzynia ładunkowa takie-
go pojazdu musi być wyjątkowo twarda, mocna i przede wszyst-
kim odporna na ścieranie. Ekstremalna odporność na ścieranie 
zawsze była najbardziej rozpoznawalną cechą blachy Hardox. 
Blacha ta ponadto zdolna jest wytrzymać duże obciążenia bez 
stałych odkształceń lub pęknięć. Stąd też klienci, widząc na na-
szym pojeździe logo Hardox in My Body, mogą być pewni, że 
otrzymują produkt najwyższej klasy od certyfikowanego partne-
ra programu – produkt, który, poprzez obniżoną masę własną, 
pozwoli zwiększyć ładowność i znacznie ograniczy zużycie pali-
wa, co w sposób oczywisty oszczędzi ich czas i pieniądze.
Ścisła współpraca z firmą SSAB nie tylko daje nam dostęp do 
najlepszych materiałów, ale zapewnia też wsparcie techniczne 
w zakresie projektowania, spawania, formowania i ścierania 
dzięki możliwości korzystania z wiedzy i doświadczeń grupy 
specjalistów SSAB z Knowledge Service Center”.

,,

Stosujemy najnowsze 
rozwiązania techniczne 
i materiałowe



Chodzi o  to, aby np. wyładunek towaru 

nastąpił najbliżej jak to możliwe miej-

sca dostawy. To szczególnie korzystne 

rozwiązanie, gdy nie ma czasu na oczekiwanie 

na rozładunek. Poza tym uzyskuje się nieza-

leżność kierowcy i optymalizację wydajności. 

W tym roku producenci takiego sprzętu ob-

serwują wzrost popytu.

Znaczącą część żurawi ich dystrybutorzy 

sami montują na podwoziach, ale też korzy-

stają z usług partnerów – fi rm produkujących 

zabudowy ciężarówek, np. skrzynie, hakowce 

czy wywrotki. Jeszcze kilka lat temu domino-

wały dostawy żurawi na pierwszy montaż, ale 

ostatnio znacznie wzrósł udział nabywców, 

którzy postanowili dołożyć taki sprzęt do eks-

ploatowanych już samochodów.

Wykorzystanie w  transporcie np. materia-

łów i  urządzeń budowlanych samochodów 

ciężarowych wyposażonych w  żurawie hy-

drauliczne lub wózki podwieszane pozwala na 

obsługę takiego transportu przez jedną osobę. 

Takie narzędzia, mimo że zmniejszają ładow-

ność ciężarówki, zapewniają samowystar-

czalność – załadunek, przewóz i  rozładunek 

obsługuje jeden kierowca-operator. Dlatego 

wielu dostawców, zwłaszcza materiałów bu-

dowlanych, inwestuje w pojazdy wyposażone 

w tzw. HDS-y. 

Podwieszane wózki widłowe są mniej po-

pularne niż żurawie, mimo że zapewniają 

większą mobilność (ciężarówka nie musi pod-

jeżdżać blisko miejsca rozładunku). Znajdują 

zastosowanie m.in. w  przemyśle drzewnym, 

jako urządzenia wykorzystywane w  przewo-

zie długich ładunków, z lub do miejsc o nie-

równym podłożu, także do przewozu oleju 

i  gazu, materiałów budowlanych, żywności 

oraz w  recyklingu. W  rolnictwie sprawdzają 

się przy ładowaniu i  rozładunku np. kostek 

sprasowanej słomy.

Według Daniela Świątka, dyrektora regio-

nalnego z fi rmy Lemarpol, która jest dilerem 

wózków francuskiej marki Manitou, wózki 

podwieszane są najczęściej wybierane przez 

przewoźników towarów na paletach, drobiu 

w  klatkach oraz dużych butli gazowych. Do 

innych ładunków częściej wybiera się żurawie.

Zestawy gotowe do pracy

Jak już wspomnieliśmy, dystrybutorzy żu-

rawi nie tylko sprzedają takie urządzenia, lecz 

także oferują ich montaż na podwoziach oraz 

proponują gotowe, skompletowane pojaz-

dy z  dźwigiem. Przykładem może być fi rma 

Na ostatnich metrach
Aby uniezależnić się od współpracy z „obcymi” urządzeniami załadunkowymi 
w transporcie różnych ładunków, często stosuje się małe żurawie zabudowane 
na podwoziach ciężarówek lub podwieszane wózki widłowe. Takie rozwiązanie 
logistyczne Manitou nazywa: „na ostatnich metrach”. 

Gotowy do pracy zestaw: żuraw Palfinger PK48002 – EH 
na podwoziu Volvo 6×4, z zabudową skrzyniową.

W najnowszej serii żurawi hydraulicznych Hiab system VSL+ sczytuje masę ładunku znajdującego się na skrzy-
ni ładunkowej pojazdu oraz ustala jej wpływ na stateczność auta podczas pracy z żurawiem rozłożonym.

Moffett M4 w nowej wersji NX zapewnia większą wydajność, podwyższony komfort 
operatora i jego bezpieczeństwo.
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ją niebezpiecznym sytuacjom wynikającym 

z niedoszacowania wagi ładunku na długości 

ramienia. 

Widać bez wysiadania 

W najnowszej serii żurawi hydraulicznych 

Hiab, o oznaczeniu X, producent zadbał o sta-

teczność pojazdu zabudowanego. W  celu 

poprawienia tego parametru wprowadzono 

system o  nazwie VSL+, który sczytuje masę 

ładunku znajdującego się na skrzyni ładunko-

wej pojazdu oraz ustala jej wpływ na statecz-

ność auta podczas pracy z żurawiem rozłożo-

nym. W  skrócie: zwiększenie masy pojazdu 

poprzez umiejscowienie na nim ładunku po-

prawia warunki stateczności. 

Nowa seria X to również nowy interfejs 

z poprawioną ergonomią oraz dodatkowymi 

informacjami generowanymi przez system: 

stateczność w  poszczególnych polach pracy 

żurawia oraz usystematyzowany i  estetyczny 

układ dźwigni rozdzielacza odpowiedzialnych 

za sterowanie funkcjami żurawia oraz nóg 

podporowych (głównych oraz dodatkowych).

Przewody hydrauliczne standardowo umie-

szczane na górnej powierzchni ramienia we-

wnętrznego zostały schowane w jego wnętrzu, 

minimalizując ryzyko uszkodzenia mecha-

nicznego. W efekcie wyeliminowano jakiekol-

wiek prowadzenie przewodów na zewnątrz 

konstrukcji.

Jak ujawnił Grzegorz Klimek, regionalny 

przedstawiciel handlowy w  fi rmie Cargo-

tec Poland (generalny przedstawiciel marki 

HIAB na Polskę), nowością, która została 

najbardziej entuzjastycznie przyjęta przez ry-

nek, jest najnowocześniejszy system wizyjny 

HiVisionTM, umożliwiający pracę żurawiem 

leśnym Loglift  bez opuszczania kabiny pojaz-

du przez kierowcę-operatora. System składa 

się z  szerokokątnych kamer 3D umieszczo-

nych przy kolumnie żurawia, joysticków za-

montowanych przy podłokietnikach fotela 

pasażera w  kabinie pojazdu oraz spektaku-

larnych gogli wizyjnych, które operator za-

kłada na głowę. 

O zwartej konstrukcji 

Seria HMF – Handy duńskiego producen-

ta, składa się z  żurawi w  zakresie 0,5 tm do 

3 tm przeznaczonych do mniejszych pojaz-

dów 2-osiowych o dmc od 2,8 do 7,5 t. Zostały 

zaprojektowane z myślą o łatwym montażu na 

podwoziu samochodowym.

Żurawie te mają zwartą konstrukcję, która 

pozwala zaoszczędzić przestrzeń ładunko-

wą, zarówno w  trakcie załadunku, jak i  po 

złożeniu żurawia. Szeroka gama zastosowań, 

zarówno w  połączeniu z  hakiem, jak i  z  ak-

cesoriami hydraulicznymi oraz duży zasięg 

pracy sprawiają, że te urządzenia są wszech-

stronnym narzędziem pracy. Wyposażane są 

w  systemy bezpieczeństwa i  kontroli pracy. 

Wskaźnik obciążenia zapewnia stałą kon-

trolę nad podnoszonym ładunkiem. Zawory 

Graco, w  ofercie której znajduje się pojazd 

do transportu drewna, na podwoziu MAN 

TGS 6×4 z żurawiem Epsilon M12Z91. To hy-

drauliczny żuraw leśny do drewna stosowego, 

o wysięgu 9,1 m. 

Firma zaprezentowała niedawno też za-

budowę składającą się z  żurawia Palfi nger 

typu PK48002 – EH na podwoziu Volvo 6×4, 

z  zabudową skrzyniową. Żuraw wyposażony 

jest w  zdalne sterowanie radiowe. Uniesiony 

element można bezpiecznie montować dzięki 

HPSC – zaawansowanemu systemowi kon-

troli stateczności w  pełnym zakresie obrotu 

(360°) z  bezstopniowym dostosowaniem 

udźwigu do aktualnego rozsunięcia podpór. 

W  pracy przydaje się też wyświetlacz stanu 

podparcia z obu stron żurawia, kontrola po-

łożenia transportowego (gdy ramiona żura-

wia są rozłożone nad skrzynią) oraz układ 

kontroli podpór w położeniu transportowym 

AUSW. Systemy zabezpieczenia przeciwprze-

ciążeniowego PAL 50 i NOT-AUS zapobiega-

Seria HMF – HANDY składa się z żurawi przeznaczonych 
do mniejszych pojazdów 2-osiowych. 

System wizyjny HiVisionTM umożliwia pracę żurawiem leśnym Hiab 
Loglift bez opuszczania kabiny pojazdu przez kierowcę-operatora.

Wózki podwieszane są często wykorzystywane 
przez przewoźników drobiu w klatkach (na 
zdjęciu: wózek Manitou TMT 27P).

Wózki podwieszane sprawdzają się też 
przy transporcie dużych butli gazowych 
(na zdjęciu: Manitou TMM25).
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można za pomocą jednej pompy hydraulicz-

nej napędzić żuraw oraz np. wywrotkę, za-

montowaną na pojeździe.

Sprytne trójkołowce 

Wózki podwieszane są rozwiązaniem łączą-

cym ze sobą cechy dwóch odległych od siebie 

urządzeń, powszechnie stosowanych w  dys-

trybucji różnego rodzaju towarów tj. HDS 

i wózka widłowego. Stosowane są do załadun-

ku i rozładunku towaru w różnych warunkach 

terenowych. Sprawdzają się w trudno dostęp-

nych miejscach, takich jak: centra miast, małe 

osiedla, a także place budów oraz tereny nie-

utwardzone.

Jednym z  czołowych producentów pod-

wieszanych wózków widłowych z teleskopem 

jest fi rma Manitou, która zdecydowała się 

rozwinąć swoją ofertę o  podwieszane wózki 

z masztem.

Pełna gama takich urządzeń Manitou 

(TMF – Truck Mounted Forklift ) obejmuje 

obecnie przemysłowe i półprzemysłowe wóz-

ki podwieszane TMM 20/TMT 25I, tereno-

we wózki podwieszane TMM25/TMT25S/

TMT27S i podwieszane wózki do drobiarstwa 

TMT 27P i TMT 25P. To trzykołowe pojazdy 

o  masie własnej 2000÷2600 kg, dysponujące 

udźwigiem do 2700 kg i wysokością podno-

szenia do 3,90 m. 

Przewidziano dla nich zastosowanie m.in. 

w transporcie żywności dla zwierząt, w prze-

myśle napojowym, spożywczym, recyclingu, 

transporcie butli gazowych, a  także lekkich 

i długich materiałów budowlanych.

Spalinowe i elektryczne

Jak poinformował nas Karol Czech, pro-

duct manager Moff ett w  fi rmie Cargotec 

Poland, w  2017 roku do sprzedaży weszła 

nowa wersja wózków Moff ett M4 NX. To 

najpopularniejszy model wózków na ryn-

ku europejskim. Nowa wersja NX zapewnia 

większą wydajność, komfort operatora i  jego 

bezpieczeństwo (zmieniona kabina, o  więk-

szej przestrzeni oraz lepszej widoczności, 

system GrandStart jeszcze bardziej ułatwia-

jący montaż i  demontaż wózka, oświetlenie 

LED w standardzie) oraz ułatwia obsługę ser-

wisową. Nowością w  NX, a  zarazem stan-

dardem jest pakiet Eco+, zapewniający re-

dukcję zużycia paliwa, niższą emisję spalin, 

niższy poziom hałasu oraz obniżenie kosz-

tów serwisowych. 

Mając w pamięci niedawne alarmy smogo-

we i coraz częstsze głosy o zamykaniu miast 

dla pojazdów z silnikami spalinowymi, należy 

wspomnieć o  wózkach Moff ett serii E, któ-

re są pierwszymi podwieszanymi wózkami 

widłowymi z  napędem elektrycznym – tzw. 

zero emisyjne, otwierające branży transporto-

wej możliwość realizowania różnych dostaw 

w nocy oraz w strefach ciszy. Według Karola 

Czecha takie elektryczne wózki mogą być co-

raz częściej wykorzystywane w branży trans-

portowej w zabudowach typu „double deck”.

Sprzedaż żurawi i wózków w ostatnich la-

tach powoli rosła, choć nie był to wzrost po-

równywalny z rozwojem rynku samochodów 

ciężarowych i  dostawczych. Producenci tego 

typu urządzeń liczyli na ożywienie sprzedaży 

w tym roku, m.in. związane ze zwiększeniem 

popytu na pojazdy budowlane i komunalne i... 

nie przeliczyli się.

Według Macieja Nowaka, menedżera pro-

duktu w fi rmie HYVA Polska, sprzedaż żurawi 

w tym roku znacznie wzrosła, szczególnie tych 

mniejszych, przede wszystkim za sprawą roz-

woju branży komunalnej. Jeszcze w ubiegłym 

roku fi rmy wywożące odpady i  nieczystości 

czekały na nowe przepisy dotyczące gospodar-

ki komunalnej, a teraz sytuacja się unormowa-

ła i zaczęły inwestować w sprzęt. ▐

Jerzy Kłosiński
Fot. Hiab, HMF, HYVA, Manitou, Moffet, 

Palfinger

bezpieczeństwa montowane są na wszystkich 

siłownikach hydraulicznych. W  przypadku 

pęknięcia węża hydraulicznego, zawór utrzy-

muje wysięgniki w obecnym położeniu. 

HMF ma w  ofercie agregaty elektro-hy-

drauliczne do zastosowania w  połączeniu 

z żurawiami. Agregat dostarcza olej do żura-

wia i jest zasilany z układu elektrycznego po-

jazdu. Jest to prosty sposób zasilania żurawia 

w pojazdach, które nie mogą być wyposażone 

w przystawkę odbioru mocy (PTO). W mo-

delach 270-K i  340-K, HMF oferuje możli-

wość sterowania radiowego, ułatwiającego 

posługiwanie się żurawiem. 

Spośród siedmiu modeli Handy najwięk-

szym popytem cieszy się żuraw 260-T2. Wa-

żące 300 kg urządzenie radzi sobie z podno-

szeniem np. 1,75-tonowej palety z ładunkiem.

Zaoszczędzić czas

Wprowadzane właśnie na rynek rozwiąza-

nie nazwane przez Hyva Magic Touch pozwa-

la kierowcy po stabilizacji pojazdu, za pomo-

cą jednego przycisku automatycznie rozłożyć 

żuraw do roboczej pozycji. Po zakończonej 

pracy za pomocą jednego przycisku moż-

na z  dowolnej pozycji złożyć automatycznie 

żuraw do pozycji transportowej. Ta prosta 

w użyciu funkcja ułatwia pracę nawet niedo-

świadczonym operatorom sprzętu i  pozwa-

la zwiększyć bezpieczeństwo oraz znacząco 

przyspieszyć pracę.

HYVA oferuje żurawie w  trzech seriach 

– HA, HB i  HC. Wszystkie wyposażone są 

w  system kontroli pracy i  stabilności. Urzą-

dzenia mogą być zasilane na dwa sposoby. 

Jednym z  nich jest „Power-Pack”, czyli tzw. 

elektro-pompa – rozwiązanie to umożliwia 

montaż żurawia na podwoziach bez możli-

wości montażu przystawki odbioru mocy. 

Drugi sposób – poprzez pompę hydrauliczną 

– stosowane jest na podwoziach z przystawką 

odbioru mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

Wszystkie żurawie HYVA wyposażane są 
w system kontroli pracy i stabilności.

Hyva Magic Touch pozwala kierowcy po stabilizacji 
pojazdu, za pomocą jednego przycisku automatycznie 

rozłożyć żuraw do roboczej pozycji.

www.truck-van.pl

5/2017 25TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTUrządzenia załadowczeUrządzenia załadowcze



Dystrybutorzy zwracają uwa-

gę na większe zaintereso-

wanie żurawiami samo-

jezdnymi ze strony wykonawców 

obiektów inżynieryjnych, takich 

jak mosty, wiadukty, tunele. 

A producenci mają do zaoferowa-

nia sporo nowości. Według przed-

stawicieli branży rynek żurawi 

samojezdnych w  Polsce od kilku 

lat utrzymuje się na ustabilizowa-

nym poziomie. Ponieważ jest to 

drogi sprzęt, często nabywcy decy-

dują się na egzemplarze używane. 

Z tego względu także ci najwięksi 

dystrybutorzy nowych żurawi 

oferują sprzęt z  drugiej ręki. Jak 

twierdzi Artur Heiduk z  fi rmy 

Liebherr-Polska, używane maszy-

ny stanowią około 80% sprzedaży 

fi rmy. Sprowadzane są z  zagrani-

cy, zazwyczaj po okresie leasingu, 

gdzie nabywcy oddają je w  rozli-

czeniu przy kupnie nowych.

Według Artura Heiduka w na-

szym kraju największym popy-

tem cieszą się żurawie o udźwigu 

60÷200 ton. Maszyny z  tego seg-

mentu są wykorzystywane m.in. 

w budownictwie mieszkaniowym. 

Zmalało ostatnio zapotrzebowa-

nie na ciężkie żurawie, 500-tono-

we i  podobne, które wykorzysty-

wane są do przewozu wiatraków, 

ponieważ rząd przystopował tego 

typu inwestycje.

Dźwigowy off-road

Nowością w  ofercie żurawi sa-

mojezdnych Liebherr (według 

Artura Heiduka do tej marki na-

leży około 85% polskiego rynku 

żurawi samojezdnych) w tym roku 

są żurawie terenowe – LRT 1090-

2.1 i  LRT 1100-2.1. Nowe dźwigi 

to przede wszystkim maksymalne 

bezpieczeństwo, możliwość jazdy 

off -road, wydajność i elastyczność.

Zmienna baza podparcia Va-

rioBase zapewnia bezpieczeństwo, 

większą elastyczność w  pracy 

i  większą moc. Poprzez zwiększe-

nie udźwigu przy podnoszeniu na 

podparciu, taka maszyna może wy-

konać pracę żurawia wyższej klasy.

Nowe dźwigi typu LRT im-

ponują zdolnością jazdy w  trud-

nym terenie. Charakteryzują się 

zwrotnością i dobrą sterownością 

– wszystkie koła skrętne i tzw. psi 

chód. Operator ma do dyspozycji 

wyjątkowo szeroką kabinę. Obsłu-

gę ułatwia przejrzyste i  intuicyjne 

sterowanie. Dla zwiększenia kom-

fortu pracy dźwigiem na dużych 

wysokościach, kabina może być 

przechylona do tyłu.

Dwuosiowy model LRT 1090-2.1 

dysponuje maksymalnym udźwi-

giem 90 t (2,50 m). Wysięgnik 

teleskopowy ma zasięg od 12 do 

47 m, końcówka kratowa od 10,5 

do 19 m. Także 2-osiowy dźwig 

LRT 1100-2.1 podnosi 100 t 

(2,50 m). Wysięgnik teleskopowy 

ma zasięg od 12,60 do 50 m, koń-

cówka kratowa od 10,5 do 19 m. 

W  obu przypadkach do napędu 

stosowany jest 6-cylindrowy diesel 

Cummins o mocy 194 kW. Napęd 

przekazywany jest na cztery koła. 

Wysyp premier 

Maciej Dobski, kierownik działu 

sprzedaży dźwigów i żurawi w fi r-

mie EWPA (jedyny autoryzowany 

diler Terex, Demag w  Polsce), za-

powiedział szereg premier żurawi 

marki Demag. Na rynek trafi  nowy 

ciężki model AC 300-6, czyli sze-

ścioosiowy, o  udźwigu 300 ton. 

Dysponuje on imponującym w tej 

klasie wysięgiem hydraulicznym 

80 m, a z przedłużeniem do 101 m. 

Kolejna premiera to nowa ro-

dzina pięcioosiowych żurawi De-

mag o  udźwigu 130÷250 t, które 

są kontynuacją modeli Explorer. 

Wśród nich uwagę zwraca AC 220 

z  udźwigiem 220 t i  podstawo-

wym wysięgiem hydraulicznym 

78 m, a z przedłużeniem – nawet 

99 m. Maciej Dobski podkreśla, 

że żurawie te dysponują systemem 

kontroli pracy z  menu w  języku 

polskim. To istotne z uwagi na to, 

Żurawie JMG o udźwigu 2÷60 t są alternatywą dla tradycyjnych wózków, 
mogą też zastąpić żurawie samojezdne.

Będzie co podnosić
Bieżący rok zapowiada się owocnie dla producen-
tów i dystrybutorów żurawi samojezdnych w Polsce.
Ruszają duże inwestycje infrastrukturalne, gdzie 
takie urządzenia są niezbędnym sprzętem.

Jedną z nowości w ofercie żurawi samojezdnych Liebherr jest żuraw 
terenowy LRT 1090-2.1.

W nowych dźwigach Liebherr LRT operator ma do dyspozycji wyjątkowo szeroką kabinę.

W tym roku na rynek trafia nowy ciężki żuraw Demag AC 300-6, czyli 
sześcioosiowy, o udźwigu 300 ton. Dysponuje on imponującym w tej klasie 
wysięgiem hydraulicznym 80 m, a z przedłużeniem do 101 m.
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że często operatorami takich ma-

szyn zostają doświadczeni, a więc 

i  starsi pracownicy, którzy nie 

zawsze znają dobrze języki obce. 

Wyposażone są też w asymetrycz-

ne pozycjonowanie podpór, pro-

gramowanie wysokości haka, czy 

programowanie wirtualnych stref, 

gdzie nie powinno wjechać ramię 

z ładunkiem.

W tym roku debiutuje na ryn-

ku też żuraw Demag AC 45 City, 

kompaktowy, przeznaczony prze-

de wszystkim do pracy w centrach 

miast. W jego konstrukcji przewi-

dziano tylko jedną, górną kabinę, 

a  mimo to może on jeździć po 

drogach. Jak wyjaśnił nasz roz-

mówca, chodzi o to, żeby operator 

nie przesiadał się z kabiny do kabi-

ny na krótkodystansowe przejazdy 

i w ten sposób oszczędzał czas.

W kooperacji 

Firma MAZ Auto Poland na 

tegorocznych targach Warsaw 

Bus i  MT TSL zaprezentowała 

żuraw o udźwigu 40 ton, osadzo-

ny na podwoziu 8×4. Ryszard 

Łodzikowski, prokurent w  fi rmie 

Żurawie MAZ Poland (autoryzo-

wany dystrybutor żurawi na pod-

woziach MAZ) poinformował, że 

samojezdny żuraw produkowany 

jest w  kooperacji ze światowym 

producentem tego typu sprzętu, 

fi rmą Zoomlion. Jest też wersja 

60-tonowa. MAZ nie miał do-

tychczas żurawi o udźwigu ponad 

32 ton, więc te nowe stanowią 

uzupełnienie oferty o wagę ciężką. 

Lżejszy ma wysięgnik 39,2 + 48,8 m,

a cięższy – 40,5 + 59,3 m. Ryszard 

Łodzikowski zwrócił uwagę, że 

obydwa żurawie nie przekraczają 

dopuszczalnych nacisków na oś 

(11,5 t). Uzyskano to m.in. dzię-

ki temu, że żuraw napędzany jest 

z  przystawki odbioru mocy od 

skrzyni biegów, nie ma własnego 

silnika. Według naszego rozmów-

cy w  Polsce jest duże zapotrze-

bowanie na małe 16÷20-tonowe 

żurawie.

Elektryczne z ładunkiem

Zakład Usługowo-Handlowy 

Elwiko Stanisław Dropik jest dys-

trybutorem żurawi samojezdnych 

o  napędzie elektrycznym fi rmy 

JMG Cranes. Produkowane przez 

JMG akumulatorowe żurawie 

typu pick & carry są urządzeniami 

o  udźwigu od 2 do 60 t. Zostały 

zaprojektowane do podnoszenia 

i przemieszczania się z ładunkiem. 

Są alternatywą dla tradycyjnych 

wózków, mogą też zastąpić żura-

wie samojezdne.

Dzięki ich niewielkim wymia-

rom i masie, możliwości pracy na 

krótkim wysięgu oraz napędowi 

elektrycznemu (nie ma emisji 

spalin) – są polecane do pracy 

w  pomieszczeniach zamkniętych, 

w warunkach specjalnych wymo-

gów sanitarnych (np. przemysł 

spożywczy) i bezpieczeństwa (stre-

fy zagrożone wybuchem). 

We wszystkich modelach JMG 

zarówno ruchami roboczymi, 

jak i  jazdą całego żurawia można 

sterować za pomocą nadajnika 

radiowego. Daje to możliwość wy-

konywania pracy przez jedną oso-

bę, która stojąc przed żurawiem, 

widzi podnoszony ładunek.  

Niewielkie gabaryty oraz możli-

wość zdemontowania przeciwwa-

gi sprawiają, iż żurawie JMG mogą 

być szybko i bezproblemowo zała-

dowane na naczepę oraz transpor-

towane na duże odległości.

Jak poinformowała Kamila Pe-

plińska, specjalista ds. sprzedaży 

i marketingu w fi rmie ZUH Elwi-

ko, obecnie na rynku obserwuje 

się duże zainteresowanie urządze-

niami transportu bliskiego. Klien-

tom zależy przede wszystkim na 

urządzeniach bezpiecznych, mo-

bilnych i wielozadaniowych.

W  przypadku urządzeń dźwi-

gowych montowanych na podwo-

ziach samochodowych porusza-

nie się po drogach publicznych 

nie przysparza tylu problemów, 

jak to jest w  przypadku żurawi 

szosowo-terenowych (integral-

nych, budowanych od podstaw 

w  fabrykach żurawi). Zazwyczaj 

naciski na osie w  tych ostat-

nich osiągają 12 t i  przekraczają 

dopuszczalne polskie normy. 

W praktyce często muszą jeździć 

nielegalnie. Na przejazd przez 

każdy most, każdą drogę, muszą 

zgodnie z  przepisami uzyskiwać 

zezwolenia, nawet jeżeli do prze-

jechania jest tylko kilka kilome-

trów. Tymczasem ich posiadacze 

zlecenia otrzymują często na 

kilka dni przed wykonaniem za-

dania. ▐

Jerzy Kłosiński
Fot. Demag, JMG, Liebherr, MAZ

Firma MAZ Auto Poland na tegorocznych targach Warsaw Bus i MT TSL 
zaprezentowała żuraw Zoomlion o udźwigu 40 t, osadzony na podwoziu MAZ 8×4

Niewielkie gabaryty oraz możliwość zdemontowania przeciwwagi sprawiają, 
iż żurawie JMG mogą być szybko załadowane na naczepę lub ciężarówkę oraz 
transportowane na duże odległości.

Dzięki niewielkim wymiarom i masie, możliwości pracy na krótkim 
wysięgu oraz napędowi elektrycznemu (nie ma emisji spalin) – żurawie 

JMG są polecane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
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W raz z  rozwojem silników równolegle 

 trwały prace nad olejami, które rów-

 nie skutecznie będą chronić najnow-

sze rozwiązania przed zużyciem. Oleje silniko-

we dostępne na rynku dzielą się w zależności 

od zastosowanej bazy na: mineralne, półsynte-

tyczne i  syntetyczne. Co ciekawe, podział ten 

nie jest sztywny i  w  poszczególnych krajach 

nazewnictwo może być płynne. Amerykański 

Instytut Naft y (American Petroleum Institute 

– API) podzielił bazy, z jakich produkowane są 

oleje, wyróżniając 5 grup: grupa I to produkty 

destylacji ropy naft owej (obecnie już praktycz-

nie nie stosowane poza specjalnymi olejami 

dla starych silników), grupa II – destylaty ropy 

naft owej poddane uszlachetnianiu (czasami 

wyróżnia się grupę II+ oznaczającą produkty 

z grupy II o podwyższonej jakości), grupa III 

– destylaty ropy naft owej poddane rozbudowa-

nemu uszlachetnianiu na czele z kilkakrotnym 

krakingiem (proces technologiczny stosowany 

w celu przerobu ciężkich frakcji ropy naft owej 

na benzynę i oleje) w obecności wodoru (cza-

sami wyróżnia się grupę III+ oznaczającą pro-

dukty z grupy III o podwyższonej jakości), gru-

pa IV to krótkołańcuchowce poliolefi ny (ang. 

polyalphaolefi ns – PAO) otrzymywane drogą 

syntezy chemicznej oraz grupa V – pozostałe 

bazy olejowe otrzymywane drogą syntezy che-

micznej – najczęściej oleje poliestrowe (ang. 

polyoester – POE).

Oleje, w skład których wchodzą bazy z gru-

py I i II (z ewentualnym niewielkim dodatkiem 

innych baz), nazywane są olejami mineral-

nymi. Oleje złożone z  baz z  grupy I  i  II oraz 

baz grup wyższych w określonej ilości to oleje 

półsyntetyczne. Aby mogły się tak nazywać, 

muszą zawierać minimalną ilość baz grup III, 

IV i V (baz dodatków) zależną od norm obo-

wiązujących w danym kraju – zazwyczaj jest to 

25 lub 30%. Olej zawierający w swej bazie 74% 

grupy II i 26% grupy III w jednym kraju może 

zostać zaliczony do półsyntetycznych (min. 

25%), a w innych do mineralnych (min. 30%).

Natomiast oleje syntetyczne zawierają bazy 

grupy III, IV i V. W Niemczech i Japonii oleje 

syntetyczne mogą zawierać tylko bazy z grup 

IV i V z ograniczoną ilością bazy grupy III (do 

20%). Oleje zawierające bazy grupy III w więk-

szej ilości są nazywane olejami w  technologii 

syntetycznej (lub podobnie). W innych krajach 

natomiast wszystko zależy od polityki konkret-

nego producenta (tzn. czy będzie rozróżniał 

oleje z bazami grupy III od tych z bazami grupy 

IV i V). Oleje zawierające same bazy grupy IV 

albo V są dostępne tylko do celów specjalnych. 

Zazwyczaj stosuje się mieszaniny z  przewagą 

jednej lub drugiej grupy (grupa IV jest trwal-

sza, a grupa V lepiej rozpuszcza dodatki).

Dzisiaj coraz więcej pojazdów w  ruchu 

międzynarodowym spełnia najwyższe nor-

my emisji spalin. Przedsiębiorcy doceniają 

niższy poziom zużycia paliwa i  preferencyjne 

stawki opłat drogowych. Najnowsze jednostki 

gwarantują też niższą awaryjność, co na dłu-

godystansowych trasach jest bardzo istotne. 

Powstaje więc pytanie: czy olej syntetyczny jest 

najlepszym wyborem dla silników najnowszej 

generacji? Zapytaliśmy o opinię ekspertów.

LowSAPS dla DPF-u

„W pełni syntetyczne oleje silnikowe wyko-

rzystują bazy olejowe, które nadają nowe wła-

ściwości produktom, zapewniając odpowied-

nią ochronę silnika, dłuższą pracę oleju bez 

wymiany oraz mniejszą liczbę dolewek. Takie 

produkty lepiej znoszą także cięższe warunki 

pracy, skrajne temperatury oraz duże obciąże-

nia – mają bardziej stabilne parametry. Mocną 

stroną nowoczesnych olejów syntetycznych 

jest także fakt, że mogą być wykorzystywane 

w  silnikach o  dużym przebiegu. Oznacza to, 

że jeden olej może obsługiwać całą fl otę po-

jazdów, co nie jest możliwe z wykorzystaniem 

olejów mineralnych” – mówi Cezary Wyszecki, 

ekspert techniczny Shell Polska.

Niższe zużycie paliwa, lepsza ochrona silnika i dłuższe 
życie filtra DPF. Oleje syntetyczne najnowszej generacji 
to już konieczność w silnikach z normą emisji Euro 6. 

Prosty Prosty rachunekrachunek

Cezary Wyszecki, 
ekspert techniczny Shell Polska

W pełni syntetyczne oleje silnikowe 
wykorzystują bazy olejowe, które na-
dają nowe właściwości produktom, 
zapewniając odpowiednią ochronę 
silnika, dłuższą pracę oleju bez wy-
miany oraz mniejszą liczbę dolewek”

,,

Andrzej Husiatyński, 
kierownik działu technicznego Total Polska

Większość najwyższych homologacji 
konstruktorów na najdłuższe prze-
biegi pomiędzy wymianami, to gene-
ralnie oleje syntetycznie, czasem pół-
syntetyczne. Są jednak wyjątki”

,,
Bogusław Borek, menedżer produktu, prze-

mysłowe i  motoryzacyjne oleje smarowe, 

ONDO sp. z o.o. podkreśla, że oleje syntetycz-

ne najnowszej generacji skuteczniej rozpraszają 

sadzę (sadza pojawia się w oleju, jako produkt 

niepełnego spalania oleju napędowego). Małe 

drobinki sadzy w oleju są mniej szkodliwe dla 

silnika niż sadza w postaci dużych grudek. Olej 

syntetyczny ma również podwyższoną odpor-

ność na utlenianie, dzięki czemu skuteczniej 

ochroni silnik, pozwala oszczędzić paliwo 

oraz wydłużyć przebiegi między wymianami. 

Podwyższona kontrola napowietrzania oleju 

poprawia skuteczność działania fi lmu smaro-

wego i  zwiększa ochronę elementów silnika 
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przed ścieraniem. Natomiast lepsza odporność 

na ścinanie poprawia trwałość fi lmu smarowe-

go, zachowuje osiągi oleju w stanie „jak nowy” 

i  zapewnia skuteczne smarowanie przy naj-

większych obciążeniach.

Podczas opracowywania normy emisji spa-

lin Euro 4 (wprowadzonej w  2006 r.) produ-

odparowujący z  komory spalania osadza się 

w  fi ltrze DPF i  proces biernej czy wymuszo-

nej regeneracji fi ltra nie usuwał niektórych 

związków, które były stosowane jako dodatki 

do oleju. To powodowało znaczne skrócenie 

żywotności fi ltra DPF (zatkanie) i  koniecz-

ność przedwczesnej, kosztownej jego wymiany. 

Wymusiło to zmianę formulacji olejów silni-

kowych na oleje Low SAPS (potocznie zwane, 

oleje niskopopiołowe), co znacznie zmniej-

szyło zatykanie fi ltra DPF”. Producenci olejów 

musieli więc opracować nową technologię do-

datków stosowanych do olejów silnikowych do 

pojazdów wyposażonych w fi ltr DPF. 

Europejskie Stowarzyszenie Konstruktorów 

Samochodowych (ACEA) opracowało spe-

cjalne procedury, normy i testy ACEA E6 i E9 

w  celu badania jakości olejów z  rodziny Low 

SAPs czy Mid SAPs, a  producenci pojazdów 

opracowali swoje, nowe, specjalne homologa-

cje. Od momentu wprowadzenia fi ltrów DPF 

konstruktorzy pojazdów zaczęli zalecać, a na-

wet nakazywać, pod groźba utraty gwarancji, 

stosowanie olejów spełniających odpowiednie 

homologacje czy normy ACEA. 

Obowiązująca od 2016 r. norma Euro 6 i jej 

rygorystyczne wymagania i  ograniczenia emi-

sji spowodowała, że w większości przypadków 

konstruktorzy pojazdów ciężarowych zmusze-

ni są stosować oba układy oczyszczania spalin. 

W związku z tym w większości przypadków do 

silników Euro 6 należy stosować oleje Low Saps. 

„Niskopopiołowe oleje syntetyczne cha-

rakteryzują się mniejszą zawartością fosforu, 

popiołów siarczanowych czy siarki, a  dzięki 

temu w trakcie spalania paliwa powstaje mniej 

zanieczyszczeń. Zwykłe oleje silnikowe mogą 

się przyczynić do skrócenia żywotności i wy-

dajności układu oczyszczania spalin” – mówi 

Łukasz Michniewicz, dział sprzedaży Europart.

Łukasz Michniewicz, 
dział sprzedaży Europart

Niskopopiołowe oleje syntetyczne 
charakteryzują się mniejszą zawarto-
ścią fosforu, popiołów siarczanowych 
czy siarki, a dzięki temu w trakcie 
spalania paliwa powstaje mniej zanie-
czyszczeń”

,,
Agata Koźmińska, menedżer 
ds. marketingu, Fuchs Oil Corporation 

Zaawansowany technicznie olej broni 
się przed utratą parametrów znacznie 
dłużej niż prosty, powszechnie zwany 
mineralnym”

,,
cenci pojazdów, aby sprostać wymaganiom, 

zaczęli stosować dodatkowe układy oczyszcza-

nia spalin. Większość zastosowała system SCR 

(Selectife Catalitic Reduction). „W  uprosz-

czeniu wygląda to tak, że w  strumień spalin 

wtryskiwany jest płyn zawierający amoniak 

(NH3), który reagując z  tlenkami azotu NOx, 

redukuje je do azotu i wody, czyli neutralnych 

i  powszechnie występujących substancji. Ta 

metoda nie wymuszała żadnych zmian w sto-

sowanych olejach silnikowych – mówi Andrzej 

Husiatyński, kierownik działu technicznego 

Total Polska i  dodaje: Pozostali zdecydowali 

się na fi ltr cząstek stałych (DPF, FAP, itd.). Przy 

tym rozwiązaniu okazało się, że olej silnikowy 
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„Większość najwyższych homologacji kon-

struktorów na najdłuższe przebiegi pomiędzy 

wymianami, to generalnie oleje syntetycznie, 

czasem półsyntetyczne. Są jednak wyjątki jak 

Volvo VDS-4 czy RT RLD-3, DAF E9 – wów-

czas oleje do silników Euro 6 mogą być mineral-

ne. Ale to są oleje mineralne z najwyższej półki 

i należy pamiętać, że muszą być Low Saps czy 

Mid Saps” – podkreśla Andrzej Husiatyński. 

Oszczędność paliwa

„Większość konstruktorów pojazdów bar-

dzo mocno stawia nacisk na zużycie paliwa 

(mniejsze zużycie paliwa to mniejsza ilość za-

nieczyszczeń), dlatego też zaleca się stosowanie 

da za około 15% strat energii z procesu spalania 

paliwa. Największy potencjał redukcji spalania 

mają produkty syntetyczne o  najniższej klasie 

lepkości, jaką dopuszcza producent pojazdu. 

Jeżeli zmiany wprowadzimy zarówno w silniku, 

skrzyni biegów i tylnym moście, to oszczędno-

ści na paliwie mogą sięgać nawet kilku procent. 

W  niezależnych testach brytyjskiego ośrodka 

badawczego Millbrook środki smarne Mobil 

Delvac 1 ograniczyły spalanie o blisko 3%.” 

Ochrona przed zużyciem

Jak podkreśla Łukasz Michniewicz, silniki 

są najbardziej narażone na nadmierne zużycie, 

kiedy pracują w niekorzystnych warunkach lub 

pod dużym obciążeniem. Przykładem jest roz-

ruch na zimno, kiedy olej jest zimny i od uru-

chomienia silnika musi minąć kilka dobrych 

chwil, zanim środek smarny dotrze w każdy za-

kamarek skomplikowanego układu, jakim jest 

silnik. „Nowoczesne oleje syntetyczne zacho-

wują odpowiednią płynność nawet w  bardzo 

niskich temperaturach, dzięki czemu zaczynają 

chronić silnik zdecydowanie szybciej niż ole-

je mineralne, których używano powszechnie 

jeszcze kilkanaście lat temu. Dodatkowo no-

woczesne oleje syntetyczne wysokiej jakości są 

bardziej odporne na degradację, czyli np. oksy-

dację, lepiej radzą sobie z zanieczyszczeniami 

wewnątrz silnika, a  co za tym idzie zapew-

niają bardziej stabilne warunki smarowania 

przez cały przebieg od wymiany do wymiany” 

– mówi Łukasz Michniewicz.

Według Agaty Koźmińskiej, menedżera 

ds. marketingu, Fuchs Oil Corporation (PL) 

Sp. z o. o., ochrona przed zużyciem polega na 

oddzieleniu współpracujących elementów od 

siebie. W tym celu olej musi mieć odpowiednią 

lepkość w  każdych warunkach pracy silnika. 

Nie może być ona zbyt mała, aby zapewnić pra-

widłową pracę silnika po rozgrzaniu, równole-

gle w trakcie tzw. zimnego rozruchu nie może 

ona być zbyt duża. Lepszy olej charakteryzuje 

się tym, że szybciej dociera do wszystkich 

punktów smarowania silnika, jak również przy 

bardzo intensywnej eksploatacji zachowuje 

trwały fi lm smarny. Ze względu na trend do 

zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji dwu-

tlenku węgla, od oleju wymaga się, aby miał 

możliwie niską lepkość. „Z  tego powodu wi-

dzimy obecnie, że produkty do silników nowo-

czesnych pojazdów są np. w klasie SAE 5W-30, 

a nie jak jeszcze jakiś czas temu 10W-40. Taki 

stan rzeczy powoduje, że musi on zawierać 

więcej dodatków lub wyższej jakości bazy, gdyż 

w  uproszczeniu mówiąc, mniejsza lepkość to 

mniejsza ochrona przed zużyciem. Dodat-

kowo, ponieważ do oleju dostają się związki 

siarki, sadza oraz paliwo, musi mieć on zdol-

ność zapobiegania zużyciu na skutek zjawisk, 

jakie zachodzą w wyniku interakcji wyżej wy-

mienionych. Ze względu na to, że producenci 

wymagają coraz dłuższych okresów pomiędzy 

Piotr Mering z Liqui Moly 

Oleje nowej generacji są bardziej od-
porne na starzenie, mają wyższy TBN 
(lepsze właściwości myjące) i dzięki 
temu dłużej utrzymują swoje parame-
try i finalnie lepiej chronią silnik”

,,

Bogusław Borek, 
menedżer produktu, przemysłowe 
i motoryzacyjne oleje smarowe, ONDO 

Oleje syntetyczne najnowszej gene-
racji skuteczniej rozpraszają sadzę. 
Jej małe drobinki w oleju są mniej 
szkodliwe dla silnika niż sadza w po-
staci dużych grudek”

,,

Przemysław Szczepaniak 
z ExxonMobil

Największy potencjał redukcji spala-
nia mają produkty syntetyczne o naj-
niższej klasie lepkości, jaką dopusz-
cza producent pojazdu”

,,

dze długoterminowe korzyści w postaci lepszej 

ochrony silnika oraz paliwooszczędności, na-

mawiamy fi rmy transportowe do stosowania 

produktów syntetycznych. Są droższe w zaku-

pie, ale w dłuższej perspektywie przynoszą wię-

cej oszczędności” – podsumowuje Przemysław 

Szczepaniak. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Scania

wymianami, zaawansowany technicznie olej 

broni się przed utratą parametrów znacznie 

dłużej niż prosty, powszechnie zwany mineral-

nym” – zauważa Agata Koźmińska.

Warte podkreślenia jest, jak twierdzi Piotr 

Mering z Liqui Moly, że oleje nowej generacji 

są bardziej odporne na starzenie, mają wyższy 

TBN (lepsze właściwości myjące) i dzięki temu 

dłużej utrzymują swoje parametry i fi nalnie le-

piej chronią silnik.

„Syntetyk kontra minerał to wtórna, ale 

również strategiczna decyzja. Dobrym tego 

przykładem są dwa oleje z naszej oferty. Mo-

bil Delvac 1 LE oraz Mobil Delvac MX ESP 

to produkty niskopopiołowe, kompatybilne 

z  nowoczesnymi silnikami niskoemisyjnymi. 

Pierwszy z nich to najwyższej jakości produkt 

syntetyczny, drugi to olej mineralny. Właści-

wości fi zyko-chemiczne olejów silnikowych na 

bazie syntetycznej zawsze będą lepsze od pro-

duktów rafi nacji ropy naft owej. Mając na uwa-

Ze względu na zawartość 
związków SAPS oleje silnikowe 
dzieli się na trzy klasy:

▐ Low SAPS – bardzo ograniczona ilość 
popiołu siarczanowego (<=0,5%), fosfo-
ru (0,05%) i siarki (<=0,2%).

▐ Mid SAPS – ograniczona zawartość po-
piołu siarczanowego (<=0,8%), fosforu 
(0,07÷0,09%) i siarki (<=0,3%).

▐ Full SAPS – brak limitów ilościowych dla 
popiołów siarczanowych, fosforu i siarki.

olejów syntetycznych o  lepkości SAE 5W-30 

czy półsyntetycznych o  lepkości SAE 10W-30

z  gamy FE (Fuel Eco), które przyczyniają się 

do zmniejszenia zużycia paliwa. Total jest 

prekursorem olejów FE, które w  połączeniu 

z gamą olejów przekładniowych FE pozwalają 

zaoszczędzić paliwo na poziomie 1 l na każde 

100 km” – mówi Andrzej Husiatyński.

Przemysław Szczepaniak z ExxonMobil do-

daje: „Potencjał ograniczenia zużycia paliwa 

przez środki smarne leży w redukcji tarcia ze-

wnętrznego – pomiędzy ruchomymi elemen-

tami silnika, oraz wewnętrznego – związanego 

z lepkością oleju silnikowego. Tarcie odpowia-
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Przegląd: syntetyczne oleje silnikowe
na utlenianie i  starze-

nie. Zapewnia znacz-

ną ochronę przed 

zanieczyszczeniem 

układów oczyszcza-

nia spalin, takich jak 

fi ltry cząstek stałych 

i  katalizatory. Dzięki 

minimalnemu odpa-

rowywaniu znacząco 

obniża ubytki oleju 

oraz minimalizuje 

ilość osadów w  turbosprężarce. Zapewnia 

najwyższe osiągi silnika w szerokim zakre-

sie temperatur oraz ułatwia rozruch silnika 

nawet w bardzo niskich temperaturach.

Specyfi kacje: ACEA E9/E7/E6/E4, API 

CJ-4, JASO DH-2, CAT ECF-3. 

Dopuszczenia: DETROIT DIESEL DDC 

93K218, DEUTZ DQC IV-10 LA, MACK 

EO-O  PREMIUM PLUS, MAN M 3271-1, 

MAN M 3477, MAN M 3575, MB-APPRO-

VAL 228.31, MB-APPROVAL 228.51, MTU 

DDC TYPE 2.1, MTU DDC TYPE 3.1, 

RENAULT RLD-3, SCANIA LA, VOLVO 

VDS-4. Rekomendacje: FUCHS: CUM-

MINS CES 20081, IVECO 18-1804 CLAS-

SE TLS E9, IVECO 18-1809 CLASSE NG2, 

VOITH-RETARDER „B“.

GULF

Superfl eet Synth ULE 5W-30 

Syntetyczny olej do silników wysoko-

prężnych pracujących pod skrajnie wyso-

kimi obciążeniami. Klasy Low Saps, która 

skutecznie przyczynia się do zmniejszania 

zużycia paliwa. Został stworzony w oparciu 

o  technologię 100% syntetyku. Jest prze-

znaczony do stosowania w  silnikach Die-

sla pracujących pod dużym obciążeniem, 

montow anych 

w  lekkich i  cięż-

kich pojazdach 

u ż y t k o w y c h , 

które przez cały 

rok realizują 

swoje zadania 

w  trudnych wa-

runkach i pracu-

ją na oleju napędowym o niskiej zawartości 

siarki (maks. 50 ppm). Został stworzony 

z  myślą o  silnikach spełniających normy 

Euro 5 i  6, wyposażonych w  fi ltr cząstek 

stałych. Produkt nadaje się również do sto-

sowania w pojazdach wyposażonych w EGR 

oraz/lub w układy uzdatniania spalin SCR. 

Aprobaty: API CJ-4/SN, MAN M 3677, 

M 3477, M 3271-1, MB-Approval 228.51, 

MB-Approval 228.31, Deutz DQC IV-10 

LA, MTU Oil Category 3.1, Volvo VDS-

4, Mack EO-O  Premium Plus, Renault VI 

RLD-3 compliance. Spełnia normy: ACEA 

E6, E7, E9, Cummins CES 20081, DDC 

93K218, CAT ECF-3, JASO DH-2.

LIQUI MOLY 

Olej lekkobieżny do ciężarówek 10W-40

Lekkobieżny olej silnikowy na bazie 

technologii syntetycznej. Umożliwia wy-

dłużenie interwałów wymiany oleju, chro-

ni przed zagęszcze-

niem oleju przez 

sadzę. Zużycie oleju 

pozostaje na niskim 

poziomie. Utrzyma-

na jest optymalna 

wartość ciśnienia 

oleju nawet w  kry-

tycznych warunkach 

pracy. Do pojaz-

dów wyposażonych 

w  silniki o  uznanej 

technologii, z  i bez turboładowania spalin 

(ATL) i  chłodzenia powietrza na dolocie 

(LLK). Olej całoroczny, stworzony z myślą 

o  pojazdach użytkowych z  silnikiem Die-

sla bez fi ltrów cząstkowych (DPF). Specy-

fi kacja i  zezwolenia: ACEA E7-07/B4-07/

A3-07, API SL/CI-4, Global DHD-1, Mack 

EOM +, MAN M3275, MB-zezw. 228.3, 

Volvo VDS II. 

LOTOS

TURDUS POWERTEC 

5100 FE SAE 5W-30

Zaawansowany technologicznie, synte-

tyczny olej silnikowy typu UHPDO o  ob-

niżonej zawartości SAPS przeznaczony do 

uniwersalnego stosowania w  najnowszych 

samochodach ciężarowych, autobusach, 

ciągnikach rolni-

czych i  pojazdach 

innego typu głów-

nie tych spełnia-

jących najbardziej 

aktualne europej-

skie i światowe nor-

my emisyjne. 

Aprobaty: MB-

-approval 228.51, 

VOLVO VDS-4, MAN M 3677/M, 3477/M, 

3575/M,3271-1, Renault VI RDL-3, Mack 

EO-o Premium Plus. Specyfi kacje i klasyfi -

kacje: SAE 5W-30, API CJ-4, ACEA E4, E6, 

E7, E9. Spełnia wymagania: MTU Type 3.1, 

CASTROL 

Vecton Fuel Saver 5W-30

Specjalnie zaprojektowany, aby zmniej-

szyć zużycie paliwa w najnowocześniejszych 

silnikach Diesla, 

spełniających normę 

Euro 6 i  poprzednie. 

Można go także sto-

sować w  trybie wy-

dłużonych okresów 

między wymianami, 

rekomendowanymi 

przez wielu europej-

skich producentów, 

w  tym: Mercedes-Benz i  Volvo. Specyfi ka-

cje: ACEA E6/E7/E9, API CJ-4, JASO DH-

2, MB-Approval 228.51/228.31, MAN M 

3677, M 3477, Volvo VDS-4/CNG, Renault 

RLD-3, MTU Oil Category 3.1, Cat ECF-3, 

Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus, 

EO-O Premium Plus, odpowiedni do silni-

ków Iveco wymagających olejów ACEA E6/

E7/E9. Spełnia wymagania silników: DAF 

PX Euro 6, Scania Low Ash.

EUROPART 

NFZ Premium MAXX SAE 5W-30

Lekkobieżny olej silnikowy o  doskona-

łych parametrach ochronnych, opracowany 

z myślą o nowych 

niskoemisyjnych 

silnikach Euro 5 

i 6, może być rów-

nież stosowany 

w starszych pojaz-

dach. Zapewnia 

maksymalnie dłu-

gie okresy między wymianami. Aprobaty: 

MAN 3677, MB 228.5. Specyfi kacje: ACEA 

E6/E7/E9-12, API CJ-4/SN, JASO DH-2. 

Spełnia wymagania: Caterpillar ECF-3, 

Deutz DQC IV-10 LA, MAN 3477/3271-1, 

MB 228.31, Mack EO-O  PP/-N PP/EO-M 

Plus, Renault RLD 3, Volvo VDS 4/CNG, 

Scania LDF3.

 

FUCHS  

TITAN CARGO MAXX 10W-40 

Najwyższej jakości, redukujący zużycie 

paliwa olej silnikowy na bazie najnowszej 

technologii XTL. Opracowany specjalnie 

do turbodoładowanych silników wyposa-

żonych w  nowoczesne systemy oczyszcza-

nia spalin. Zastosowanie technologii XTL 

gwarantuje maksymalną oszczędność pali-

wa dzięki bardzo wysokiej odporności oleju 

y y p
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EO-O Premium Plus, MTU Oil Category 3.1, 

Renault Truck RLD-3, Renault Truck RLD-2, 

Scania Low Ash, Avtodisel YaMZ-6-12.

ORLEN

Platinum Ultor Perfect 5W-30

Najwyższej jakości produkt typu Ultra 

High Performance Diesel Oil. Powstały 

z  połączenia syntetycznego oleju bazowe-

go oraz zaawansowanego technologicznie 

systemu dodatków uszlachetniających typu 

„Low SAPS”. Pozwoliło to zarówno na osią-

gnięcie maksymalnej ochrony jednostki 

napędowej, wykaza-

nej w  szeregu testów 

silnikowych, jak 

i  wydłużenie beza-

waryjnej eksploatacji 

nowoczesnych syste-

mów obróbki spalin, 

stosowanych w  po-

jazdach spełniających 

normy Euro 5 i 6 oraz 

EPA Tier 4. Odpowiedni do zastosowania 

w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG.

Normy, aprobaty, specyfi kacje: Scania LA, 

MB-Approval 228.51, MAN M3477, MAN 

M3677, VOLVO VDS-4, MACK EO-O  PRE-

MIUM PLUS 07 RENAULT VI RLD-3, MER-

CEDES-BENZ   MB228.31. Spełnia wyma-

gania: CUMMINS CES 20078, CES 20081, 

DETROIT DIESEL EXTRANET 93K218, 

DEUTZ DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MTU 

TYPE 3.1, VOLVO VDS-3, PLATINUM UL-

TOR PROGRESS 10W-40.

PETRO CANADA

DURON UHP 5W-30

Olej klasy API CJ-4/SN Ultra High Per-

formance, w  pełnisyntetyczny, do silników 

Diesla, o  specjalnej formulacji opartej na 

syntetycznym oleju bazowym i wysoko wy-

dajnych dodatkach uszlachetniających za-

pewniających do dwóch razy lepszą ochro-

nę silnika oraz do 4% 

oszczędności paliwa. 

Został specjalnie za-

projektowany w  celu 

dłuższego zacho-

wania właściwości 

świeżego oleju dla 

zapewnienia mak-

symalnego stopnia 

ochrony zarówno 

w standardowych, jak i wydłużonych inter-

wałach wymiany oleju.

Posiada aprobaty lub spełnia wymaga-

nia m.in.: ACEA E6,E7,E9, API CJ-4/SN, 

CAT ECF-3, Cummins CES 20081, DAF 

Standard and Extended Drain, Ford WSS‐

M2C171‐F1, Deutz DQC IV-10 LA, JASO 

DH-1, MAN 3477, 3677, MB 228.51, Re-

nault RLD-3, Scania LA, Volvo VDS-4.

DEUTZ DQC IV-10 LA, Caterpillar ECF-3, 

Detroit Diesel 93K218, SCANIA LA, Cum-

mins CES 20081, MB 228.3.

MILLERS OIL

Trucksynth EE 5W-30

W  pełnisyntetyczny, energooszczędny 

olej Low SAPS do silników Diesla. Dzięki 

wysokim parametrom, może być stosowany 

w  większości najnowszych silników samo-

chodów ciężarowych. Zapewnia minimal-

ne zużycie paliwa, wydłużone interwały 

wymiany oleju oraz 

ochronę silnika i naj-

nowszych układów 

oczyszczania spalin.

Polecany do użyt-

ku w mocnych silni-

kach Diesla, wyposa-

żonych w  najnowsze 

układy oczyszczania 

spalin. Spełnia wy-

magania: ACEA E6, 

E9, E7, Volvo VDS 

– 4, Volvo CNG, Daimler-Chrysler (Mer-

cedes) 228.51, najnowszą normę MAN 

M3677, MAN 3477, Cummins CES 20081 

oraz inne europejskie i  amerykańskie wy-

magania OEM. Idealny do stosowania 

w pojazdach fl otowych, rolniczych i maszy-

nach budowlanych. Pasuje zarówno do sil-

ników z systemem oczyszczania spalin DPF 

(fi ltr cząstek stałych), jak i SCR.

MOBIL 

Delvac 1™ LE 5W-30

W  pełnisyntetyczny olej do wysoko-

obciążonych silników Diesla, który łączy 

w sobie zaawansowaną technologię ochrony 

silnika w  nowoczesnych pojazdach nisko-

emisyjnych z  większymi 

możliwościami w zakre-

sie oszczędności paliwa 

oraz innymi korzyściami 

związanymi ze stabil-

nym funkcjonowaniem 

silnika, takim jak trwa-

łość, ochrona systemu 

emisji i wydłużone okre-

sy między wymianami oleju.

Spełnia lub przewyższa następujące wy-

magania: ACEA E9, ACEA E7,  ACEA E6, 

API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API 

SN, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, Cum-

mins CES 20081, DAF Extended Drain, Ford 

WSS-M2C171-E. Posiada następujące apro-

baty producentów: MB-Approval 235.28, 

MB-Approval 228.51, MB-Approval 228.31, 

MAN M 3677, MAN M 3477, MAN M 

3271-1, Volvo VDS-4, Volvo VDS-3, Voith 

Retarder Oil Class B, Deutz DQC IV-10 LA, 

Detroit Fluids Specifi cation 93K218, Mack 

DURON UHP 0W-30

Olej klasy API CK-4/SN o  formulacji 

opracowanej specjalnie do pracy w  ekstre-

malnie niskich temperaturach, kiedy priory-

tetem jest ochrona silnika podczas urucha-

miania. Jest to olej syntetyczny Ultra High 

Performance umożliwiający wydłużenie 

okresów między wymianami. Posiada apro-

baty lub spełnia wymagania: API CK-4/SN, 

CAT ECF-3, TO-2, Cummins CES 20081, 

Cummins CES 20086, JASO MA, MA-2.

PETRONAS

URANIA FE LS 5W30

Całkowicie syntetyczny olej opracowany 

z Iveco i FPT do silników Euro 5 i 6 wyposa-

żonych w system HI-eSCR, układ wtryskowy 

common rail, fi ltr czą-

stek stałych oraz turbi-

nę o  zmiennej geome-

trii. Formuła Low SAPS 

zapewnia doskonałą 

ochronę fi ltra cząstek 

stałych przed pozosta-

łościami spalania. Wy-

sokie właściwości fuel 

economy. Przewyższa 

specyfi kację IVECO 

18- 1804 CLASSE TLS E6, C.T.R. I720.I12. 

Spełnia specyfi kacje: SAE 5W-30, VOLVO 

VDS-3, MACK EO-N, MB 228.51, MAN M 

3477, ACEA E4/E6/E7, MTU OIL TYPE 3.1, 

RENAULT RVI RXD,RLD/RLD-2 DAF: od-

powiedni dla normalnych okresów między 

wymianami i silników wyposażonych w DPF 

oraz tam, gdzie DAF wymaga specyfi kacji 

ACEA E6. SCANIA: odpowiedni dla normal-

nych okresów między wymianami. DEUTZ 

DQC IV-10 LA IVECO 18-1804 CLASSE 

TLS E6, CONTRACTUAL TECHNICAL 

REF. No I720.I12.

SHELL 

Rimula R6 LME 5W-30

Zawiera specjalistyczny pakiet dodatków 

niskopopiołowych i  przeciwzużyciowych. 

Syntetyczny olej bazowy zwiększa aktywność 

dodatków, umożliwiając oszczędność paliwa 

związaną z niską lepkością oleju. Dzieje się to 

bez uszczerbku dla 

ochrony silnika. Naj-

ważniejsze korzyści 

to: kompatybilność 

z  systemami kon-

troli emisji spalin, 

wydłużenie przebie-

gów i  oszczędność 

paliwa. Szczegól-

nie przydatny dla 

różnorodnego transportu samochodowego 

i  innych zastosowań przewozowych w  no-

woczesnych pojazdach o niskiej emisji zanie-
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czyszczeń spełniających normy 

emisji spalin Euro 4, 5 i  6. Speł-

nia aprobaty i normy: ACEA E6, 

E7, Cummins CES 20077, Deutz 

DQC IV-10 LA, IVECO TLS E6 

(spełnia wymagania), MACK 

EO-N, MAN 3477, 3677, MB-

-Approval 228.51, Renault Truck 

RLD-2, Volvo VDS-3, Scania dla 

olejów niskopopiołowych.

TEDEX 

UHPD Syntho Motor Oil 

Syntetyczny olej silniko-

wy Ultra High Performance 

Diesel wytworzony z  najwyż-

szej jakości 

syntetycz-

nych olejów 

b a z o w y c h 

i  specjal-

nie dla tego 

oleju opra-

c o w a n e g o 

pakietu do-

datków uszlachetniających. 

Przeznaczony do smarowania 

najbardziej obciążonych silni-

ków wysokoprężnych o  dużej 

mocy, doładowanych, pracu-

jących w  każdych warunkach 

klimatycznych i  przy każdych 

obciążeniach eksploatacyj-

nych. Specyfi kacje i  normy: 

SAE: 5W-30, 5W40, API: CI-

4, ACEA: E4, E7, MB 228.5, 

MAN M 3277, VOLVO VDS-

3, MTU typ 3, Renault  V.I. 

RXD, Cummins CES 20076, 

20077, 20078, Global DHD-1, 

Mack EO-M Plus

Diesel Truck UHPD (S)LSP 

Motor Oil

Wielosezonowy olej silniko-

wy (Ultra High Performance 

Diesel), wytworzony w  tech-

nologii niskopopiołowej Low 

SAPS. Przeznaczony jest 

do smarowania najbardziej 

obciążonych silników wy-

sokoprężnych o  dużej mocy 

zarówno doładowanych, jak 

i  wolnossących, pracujących 

w  każdych warunkach ek-

sploatacyjnych i  klimatycz-

nych. Spełnia specyfi kacje 

i  normy: SAE: 5W-40, 5W30, 

API: CI-4, ACEA: E6, E4, E7, 

MB 228.51, MAN M 3477, 

Volvo VDS-3 (EGR), Renault 

RXD (EGR), MAN MTU typ 

3.1., DAF.

Najwyższa jakość
Oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne oraz smary 
EUROPART.
Jeszcze większe bezpieczeństwo i niezawodność dla silnika:

 niewielkie zużycie oleju dzięki niższym stratom w wyniku  
 parowania

 bardzo dobra ochrona przed osadzaniem się oleju na tłokach
 wysoka odporność na utlenianie
 możliwość przedłużania okresów pomiędzy wymianami oleju  

 (w zależności od zaleceń producenta)

EUROPART – dostawca numer 1 w Europie części do 
samochodów ciężarowych, dostawczych, naczep i autobusów!

www.europart.net

Aprobaty oryginalnych 
producentów:

MERCEDES BENZ
MAN
RENAULT
VOLVO
MACK
SCANIA
ZF

TEXACO 

Ursa Ultra XLE 5W-30

Najwyższej jakości syntetycz-

ny olej silnikowy przeznaczony 

do silników benzynowych oraz 

mocnoobciążonych silników wy-

sokoprężnych, przyczynia się do 

niższego nawet o  4,5% zużycia 

paliwa. Speł-

nia wyma-

gania sze-

rokiej gamy 

najnowszej 

i  starszej ge-

neracji wol-

noss ąc ych 

i  turbodo-

ładowanych 

czterosuwo-

wych niskoemisyjnych silników 

Diesla oraz silników zasilanych 

gazem CNG, stosowanych za-

równo w pojazdach drogowych, 

terenowych i maszynach budow-

lanych. Specyfi kacje i dopuszcze-

nia: Volvo VDS-4, Renault RLD-

3, Volvo CNG, MAN 3477, 3677, 

MB 228.51, CAT ECF-3, MACK 

EO-O,.Klasy jakościowe i lepko-

ściowe: SAE 5W-30, API CJ-4 /

SN, ACEA E7/E6/E9.

TOTAL 

RUBIA TIR 9900 FE 5W-30

Najnowszej generacji syn-

tetyczny, paliwooszczędny FE 

(Fuel Eco) olej typu Low SAPS 

do silników wysokoprężnych 

spełniających normę emisji 

Euro 4, 5 i 6. Posiada najwyższe 

dopuszczenia i  homologacje 

największych producentów po-

jazdów ciężarowych na świe-

cie. Olej 

pozwala na 

o s i ą g an i e 

m a k s y -

m a l n y c h , 

d o p u s z -

c z a l n y c h 

przez kon-

struktorów przebiegów pomię-

dzy wymianami oleju. Spełnia 

najwyższe normy i  homologa-

cje: ACEA E6 / E9; API CI-4 

Plus / CJ-4 MERCEDES MB-

-Approval 228.51; MAN M 

3677 / 3477; VOLVO VDS-4; 

RENAULT TRUCKS RLD-3; 

Mack EO-O  Premium Plus; 

CUMMINS CES 20081; DAF; 

SCANIA LDF-4 (w toku).
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Spora konkurencja w  niemal każ-

dej branży powoduje, że fi rmy sta-

le zmuszane są do poszukiwania 

oszczędności i  to nawet w  obszarach, 

gdzie pozornie już więcej oszczędzić się 

nie da. Czasem warto jednak spojrzeć na 

strukturę wydatków jeszcze raz, jedno-

cześnie stale monitorując oferowane na 

rynku rozwiązania, gdyż może okazać 

się, że nawet duże procentowo wydatki 

da się jeszcze znacząco zredukować.

Jeśli dane przedsiębiorstwo operuje 

dużą fl otą pojazdów, wydatki na paliwo 

mogą z powodzeniem stanowić najwięk-

szą część bieżących kosztów. Korzystanie 

z najtańszej w okolicy, czy najbliżej zlo-

kalizowanej stacji oraz karty paliwowe to 

tylko półśrodki ułatwiające tankowanie, 

ale wciąż nie pozwalające na dokładną 

kontrolę tego procesu. Rozwiązaniem 

może być zainwestowanie w  przyzakła-

dową stację paliwową.

Zalety własnej 
stacji

Możliwość tankowania pojazdów na 

terenie fi rmy ma swoje niezaprzeczalne 

zalety. Każdy pojazd można zatankować 

po jego zjechaniu na bazę, lub tuż przed 

jej opuszczeniem. Wyruszając w  trasę, 

kierowca nie musi już planować wizyty 

na stacji komercyjnej, która przecież nie 

zawsze znajduje się po drodze, a dojazd 

do niej zajmuje czas i kosztuje konkretną 

kwotę. Zatankowanie do pełna pojazdów 

ma szczególne znaczenie dla przedsię-

biorców, których pojazdy wyruszają na 

trasy o konkretnej godzinie, np. wcześnie 

rano, lub czekają na zlecenie, które nale-

ży wykonać jak najszybciej. Własne pali-

wo przyda się też fi rmom posiadającym 

pojazdy nieopuszczające terenu zakładu, 

jak np. wózki widłowe.

Kolejną zaletą stacji przyzakładowych 

jest zmaksymalizowanie kontroli nad 

dystrybucją paliwa. Jest to o  tyle istotne, 

że w  wielu fi rmach zdarzają się oszustwa 

związane z  tankowaniem. Oferowane na 

rynku rozwiązania pozwalają na kontro-

lowanie procesu tankowania łącznie z tym 

kto tankuje, jaki pojazd, ile paliwa i  przy 

jakim przebiegu. Stopień kontrolowania 

procesu i ilość zbieranych danych do ana-

lizy zależy od zaawansowania danego sys-

temu zarządzania, na jaki się zdecydujemy.

Być może najważniejszą zaletą jest 

to, że prowadząc własną stację paliw na 

potrzeby zakładu, kupujemy paliwo po 

cenach hurtowych. Ile możemy na tym 

zaoszczędzić? Są to kwoty rzędu 15÷20 

gr na każdym litrze. Te oszczędności 

są pozornie niewielkie, ale po zsumo-

waniu z  innymi korzyściami i  odnie-

sieniu do rocznych wydatków na pa-

liwo dla całej floty mogą sięgać nawet 

15%. Można więc odpowiedzieć sobie 

na pytanie, czy inwestycja poczyniona, 

by uniezależnić się od komercyjnych 

stacji paliw, ma uzasadnienie ekono-

miczne.

Przenośne, stałe, 
podziemne

Podstawowy podział zbiorników na 

paliwo płynne dotyczy ich umiejscowie-

nia. Są zbiorniki podziemne i naziemne. 

Pod ziemią umieszcza się duże zbiorniki 

o  pojemności od kilkudziesięciu do na-

wet kilkuset metrów sześciennych pa-

liwa, choć te największe to rozwiązania 

głównie dla komercyjnych stacji paliw. 

Zbiorniki naziemne dzielimy zaś na sta-

cjonarne i przenośne.

Ze względu na budowę zbiorniki dzie-

limy na jednopłaszczowe i  dwupłasz-

czowe. Polskie przepisy określają, że 

zbiorniki na olej napędowy muszą być 

dwupłaszczowe i posiadać zaświadczenie 

wydane przez Urząd Dozoru Technicz-

nego (UDT). O wiele tańsze konstrukcje 

jednopłaszczowe przeznaczone są zaś do 

przechowywania oleju opałowego, któ-

rego powyższe przepisy nie dotyczą. Na 

rynku można spotkać zbiorniki z  two-

rzyw sztucznych (do ok. 9 m3) oraz ze 

stali (powyżej 9 m3).

Tankuj u siebie
Firmy transportowe, dystrybucyjne, budowlane, 
przedsiębiorstwa autobusowe, a nawet duże gospodarstwa 
rolne – o ile tylko dysponują odpowiednio dużą flotą 
pojazdów, mogą ograniczyć swoje koszty dzięki inwestycji 
w przyzakładową stację paliwową.

Mimo niewielkich rozmiarów zbior-
niki mobilne, tak samo jak stacjo-
narne, posiadają osprzęt niezbędny 
do tankowania pojazdów.

Jeśli nie wiemy jakiej wielkości zbiornik powinniśmy kupić, możemy przyjąć, 
że powinien być nieco większy niż miesięczna ilość paliwa tankowanego w pobli-
żu bazy. Im więcej paliwa kupujemy naraz, tym większy upust możemy uzyskać. 
Na zdjęciu zbiornik naziemny stalowy o pojemności 10 m3 (10 000 litrów).

Zbiorniki do dystrybucji dodatku AdBlue wyglądają 
podobnie, jak zbiorniki na paliwo, ale wykonuje 
się je z tworzywa odpornego na działanie roztworu 
mocznika, dlatego nie można stosować ich zamiennie.
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Zbiorniki stacjonarne wykonane 

z  tworzyw sztucznych mają pojem-

ność od ok. 1 m3 (1000 litrów) do 

9 m3. Jednak największą popularnością 

cieszą się zbiorniki o  pojemności do 

5 m3. Wynika to z  przepisów zwalnia-

jących przedsiębiorców korzystających 

z  takich urządzeń z  konieczności wy-

stępowania o  pozwolenie budowlane. 

Dla większych zbiorników jest ono już 

wymagane.

Ostatnią grupę stanowią zbiorniki mo-

bilne. Służą do dowozu paliwa do maszyn 

operujących w konkretnej lokalizacji, np. 

budowlanych lub rolniczych. Ich pojem-

ność zazwyczaj waha się w  przedziale 

od 0,2 do 1 m3.

Wszystkie zbiorniki, zarówno te sta-

cjonarne, jak i  mobilne, potrzebują od-

powiedniego oprzyrządowania. Składają 

się na nie trzy podstawowe elementy: 

pompa paliwa, dystrybutor z  licznikiem 

i pistolet do tankowania. Jakość ich wy-

konania, jak i samego zbiornika, wpływa 

na ostateczną cenę. Przed wybraniem 

najlepszej opcji warto przeanalizować, 

czego potrzebujemy. Pompy i  pistolety 

mają różną wydajność liczoną w  litrach 

na minutę, wykonane są z różnych mate-

riałów, za czym idzie trwałość, węże mają 

różną długość i  mogą być dodatkowo 

wyposażone w  zwijacze, przepływomie-

rze mają różną dokładność pomiarową, 

Zbiorniki o pojemności do 5 m3 nie 
wymagają uzyskiwania pozwolenia 
budowlanego, dlatego cieszą się największą 
popularnością. Mogą stanowić jedno- lub 
kilkumiesięczny zapas paliwa, w zależności 
od potrzeb i charakteru działalności.

Zbiorniki o pojemności do 5 m3 nie Zbiornik FuelMaster o pojemności 9 m3 należy 
do grupy największych zbiorników wykonywanych 
z wytrzymałego tworzywa. Wszystkie zbiorniki na 
olej napędowy, niezależnie od materiału z jakiego 
są zbudowane, muszą posiadać konstrukcję 
dwupłaszczową.

Zbiorniki przenośne służą do tankowania maszyn 
budowlanych lub rolniczych operujących 
w miejscu oddalonym od stacji komercyjnej 
lub bazy. Na zdjęciu zbiornik mobilny FuelMaster 
o pojemności 0,3 m3 (300 litrów).

FuelMaster o pojemności 0,9 m3 (900 litrów) 
należy do grupy największych zbiorników 
przenośnych. Ze względu na masę całkowitą 
może być transportowany z paliwem przez 
większość samochodów  dostawczych.
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do przechowywania i dystrybucji AdBlue 

stosuje się specjalne zbiorniki wyposażo-

ne dodatkowo w systemy wentylacyjno-

-grzewcze pozwalające na utrzymanie 

jego optymalnej temperatury niezależnie 

od pory roku. Przeważnie mieszczą od 

ok. 1,5 do 5 m3 roztworu, więc przezna-

czone są dla fi rm operujących dużą fl otą 

nowych pojazdów.

Do każdej stacji paliwa dołączony jest 

system zarządzania. Liczba oferowanych 

przez nie funkcji zależy od modelu. Naj-

prostsze obsługują określoną liczbę kart 

wydawanych pracownikom uprawnionym 

do tankowania paliwa i  rejestrują przede 

wszystkim ilość wydanego paliwa i  nu-

mer karty. Bardziej skomplikowane mają 

dostęp dwuetapowy, czyli aby uruchomić 

dystrybutor potrzebne są dwie karty, pra-

cownika i pojazdu, odbierają też informa-

cje z  sond pomiarowych umieszczonych 

w zbiornikach, generują raporty cykliczne 

oraz dają dostęp do panelu zarządzania 

przez przeglądarkę internetową.

Wymagania

Przed zakupem zbiornika dobrze jest 

wyznaczyć miejsce, w którym można go 

bezpiecznie i  zgodnie z przepisami pra-

wa ustawić. Regulacje dotyczące umiej-

scowienia zbiornika zawarte są w  roz-

porządzeniu MSWiA dopuszczającym 

przechowywanie paliw płynnych klasy 

III na potrzeby własne. Dla zbiorników 

o pojemności do 5 m3 nie przewiduje się 

wyznaczania strefy zagrożonej wybu-

chem. Pozostałe regulacje są podobne 

dla wszystkich zbiorników stacjonarnych 

i określają minimalne odległości od po-

zostałych zabudowań, zasady umiejsco-

wienia, czy inne zakazy i zalecenia.

Zbiornik nie może być umieszczony 

w odległości mniejszej niż 10 m od bu-

dynków mieszkalnych, czy użyteczności 

publicznej oraz mniejszej niż 5 m od 

innych obiektów budowlanych i granicy 

działki. Odległość od drogi publicznej 

nie powinna być mniejsza niż 3 m. Pla-

nując usytuowanie stacji, trzeba jedno-

cześnie pomyśleć o  miejscu, w  którym 

możliwe byłyby hurtowe dostawy paliwa. 

Mówiąc wprost, cysterna dostarczająca 

paliwo musi mieć dostęp do stacji, a po 

przepompowaniu paliwa móc swobod-

nie powrócić na drogę publiczną.

Zbiorniki stacjonarne naziemne po-

winny być ustawione na równej utwar-

dzonej i niepalnej nawierzchni. Z każdej 

strony podstawa powinna być co naj-

mniej 0,3 m szersza i dłuższa od samego 

zbiornika. Duże zbiorniki mogą wyma-

gać umieszczenia ich na fundamencie, 

wtedy należy wykonać go zgodnie z pra-

wem budowlanym. 

Zbiorników na paliwo nie wolno 

umieszczać wewnątrz zabudowań, na 

chodnikach i  ciągach pieszych oraz 

w  pobliżu niezabezpieczonych studzie-

nek kanalizacyjnych. Przestrzeń wokół 

stacji powinna umożliwiać dokonywanie 

okresowych kontroli i przeglądów.

Aby poważnie myśleć o  przyzakła-

dowej stacji paliw, trzeba mieć na nią 

miejsce i odpowiednio dużą fl otę pojaz-

dów, której tańsze tankowanie uzasadnia 

wydawanie wcale nie małej kwoty na jej 

postawienie. Ale i  tak warto wszystko 

policzyć, bo może się okazać, że w nie-

długim czasie ta inwestycja ma szansę 

się zwrócić. Zresztą niższe koszty zaku-

pu paliwa w hurcie to tylko jedna z zalet. 

Własna stacja pozwala sprawować lep-

szą kontrolę nad wydatkami na paliwo 

i  ogranicza ryzyko oszustw pracowni-

czych. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. Axmann, Kingspan, Petroconsulting,

zaś dystrybutory potrafi ą obsługiwać 

różną liczbę klientów i pojazdów.

Koszt zakupu kompletnych zbiorni-

ków z  oprzyrządowaniem zależy od ich 

rodzaju i  wielkości. Ceny zaczynają się 

od ok. 2÷3 tys. zł netto za najmniejsze 

zbiorniki przenośne i  rosną nawet dzie-

sięciokrotnie w  przypadku najbardziej 

zaawansowanych zestawów o  pojemno-

ści 5 m3. Największe stacje ze zbiorni-

kami podziemnymi wymagają wydania 

ponad 100 tys. zł netto.

Za ceną idzie jakość, ale też przemy-

ślane rozwiązania. Najtańsze konstrukcje 

to po prostu zwykłe zbiorniki spełnia-

jące jedynie swoje podstawowe zadanie. 

Droższe zbiorniki wyposażone są w sys-

temy zabezpieczające przed niepowoła-

nym dostępem. Jest to np. system stałego 

monitorowania ilości i temperatury pali-

wa, co pozwala zdalnie wykryć „włama-

nie” w celu kradzieży cennej zawartości. 

Informacje o  nieprawidłowościach są 

natychmiast przesyłane za pomocą sieci 

bezprzewodowej lub komórkowej i  re-

jestrowane w  systemie zarządzającym. 

Najdroższe modele posiadają moduł 

GPS pilnujący, czy zbiornik nie postano-

wił zmienić właściciela.

Niebieski dodatek

Posiadając fl otę nowoczesnych sa-

mochodów ciężarowych lub autobusów 

spełniających najnowsze normy emisji 

spalin, przedsiębiorca planujący inwe-

stycję we własną stację paliw powinien 

jeszcze pomyśleć o zbiorniku na AdBlue 

(nazwa handlowa roztworu mocznika). 

Zbiorniki służące do jego przechowywa-

nia muszą spełniać odpowiednie normy, 

gdyż posiada on właściwości korozyjne. 

Jest też niestabilny w temperaturach po-

niżej –11,5°C oraz powyżej 30°C. Dlatego 

Przyzakładowa stacja paliwa wyposażona w zbiornik stalowy z dy-
strybutorem to dobre rozwiązanie dla firm posiadających w swo-
jej flocie przynajmniej kilkanaście regularnie eksploatowanych 
pojazdów ciężarowych lub autobusów. Większość zbiorników 
objęta jest 10-letnią gwarancją, osprzęt zaś standardowo 2-letnią.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
zbiornik na paliwo musi być umieszczony 
na równej wypoziomowanej powierzchni. 
Dokładne wytyczne powinny znajdować się 
w dokumentacji technicznej zbiornika.

Pod ziemią umieszcza się duże zbiorniki stalowe, 
jedno- lub wielokomorowe, zazwyczaj o objętości 
powyżej kilkunastu metrów sześciennych. 
W ten sposób oszczędza się miejsce na powierz-
chni, ale ich zakup i montaż jest kosztowny.
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Rodzina opon Conti Hy-

brid to produkty charakte-

ryzujące się wydłużonym 

okresem eksploatacji oraz zna-

komitą wydajnością. Potwierdza 

to doświadczenie klientów fl oto-

wych Continentala. 

Jednym z  dostawców usług 

logistycznych, który wykorzy-

stuje model opon Conti Hybrid 

w  ciągnikach siodłowych oraz 

naczepach w swojej fi rmie, jest 

holenderska fi rma Den Hartogh 

specjalizująca się w transporcie 

chemikaliów.

„Bezpieczne poruszanie się 

pojazdów w  każdych warun-

kach pogodowych jest dla nas 

najwyższym priorytetem, dla-

tego potrzebujemy najlepszych 

opon dostępnych na rynku. 

Dzięki oponom Conti Hybrid 

nasi kierowcy czują się pewnie 

i  bezpiecznie na trasie. Conti 

Hybrid doceniliśmy także za ni-

skie zużycie paliwa” – wyjaśnił 

Hans den Hartogh odpowiada-

jący za dział Trucking & Equ-

ipment Services w  fi rmie Den 

Hartogh. Firma w swojej fl ocie 

ma 550 ciągników siodłowych, 

400 naczep cystern, 900 podwo-

zi pod kontenery i 18 500 kon-

tenerów cystern.  

Belgijski spedytor Eskatrans 

specjalizujący się w  transpor-

cie kontenerów, także polega 

na oponach Continental. Flota 

Eskatrans składa się z  niemal 

40 ciągników siodłowych z na-

czepami oraz ponad 40 podwo-

zi pod kontener. Opona Conti 

Hybrid w  rozmiarze 315/70 R 

22,5 jest wykorzystywana na 

osi kierowanej i  napędzanej, 

a opona w rozmiarach 385/55 R 

22,5 oraz 385/65 R 22,5 na osi 

naczepy. 

„Nasze pojazdy wyposażamy 

w  opony bieżnikowane Con-

tiRe Hybrid, ponieważ zależy 

nam na ograniczeniu emisji 

CO2. Opona Conti Hybrid HD3 

w  wersji bieżnikowanej na go-

rąco jest dla nas najlepszym 

rozwiązaniem nie tylko ekolo-

gicznym, ale i  ekonomicznym” 

– powiedział Steven Meeus, 

właściciel fi rmy Eskatrans. 

„Gama opon Conti Hybrid 

została zaprojektowana tak, aby 

idealnie sprawdzać się zarówno 

w  transporcie regionalnym, jak 

i  długodystansowym. Naszym 

celem było maksymalne wydłu-

żenie przebiegów opony oraz 

zwiększenie zdatności do bież-

nikowania, aby ułatwić operato-

rom fl ot optymalizację kosztów 

w  sposób zrównoważony. Bar-

dzo się cieszymy, że ten cel został 

osiągnięty, a  fl oty transportowe 

tak chętnie korzystają z naszych 

produktów” – powiedział Frank 

Walloch, szef działu rozwoju 

opon do samochodów ciężaro-

wych i autobusów w Continental 

w regionie EMEA.

Linia Conti Hybrid to od-

powiednie opony do szerokiej 

gamy pojazdów ciężarowych 

o  dużej ładowności. Produkty 

należące do tej serii zapewniają 

maksymalne przebiegi, zop-

tymalizowane opory toczenia 

oraz znacznie niższe zużycie 

paliwa. Dzięki takim właści-

wościom, operatorzy fl ot mogą 

zoptymalizować koszty eksplo-

atacji taboru i  zapewnić mu 

wysoką wydajność kosztową. ▐

Fot. Continental

Floty wybierają 
Conti Hybrid
Odpowiednia opona nie tylko zwiększy 
bezpieczeństwo jazdy, ale także pomoże 
obniżyć koszty operacyjne floty. Potwierdzają 
to europejskie firmy transportowe, które 
wybrały opony Conti Hybrid i uzyskały 
oszczędności na paliwie zarówno w transporcie 
regionalnym, jak i długodystansowym. 

Steven Meeus, 
właściciel firmy Eskatrans 

Hans den Hartogh, 
Trucking & Equipment Services w firmie Den Hartogh

Frank Walloch, 
szef działu rozwoju opon do samochodów ciężarowych 
i autobusów w Continental w regionie EMEA

Opona Conti Hybrid HD3 w wersji bieżnikowanej 
na gorąco jest dla nas najlepszym rozwiązaniem 
nie tylko ekologicznym, ale i ekonomicznym”

Bezpieczne poruszanie się pojazdów w każdych 
warunkach pogodowych jest dla nas najwyższym priorytetem, 
dlatego potrzebujemy najlepszych opon dostępnych na rynku”

Naszym celem było maksymalne wydłużenie 
przebiegów opony oraz zwiększenie zdatności 
do bieżnikowania, aby ułatwić operatorom flot 
optymalizację kosztów w sposób zrównoważony”

,,

,,
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G rupa Wielton już od 

trzech lat buduje swoją 

pozycję na rynku euro-

pejskim w  oparciu o  przejęte 

we Francji fi rmę Fruehauf i we 

Włoszech dwie marki Viberti 

i Cardi. Pozwoliło to polskiemu 

producentowi wejść na nowe 

rynki oraz sięgnąć po nowe 

rozwiązania produktowe. Teraz 

fi rma myśli nad następnymi 

przejęciami, które wzbogacą jej 

ofertę produktową o nowe mo-

dele. Jednak środkiem do osią-

gnięcia tego celu mają być nie 

tylko akwizycje. 

Znowu

Przykładem własnej inicja-

tywy ma być projekt naczepy 

chłodni. To już trzecie podejście 

do tego typu pojazdu w Wielu-

niu. Tym razem chłodnia ma 

powstać obok innego ważnego 

wdrożenia. W  związku ze sta-

łym wzrostem na naczepy fur-

gony z oferty Fruehauf zapadła 

decyzja o  produkcji własnych 

paneli ściennych dla tego typu 

pojazdów. Mając własnej pro-

dukcji panele można będzie 

pokusić się o  wyprodukowanie 

czegoś więcej niż tylko furgonu. 

Potrzeba posiadania w  swoim 

portfolio tego typu pojazdu 

jest odczuwalna, gdyż zlecenio-

dawcy coraz częściej wymagają 

kontrolowanej temperatury 

przewozów. Ten wzrost zapo-

trzebowania na chłodnie też 

chce wykorzystać Wielton. 

Strategia wzrostu 

Wielton daje sobie tylko trzy 

lata na podwojenie przycho-

dów i  sprzedaży, a  tym samym 

umocnienie trzeciego miej-

sca w  Europie z  9% udziałem 

w  rynku. „Strategia wzrostu to 

dokładnie przemyślany i precy-

zyjnie opracowany plan, który 

będziemy konsekwentnie reali-

zować. Rozwój Grupy w  ostat-

nich latach jest najlepszym 

dowodem słuszności podejmo-

wanych przez zarząd decyzji” 

– mówi Mariusz Golec, prezes 

zarządu Wielton S.A. W  ciągu 

najbliższych czterech lat Wiel-

ton zamierza uplasować się na 

pierwszym miejscu w  Polsce. 

W  tym czasie ma wzmocnić 

także pozycję lidera we Fran-

cji oraz znaleźć się w pierwszej 

trójce rynku włoskiego. Zarząd 

fi rmy nie ukrywa, że dużym 

osiągnięciem byłoby wejść do 

pierwszej piątki sprzedawców 

naczep w  Niemczech do 2020 

roku. 

25 tys. pojazdów rocznie

Wzrost sprzedaży Grupy 

Wielton powinien przynieść 

podwojenie wyników. Celem 

strategicznym między 2016 

a  2020 jest wzrost przychodów 

z  1,2 do 2,4 mld oraz zwięk-

szenie sprzedaży z  prawie 13 

tys. do 25 tys. pojazdów. „Tak 

szybki wzrost będzie możliwy 

dzięki zrównoważonej strate-

Do trzech razy sztuka. Tym razem ma się udać i w 2020 roku chłodnia 
marki Wielton powinna być w stałej ofercie z 2% udziałem rynkowym.

Do trzech 
razy sztuka
W ostatnich kilku latach firma Wielton mocno 
postawiła na rozwój. Dokonano zakupów we 
Francji i Włoszech oraz otwarto Centrum 
Badawczo-Rozwojowe. Mimo przejęcia 
zagranicznych marek Wielton nie powiększył 
oferty modelowej.

gii opartej o rozwój organiczny 

i akwizycje. Chcemy być konso-

lidatorem europejskiego rynku 

naczep i przyczep, który obecnie 

jest mocno rozdrobniony, a sta-

nowi aż 51%” – mówi Mariusz 

Golec. Aby był możliwy tak 

duży rozwój fi rmy, niezbędne są 

także inwestycje. Grupa już roz-

poczęła doskonalenie linii mon-

tażowych, spawalniczych oraz 

KTL, czyli zabezpieczenia an-

tykorozyjnego. W  najbliższym 

czasie Wielton zamierza wydać 

na nowe inwestycje 110 mln ze 

160 mln, jakie przewidziano na 

rozwój fi rmy. 

Ale nie tylko rynki polski 

i  zachodnioeuropejski są istot-

ne dla fi rmy. Wielton cały czas 

jest obecny na Wschodzie, 

a  także na perspektywicznym 

rynku afrykańskim, gdzie za-

potrzebowanie na naczepy jest 

stymulowane programami roz-

woju infrastruktury i  transpor-

tu. Wielton od lat jest aktyw-

ny na terenie państw należą-

cych do Zachodnioafrykańskiej

Unii Gospodarczo-Monetarnej

(UEMOA). Stąd też inwesty-

cja w  Abidżanie w  montownię 

i centrum sprzedaży, które mają 

umożliwić zdobycie pozycji li-

dera w tej części świata.

Perspektywy nakreślone przez 

Mariusza Golca są ambitne, 

a czas bardzo krótki. Gdyby uda-

ło się je Grupie Wielton osiągnąć 

w  wyznaczonym czasie, fi rma 

stałaby się dużym graczem ryn-

ku europejskiego i  byłaby obok 

takich marek jak: Solaris, Pesa 

czy Newag przykładem sukcesu 

polskiej fi rmy na rynkach mię-

dzynarodowych. ▐

Jarosław Dynek
Fot. Wielton 

Mariusz Golec, 
prezes zarządu Wielton S.A. 

Zrównoważona strategia wzro-
stu Grupy Wielton do 2020 roku 
będzie opierać się o rozwój orga-
niczny i akwizycje. Przez ostanie 
lata udowodniliśmy, że właśnie 
to połączenie przynosi wymierne 
efekty. Nasze rekordowe wyniki 
za 2016 rok są tego najlepszym 
świadectwem.”

,,

Otwarcie CBR wraz z hamownią do badania naczep już stawia Wielton 
w pierwszej trójce europejskich producentów naczep, którzy dysponują 
takim zapleczem technicznym.
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Cechy doskonałego pojazdu mają także, 

organizowane w Targach Kielce od 2003 

roku Międzynarodowe Targi Transportu 

Zbiorowego TRANSEXPO. 

Kiedy w  styczniu 2003 roku pojawiły się 

statystyki dotyczące sprzedaży autobusów 

w naszym kraju w poprzednim roku, sytuacja 

branży przedstawiała się kiepsko. W 2002 roku 

sprzedano w  Polsce 1221 nowych autobusów, 

o 12,4% mniej niż rok wcześniej. Tak źle na ryn-

ku autobusów nie było w kraju od 7 lat. Targi są 

barometrem bran ży, mogą być także antidotum 

na kryzys. Debiut targów branży transportu 

miejskiego w  tym okresie okazał się strzałem 

w dziesiątkę. W Targach Kielce swoje nowości 

zaprezentowało 94 wystawców i choć 2500 m2 

ekspozycji nie robi dziś wrażenia, wówczas wy-

stawa okazała się sukcesem.

Zmiany na rynku

Od 2003 roku Międzynarodowe Targi Trans-

portu Zbiorowego zmieniały się i rosły. Po pięciu la-

tach od debiutu wystawa zajmowała już 10 000 m2.

Rok 2008 był też pierwszym, kiedy stoiska au-

tobusowe zbudowano w  halach targowych. 

Rozszerzono zakres branżowy o transport tury-

styczny, podmiejski. Dotychczas była to wysta-

wa komunikacji miejskiej, od 2008 skierowana 

została do szerszego grona odbiorców. Zmieniał 

się także rynek autobusowy w Polsce. Jako jeden 

z przykładów można pokazać największą euro-

pejską fabrykę, jaką we Wrocławiu ma Volvo.

Targi jak Ferrari

Sukces TRANSEXPO nie wynikał jedynie 

z  poprawiającej się na rynku sytuacji branży 

transportu zbiorowego. Wystawcy docenili pro-

fesjonalizm zespołu Targów Kielce. „Jak zawsze 

Targi Kielce stanęły na wysokości zadania, moja 

ocena dla organizacji, a także dla wydarzenia to 

piątka” – mówił w  2016 roku Andrzej Mielca-

rek, KIEL Polska. Stoiska przygotowane zgodnie 

z  zapisami umów, natychmiastowe rozwiązy-

wanie problemów technicznych – to wszystko 

gwarantowało i gwarantuje możliwość skupienia 

się jedynie na ważnych i intratnych rozmowach 

biznesowych. „Technika targowa nie stanowi dla 

nas problemu, możemy się skupić jedynie na re-

lacjach z klientami” – podsumował ostatnią edy-

cję Marek Opowicz, prezes sanockiego Autosana. 

Również zgodnie z  wytycznymi wystawców od 

2014 roku targi odbywają się w cyklu dwuletnim, 

co zapewnia producentom możliwość przygoto-

wania na wystawę premier i nowości.

Szczęśliwa 13-tka

XIII Międzynarodowe Targi Transportu Zbio-

rowego TRANSEXPO, które odbywały się od 

11 do 13 października 2016 roku w Targach Kiel-

ce, potwierdziły dobrą koniunkturę w  branży 

komunikacji zbiorowej, a  także mocną pozycję 

wydarzenia na rynku targowym. To w Kielcach 

Ursus zaprezentował autobus z tzw. ekstenderem 

wodorowym, a umowę na dostawę nowych au-

tobusów hybrydowych podpisali: Solaris Bus & 

Coach i Miasto Kraków. Podczas TRANSEXPO 

powrót na rynek rozpoczął po perturbacjach 

sanocki Autosan. Wystawę odwiedziło ponad 

5,5 tysiąca branżowych zwiedzających.

Do zobaczenia w  Targach Kielce w  2018 

roku. ▐

Fot. TK

Targi, niczym zaprojektowane
przez Pininfarinę
Doskonale zaprojektowany autobus czy samochód osobowy, jak spod ołówka Battisty Pininfariny, 
aby odnieść na motoryzacyjnym rynku sukces, musi mieć kilka cech, które ten sukces 
gwarantują. Być piękny, praktyczny oraz zachwycić branżę w odpowiednim momencie. 
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O twierając drzwi Hiluxa, wersji SR5, 

każdego kierowcę miło zaskoczy 

komfortowe wnętrze. Przednie fote-

le i tylna kanapa wyróżniają się wyjątko-

wo wygodnymi siedziskami, które umoż-

liwiają pokonywanie długich dystansów 

bez potrzeby rozprostowywania kości. 

Wysoka pozycja za kółkiem gwarantuje 

doskonałą widoczność. 

Trafnie

Bardzo trafne rozwiązania zostały 

również zastosowanie na tablicy roz-

dzielczej. Po środku znajduje się duży 

siedmiocalowy ekran, który stanowi 

centrum multimedialne auta. Pozwa-

la on na swobodne korzystanie z  mapy, 

odtwarzacza muzyki czy wykresów do-

tyczących spalania. System ten można 

połączyć ze smartfonem za pośrednic-

twem technologii Bluetooth, co pozwala 

na prowadzenie rozmów przez zestaw 

głośnomówiący, słuchanie muzyki oraz 

korzystanie z  Internetu w  samochodzie. 

Muzyki można słuchać także przez wej-

ście AUX (jack 3,5 mm) oraz podpinając 

pamięć zewnętrzną przez USB. Dostęp 

do multimediów ułatwia wielofunkcyjna 

kierownica. 

Między zegarami znajduje się czteroca-

lowy ekran, na którym, oprócz podstawo-

wych informacji z komputera pokładowe-

go, takich jak przebieg czy zasięg, można 

wyświetlić odtwarzacz lub uproszczoną 

nawigację. Takie rozwiązania świetnie 

sprawdzają się na drodze, gdyż nie po-

chłaniają uwagi kierowcy. Wśród dostęp-

nych funkcji zabrakło tylko pozwalającej 

na wyświetlanie w  nawigacji fragmentu 

mapy na małym ekranie, a nie jedynie na-

stępnego manewru.

Wygodna terenówka
Nowa Toyota Hilux jest VIII generacją dobrze już znanego modelu, który zadebiutował 
w 1968 roku. Na pierwszy rzut oka od poprzedniczek odróżnia ją bardziej nowoczesne oraz lepiej 
wyciszone wnętrze. To co jednak najbardziej przyciąga uwagę, to rozwiązania przeniesione 
z Land Cruisera, dzięki którym japoński pikap jeszcze lepiej radzi sobie w terenie.
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Na tablicy rozdzielczej znajdują się 

również przełączniki do obsługi klimaty-

zacji oraz układu napędowego. Do stero-

wania napędem służą przyciski i pokrętło, 

którymi można włączyć asystenta zjazdu, 

blokadę tylnego dyferencjału, napęd na 

4 koła oraz reduktor. Na desce dostępny 

jest również wyłącznik systemu start-

-stop oraz kontroli trakcji. Przy drzwiach 

kierowcy umieszczone zostały przyciski 

służące do wyłączenia czujników parko-

wania, włączania i  wyłączania systemu 

przewidującego kolizję oraz wykrywają-

cego niezamierzoną zmianę pasa. Znaj-

duje się tam też przycisk do szybkiego 

nagrzania samochodu, po którego naci-

śnięciu samochód na postoju utrzymuje 

wyższe obroty. 

Samochód jest wygodny w  obsłudze 

i szybko można przyzwyczaić się do roz-

wiązań zaproponowanych przez Toyotę. 

Z wszystkiego można korzystać intuicyj-

nie. Już na wstępie, wsiadając do wysokie-

go Hiluxa, można przekonać się o  przy-

datności uchwytów zamieszczonych przy 

drzwiach oraz progu, który znacznie 

usprawnia wejście do auta. 

Bez zająknięcia 

W mieście samochód sprawuje się do-

brze, choć jest duży, przez co może być 

nieporęczny. Na szczęście, dzięki czujni-

kom parkowania i  kamerze cofania ma-

newry w  ciasnych miejscach są łatwe do 

wykonania. Brakuje jedynie wizualizacji 

samochodu na ekranie głównym pod-

czas korzystania z  czujników. Zwłaszcza 

w czasie manewrów wykonywanych przy 

zawracaniu w wąskich uliczkach, sam sy-

gnał dźwiękowy, sygnalizujący bliskość 

przeszkód, zdaje się być niewystarczający. 

Podczas wzmożonego ruchu dobrze 

sprawdza się tryb Eco, który nieco ograni-

cza moc 150-konnego turbodiesla, dzięki 

czemu jest on łatwy do opanowania pod-

czas powolnej jazdy w korkach. Manualna 

sześciobiegowa skrzynia biegów ma dość 

krótkie przełożenia, więc trochę trzeba 

się namachać podczas miejskiej jazdy od 

świateł do świateł. Zastosowany system 

start-stop wyłącza silnik dokładnie wtedy, 

gdy jest taka potrzeba, natomiast odpala 

natychmiast, gdy chcemy ruszyć. Warto 

podkreślić, iż spalanie w mieście wynosi 

ok. 8,5 l/100 km.

Poza miastem najlepiej sprawdza się 

tryb zwykły, który sprawia, że samochód 

jest bardziej dynamiczny, ale nie zachęca 

do szybkiej jazdy. Chociaż prowadząc to 

auto, można poczuć się jak w „osobówce”, 

wchodzenie w  zakręty wymaga większej 

czujności oraz redukcji prędkości. Spo-

wodowane jest to miękkim terenowym 

zawieszeniem, które odznacza się moc-

niejszymi wychyleniami oraz stosunkowo 

wysoko położonym środkiem ciężkości 

samochodu. W przednim zawieszeniu za-

stosowano podwójne wahacze poprzeczne 

ze stabilizatorem, a  w  tylnym resory pió-

rowe. Szczególnie ostrożnie należy poru-

szać się na górskich serpentynach. Spala-

nie w  takich warunkach 

poza miastem wynosi ok. 

7,5÷8 l na 100 km.

Na autostradzie i  dro-

gach ekspresowych samo-

chód bardzo dobrze się 

sprawdza. Jest wygodny 

podczas długich podróży, 

a prowadzenie nie męczy. 

Doskonałe wyciszenie 

wnętrza kabiny powo-

duje, iż nie docierają do 

niej zbędne dźwięki, takie 

jak hałas opływającego 

samochód powietrza czy 

wyższych obrotów. Na 

autostradzie przydaje się 

opcja Power, uwalniająca 

pełną moc samochodu. 

Pod jej wpływem staje się 

on bardzo dynamiczny 

w  porównaniu do trybu 

ECO i  zwykłego. Uru-

chomienie funkcji Power 

sprawia, że samochód szybko reaguje na 

naciśnięcie pedału gazu, a silnik momen-

talnie wchodzi na wyższe obroty. W  tym 

trybie wyprzedzanie jest przyjemnością. 

Pozwala również spokojnie rywalizować 

Elegancki kokpit. Wszystko ma swoje miejsce, 
a przyciski są łatwo dostępne podczas jazdy. 

Miłe dla oka, a jednocześnie czytelne zegary. 
Po środku 4-calowy ekran umożliwiający 
kontrolowanie większości funkcji samochodu. 

http://www.facebook.com/TruckVanPL

dołącz do nas!dołącz do nas!

Toyota Hilux SR5

Dmc (kg) ...............................................................................3210
Masa własna (kg) .................................................................2131 
Ładowność (kg) ....................................................................1079
Długość ładowni (mm) ..........................................................1555
Użytecz. szer. ładowni (mm) ................................................1540
Użytecz. wysokość ładowni (mm) ..........................................480 
Rozstaw osi (mm) .................................................................3085
Długość/szerokość/wysokość (mm) ...................5330/1855/1815
Średnica zawracania między krawężnikami/ścianami (m) ....6,7/6,4
Liczba miejsc ..............................................................................5
Silnik 2,4 D-4D
Liczba cylindrów .........................................................................4
Pojemność (cm3) ..................................................................2393
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .......................150/110/3400
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) ...............400/1600÷2000
Typ skrzyni/liczba biegów ..........................................manualna/6
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s)* ........................................13,2
Prędkość maksymalna* (km/h) ...............................................170
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .........................................6,8
Pojemność zbiornika paliwa (l) .................................................80
Gwarancja ..................3 lata lub 100 tys. km, perforacyjna 12 lat
Przeglądy .............................................co roku lub co 15 tys. km
Cena brutto wersji podstawowej (zł)................................154 980

* wg danych fabrycznych
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sło podczas testu ok. 9,5 l/100 km, zarów-

no z napędem na tył, jak i na cztery koła. 

Na górskich, krętych i  oblodzonych 

drogach Toyota nie okazywała żadnej sła-

bości. Co więcej, świetnie radziła sobie 

nawet na stromych podjazdach oznaczo-

nych nakazem wjazdu w łań-

cuchach i ostrzeżeniem o du-

żym kącie nachylenia drogi. 

Śmiało można powiedzieć, 

że pikap Toyoty poradzi so-

bie bez zająknięcia ze wszyst-

kimi trasami. W  na pozór 

nieprzejezdnych warunkach, 

ostatecznie wystarczyło włą-

czyć reduktor, aby samochód 

wyjechał z opresji. 

W  trybie 4L odłączają się 

systemy bezpieczeństwa i czujniki parko-

wania. Daje to pełną kontrolę nad samo-

chodem i  zapobiega nadgorliwości sys-

temów w  ciasnych przejazdach. Podczas 

zjazdów można włączyć asystenta zjazdu, 

który zapobiega blokowaniu się kół i  ze-

ślizgnięciu się samochodu. 

Bagażnik

Testowy Hilux może przewieźć pra-

wie 1080 kg ładunku. Ta wersja była wy-

posażona w  roletę zamykającą skrzynię 

ładunkową. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

samochód nie traci na pakowności, gdyż 

po zwinięciu rolety nadal możliwe jest 

przewożenie wysokich przedmiotów, ta-

kich jak drewniane belki czy materiały 

budowlane, które po dobrym zabezpie-

czeniu mogą wystawać ponad burty. Gdy 

natomiast zajdzie potrzeba przewiezienia 

zakupów, walizek lub nart, spokojnie mo-

żemy umieścić cały ten bagaż na pace pod 

roletą, otwierając jedynie klapę. Obsługa 

rolety nie jest skomplikowana, o ile podąża 

się za wytycznymi na naklejonej instruk-

cji. Dodatkowo w  samochodzie można 

w bardzo prosty sposób podnieść siedziska 

tylnej kanapy i  uzyskać dodatkowe miej-

sce na bagaże bądź na zwierzaka, jeśli nie 

chcemy, by pobrudził siedzenia. Nad tylną 

kanapą znajdują się haczyki, na których 

można powiesić kurtkę. Niestety znacznie 

ogranicza to widoczność przez tylną szybę. 

Toyota wyprodukowała udany model, 

który wpisuje się w  dziedzictwo Hiluxa, 

ale jednocześnie sprosta wymaganiom 

klientów, którzy używają tego samego sa-

mochodu do pracy i na co dzień. Bardzo 

duża sprawność w  terenie, nawet jak na 

segment pikapów, połączona jest z  wy-

godą i  bezpieczeństwem podróżowania 

porównywalnym z  samochodami osobo-

wymi. Silnik bardzo dobrze się sprawdza 

w  terenie, na ulicach podczas normalnej 

jazdy oraz pod obciążeniem. Mocy jest 

akurat tyle, ile potrzeba, ale brakuje wy-

boru silników, a szczególnie mocniejszych 

jednostek napędowych. W czasie testu za-

wiedliśmy się na spalaniu, odbiegającym 

od danych katalogowych, które są zbyt 

optymistyczne. Samochód sprawia bar-

dzo pozytywne wrażenwie podczas jazdy, 

jest łatwy w obsłudze i intuicyjny. Są gu-

sta i guściki, ale nadwozie Hiluxa wygląda 

bardzo dobrze na tle konkurencji. ▐

Damian Dziewicki
Fot. M. Kij

Toyota Hilux – własności terenowe

Kąt natarcia ......................................................................31o

Kąt zejścia ........................................................................26o

Kąt rampowy ....................................................................23o

Zdolność pokonywania wzniesień .................................42,1o

Przechył boczny ............................................................44,5o

Głębokość brodzenia (mm) ........................................do 700
Prześwit (mm) .................................................................293
Zwis tylny (mm) .............................................................1250
Zwis przedni (mm) .........................................................1000

w starcie spod świateł z osobówkami. Dy-

namika Hiluxa w  tym trybie jest bardzo 

mocno zaznaczona. 

Dodatkowym plusem jest wyposaże-

nie auta w  asystenta znaków. Funkcja ta 

dobrze odczytuje znaki, a  jedynym błę-

dem systemu jest to, że czasem patrzy 

za szeroko, uwzględniając ograniczenia 

prędkości, które dotyczą np. znaku nie-

obowiązującego na danym odcinku dro-

gi. Asystent niezamierzonej zmiany pasa 

jest również bardzo udany. Inteligentnie 

upomina o wjeździe na linię rozdzielającą 

pasy. Samo zużycie paliwa w trasie wynio-

Dodatkowa przestrzeń bagażowa po złożeniu tylnej 
kanapy pomieści walizki lub torby podróżne. 

Skrzynia ładunkowa z opcjonalną roletą. Uchwyty na burtach umożliwiają  zabezpieczenie ładunku. 

www.truck-van.pl
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Najlepsza ciężarówka
teraz jeszcze lepsza

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

NOWY XF PURE EXCELLENCE

W myśl naszej fi lozofi i efektywności transportu DAF Transport Effi ciency, całkowicie przekonstruowaliśmy serię XF, 

aby osiągnąć prawdziwą doskonałość. Ten nowy model czerpie ze znakomitej reputacji naszych sprawdzonych 

pojazdów Euro 6. Obniżone zużycie paliwa aż do 7% ustanawia nowy standard w efektywności transportu. Dzięki 

wielu innowacjom we wnętrzu Nowy XF jest również punktem odniesienia dla komfortu kierowców. Skontaktuj się 

teraz z najbliższym dealerem DAF i uzyskaj więcej informacji oraz umów się na jazdę testową.


