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W trosce o ekonomiczność

Licząca ponad 70 pojazdów flota firmy Kawczyński Logistics to efekt inten-
sywnego rozwoju zapoczątkowanego w 2007 roku – wtedy bowiem Stani-
sław Kawczyński uruchomił działalność transportową w przedsiębiorstwie 
przetwórstwa warzyw i owoców należącym do jego ojca. 50 z tych samocho-
dów to Actrosy – a niedługo dołączą do nich kolejne, bo efektywność wy-
maga dynamicznego zarządzania flotą. – Użytkowanie pojazdów przez wię-
cej niż trzy lata jest obecnie po prostu nieekonomiczne – mówi właściciel.
Oprócz inwestowania w nowoczesną flotę, trzeba zadbać o  jej właściwe 
użytkowanie - dlatego firma przeprowadza profesjonalne treningi. – Na-
sze samochody w dobrych miesiącach przejeżdżają nawet ok. 1,1 miliona 
kilometrów, oszczędność jednego litra paliwa oznacza ok. 40 tys. zł. Merce-
des jest pod tym względem bezkonkurencyjny. Liczby mówią same za sie-
bie: pomiędzy szóstym tygodniem użytkowania naszych najnowszych Ac-
trosów, a tygodniem jedenastym, po szkoleniach, zużycie spadło o prawie 

10 proc., taki odczyt podaje system FleetBoard. Taki wynik to również za-
sługa tego systemu i usługi Analiza Użytkowania, która ułatwiła codzienną 
kontrolę stylu jazdy i pozwoliła przekazać kierowcom niezbędne wskazów-
ki w celu poprawy oceny, średniego zużycia paliwa oraz bezpieczeństwa 
podczas jazdy – tłumaczy Stanisław Kawczyński. 
Ale nie tylko pojazd ma znaczenie. – Wcześniej korzystaliśmy z leasingu, 
jednak począwszy od 2015 roku zdecydowaliśmy się na wynajem długoter-
minowy w ramach usługi Rental. To rozwiązanie z naszego punktu widze-
nia jest optymalne – mówi Stanisław Kawczyński. – Jedna stała miesięczna 
rata pozwala unikać jakichkolwiek niespodzianek w planowaniu kosztów. 
Po trzech latach użytkowania, samochody po prostu wymieniamy na nowe, 
nie musimy zajmować się ich odsprzedażą. A wysokie przebiegi w połącze-
niu z niskim spalaniem powodują, że miesięczny koszt wynajmu pozwala 
nam zarabiać i zachować równowagę biznesu.

Dla firmy Kawczyński Logistics ze Ślesina usługa Rental to najbardziej korzystny sposób na użytkowanie nowoczesnej floty Mercedes-Benz

Actros to dziś pojazd bezkonkurencyjny, 
jeśli chodzi o zużycie paliwa 
– uważa Stanisław Kawczyński



Nasz Cool Liner oraz system KRONE Telematics to zgrany zespół, który przejmie wiele spraw związanych 
z transportem. Funkcje KRONE Telematics zapewniają ciągły i wygodny dostęp przez internet do danych 
dotyczących pozycji, stanu lub temperatury przewożonego ładunku. Dzięki temu nowoczesnemu systemowi 
możliwy jest również zdalny dostęp do agregatu chłodniczego w celu dokonania zmiany ustawień. Takie 
rozwiązanie ułatwia codzienną pracę dyspozytora oraz pozwala oszczędzać czas i zmniejszyć koszty.

Więcej informacji?
- zeskanuj kod QR

„Potrafi my zakasać 
rękawy - spokojna 
głowa na infostradzie.”

 Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

POZKRONE SA, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 37, tel.: +48 618147211, fax: +48 618147230, 
e-mail: biuro@pozkrone.pl, www.pozkrone.pl
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Wypychanie
Komisja Europejska zawiodła naszych przewoźników. Zaproponowany przez nią „Pakiet 
Mobilności”, zamiast bronić prawa do konkurencji i nieograniczonego przepływu dóbr 
i usług, stawia bariery. Może doprowadzić do kolejnych kłopotów firm transportowych, które 
obsługują przewozy w Europie. 
Pakiet dopuszcza wykonywanie kabotażu, stawiając jednak ograniczenie czasowe. Bez wzglą-
du na liczbę takich przewozów nie mogą one być realizowane dłużej niż 5 dni od momentu 
wjazdu do danego kraju. Raz na 3 tygodnie kierowca ma obowiązek powrotu do domu. Płaca 
minimalna danego kraju ma dotyczyć kierowców wykonujących zadania transportowe dłużej 
niż 3 dni w ciągu miesiąca na terenie danego kraju. Ten zapis wzbudza najwięcej kontrower-
sji i obaw. W pierwotnym projekcie miał to być tydzień, później 5 dni, zatwierdzono 3. Każdy 
kto ma do czynienia z transportem drogowym, wie, że 3 dni czasami trzeba czekać na zała-
dunek, i jest to niezależne od kierowcy czy przedsiębiorcy. Największy absurd polega na tym, 

że po 3 dniach kierowcę zaczyna obowiązy-
wać nie tyko płaca minimalna, ale również 
wszystkie inne pakiety pracownicze mające 
zastosowanie w danym kraju. Przewoźnicy 
już zapowiadają protesty. Jak twierdzi ZMPD 
dzisiaj firmy transportowe działają na granicy 
rentowności. Zaczynają odczuwać spowol-
nienie gospodarcze. Jeżeli dołożymy do tego 
drastyczny wzrost kosztów, wiele przedsię-
biorstw może tego nie przetrwać. 
Gdy ponad rok temu Niemcy, a potem Fran-
cja wprowadzały przepisy o płacy minimalnej 
dla zagranicznych pracowników, oczywistym 
wydawało się, że działają wbrew przepisom 
unijnym i założeniom, które określają swobo-

dę działania w całej wspólnocie. Dzisiaj można odnieść wrażenie, że indywidualne interesy 
mocniejszych członków są traktowane nadrzędnie. „Chcą nas wypchnąć z rynku” – takie 
głosy pojawiają się wśród przedsiębiorców. I trudno oprzeć się temu wrażeniu. 
Dobrą wiadomością jest brak obowiązku posiadania reprezentanta w danym kraju – takie 
wymaganie wprowadzone we Francji dodatkowo podnosi koszty funkcjonowania na tym 
rynku. Ułatwieniem ma być również wprowadzenie jednolitego systemu poboru opłat dro-
gowych w Europie, co ma wyeliminować konieczność korzystania z kilku urządzeń podczas 
przejeżdżania przez różne kraje europejskie. 
Cały czas jesteśmy liderem na rynku drogowych przewozów w Europie. Czy zawirowania 
związane z płacą minimalną naprawdę są w stanie zagrozić naszej pozycji? Racjonalnie 
podchodząc do sprawy, trudno w to uwierzyć. W ciągu ostatnich lat byliśmy nie tylko tanimi 
usługodawcami, ale również wypracowaliśmy sobie markę, solidną i nowoczesną. Mamy 
ekologiczne pojazdy, dobrze wyszkolonych kierowców, firmy są zarządzane z coraz większą 
dbałością o szczegóły istotne w tym biznesie. Nie chce się wierzyć, że protekcjonizm Zacho-
du zniweczy cały nasz dorobek. Działamy na tak dużą skalę, że trudno byłby nas teraz zastą-
pić. Bardziej optymistyczne głosy podkreślają, że pokonywanie trudności to nasza narodowa 
specjalność. Więc i tym razem damy radę. ▐

Katarzyna Dziewicka
Q k.dziewicka@truck-van.pl
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Przekonaj się, jak duże oszczędności podczas realizowania zadania transportowego 
mogą przynosić rozwiązania Scania, czyli rozbudowane usługi, systemy 
i pojazdy Scania nowej generacji.

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Scania ze swojego regionu 
i umów się na testy zestawów Zawsze na czele.

* Najniższe zużycie paliwa pojazdu Scania R450 uzyskane w teście prasowym, który odbył się w dniu 12 maja 2017 r. 
na dystansie 300 km z ładunkiem o masie 22 t. Trasę przejazdu testowego przedstawiono na załączonej mapce. 
Pomiar zużycia paliwa odczytano z komputera pokładowego pojazdu.

Bijemy rekordy 
w niskim spalaniu
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  zewnątrz nowa wersja CF i  XF nie 
różni się zbytnio od aktualnej gene-
racji, ale to akurat nie powinno być 

dla nikogo zaskoczeniem. DAF od lat 
stawia na sprawdzone wzorce i  wyjątko-
wo pragmatycznie podchodzi do kon-
strukcji pojazdów ciężarowych. Nie ma tu 
miejsca na „wodotryski” czy szczególne 
wizje designerskie. Pojazd ciężarowy po-
winien być wprawdzie miły dla oka, ale 
najważniejsza jest jego efektywność, nie-
zawodność, bezpieczeństwo i wygoda dla 
kierowcy oraz korzyści, jakie przyniesie 
właścicielowi. 

Delikatny lifting 

Nie inaczej ma być tym razem. Wspo-
mniane zmiany zewnętrzne podyktowane 
są chęcią poprawy aerodynamiki w  naj-
mniejszych detalach. Stąd CF i  XF zyskały 
nową osłonę przeciwsłoneczną, przedłużo-

ne krawędzie nadkoli czy specjalnie wypro-
filowane prowadnice powietrza schowane 
za zmodernizowanym przednim grillem, 
których celem jest uzyskanie lepszego prze-
pływu powietrza wokół pojazdu oraz w ko-
morze silnika. Przy okazji tych zmian de-
likatnie przearanżowano panel czołowy 
z logotypem, zmieniono siatkową strukturę 
kraty czołowej i wprowadzono kilka alumi-
niopodobnych listew i detali.

Wnętrze poddano kilku drobnym mo-
dernizacjom, które objęły m.in. zintegro-
wany panel kontroli klimatyzacji czy nowy 
wzór wskaźników na desce rozdzielczej. 
Także sterowanie oświetleniem wnętrza jest 
teraz dużo prostsze i bardziej intuicyjne, za 
sprawą obracalnego przełącznika umiesz-
czonego na środku tablicy rozdzielczej. 
Umożliwia on płynne sterowanie jasnością 
wybranego rodzaju oświetlenia, a  w  we-
wnętrznej pamięci zapisane zostaną indywi-
dualne ustawienia. 

Wszystkie funkcje ustawienia prędkości, 
czyli tempomat tradycyjny i  adaptacyjny 
oraz kontrola prędkości na zjeździe, zo-
stały teraz skupione w  prawej części koła 
kierownicy. Ciekawym rozwiązaniem jest 
możliwość zmiany lokalizacji poszczegól-
nych przełączników (multiplex) na desce 
rozdzielczej oraz dowolnego ich zaprogra-
mowania do sterowania np. funkcjami za-
budowy czy przystawek.

Więcej mocy, mniej obrotów

Najważniejsze zmiany zaszły jednak tam, 
gdzie wzrok nie sięga. Znane już silniki MX-11 
i MX-13 poddano daleko idącym moderniza-
cjom, co w połączeniu z nową skrzynią biegów 
oraz nowymi mostami tylnymi daje praktycz-
nie całkowicie nowy układ napędowy.

Silniki zostały w  znacznym stopniu prze-
projektowane, głównie w  kierunku zmniej-
szenia prędkości obrotowej przy jednocze-

Pragmatyczna doskonałość
Jeszcze niezawodniej, efektywniej, wygodniej i w konsekwencji taniej  
– to pomysł DAF-a na drogę do osiągnięcia doskonałości. Nowe wersje modeli CF i XF 
z przydomkiem Pure Excellence mają zużywać nawet o 7% paliwa mniej niż obecna 
generacja i to nie jedyna korzyść, jaką ma odnieść przewoźnik.

www.truck-van.pl

6/20176 TruckVan&

POJAZD Prezentacja 



snym wzroście mocy i momentu obrotowego. 
W  tym celu zmieniono strukturę bloku sil-
nika, układu chłodzenia i  wlotu powietrza 
do silnika. Na nowo zaprojektowane zostały 
tłoki, łożyska wału korbowego czy napęd za-
worów. W  połączeniu z  nową, wydajniejszą 
turbosprężarką i  większym stopniem sprę-
żania w  komorze spalania, udało się osią-
gnąć jeszcze wyższy moment obrotowy przy 
niskich prędkościach obrotowych. Wzrost 
wydajności silnika to również efekt użycia 
pompy oleju o  zmiennej wydajności, dopa-
sowującej ciśnienie oleju do wymogów pracy 
silnika. Ta sama zasada obowiązuje również 
w przypadku nowych pomp cieczy chłodzą-
cej i wspomagania układu kierowniczego.

W efekcie zmian nowy silnik Paccar MX-11 
dostępny jest w wersjach o mocy 300, 340, 
370, 410 i  450 KM, co oznacza wzrost  
o 10 KM w każdej z opcji. Moment obroto-
wy nowego silnika wynosi 1350 i 1500 Nm 
w  przypadku lżejszych układów napędo-

wych (300 i 340 KM) opracowanych z my-
ślą o  dystrybucji. Mocniejsze wersje osią-
gają odpowiednio 1900, 2100 i  2300 Nm 
maksymalnego momentu obrotowego. Mo- 
ce 13-litrowych jednostek Paccar MX-13 
wzrosły o 20 KM i wynoszą teraz 430, 480 
lub 530 KM, dostarczając jednocześnie 
maksymalny moment obrotowy wynoszący 
odpowiednio 2300, 2500 i 2600 Nm. Co naj-
istotniejsze, zwiększony moment obrotowy 
dostępny jest już przy 900 obr/min.

Zmiany w jednostce napędowej przełoży-
ły się też na ulepszenie hamulca silnikowego 
MX, dostępnego w obu silnikach: 11- i 13-li-
trowym. Moc hamulca silnikowego wzro-
sła zwłaszcza w  zakresie niskich obrotów. 
W  mniejszym silniku została zwiększona 
o 10% i wynosi 463 KM. Co ważniejsze, jego 
moment obrotowy w  zakresie między 1200 
a  1500 obr/min został zwiększony o  20%. 
Hamulec silnikowy w  MX-13 w  zakresie 
1000÷1450 obr/min zapewnia o 20% większą 

siłę hamowania. Maksymalna siła hamowa-
nia jest równa 490 KM przy 2100 obr/min.

Nowy, kompaktowy układ oczyszczania 
spalin (EAS) jest mniejszy aż o 40% i lżejszy 
o 50 kg. Dzięki temu zyskujemy więcej miej-
sca np. dla większych zbiorników paliwa czy 
dodatkowego wyposażenia montowanego 
do ramy. Wydajność katalizatora nie została 
przy tym ograniczona, a kompaktowa kon-
strukcja rozgrzewa się szybciej, co pozwala 
na szybsze osiągnięcie właściwych parame-
trów pracy silnika.

Szybsze i płynniejsze zmiany

Nowa generacja pojazdów CF i XF otrzy-
mała całkowicie nowe skrzynie biegów 
TraXon (dostarczane przez ZF). Standar-
dem jest zautomatyzowana przekładnia 
12-biegowa, zaś opcjonalnie dostępna jest 
też wersja 16-biegowa. Oba warianty wy-

Drobne zmiany w stylistyce podyktowane są chęcią poprawy aerodynamiki, obejmując osłonę przeciwsłoneczną, wydłużone nadkola i deflektory ukryte 
pod osłoną przednią, które w kontrolowany sposób kierują powietrze opływające silnik. Suma detali przekłada się na 0,5% oszczędności w zużyciu paliwa.

Kabina XF pozostaje najbardziej 
przestronną na rynku. Teraz zyskała nową 
kolorystykę wnętrza, nowe materiały 
wykończeniowe oraz kilka przydatnych 
modyfikacji, jak np. panel sterowania 
klimatyzacją, ogrzewaniem i nawiewami.

W centralnej części kabiny umieszczono 
nowy panel sterowania oświetleniem kabiny. 

Pozostałe przełączniki zespolone można  
(z pomocą serwisu) dowolnie programować 

oraz zmieniać ich miejsce na desce, by 
jak najlepiej dopasować ich położenie do 

specyfiki pracy danego pojazdu.

www.truck-van.pl
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od 2,05 do 2,47. Najniższe z przełożeń po-
zwala na jazdę z  prędkością 85 km/h przy 
zaledwie 1000 obr/min. Zmniejszone opo-
ry tylnej osi osiągnięto m.in. poprzez nowe 
łożyska kół, nowy profil zębów oraz zmiany 
w procesie produkcji, zwiększające dokład-
ność geometrii kół zębatych. 

Mózg odświeżony

Nowe modele CF i  XF wyposażono 
w  całkowicie nową architekturę elektrycz-
ną i  elektroniczną. Wprowadza ona nowy 
układ sterowania pojazdem zintegrowany 
z  układem przeniesienia napędu, wyposa-
żony w rozszerzone funkcje EcoRoll i tem-
pomatu dynamicznego. Funkcja ta dosto-
sowuje charakterystykę przewidującego 

tempomatu nie tylko do topografii drogi, ale 
i aktualnych warunków pracy pojazdu, jego 
masy całkowitej i obciążenia silnika. 

Użytkownik ma do dyspozycji dwa fa-
bryczne tryby pracy układu napędowego. 
Eco Fuel skupia się na ograniczaniu zu-
życia paliwa, m.in. poprzez zmiany bie-
gów przy niższej prędkości obrotowej oraz 
szybszą reakcję silnika na zmiany w poło-
żeniu pedału przyspieszenia. Drugi z  try-
bów, Eco Performance podnosi prędkość 
obrotową, przy której następuje zmiana 
biegu na wyższy, umożliwiając dynamiczne 
przyspieszenie.

Płynniej i dynamiczniej

Nasze pierwsze jazdy zapoznawcze, choć 
zbyt krótkie, by potwierdzić aż 7% spadek 
zużycia paliwa, jednoznacznie przekonują 
nas, że w  całkowicie nowym układzie na-
pędowym drzemie duży potencjał. Wyższą 
moc, a zwłaszcza większy i dużo wcześniej 
dostępny moment obrotowy po prostu czuć. 
Blisko 40-tonowy zestaw można rozpędzić 
bardzo dynamicznie i  płynnie, a  później 
utrzymywać prędkość przejazdową, nie 
przekraczając 1000÷1100 obr/min, w  za-
leżności od konfiguracji tylnego mostu. 
Przy pokonywaniu wzniesień lub ponow-
nym rozpędzaniu silnik schodzi nawet do 
800 obrotów bez zmiany przełożenia i  bez 
żadnych problemów ponownie osiąga opty-
malne obroty. Sama skrzynia zmienia biegi 
szybko i płynnie, nawet w zakresie niewiel-
kich prędkości. Przy pokonywaniu ciasnych 
rond czy dojeżdżaniu do świateł zwłoka 
układu napędowego jest praktycznie niewy-
czuwalna.

Nowe oprogramowanie układu napędo-
wego, sprzężone z  tempomatem przewidu-
jącym (PCC) oraz układem kontroli dyna-
miki pojazdu, przyczyniają się do płynnej, 
a  przy tym ekonomicznej jazdy, dużo czę-
ściej używając trybu EcoRoll. Zdarza się, że 
przy dojeżdżaniu do końca wzniesienia sys-
tem nie tylko odpuści gaz, ale wręcz użyje 
położenia neutralnego, by wykorzystać pęd 
pojazdu i topografię drogi jeszcze wydajniej. 

Nowe wersje CF i  XF dostępne są już 
teraz, choć do późnej jesieni w  sprzedaży 
pozostanie także aktualna generacja tych 
modeli. Wprawdzie Pure Excellence będzie 
cennikowo droższa, to ma przynieść prze-
woźnikom profity w  postaci niższego zu-
życia paliwa i dłuższych okresów między-
przeglądowych, które mogą sięgać nawet 
200 tys. km. Dla nowego modelu przewi-
duje się obniżkę cen kontraktów serwiso-
wych, a po okresie kilkuletniej eksploatacji 
ceny Pure Excellence na rynku wtórnym 
z pewnością będą wyższe niż wcześniejszej 
wersji Euro 6. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, DAF

stępują z  przełożeniem bezpośrednim lub 
nadbiegiem. Do szczególnych zastosowań 
proponowana jest też skrzynia manualna, 
8-, 9- lub 16-biegowa.

Zautomatyzowana skrzynia biegów Tra-
Xon oferowana jest w  pięciu wariantach 
dopasowanych do sposobu użytkowania 
pojazdu: transportu standardowego, trans-
portu cieczy, ponadgabarytowego, w  wa-
runkach off-roadu i  długich zestawów po-
jazdów o  dmc do 60 ton. Nowe skrzynie 
odznaczają się mniejszym poziomem tarcia 
wewnętrznego, a  także znacznie szybszą 
i płynniejszą zmianą przełożeń. 

Dopełnieniem zmian w  układzie napę-
dowym są zmodernizowane osie tylne, do-
pasowane do niższej prędkości obrotowej 
silników. Obejmują one zakres przełożeń 

Podczas krótkich jazd testowych ciężko potwierdzić spadek zużycia paliwa. Na pewno połączenie 
zmodernizowanych wersji silników (z większą mocą i szybciej dostępnym momentem obrotowym)  
z nową skrzynią biegów i zmienionym oprogramowaniem całego układu napędowego przyczynia  
się do wyraźnego wzrostu elastyczności i wydajności pojazdu.

Pod niewielkimi zmianami zewnętrznymi kryje się praktycznie nowy układ napędowy. Silniki  
MX-11 i MX-13 poddano znacznym modernizacjom, DAF zyskał też całkowicie nową skrzynię biegów 
TraXon, nowe tylne mosty oraz zmodyfikowane oprogramowanie, sterujące całością. 
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rogram „Zawsze na czele” wystarto-
wał w Polsce w sierpniu 2015 roku, by 
udowodnić firmom niekorzystającym 

do tej pory z pojazdów Scania, jak dużo moż-
na oszczędzić paliwa. W  ramach programu 
Scania przekazuje przedsiębiorstwu na okres 
dwóch tygodni cięgnik siodłowy z  naczepą 
lub zestaw kubaturowy, z  trenerem, który 
w tym czasie szkoli wybranego kierowcę za-
trudnionego w  firmie. Oszczędności na pa-
liwie powinny średnio wynieść 10%, ale to 
nie wszystko, bo uzyskane wartości można 
od razu porównać z dotychczasowymi wyni-
kami realizowanymi pojazdami konkurencji. 
A te różnice mogą wynieść znacznie więcej.

Składnik pierwszy: Scania

W  2015 roku „Zawsze na czele” wystar-
towało od prezentacji prasowej. Charak-
terystycznie oklejone zestawy przekazano 
w  ręce dziennikarzy, by Ci wycisnęli z  nich 
najlepsze wyniki. Rekordowe spalanie wy-
niosło wówczas 23,47 l/100 km, przy śred-
niej prędkości 66 km/h. Następnie przy-
szła pora na klientów i  testy w  realnych 
warunkach. Efekt to 344 882 przejechane ki-
lometry u 56 klientów ze średnią prędkością  
66,6 km/h i średnią masą wynoszącą 28,35 to- 
ny. Rezultat okazał się niewiele gorszy, gdyż 
średnie spalanie szkolonych kierowców wy-
niosło 24,1 l/100 km. Czy te wyniki da się 
pobić? Na pewno, pytanie tylko o ile.

W  tym roku w programie wykorzystywa-
ne są samochody Scania nowej generacji. Na 
początek są to dwa ciągniki siodłowe R450 
A4×2NA z  nowymi naczepami kurtynowy-
mi Wieltonu oraz podwozie R450 B6×2 4LB 
z  zabudową przestrzenną (Wesob/Wecon). 
Może się wydawać, że wyniki zużycia pali-
wa powinny być podobne, gdyż Scania nie 
zaprojektowała silników od nowa, a  jedynie 
poddała je modernizacji. Ta jednak w przy-
padku 13-litrowych jednostek okazała się 
gruntowna, gdyż zmianom poddano m.in. 
komory cylindrów, podwyższając w  nich 
temperaturę spalania, czy zmieniając układ 
zasilania wyposażony teraz w nowe wtryski-
wacze. Przy okazji warto dodać, że konstruk-
cja silników nie została niepotrzebnie skom-
plikowana. Spełnienie normy Euro 6 jest 
możliwe jedynie przy wykorzystaniu układu 
SCR, a  silnik doładowywany jest za pomo-
cą klasycznej turbosprężarki. Rezygnacja 
z drogich i awaryjnych rozwiązań, jak układ 
recyrkulacji spalin, czy turbiny o  zmiennej 
geometrii powinna przełożyć się na niższe 
koszty obsługi. Kolejnym elementem eko-
-układanki jest poprawiona aerodynamika. 
Na wynik spalania w dużej mierze ma wpływ 
skrzynia  biegów i zastosowane w niej zmie-
nione oprogramowanie oraz hamulec wałka 
pośredniego. Dzięki temu zmiana biegów jest 
szybsza i realizowana w odpowiednim mo-
mencie. Nowe kabiny Scanii mają mocniej 
zaokrągloną przednią szybę, dopracowano 

wycieraczki, boczne lusterka, zrezygnowano 
też z osłony przeciwsłonecznej. Na lepszą ae-
rodynamikę pojazdu wpływa również zmie-
niona konstrukcja zderzaka przedniego oraz 
wydłużone osłony boczne.

Składnik drugi: szkolenie

Samochody Scania wyposażone są w  sze-
reg urządzeń wspomagających kierowcę. Do-
stępne są trzy z  czterech oferowanych przez 
Scanię trybów jazdy (Eco, Normal, Power 
i Off-Road), ale do celów szkoleniowych sa-
mochody biorące udział w  programie „Za-

Scania wciąż na czele
Scania „Zawsze na czele” rozpoczyna sezon 2017 z nowymi samochodami  
o jeszcze wydajniejszych układach napędowych.

Funkcja Eco-roll pełni rolę wolnego  
koła, ale pod nadzorem elektroniki.  
Jeśli zjazd ze wzniesienia jest zbyt 

stromy, komputer nie wysprzęgli biegu.

Nowością jest nawigacja z możliwością 
zdalnego proponowania nowej trasy np. z bazy 
firmy. Kierowca dostaje zdalnie informację 
wyświetlaną na ekranie i może ją odrzucić lub 
zaakceptować. To drugie oznacza automatyczne 
wpisanie nowej trasy do nawigacji.
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wsze na czele” posiadają jedynie tryb Eco. 
Dwunastobiegowa zautomatyzowana skrzy-
nia biegów Opticruise ma tryb automatyczny 
i ręczny, ale w automatykę także można inge-
rować, a nawet powinno się, zwłaszcza pod-
czas rozpędzania, jeśli rzeczywiście chcemy 
oszczędzać paliwo. Komputer i  tak odmówi 
wrzucenie zbyt wysokiego biegu, by uniknąć 
dławienia silnika.

Najważniejszym składnikiem ekonomicz-
nej jazdy w  pojazdach Scanii jest Active 
Prediction, czyli tempomat przewidujący. 
W praktyce ma on wgraną mapę topograficz-
ną sporej części dróg w Europie, przez co już 
na 3 km do przodu jest w stanie tak dobrać 
prędkość i przełożenie, by pokonać trasę jak 
najoszczędniej. Nowością w  Active Predic-
tion jest umiejętność uczenia się. Jeśli danej 
drogi nie ma w pamięci, to wcale nie oznacza, 
że kierowca i przedsiębiorca muszą czekać na 
aktualizację. System podłączony jest do GPS, 
przez co rozpoznaje swoje położenie. Trzy-
krotne przejechanie tej samej drogi powo-
duje, że tempomat zapamiętuje jej topografię 
i następnym razem będzie już w stanie wspo-
magać na niej kierowcę.

Działanie tempomatu jest na tyle do-
skonałe, że pokonanie go przez najbardziej 
doświadczonych kierowców jest niezwykle 
trudne. Znajomość topografii w  połącze-
niu z  danymi o  prędkości jazdy, nachyleniu 
wzniesienia, czy masie zestawu pozwala 
komputerowi na idealny dobór parametrów 
jazdy. Dla niektórych kierowców może to 
być zaskakujące, gdy tempomat jeszcze przed 
wzniesieniem puszcza gaz lub wrzuca na luz. 
Ta strategia jest jednak przemyślana, bo po 
drugiej stronie wzniesienia pojazd bez trudu 
odzyska swoją zaprogramowaną prędkość. 
Nie trzeba się też nadmiernie martwić o czas, 
gdyż różnice prędkości na jakie Active Pre-
diction sobie pozwala, nie przekraczają 10%.

Ciekawą funkcją jest Eco-roll, czyli coś 
w  rodzaju sterowanego elektronicznie wol-
nego koła. Nawet na drogach o  nieznanej 

topografii podczas zjazdów ze wzniesienia 
komputer potrafi wrzucić luz, jeśli wyczuje, 
że zestaw może utrzymywać zadaną pręd-
kość. Funkcja nie jest aktywna na stromych 
zjazdach, by nie doprowadzić do nadmierne-
go rozpędzenia pojazdu.

Czy w  takich warunkach i  dysponując tak 
inteligentnym sprzętem kierowca ma jeszcze 
coś do roboty? Owszem, wyniki zawsze można 
poprawić choćby przez dobór odpowiedniej 
prędkości, czy wspomaganie skrzyni biegów 
wcześniejszą zmianą przełożeń. Ogromnie 
ważna jest też umiejętność przewidywania, co 
wiąże się z obserwacją drogi daleko do przodu. 
Kiedy zmienią się światła na skrzyżowaniu, czy 
na rondo wjedziemy bez zatrzymywania, czy 
wyprzedzanie jest zasadne w danej sytuacji, te 
decyzje wciąż musi podejmować kierowca i od 
nich także zależy ostateczny wynik.

Suma oszczędności

Partnerem programu „Zawsze na cze-
le” jest Wielton, polski producent naczep 

i  zabudów. Na ten rok przedstawił nacze-
py kurtynowe o  zmodyfikowanej budowie 
ściany przedniej, portalu tylnego, dachu 
i  zoptymalizowanej konstrukcji pozostałych 
elementów nadwozia. W  ofercie są mode-
le o  wysokości ładowni wynoszącej 2,75  
i  2,95 m z  podnoszonym dachem, a  także 
model o zwiększonych dopuszczalnych naci-
skach na podłogę.

Wszystkie naczepy biorące udział w pro-
gramie, jak i samochody obuto w najnowszy 
produkt drugiego partnera, opony firmy 
Michelin serii X Line Energy. Niezależnie 
od osi, na którą są przeznaczone, wszystkie 
mają najwyższą klasę A  oporów toczenia. 
Zdaniem przedstawicieli francuskiej mar-
ki, zużycie paliwa kompletnego zestawu 
może spaść dzięki ich zastosowaniu od 0,5 
do nawet 1 l/100 km. Michelin obiecuje, że 
trwałość opon nie ucierpiała. Niskie opory 
uzyskano dzięki zastosowaniu krzemionki, 
specjalnego kordu oraz „trójwymiarowej” 
rzeźbie bieżnika, przez co podczas zuży-
wania się opony odsłaniają się dodatkowe 
rowki.

Szwedzki producent podaje, że średnie 
zużycie paliwa obciążonego zestawu cią-
gniętego przez ciągnik Scania R450 po-
winno wynosić 23,7 l/100 km. Jak wielkie 
możliwości drzemią w  połączeniu umie-
jętności i  doświadczenia kierowcy z  do-
skonałą techniką udowodnili w  tym roku 
dziennikarze. Najlepszy wynik w tegorocz-
nej edycji to 20,8 l/100 km. Kierowcy bez 
tej wiedzy także są w stanie uzyskać dobre 
rezultaty, zwłaszcza pod okiem wykwalifi-
kowanego trenera Scanii, czego dowodem 
jest 21,6 l/100 km, uzyskane przez zupeł-
nie niedoświadczonego autora niniejszego 
tekstu. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. M. Lewandowski, Scania

Kierowca Scanii może się samodoskonalić, korzystając 
z oceny swojego stylu prowadzenia przez komputer 
pokładowy. Ocenia on czas pokonywanej drogi z pomocą 
tempomatu, hamowanie retarderem, przewidywanie 
napotykanych warunków drogowych oraz umiejętność 
pokonywania wzniesień. Ta ostatnia, a pierwsza na 
wyświetlaczu umiejętność, jest oceniana najsurowiej.

Nowa generacja Scanii oferuje dwa rodzaje 
tempomatu, zwykły i adaptacyjny. Wyboru 
dokonujemy w menu komputera. Sterowanie 
tempomatem odbywa się za pomocą przycisków 
umieszczonych na dole kierownicy. Funkcja Active 
Prediction aktywna jest w obu opcjach, gdy tylko 
dana droga zapisana jest w pamięci systemu.

Trasa testowa została tak dobrana, by odwzorować typowe warunki drogowe w transporcie 
międzynarodowym. W skrócie można ją opisać jako trójkąt Konin, Kalisz, Łódź, Konin  
z przejazdem drogami krajowymi (DK 25, DK 12), a następnie drogami szybkiego ruchu  
(S8, A1 i A2) z jednym postojem na stacji benzynowej. Długość trasy wyniosła ok. 300 km.
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ą rozwiązania uniwersalne i powszechnie 
dostępne oraz niszowe, które są mało zna-
ne, bywają kosztowne w  chwili zakupu, 

ale są praktyczne i opłacalne w długim okresie. 
Rzecz nie tylko w zapewnieniu odpowiednich 
warunków przewożonemu ładunkowi, ale 
i w wygodzie oraz prostocie obsługi zabudowy 
oraz jej jakości. Niezwykle ciekawym trendem, 
a zarazem wyzwaniem dla zdolnych konstruk-
torów są pojazdy chłodnicze dostarczające do 
domów klientów zakupy dokonane przez in-
ternet. To przykład specjalizacji, w której liczy 
się tyleż dobra ochrona łańcucha chłodnicze-
go, co wszechstronność pojazdu i komfort ko-
rzystania z niego. Wszystko, co ułatwia pracę 

kierowcy, przyspiesza rozwiezienie towaru 
i zwiększa wydajność całego systemu. 

Długi standard

Obserwując przebieg transportu chłodni-
czego, dochodzi się do wniosku, że im większa 
odległość, tym bardziej pożądane są pojazdy 
względnie nieskomplikowane za to niezawod-
ne i trwałe. Przykład stanowią naczepy chłod-
nicze. Wymaga się od nich dobrej ochrony 
ładunku, ale również niskich kosztów eksplo-
atacji oraz prostoty obsługi. Przy czym w prze-
wozach chłodniczych na duże odległości z całą 
jaskrawością ujawnia się zasada, że „chłodnia 

nie schładza”, a jej zadaniem jest jedynie utrzy-
mywanie właściwej temperatury. Stąd oprócz 
zabudowy o  pożądanych właściwościach 
– przede wszystkim niskim współczynniku 
przenikania ciepła, znaczenie ma również taki 
sposób ułożenia ładunku, który umożliwia 
cyrkulację powietrza wewnątrz oraz tempe-
ratura samego ładunku. Słynny już przykład 
nieprawidłowości to pomarańcze ładowane 
wprost „z pola”, a potem częściowo przemro-
żone wskutek nastawienia agregatu na szybkie 
schłodzenie ciepłych, często załadowanych „na 
wcisk” owoców. 

Nadwozie chłodnicze jest z  reguły wyko-
nywane z płyt o budowie „sandwicha”. Pianka 

Zimno albo zimniej
Współczesne pojazdy chłodnicze zapewniają bardzo dobrą ochronę żywności na każdym  
etapie jej produkcji i dystrybucji. Duża oferta rynkowa ułatwia, a zarazem utrudnia dokonanie 
właściwego wyboru.

Mały i wszechstronny, a w dodatku przejazdowy. 
Zestaw chłodniczy Kress utworzony przez Sprintera  
i przyczepkę może przydać się restauracji 
prowadzącej również usługi cateringowe. 

Wymienne nadwozie chłodnicze  
z charakterystycznie zabudowanym  
w niszy agregatem, który może  
być zasilany elektrycznie na postoju. 

Małe chłodnie są przydatne tam, gdzie 
duże się nie mieszczą. Niska zabudowa 
Lamberet ma dopasowany agregat z płaskim, 
kompaktowym parownikiem. 

Niemcy pozazdrościli Holendrom: firma Langendorf opracowała pojemną naczepę 
Flexliner z niezależnie zawieszonymi osiami, dostępną m.in. jako chłodnia. Ma dwa 
poziomy załadunku i o 66% większą ładownię niż standardowa naczepa. 

Drugi poziom podłogi podnosi 
funkcjonalność nawet niewielkiej chłodni 
w nadwoziu samochodu dostawczego. 
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Zwykle stosuje się agregaty jednotemperaturo-
we, o stosunkowo prostej konstrukcji i czytel-
nych nastawach. Prawidłowo regulując pracę 
agregatu, kierowca może znacząco obniżyć 
koszty eksploatacji pojazdu chłodniczego. 

Niekiedy stosuje się agregaty z  funkcją 
ogrzewania ładowni, przydatne w transporcie 
delikatnych ładunków zimą. 

Krótka różnorodność

Im krótsza odległość, tym bardziej skompli-
kowane są chłodnie. W  dystrybucji krajowej, 
regionalnej i lokalnej sens często ma używanie 
pojazdów bardziej wyspecjalizowanych, dopa-
sowanych do środowiska pracy. 

Również tu jest miejsce dla naczep chłodni-
czych. Interesujące pojazdy proponują firmy 
z  krajów Beneluksu. Są to niskopodłogowe, 
olbrzymie naczepy z kołami zawieszonymi nie-
zależnie po obu stornach podobnie jak w nacze-
pach do transportu szkła. Mogą być w środku 
puste lub wyposażone w drugi poziom podłogi. 

Inny typ naczep to stosunkowo krótkie po-
jazdy 3-, 2- i 1-osiowe, często wyposażone w co 

najmniej jedną oś skrętną. Stosuje się je np. do 
dowozu towaru do sieci supermarketów i  są 
przystosowane do jazdy po ciasnych ulicach 
i placach. Pojazdów tych używa się zamiennie 
z zestawami złożonymi z ciężarówki z przycze-
pą – centralnoosiową lub z obrotnicą. Mniejszą 
objętość zabudowy, ale lepszą zwrotność oferu-
ją same ciężarówki chłodnicze na podwoziach 
3- lub 2-osiowych. 

Charakterystyczne dla tego segmentu chłod-
nictwa są agregaty o dużej wydajności. Częste 
otwieranie drzwi ładowni sprawia, że muszą 
szybciej reagować na wynikające stąd zmiany 
temperatury we wnętrzu. Wśród agregatów 
występuje duża różnorodność. Poza typowy-
mi, mocowanymi do przedniej ściany chłodni 
montuje się również urządzenia podpodłogo-
we. Z reguły mają one własny napęd i nierzadko 
występują w wersjach wielotemperaturowych. 

Różnorodność żywności przewożonej w ru-
chu dystrybucyjnym sprawia, że zabudowy 
chłodnicze dzielone są na komory, w  których 
panuje odmienna temperatura. Normą są pasy 
z  tworzywa przy drzwiach, które ograniczają 

poliuretanowa, która jest najczęściej stosowa-
na jako izolacja, wtłaczana jest między dwie 
warstwy poszycia. Samo poszycie może być 
wykonane z  ocynkowanej blachy stalowej, 
aluminiowej lub laminatu poliestrowo-szkla-
nego z  warstwą żelkotu. Newralgiczny punkt 
to łączenia ścian, dachu i podłogi oraz otwo-
ry drzwiowe. Tu najczęściej powstają most-
ki cieplne, którymi „ucieka chłód”. Ponadto 
w  miejscach łączenia, głównie przy podłodze 
gromadzą się nieczystości. Warto, aby nadwo-
zie umożliwiało ich dokładne usuwanie. 

Naczepy chłodnicze używane w  dalekim 
transporcie mają drzwi zwykle tylko na tylnej 
ścianie. Agregat jest dobrany pod kątem nie-
zawodności i  niskiego zużycia paliwa, nieko-
niecznie o  bardzo dużej wydajności. Oczywi-
ście musi prawidłowo schładzać wnętrze, ale 
pracę ma ułatwioną o  tyle, że raz zamknięte 
drzwi otwierają się zwykle dopiero w miejscu, 
gdzie pojazd jest całkowicie opróżniany. Dlate-
go jego głównym zadaniem jest podtrzymywa-
nie temperatury, a nie jej zbijanie celem zniwe-
lowania wpływu powietrza przedostającego się 
z  zewnątrz np. przy częściowym rozładunku. 

Niepozorna innowacja, cała na prąd: elektryczna ciężarówka 
stworzona przez holenderską firmę Emoss z elektrycznym agregatem 
chłodniczym Syberia firmy Carrier. 

Chłodnie Schmitz-Cargobull mają w Polsce  
73% rynku. Firma obecnie rozwija sprzedaż własnego 
agregatu chłodniczego.
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z niską masą własną i dążeniem do maksymali-
zacji objętości ładowni. Zmniejszanie warstwy 
izolacyjnej ma swoje dobre i złe strony. 

Poza typowymi nadwoziami w formie pro-
stopadłościanu specjalistyczne firmy wykonują 
chłodnie w standardowych nadwoziach samo-
chodów dostawczych różnej wielkości. Wpraw-
dzie ich objętość jest ograniczona rozmiarami 
nadwozia i grubością izolacji, ale w zamian po-
jazd stawia mniejszy opór powietrzu, co sprzy-
ja zmniejszeniu zużycia paliwa. Wyposażenie 
zabudów może być podobne jak w większych 
pojazdach, z podziałem na komory oraz urzą-
dzeniami ułatwiającymi za- i rozładunek. Małe 
chłodnie często pracują w  firmach cateringo-
wych i mają np. drugi poziom podłogi, który 
ułatwia rozmieszczenie przewożonych specja-
łów tak, aby nie uległy zniszczeniu. 

Pewnego rodzaju rozwiązaniem do przewo-
zów chłodniczych, w  których niewielka część 
ładunku wymaga niskiej temperatury są chło-
dzone boksy, wstawiane do zwykłej izotermy. 

W  dystrybucji i  na krótkich odległościach 
stosuje się agregaty napędzane od silnika po-
jazdu oraz agregaty eutektyczne. W mniejszych 
pojazdach znaczenie ma nie tylko wydajność 

chłodnicza, ale i niewielkie wymiary agregatu, 
wyrażające się również rozmiarem parownika. 
Agregaty montowane na dachu mają obecnie 
opływowe obudowy, nieznacznie pogarszające 
własności aerodynamiczne samochodu. 

Dodatki realne i wirtualne

Wyposażenie dodatkowe pojazdów chłod-
niczych jest bogate i obejmuje w zależności od 
ich rozmiaru i  powierzanych im zadań m.in. 
haki do półtusz, drugi poziom podłogi, belki 
do mocowania ładunku czy ruchome ściany 
wewnętrzne dzielące zabudowę na komory. 
Niekiedy nawet duże chłodnie na podwoziach 
ciężarówek mają stosunkowo małą wysokość, 
aby mogły swobodnie poruszać się w mieście. 
Tylne drzwi zastępuje się czasem roletą. Możli-
wości jest tyle, ilu użytkowników. 

Kontrolę nad utrzymaniem łańcucha 
chłodniczego zapewniają nowoczesne syste-
my rejestracji temperatury dostosowane do 
wymagań danego typu przewozu, a  w  roz-
budowanych wersjach dające pełen wgląd 
w  bieżące warunki transportu i  ostrzegające 
o nieprawidłowościach, np. raptownym pod-

wymianę ciepła z otoczeniem przy rozładunku. 
Oprócz drzwi tylnych w zabudowie montowa-
ne są dodatkowe, np. aby kierowca mógł dostać 
się do osobnej komory o odmiennej temperatu-
rze lub po prostu wygodniej rozładować drob-
ną partię towaru. Dodatkową pomocą są windy 
załadowcze na tylnej ścianie, niekiedy składane 
pod podłogą zabudowy. Wówczas w  centrum 
dystrybucji pojazd może podjechać pod rampę 
i zostać załadowany wózkiem widłowym, a pod 
sklepem można z niego wygodnie wyjąć towar 
za pomocą windy i wózka paletowego. 

Od silnika i z gniazdka

Mniejsze chłodnie na podwoziach małych 
ciężarówek i  samochodów dostawczych stwa-
rzają jeszcze większe pole do eksperymentów 
oraz… błędów. Zaczyna się już w  chwili do-
boru agregatu do wielkości zabudowy. Próby 
oszczędzania poprzez wybór urządzenia o re-
latywnie małej wydajności zwykle powodują, 
że pracuje ono przez większość czasu z maksy-
malną wydajnością, zwiększając zużycie paliwa 
i szybciej się zużywając. Zabudowa z kolei musi 
równoważyć jak najlepsze własności izolacyjne 

Płaski agregat płynnie 
wkomponowany w bryłę 
samochodu dostawczego 
zmniejsza opory powietrza. 

Mocowanie ładunku w chłodni nastręcza trudności. Dotrzymanie wysokich 
standardów higieny sprawia, że najlepsze są gładkie ściany. Jednak tego rodzaju 
zestaw belek rozporowych pokazuje, że porządek i wysoki poziom bezpieczeństwa 
można uzyskać także w zabudowie chłodniczej. 

Dlaczego nie potraktować 
małej chłodni jak lodówki? 
Półki są praktyczne i wygodne 
do mycia. 

Ciężka dystrybucja posiłkuje się 
również zestawami z przyczepą, 
takimi jak ten, firmy Spier z agrega- 
tami umocowanymi pod zabudową 
ciężarówki i przyczepy. 

Miejska, 2-osiowa naczepa chłodnicza z cichym 
agregatem Mitsubishi. Tego typu pojazdy, wyposażone 
w co najmniej jedną skrętną oś oraz składaną pod 
podłogą windę załadowczą znakomicie sprawdzają się 
podczas dostaw do dużych sklepów. 

Naczepy chłodnie mają sztywne ściany, co sprawia, 
że ich własności aerodynamiczne są lepsze niż 
w „targanych wiatrem” pojazdach kurtynowych. 
Dodatkowo może je udoskonalić automatycznie 
rozkładany „ogon” Betterflow montowany z tyłu. 

www.truck-van.pl
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wyższeniu temperatury czy nieplanowanym 
otwarciu drzwi. Monitorowanie ładunku jest 
atutem przewoźnika zajmującego się chłod-
nictwem i może mu zapewnić przewagę nad 
konkurentami. 

Postęp wśród pojazdów chłodniczych po-
lega na coraz lepszym dopasowaniu ich do 
potrzeb niszowych odbiorców, a  także na 
systematycznym i  kompleksowym obniżaniu 
kosztów eksploatacji. Ustawodawcy zwracają 
też uwagę na ochronę klimatu, co przekłada się 
na działania producentów zabudów oraz ich 
użytkowników. Szuka się alternatywnych źró-

deł energii – głównych oraz wspomagających 
funkcjonowanie chłodni. Stąd agregaty napę-
dzane silnikami na CNG czy panele słoneczne 
na dachu, które poprawiają bilans energetycz-
ny pojazdu. Wprowadzane są do użytku nowe 
czynniki chłodnicze, stwarzające mniejsze ob-
ciążenie dla otoczenia. 

Interesującym, choć występującym na nie-
wielką skalę zjawiskiem jest poprawianie for-
my zabudowy, aby stawiała mniejszy opór po-
wietrzu. Nadwozie chłodnicze jest integrowane 
z kabiną pojazdu, niekiedy modyfikuje się jego 
kształt, aby poprawić własności aerodynamicz-

ne. Zabiegi te są niejako „powrotem do prze-
szłości”: od lat 30. do 70. produkowano este-
tyczne, bardzo stylowe furgony zintegrowane 
całkowicie z kabiną ciężarówki lub samochodu 
dostawczego albo płynnie się z  nią łączące, 
wyposażone w pełne osłony boków na wyso-
kości kół oraz zaokrąglone krawędzie i naroża. 
Potem funkcjonalność i niski koszt produkcji 
wzięły górę. To Stanisław Jerzy Lec powiedział, 
że „i wejście ‚homo’ do jaskini było aktem po-
stępu, i wyjście z niej.” ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

Holenderska firma Carrosseriefabriek Harderwijk BV oferuje 
chłodnię Sol(c)ar, zasilaną ogniwami słonecznymi na dachu. 
Zastosowała elektryczny agregat Konvecta z przyłączem do 
zasilania postojowego z gniazdka 220 V. 

Pomysłowe nadwozie chłodnicze Kress 
ma „garb” korzystny z punktu widzenia 
aerodynamiki. Agregat Thermo King 
zamontowano pod podłogą. 

Od naczep chłodniczych używanych w dalekim transporcie oczekuje 
się przede wszystkim trwałości i wygody obsługi. Firma Krone 
produkuje naczepy chłodnicze wielkoseryjnie w nowoczesnym, 
zautomatyzowanym procesie, który zapewnia im wysoką jakość. 
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ajwiększym zainteresowaniem w Polsce 
cieszą się „lekkie” konstrukcje o ładow-
ności 1 t przeznaczone głównie do samo-

chodów dostawczych. Wynika to ze specyfiki 
rynku, czyli choćby coraz większego w  ostat-
nim czasie zainteresowania przedsiębiorców 
pojazdami o dmc do 3,5 t, co pozwala łatwiej 
pozyskać kierowców i uniknąć ograniczeń wy-
nikających z przepisów dotyczących przewozu 
towarów samochodami ciężarowymi. Pewną 
szansą na zmianę tej sytuacji był projekt zmian 
w podatku akcyzowym, który miał objąć także 
samochody dostawcze. Miało się to przełożyć 

na większe zainteresowanie windami o  dużej 
nośności przeznaczonymi do dużych samo-
chodów ciężarowych. To oczywiście bardzo 
ogólne stwierdzenie, bo oprócz typowych roz-
wiązań w  tej kategorii znajdziemy też windy 
specjalistyczne wykorzystywane choćby do za-
ładunku pojazdów różnego rodzaju.

Rodzaje wind załadowczych

Producenci wind samozaładowczych mają 
mocno wyspecjalizowaną ofertę dostosowy-
waną do obecnie produkowanych samocho-

dów ciężarowych, przyczep i  naczep, a  także 
przewożonych towarów. W zależności od pa-
rametrów pojazdu dobiera się odpowiednie 
windy. Główny wpływ na wybór rodzaju urzą-
dzenia mają takie cechy, jak ładowność pojaz-
du, zwis tylny, rodzaje sprzęgu, długość plat-
formy czy jej funkcja. Platforma załadunkowa 
może bowiem stanowić element dodatkowy 
lub też pełnić funkcję tylnej burty, czyli po za-
mknięciu przylegać wszystkimi krawędziami, 
by szczelnie zamknąć przestrzeń ładunkową.

Windy zamykane zawdzięczają swoją na-
zwę dodatkowej funkcji przejętej od standar-

Siłacze 
podnoszą 
ciężary
Windy samozaładowcze  
o dużym udźwigu nie cieszą 
się dziś w naszym kraju  
dużym zainteresowaniem.  
Ale przedstawiciele 
producentów wierzą, że 
ich udział w rynku będzie 
rósł. Zobacz, co powinieneś 
wiedzieć, zanim zdecydujesz 
się na ich zakup.

Bezpieczeństwo załadunku i rozładunku jest niezwykle 
ważne. Warto zadbać o elementy przeciwdziałające 
zsunięciu się ładunku z platformy, w czym pomagają 
choćby akcesoryjne barierki ochronne. Zazwyczaj są 
one montowane ręcznie. Na zdjęciu winda zamykana 
Dhollandia DH-LM.30 o udźwigu 3000 kg.

S4 to przykład uniwersalnego modelu windy zamykanej  
firmy Bär Cargolift. Długość paltformy dochodzi do 3 m,  
a udźwig do 3000 kg. Modele oznaczone literą A przeznaczone 
są do pojazdów o krótkim tylnym zwisie, zaś literą U  
do samochodów z dolnym sprzęgiem.

Bär Cargolift RetFalt to przykład windy wysuwanej z rozkładaną ręcznie platformą.  
W ofercie znajduje się osiem modeli tego typu o udźwigu od 1500 do 2500 kg.
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dowych drzwi ładowni, które w tej sytuacji po 
zamontowaniu zestawu uszczelniającego stają 
się zbędne. Zastąpienie ich platformą windy 
zmniejsza dokładaną masę, jednak czasem 
wymaga dodatkowej górnej klapy. Jest to spo-
wodowane ograniczoną długością niektórych 
platform załadowczych. Rezygnacja z  drzwi 
ładowni nie jest konieczna i  w  niektórych 
przypadkach winda jest jedynie elementem 
dodatkowym. Ciekawym rozwiązaniem są tu 
windy z platformą połówkową, czyli o szero-
kości ok. połowy pojazdu w pozycji złożonej. 
Umożliwia ona dostęp do ładowni przez nie-
zasłonięte skrzydło drzwi bez konieczności 
opuszczania windy. Sporą zaletą tradycyjnych 
wind zamykanych jest ich duży udźwig. Więk-
szość producentów oferuje modele będące 
w stanie unieść do 3000 kg, jednak poszuku-
jąc prawdziwych siłaczy, znajdziemy windy 
o udźwigu 4000, 6000, a nawet 9000 kg.

Windy chowane pod podwoziem zostały 
zaprojektowane z  myślą o  częstym załadun-
ku i  rozładunku bez ich pomocy. Pozwalają 
na podjazd bezpośrednio pod rampę i  nie 
przeszkadzają w  załadunku, spoczywając 
w pozycji złożonej pod nadwoziem. W razie 
konieczności użycia są łatwo dostępne. Roz-
różniamy dwa podstawowe rodzaje takich 
wind: składane (z  ang.: tuckunder lub tuck-
-away) i wysuwane (tzw. slidery). W przypad-
ku wind składanych platforma jest dzielona 
i kładziona na opuszczanym ramieniu windy, 
po czym się rozkłada (automatycznie lub ręcz-
nie). Jej funkcja podnoszenia jest identyczna, 
jak w  przypadku wind zamykanych, jednak 
została zaprojektowana do okazjonalnego 
wykorzystania. Windy wysuwane także mają 
składaną platformę, jednak w pierwszej fazie 
jest ona wysuwana spod nadwozia, a następ-
nie jest rozkładana. Obydwa rodzaje wind wy-
stępują w różnych odmianach dostosowanych 

Windy firmy Dhollandia o krótkich ramionach  
oraz do pojazdów o krótkim tylnym zwisie oznaczane  
są dodatkową literą P. Model DH-LMP.20 wymaga  
o 10 cm mniej miejsca montażowego i jest przeznaczony 
m.in. do pojazdów wojskowych, przyczep z obrotnicą  
czy naczep ze skrętną tylną osią.

do różnych pojazdów, np. o krótkim tylnym 
zwisie czy posiadających dolny sprzęg. Windy 
składane oferowane są zazwyczaj w  ograni-
czonej gamie nośności. Windy wysuwane ofe-
rują większą paletę modeli, a ich maksymalny 
udźwig jest większy i wynosi nawet 3000 kg.

Windy kolumnowe to stosunkowo nowe 
rozwiązanie, mające dopiero kilka lat. Do-
czekało się już jednak sporej liczby odmian, 
także tych najmocniejszych, bo radzących so-
bie z uniesieniem nawet 4000 kg. Fakt, że są 
droższe w zakupie od tradycyjnych wind, ale 
mają też szereg zalet. Po pierwsze, są wyraźnie 
lżejsze od konstrukcji tradycyjnych przez wy-
eliminowanie wielu ciężkich ramion i  części 
mechanicznych. Po drugie, są przez to mniej 
awaryjne. Z tego wynikają niższe koszty ser-
wisu oraz zdolność do pracy w skrajnie nie-
sprzyjających warunkach. Po trzecie, możliwy 
jest montaż na pojazdach o  bardzo krótkim 

tylnym zwisie. Po czwarte, mają bardzo duży 
zakres pracy w pionie nieosiągalny dla trady-
cyjnych konstrukcji, przez co są dostosowane 
do załadunku pojazdów posiadających nad-
wozie z więcej niż jednym poziomem podłogi 
oraz do rozładunku na rampę znajdującą się 
wyżej od podłogi ładowni. W  tej kategorii 
znajdziemy też windy dostosowane do po-
trzeb firm przeprowadzkowych.

Windy najazdowe to sprzęt najcięższego 
kalibru. Służą do załadunku i rozładunku po-
jazdów, w tym maszyn budowlanych i rolni-
czych. Ich nośność może dochodzić do 16 t. 
Windy tego rodzaju zazwyczaj nie podnoszą 
ciężarów. Automatyka odpowiada za ich roz-
łożenie, po czym w  pozycji statycznej służą 
za rampy najazdowe. W zależności od mode-
lu windy tego rodzaju mogą mieć platformę 
jedno- lub dwuczęściową, podnoszoną lub 
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WŁASNE ODDZIAŁY SERWISOWE
Oddział Gdańsk 
80-518 Gdańsk, ul. Gdańska 21 M 
Tel. +48 602 362 326

Oddział Poznań 
62-026 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1
Tel. +48 698 822 325

Oddział Warszawa 
05-870 Błonie, ul. Modlińska 10
Tel. +48 694 429 618

Oddział Śląsk 
+48 606 690 545

SPRZEDAŻ WIND:
Tel. +48 602 219 014 
Tel. +48 608 378 183 
Tel. +48 604 642 598

SPRZEDAŻ CZĘŚCI  
ZAMIENNYCH:
Tel. +48 694 239 403

Oddział Gdańsk
80-369 Gdańsk, Al.Rzeczypospolitej 8
Tel. 0602 362 326

Oddział Poznań
62-026 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1 
Tel. 0608 376 183
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Oddział Warszawa
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Bär Cargolift Polska – od ponad  
20 lat nieprzerwanie na polskim rynku.  
Największa sieć serwisów  
– ponad 80 stacji serwisowych  
w całej Polsce oraz 4 własne  
Centra Serwisowe Wind Hydraulicznych.

Bär Cargolift – Lifting Performance.



Kruchy dźwig
Windy najcięższego kalibru potrafią udźwi-

gnąć kilka ton ładunku. Większość producen-
tów ma w swojej ofercie modele o ładowności 
do 3000 kg, ale są też specjalistyczne windy 
o jeszcze większych, nawet trzykrotnie, możli-
wościach. Przy maksymalnym obciążeniu pra-
cującej windy środek masy ładunku nie może 
być zbyt oddalony od siłowników. Każdy pro-
ducent wind określa, w jakiej odległości od we-
wnętrznej krawędzi platformy można umieścić 
dopuszczalny ciężar. Nieprzestrzeganie zaleceń 

producenta może spowodować uszkodzenie 
windy, ale i ramy pojazdu.

Powyższa zasada nie obowiązuje w przy-
padku, gdy platforma windy jest oparta 
zewnętrzną krawędzią np. o  podłoże lub 
o rampę, co umożliwia załadunek za pomo-
cą wózka widłowego z wykorzystaniem win-
dy w charakterze pomostu pomiędzy rampą 
a podłogą ładowni. Windy najazdowe z dłu-
gą platformą składającą się z  dwóch części 
zawsze muszą być podparte odpowiednio 
w pobliżu miejsca łączenia, by ładowany czy 
rozładowywany pojazd jej nie uszkodził.

Stalowe czy aluminiowe?

W Polsce cena odgrywa dużą rolę podczas 
podejmowania decyzji o zakupie sprzętu. Dla-
tego zastanawiając się nad wyborem windy, 
trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: czy ma 
to być produkt wykonany ze stali, czy stopów 
lekkich. Rodzaj materiału zastosowanego do 
budowy wpływa na dwa zasadnicze czynniki. 
Pierwszym jest cena. Windy wykonane ze sto-
pów lekkich są droższe, jednak jednostkowa 
różnica nie jest duża i można ogólnie przyjąć, 
że w przypadku tej samej konstrukcji o  iden-
tycznym udźwigu wynosi od ok. 2 do 3,5 tys. zł. 

Wyższa cena, jaką trzeba zapłacić za windę ze 
stopów lekkich, zwraca się w sposób pośredni. 
Takie konstrukcje są lżejsze, przez co w mniej-
szym stopniu wpływają na zmniejszenie ładow-
ności. Ma to ogromne znaczenie w  lżejszych 
pojazdach, ale w pojazdach o dużej ładowności 
też nie powinniśmy bagatelizować tej cechy.

Wrogiem konstrukcji stalowych jest koro-
zja. Osłabia ona wytrzymałość i  negatywnie 
wpływa na wygląd, a  przecież względy wi-
zerunkowe są ważne, jeśli przewoźnik przy-
wiązuje wagę do reklam umieszczanych na 

podnoszoną i  dodatkowo składaną. Jeśli są 
one montowane w lawetach lub do odkrytych 
nadwozi z  burtami, to ze względów aerody-
namicznych lepsze są konstrukcje dwuczę-
ściowe, dodatkowo częściowo ażurowe. Duża 
nośność powoduje, że windy najazdowe roz-
kładane mają dodatkowe podpory w miejscu 
łączenia. Stosuje się też dodatkowe podpory 
w tylnej części pojazdu stabilizujące nadwozie 
podczas załadunku.

Składana aluminiowa platforma Zepro ZS150 wyposażona  
w listwy zabezpieczające przed zjechaniem z niej wózka.  
Listwy są chowane, ich obsługa odbywa się za pomocą stóp.

Windy składane marki Zepro mają udźwig od 
1500 do 2500 kg i są przeznaczone do samo- 
chodów ciężarowych o dmc powyżej 12 t.

Urządzenia sterujące mogą być zamontowane na stałe w pojeździe wraz z windą, jedno na zewnątrz, 
jedno wewnątrz, lub też działać bezprzewodowo. Smart Control to przykład sterownika radiowego, które 
pracownik może nosić przy sobie.

Topowe windy zamykane Dhollandia mogą mieć 
platformę wydłużoną w celu zamknięcia ładowni, lub 
w celu uzyskania rampy najazdowej. Maksymalna 
długość platformy wynosi 4,5 m. Przy tak dużych 
obciążeniach hydrauliczne podpory pojazdu są 
montowane seryjnie.

Topowa winda zamykana firmy Dhollandia ma imponujący udźwig, nawet 
9000 kg. Została zaprojektowana do poradzenia sobie z maszynami rolniczymi, 
dużymi wózkami widłowymi czy maszynami budowlanymi. Wykonana jest ze 
wzmacnianej stali. Taki siłacz waży 1,5 tony, dwukrotnie więcej niż typowe 
windy o udźwigu 2000 kg.
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pojeździe. Windy stalowe coraz częściej są 
zabezpieczane antykorozyjnie, wybór metody 
zależy od producenta. Może to być np. kato-
dowe lakierowanie zanurzeniowe zwane KTL 
(MBB Palfinger, Bär Cargolift), lub cynko-
wanie ogniowe (Dhollandia). Elementy kon-
strukcyjne, jak sworznie, uchwyty czy śruby 
także mogą być zabezpieczone, np. powłoką 
cynkowo-niklową (Dhollandia).

Wyposażenie dodatkowe

Windy załadowcze mogą być oferowane 
jako proste platformy lub posiadać dodatkowe 
wyposażenie ułatwiające czy zabezpieczające 
podnoszony ładunek. Do dodatków zwiększa-
jących komfort obsługi i bezpieczeństwo nale-
żą m.in. blokady lub muldy uniemożliwiające 
zjechanie wózka (tzw. rollkontenera) z platfor-
my, specjalne barierki pełniące tę samą funkcję, 
powierzchnie antypoślizgowe, system samo-

poziomowania platformy, cichobieżny agregat, 
ogrzewacz oleju roboczego, system central-
nego smarowania łożysk, elementy chroniące 
platformę przed uszkodzeniem o podłoże, do-
datkowa boczna rampa ułatwiająca załadunek 
platformy z boku pojazdu, izolacja akustyczna, 
podnoszone zderzaki przeciwnajazdowe czy 
układy sterowania obsługiwane bezprzewodo-
wo, a nawet za pomocą smartfona. Do wyposa-
żenia obowiązkowego należą elementy odbla-
skowe mające zmniejszać ryzyko najechania na 
otwartą platformę innych pojazdów, choć w tej 
roli lepiej sprawdzają się opcjonalne błyskające 
światła ostrzegawcze montowane dodatkowo.

Bezpieczeństwo

Myśląc o  zakupie windy załadowczej 
warto postawić na profesjonalny montaż. 
W  przypadku klasycznych wind zamyka-
nych trwa on nawet cały dzień, w  przy-

padku kolumnowych ok. 3 godzin, ale 
pod warunkiem, że warsztat ma duże 
doświadczenie. Nie warto oszczędzać na 
tym etapie z  kilku powodów. Po pierw-
sze urządzenia są drogie, po drugie mu-
szą przejść odbiór UDT, po trzecie muszą 
później zapewnić bezpieczną eksploatację. 
Ma to tym większe znaczenie, im więk-
szy udźwig ma winda. W przypadku tych 
najcięższych konieczne jest zastosowanie 
podczas montażu specjalnych wzmocnień 
ramy pojazdu, by nie uległa ona uszkodze-
niu. Zaniedbania na tym etapie nie tylko 
stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, ale 
mogą doprowadzić do ogromnych strat 
finansowych. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. Bär Cargolift, Dhollandia, MBB,  

Palfinger, Zepro

Windy najazdowe przeznaczone są do załadunku maszyn 
roboczych ciężkich, w tym rolniczych czy budowlanych.  
Udźwig w zależności od modelu wynosi od 3000 do 16 000 kg. 
Załadunek odbywa się poprzez najazd, po ustabilizowaniu 
platform i pojazdu podporami. Najcięższe platformy DH-AR4 
mogą służyć jako pomosty w dokach ładunkowych.

Windy kolumnowe to rozwiązanie 
specjalistyczne o wielu zaletach. Są 
przeznaczone do pojazdów o dwóch 
podłogach, a swoim zasięgiem w pionie 
są bezkonkurencyjne. Zasięg platformy 
dochodzi do 6 m od podłoża.

Windy składane traktowane są jako element dodatko- 
wy wykorzystywany okazjonalnie. W codziennej 
eksploatacji schowane są pod podłogą ładowni, 
nie ograniczając dostępu. Ich udźwig jest jednak 
ograniczony i zazwyczaj nie przekracza 2000÷2500 kg. 
Na zdjęciu winda składana MBB o udźwigu 1500 kg.

Dhollandia Poland Sp. z o. o.

ul. Półłanki 33  
30-858 Kraków  

tel. +48 (12) 260 61 10

ODDZIAŁ  
WARSZAWA

ul. Turystyczna 10 
Sadowa,  

05-092 Łomianki
tel. + 48 (22) 122 52 30

ODDZIAŁ  
POZNAŃ

ul. Skrajna 3c 
62-080 Sierosław

tel. +48 (61) 226 21 12

DHOLLANDIA – największy producent wind załadowczych. W ciągu ostatnich dwóch lat otworzyli-
śmy kolejne własne oddziały w Poznaniu i w Warszawie. Najnowszy oddział warszawski zlokalizo-
wany jest przy drodze nr 7 Warszawa–Gdańsk. Oferujemy 6 stanowisk serwisowo-montażowych, 
centrum szkoleniowe oraz duży plac manewrowy. W naszej ofercie znajdują się: windy załadowcze, 
części zamienne do wszystkich marek, profesjonalny serwis, przeglądy oraz rejestracje UDT.
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użo silosów samowyładowczych tra-
fia do przemysłu chemicznego oraz 
do przewozu składników sypkich do 

produkcji artykułów spożywczych. Wraca 
popyt na silosy leżące, przeznaczone dla 
sektora budowlanego. Te ostatnie dużym 
popytem cieszyły się w  okresie inwestycji 
przed Euro 2012, potem nastąpiło wyha-
mowanie, a  teraz znowu odczuwalne jest 
ożywienie, związane z  inwestycjami infra-
strukturalnymi, finansowanymi w  ramach 
nowej perspektywy unijnej.

Spośród standardowych silosów leżą-
cych, największym popytem cieszą się te 
o pojemności od 34 do 39 m3, przeznaczo-
ne głównie do przewozu cementu, mąki itp. 
Drugą grupę pod względem liczby sprze-
danych stanowią silosy samowyładowcze 
o  pojemności od 53 do 66 m3. Używa się 
ich głównie do transportu różnego rodza-
ju granulatów, cukru i  innych produktów 
sypkich.

Na naszym rynku, podobnie jak w całej 
Europie, wiodącymi dostawcami silosów 
są firmy Feldbinder i  Spitzer. Rozwojową 
ofertę mają też m.in. Kässbohrer i  LAG, 
a  w  segmencie paszowozów znana jest na 
polskim rynku holenderska marka Welgro. 
Producenci prześcigają się w konstruowa-
niu coraz lżejszych pojazdów. Powszechnie 
stosowanym materiałem konstrukcyjnym 
stało się aluminium i  jego stopy. Przecięt-

nemu nabywcy trudno już dziś zweryfiko-
wać, które silosy są naprawdę lżejsze. Jak 
zwraca uwagę Piotr Bogdański, dyrektor 
sprzedaży marki LAG w Grupie DBK, każ-
dy wytwórca może przygotować super lek-
ki pojazd, pozbawiony różnych elementów 
potrzebnych potem w  eksploatacji, trzeba 
jednak brać pod uwagę całość, gotową do 
pracy.

Aluminium i stal szlachetna

Firma Feldbinder silosy ze zbiornikami 
aluminiowymi poleca do transportu ta-
kich ładunków sypkich, jak: mąka, pellet 
drewniany czy granulat PVC. Silosy prze-
znaczone dla przemysłu chemicznego, 
petrochemicznego i  produkcji żywności 
mają zbiorniki ze stali szlachetnej lub sto-
pu aluminium. Standardowe wyposażenie 
wszystkich pojazdów obejmuje spawane 
misy wylotu materiału zapobiegające nie-
szczelności, układ hamulcowy ABS/EBS, 
zoptymalizowane pod względem masy 
agregaty osiowe oraz obręcze kół ze stopów 
lekkich.

Naczepy z  silosem poziomym pro-
dukowane są w  wielu wersjach, z  jedną, 
czterema i  sześcioma komorami, o  po-
jemności zbiorników – od 31 do 65 m3, 
naczepy z  silosem uchylnym – od 38 do 
91 m3 i nadbudowy (na podwozia ciężaró-

wek i przyczep) – od 22 do 31 m3 (od 1 do  
5 komór).

Jak powiedział nam Cezary Nowak, 
przedstawiciel handlowy w  firmie Celu-
trans, zajmującej się sprzedażą nowych 
i  używanych silosów różnych marek, do 
najpopularniejszych pojazdów z  oferty 
Feldbinder należą leżące silosy naczepowe 
EUT 35.3 o  pojemności 35 m3, przezna-
czone do przewozu ciężkich ładunków, 
takich jak: cement, wapno, piasek czy 
mączka. Standardowo mają one zbiorniki 
jednokomorowe (na życzenie może być 
kilka komór) wykonane są ze stopu alumi-
nium. Masa własna pojazdu to ok. 4600 kg, 
dopuszczalna ładowność – 29 400 kg. 
Dobrze sprzedają się też silosy KIP 60.3, 
z podnoszonym zbiornikiem, które często 
wykorzystywane są do przewozu granula-
tów (np. plastik), także cukru. Jednokomo-
rowy zbiornik aluminiowy ma pojemność 
60 m3. Kompletny pojazd waży 6700 kg 
i  pozwala na przewiezienie do 27 300 kg 
ładunku.

Trzymają wartość

Spitzer jest w Europie czołowym produ-
centem silosów, ściśle wyspecjalizowanym, 
bo wytwarza wyłącznie tego typu pojazdy. 
Reklamuje je jako najlżejsze naczepy na 
rynku. Niska masa własna wynika z zasto-

Lekkie, coraz lżejsze
Rynek pojazdów zbiornikowych, tzw. silosów w Polsce jest rozwojowy – zgodnie 
twierdzą przedstawiciele branży. Takie pojazdy kupują zarówno firmy przewozowe, 
jak i przedsiębiorstwa wykorzystujące je na własny użytek, jak młyny, cementownie, 
betoniarnie czy firmy budowlane. 

Sporo nabywców znajdują silosy Feldbinder KIP 60.3,  
z podnoszonym zbiornikiem, które wykorzystywane są  
m.in. do przewozu granulatów (np. plastik).

Do najpopularniejszych pojazdów zbiornikowych marki Feldbinder 
należą leżące silosy naczepowe EUT 35.3 o pojemności 35 m3, 
przeznaczone do przewozu ciężkich ładunków.
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sowania aluminium nie tylko do budowy 
zbiorników, ale też innych komponen-
tów. Wysoką jakość rozwiązań stosowa-
nych przez Spitzer Silo potwierdzają ceny 
rynkowe używanych pojazdów tej marki. 
Asortyment obejmuje kilkadziesiąt modeli, 
zarówno leżących (SF), jak i podnoszonych 
(SK). Jeśli chodzi o  wielkości silosów, to 
do wyboru są wersje od 35 do nawet 89 m3 
w  przypadku zbiorników podnoszonych 
i od 25 do 63 m3 w przypadku zbiorników 
leżących. W ofercie są też zabudowy silo-
sowe na samochody ciężarowe, przyczepy 
oraz kontenery.

Najchętniej kupowanym produktem 
w  grupie silosów leżących są modele 
SF2734 oraz SF2737 przeznaczone do 
transportu sypkich materiałów budow-
lanych. Pierwszy pojazd ma zbiornik 
o  pojemności 34 m3, jego masa własna 
to 4250 kg, a  dopuszczalna ładowność  
29 750 kg. Model SF2737 ma zbior-

nik o  pojemności 37 m3, waży 4350 kg 
i można w nim przewieźć ładunek o ma-
sie do 29 650 kg. Do przewozu pasz 
i  komponentów do produkcji artyku-
łów spożywczych chętnie wybierane są 
modele SF2745 wyposażone w zbiornik 
o  pojemności 45 m3, dzielony na trzy 
komory ściankami bezciśnieniowymi. 
Naczepa waży 4800 kg, dopuszczalna ła-
downość to 29 200 kg.

Jednym z  najnowszych produktów jest 
naczepa ze zbiornikiem podnoszonym SK 
2753 CAL, o technicznej dmc 39 ton. Na-
czepa o masie własnej 5,9 t ma 11,3 m dłu-
gości, a  średnica aluminiowego zbiornika 
o pojemności około 53 m3 wynosi 2,55 m. 
W  zbiorniku zastosowano cztery otwory 
wsypowe. Obsługę ułatwia pomost ze skła-
daną barierką ochronną. 

Standardowo montowane jest zabez-
pieczenie przed ruszeniem z  uniesioną 
barierką ochronną (przez hamulec po-

stojowy). Użytkownicy silosów mieli czę-
sto problem ze składanymi barierkami 
umieszczonymi na ich wierzchołku. Kie-
rowcy zapominali je składać i zdarzało się, 
że zaczepiali nimi o  bramy czy wiadukty. 
Dlatego wprowadzono barierki podnoszo-
ne pneumatycznie, które nie tylko są wy-
godniejsze w obsłudze, ale również zostały 
połączone z hamulcem postojowym. Teraz 
kierowca nie ruszy z  miejsca, dopóki nie 
złoży barierek.

Do rozładunku służy instalacja pneu-
matyczna, która za pomocą sprężonego 
powietrza wytwarza wewnątrz silosu ci-
śnienie wypychające przewożony materiał 
przez zawory spustowe. 

Do specjalnych rozwiązań konstrukcyj-
nych, opatentowanych przez Spitzer, nale-
żą podłużnice ramy z profilu wyciskanego. 
Ciekawym rozwiązaniem jest elektryczny 
napęd pompy hydraulicznej mechanizmu 

W silosach Spitzer standardowo montowane jest 
zabezpieczenie przed ruszeniem z uniesioną barierką 
ochronną (przez hamulec postojowy).

Niska masa własna silosów marki Spitzer wynika  
z zastosowania aluminium nie tylko do budowy zbiorników, 
ale też innych komponentów.
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pojazdu o  kolejne kilkaset kilogramów, 
przez co zwiększono ładowność. Zmia-
ny kształtu stożków wyładowczych i  ich 
armatury pozwoliły przyspieszyć proces 
rozładunku, a  zmniejszenie wysokości 
całkowitej ułatwia operowanie rękawów 
załadowczych. 

Odbiorca w każdym pojeździe znajdzie 
system ECAS, aluminiowe felgi Alcoa, 
pierwszą oś podnoszoną i  urządzenia 
kontrolujące masę ładunku.

Popularny silos Kässbohrer SSL35, 
o  pojemności zbiornika 35 m3, do prze- 
wozu cementu i  innych materiałów syp-
kich, o  masie własnej ok. 4500 kg, dys- 
ponuje ładownością 31 000 kg (dmc  
– 35 500 kg).

Samonośna, lekka konstrukcja jed-
nokomorowego zbiornika z  aluminium 
o dużej wytrzymałości, o okrągłym prze-
kroju poprzecznym, bazuje na integral-
nej aluminiowej ramie. Do załadunku 
służą dwa włazy DN450. Do rozładunku 
– stożki wylotowe DN800/DN200 spawa-

ne, z tkaniną wewnątrz stożka rozluźnia-
jącą materiał.

Silos SSK60 (60 m3) do przewozu ma-
teriałów sypkich, ze zbiornikiem podno-
szonym, przy masie własnej ok. 6580 kg, 
zapewnia ładowność 28 900 kg (dmc  
35 500 kg). Osadzony jest na ramie spawa-
nej z  wytłaczanych sekcji aluminiowych. 
Załadunek odbywa się porzez włazy za-
sypowe: 5 × DN450. Rozładunek – stożek 
wyładowczy DN700/200 z  aluminium, 
system napowietrzania – Solimar. 

Pojazdy wyposażane są w podest z lek-
kiej kratki metalowej (aluminium) i skła-
dane poręcze aluminiowe, obsługiwane 
z dołu.

Kiprowane – od ręki

Belgijska firma LAG, od niedawna re-
prezentowana w Polsce przez Grupę DBK, 
produkuje tylko silosy kiprowane. Pojazdy 
tej marki znane są z wysokiej jakości wy-
konania, co doceniają szczególnie klienci 

wywrotu. Dzięki zabudowanemu na na-
czepie agregatowi elektrohydraulicznemu 
nie trzeba podłączać jej do hydrauliki 
ciągnika, czyli ciągnik nie musi jej mieć, 
co upraszcza kwestię odbioru mocy, uła-
twia zabudowę osprzętu ograniczonego 
do sprężarki oraz zmniejsza masę własną. 
Poza tym zbiornik można podnieść nie-
mal bezgłośnie, wykorzystując tylko zasi-
lanie z akumulatora. Przy okazji eliminuje 
się emisję spalin.

Redukują masę

Kässbohrer wszystkie naczepy do 
transportu materiałów sypkich produku-
je z aluminium, dzięki czemu są one lek-
kie. W ofercie znajdują się zarówno silosy 
leżące, tzw. cementonaczepy o pojemno-
ści od 30 do 40 m3, jak również silosy sa-
mowyładowcze, z podnoszonym zbiorni-
kiem o pojemności od 40 do 90 m3. 

Wprowadzona w 2012 roku nowa kon-
strukcja cementowozu zredukowała masę 

Podnoszony aluminiowy silos Kässbohrer SSK60 
osadzony jest na ramie spawanej z wytłaczanych 
sekcji aluminiowych. 

Nabywca w każdym cementowozie tej marki znajdzie system ECAS, 
aluminiowe felgi Alcoa, pierwszą oś podnoszoną i urządzenia 
kontrolujące masę ładunku.

Welgro stosuje regulację przepływu powietrza w naczepie,  
za pomocą elektronicznie sterowanego potencjometru.
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w  krajach Beneluksu, gdzie pojazdy LAG 
są najczęściej wybierane przez nabywców. 
W ostatnim czasie kiprowany silos LAG-a, 
ze zbiornikiem ze stopu aluminium, został 
poddany istotnym zmianom – głównie 
mającym na celu redukcję masy własnej. 
Producent zmniejszył jego objętość z 61 do  
60 m3 (zmniejszyła się również liczba  
studzienek z  6 na 5), przez co udało się 
uzyskać niższą masę o  250 kg. Ponadto  
silos został uzupełniony o  wiele elemen-
tów, które są wykonane z  lekkiego stopu 
aluminium anodowanego, przeprojekto-
wano zbiornik oleju, obudowa i  zbiornik 
zostały poddane gruntownym modyfika-
cjom. W  efekcie uzyskano masę 6240 kg 
(bez załadunku), przez co kiprowany silos 
marki LAG jest obecnie jednym z najlżej-
szych na rynku. 

Silos o  dmc 34 t (maks. 39 t) ma ramę 
nośną zbiornika wykonaną z  aluminium 
spawanego automatycznie. Na górze zbior-
nika znajduje się pomost obsługowy, wyko-
nany z antypoślizgowej kratki aluminiowej.

Zdaniem Piotra Bogdańskiego ostat-
nio znacznie wzrosła sprzedaż silosów 
tej marki w  Polsce i  wszystko wskazuje 
na to, że rok 2017 też zakończy się sukce-
sem handlowym. Zaznacza, że pojemność 
zbiornika 60 m3 oferowana jest standardo-
wo, ale producent jest w stanie dostarczyć 
silos o dowolnej pojemności, w zależności 
od potrzeb nabywcy. 

Piotr Bogdański podkreśla, że dobrze zo-
stały przyjęte na naszym rynku także silosy 
LAG w wersji ADR (do przewozu materia-
łów sypkich-niebezpiecznych) do przewo-
zu pyłu węglowego. Pierwszy egzemplarz 
trafił w ubiegłym roku do firmy Kop-Trans 
z Dębicy, ale sprzedano już kolejne. 

Nasz rozmówca zwrócił uwagę na to, 
że nabywcy silosów LAG nie muszą dłu-
go czekać na realizację zamówienia, po-
nieważ te pojazdy są dostępne w  ciągłej 
sprzedaży Grupy DBK. Atutem jest też 
własny markowy serwis, którego placówki 
zlokalizowano w  Swarzędzu i  Radzion-
kowie. Dobra dostępność do serwisu i do 
części zamiennych jest ceniona przez 
użytkowników pojazdów.

Innowacyjne do transportu pasz

Holenderska firma Welgro, której wy-
łącznym dystrybutorem jest firma Elda 
z  Nidzicy, specjalizuje się w  produkcji 
naczep do transportu pasz. Maciej Pró-
siński, dyrektor ds. technicznych w firmie 
Elda wśród zalet tych pojazdów wymienia 
możliwość konfiguracji w  zakresie dużej 
liczby komór, nawet 12 sztuk! Daje to spo-
rą swobodę w logistyce na łączenie dostaw 
w zakresie od 2 do 25 ton. 

Nowością Welgro jest lekka naczepa, wy-
produkowana ze specjalnego stopu alumi-
nium. 6-komorowy pojazd waży 6800 kg. 

Jak dodaje Maciej Prósiński, ten pro-
ducent jako jedyny na rynku stosuje re-
gulację przepływu powietrza w  naczepie,  

za pomocą elektronicznie sterowanego po-
tencjometru. Pozwala to na kontrolę rozła-
dunku, dbając, aby rozładowana pasza nie 
rozwarstwiała się oraz nie rozkruszała. 

Paszowozy Welgro mogą być wyposa-
żone w  unikatowy system elektroniczne-
go, zdalnie sterowanego (np. z  wytwórni 
pasz) blokowania komór cysterny. Nie-
spotykanym rozwiązaniem jest też ni-
skociśnieniowy system wydmuchu paszy. 
W  jego skład wchodzi jedna centralna 
rura rozładowcza ze stali kwasoodpornej 
o średnicy 102 mm! W komorach nie ma 
stref, w  których mogłyby zostać resztki 
paszy po rozładunku. Specjalny system 
wzruszania ubitej paszy pozwala na łatwy 
i  szybki start wydmuchu. Zawory rozła-
dowcze w komorach mogą być zamknięte 
w każdej chwili podczas rozładunku, od-
cinając wydmuch paszy do silosu. 

Mechaniczny system skrętu osi umoż-
liwia uzyskanie wysokiej manewrowości 
zestawu, bez niszczenia podłoża; system 
sterowania umożliwia skręcanie osią pod-
czas jazdy do przodu i do tyłu.

Rynek silosów nie jest duży, jeśli porów-
nać go z innymi, popularnymi naczepami. 
Nie ma na nim też tylu graczy, jak to jest 
np. w przypadku kurtynówek czy wywro-
tek. Wiodący dostawcy, którzy na nim 
operują, mają w  ofercie sprzęt wysokiej 
klasy, na porównywalnym poziomie. To są 
drogie pojazdy, ale dla polskiego nabyw-
cy, dla którego kryterium decydującym 
o zakupie pojazdu użytkowego zwykle jest 
jego cena, w  tym przypadku nie jest ona 
decydującym czynnikiem. Duże znacze-
nie odgrywa masa pojazdu i  wiążąca się 
z tym ilość przewożonego produktu. Poza 
tym liczy się jakość, trwałość i niezawod-
ność, a co się z tym wiąże, utrzymywanie 
wysokiej wartości po latach eksploatacji. ▐

Jerzy Kłosiński
Fot. Celutrans, ELDA, Kässbohrer,  

LAG, Spitzer

Na górze zbiornika LAG znajduje się  
pomost obsługowy, wykonany  
z antypoślizgowej kratki aluminiowej.

W ostatnim czasie kiprowany silos LAG-a,  
ze zbiornikiem ze stopu aluminium, został zmo- 
dernizowany w celu redukcji masy własnej.

Do rozładunku w podnoszonych silosach zazwyczaj  
służy aluminiowy stożek, tak jak w pojeździe Kässbohrera. 
Wspomaga go system napowietrzania – Solimar. 

Silos LAG ma ramę nośną zbiornika wykonaną 
z aluminium spawanego automatycznie.
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ie powinno to dziwić, skoro w krajach 
Unii Europejskiej jest zabroniony po-
stój ciężarówki z włączonym silnikiem, 

czyli można się chłodzić tylko klimatyzato-
rem niezależnym. W takich krajach jak Hisz-
pania, Portugalia czy Włochy posiadanie kli-
matyzatora postojowego jest obligatoryjne, 
a jeśli kierowca go nie ma i nie ma rachunku 
za nocleg w hotelu, to płaci mandat.

Decydując się na wyposażenie pojazdów 
w klimatyzację postojową, ma się spory wy-
bór z  oferty producentów klimatyzatorów 
zasilanych z akumulatora pojazdu. 

Dla eksplorujących południe  
i ponadgabarytów

Jak powiedział nam Przemysław Gnatow-
ski, regionalny kierownik sprzedaży w firmie 
Eberspëcher, z  roku na rok rośnie sprzedaż 
klimatyzacji postojowych, zarówno na tzw. 
wyposażenie fabryczne, jak i  do samocho-
dów używanych. Szczególnie skłonni są w nie 
inwestować przewoźnicy jeżdżący na połu-
dnie Europy, ale także firmy wożące ponad-
gabaryty, bo jak wiadomo, tego typu trans-
port zazwyczaj odbywa się w nocy, a w dzień 
kierowcy śpią i  latem schłodzenie kabiny 
jest nieodzowne. Nasz rozmówca szacuje, że 
w ten sposób wyposaża się kilkanaście pro-
cent nowych pojazdów. I to jest dominująca 
sprzedaż, jeśli chodzi o tego typu klimatyza-
tory. Tylko około 20% z nich sprzedaje się na 
wyposażenie pojazdów używanych.

Zazwyczaj producenci takich klimaty-
zatorów zaopatrują je w  urządzenia kon- 
trolujące stan napięcia akumulatora. 
W  elektrycznej klimatyzacji postojowej 
Cooltronic firmy Eberspächer, elektronicz-
ny układ sterujący pracą klimatyzatora ma 
funkcję kontroli napięcia akumulatora po-
jazdu, która automatycznie wyłącza urzą-
dzenie, gdy wystąpi zbyt niskie napięcie. 
Cooltronic może chłodzić wnętrze kabiny 
przez kilka godzin. 

Dostępne są różne wersje klimatyzatora 
Cooltronic. Aby uniknąć ingerencji w  po-

szycie kabiny, warto zdecydować się na 
model Hatch, który jest przewidziany do 
montażu w luku dachowym większości po-
jazdów użytkowych. 

Ciężarówki poruszające się w umiarkowa-
nych warunkach klimatycznych, mogą zostać 
wyposażone w  urządzenie Cooltronic 1000 
G2 Hatch o  mocy chłodniczej 1000 watów. 
Do samochodów jeżdżących na południe Eu-
ropy oraz do ciągników z obszernymi kabina-
mi polecany jest Cooltronic 1400 G2 Hatch 
o  mocy 1400 W, a  do najwyższych kabin  
– Cooltronic 1400 G2 Slim Hatch (wysokość 
niespełna 12 cm, pozostałe wersje – 20,8 cm).

Dwa pozostałe modele – Top i  Back 
o mocy chłodniczej 950 W – przeznaczone 
są do pojazdów bez luków dachowych albo 
dla tych użytkowników, którzy nie chcą re-
zygnować z  szyberdachu. W  obu wersjach 
urządzenie podzielone jest na dwa ele-
menty – moduł skraplacza instalowany na 
zewnątrz pojazdu i moduł parownika mon-
towany wewnątrz, na tylnej ścianie kabiny. 
W  wersji Top agregat skraplający montuje 
się na tylnej części dachu, pod spoilerem. 
Producent przewidział także możliwość za-
instalowania modułu skraplacza na tylnej 
ścianie kabiny (odmiana Back).

Elektryczną klimatyzacją steruje się przy-
ciskami na panelu umieszczonym obok na-
wiewów lub za pomocą bezprzewodowego 
pilota. Aktualna temperatura i  informacje 
o  wybranych parametrach pracy są poka-
zywane na wyświetlaczu. Można ustawić 
żądaną temperaturę i  siłę nawiewu, także 
zaprogramować automatyczne wyłączenie 
urządzenia po upływie jakiegoś czasu.

Nawet 12 godzin pracy 

Dometic proponuje nową serię klimaty-
zatorów postojowych RTX (wcześniej Wa-
eco) do samochodów ciężarowych. Są to 
urządzenia dachowe, zapewniające wyższą 
sprawność chłodzenia i  dłuższy czas pra-
cy przy mniejszym poborze energii w  po-
równaniu do poprzedniego modelu. RTX  

o mocy chłodniczej 1000 W przy temperatu-
rze otoczenia 30°C w trybie ECO pobiera 8 A 
i  może pracować nawet do 12 godzin przy 
pełnej mocy chłodzenia. To efekt zastoso-
wania kompresora z inwerterem o zmiennej 
prędkości. Urządzenie z  czterema trybami 
pracy może schłodzić kabinę do 52°C poni-
żej temperatury otoczenia. Dometic posiada 
również model RTX2000 o mocy chłodniczej 
2000 W, dedykowany do największych kabin.

Andrzej Słota, menedżer sprzedaży Au-
tomotive w Dometic Poland zwraca uwagę 
na to, że moc chłodnicza nie zawsze jest 
porównywalna... Ogólnie przyjęty standard, 
w  którym podaje się moc chłodniczą to 
ISO5151, natomiast są producenci, którzy 
podają swoją moc w standardzie japońskim. 
Łatwo się pomylić. Warto też pamiętać, 
że moc kompresora nie jest równa mocy 
chłodniczej, bo klimatyzator czy np. silnik 
spalinowy nie mają 100% sprawności, więc 
moc chłodnicza zawsze będzie trochę niższa 
niż kompresora. Są też klimatyzatory, które 
mają dwa kompresory, z czego jeden wyłą-
cza się po kilkunastu minutach po wyłącze-
niu zapłonu, więc są słabsze.

Popularne na rynku klimatyzacje posto-
jowe to urządzenia sprężarkowe, ale przed-
stawiciele firmy EnaTruck (firma zajmująca 
się dystrybucją części i  akcesoriów do po-
jazdów ciężarowych) przypominają, że do-
stępne są też klimatyzacje wodne, w których 
woda odparowując, wytwarza chłód wtła-
czany do kabiny.

Klimatyzacje sprężarkowe, takie jak 
włoskiej produkcji RoadWind3000 i Road- 
Wind3300 z  Vitrifrigo oraz Indel-B serii 
Sleeping Well 1000 spełnią swoją rolę tylko 
w pojazdach z klimatyzacją silnikową, gdyż 
ich zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej 
temperatury w kabinie podczas postoju sa-

Elektryczne coraz 
popularniejsze
Klimatyzacja stała się elementem podstawowego wyposażenia 
pojazdu użytkowego. Nowe ciężarówki, już nie tylko  
do transportu długodystansowego, wyposażane są powszechnie 
w klimatyzatory zasilane od silnika. Z roku na rok zwiększa się 
też popyt są elektryczne klimatyzacje postojowe.

Ciężarówki poruszające się w umiarkowanych 
warunkach klimatycznych, mogą zostać wyposażone 
w urządzenie Eberspächer Cooltronic 1000 G2 Hatch 
o mocy chłodniczej 1000 W. 
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mochodu. Zarówno Vitrifrigo, jak i Indel-B 
opracowało urządzenia „na plecy” kabin 
ciągników siodłowych oraz montowane 
w otworze szyberdachu. 

Przy wyborze klimatyzacji trzeba zwró-
cić uwagę na urządzenia ze sprężarkami 
zasilanymi napięciem 110 V za pośrednic-
twem przetwornicy 24÷110 V – ostrzegają 

przedstawiciele firmy EnaTruck. Takie roz-
wiązanie powoduje duże straty energii, a co 
za tym idzie, skraca pracę urządzenia do ok. 
2–3 godziny ze względu na spadek napięcia 
do poziomu umożliwiającego rozruch po-
jazdu. W  dodatku, mimo dużo większego 
poboru prądu (o  ok. 50%), urządzenia te 
mają o ok. 15% niższą moc chłodzenia niż 

klimatyzacje z  dedykowanymi kompreso-
rami na 24 V. Dlatego kupując klimatyzację 
postojową, warto upewnić się, czy ma ona 
renomowane europejskie kompresory, jak 
SECOP (dotychczas znany jako Danfoss) 
czy ACC przeznaczone do pracy pod napię-
ciem 24 V. Zwracać należy także uwagę na 

Włoskie klimatyzatory Indel-B serii 
Sleeping Well 1000 są montowane  
„na plecach” kabin ciągników siodłowych 
(na zdjęciu) oraz w otworze szyberdachu.

W pojazdach bez luków dachowych albo jeśli użytkow- 
nicy nie chcą rezygnować  z szyberdachu, można 
zamontować w tylnej części dachu np. klimatyzację 
Eberspächer Top o mocy chłodniczej 950 W.

Elektryczną klimatyzacją zazwyczaj steruje się, tak jak 
w przypadku urządzeń Eberspächer, przyciskami na 
panelu umieszczonym obok nawiewów lub za pomocą 
bezprzewodowego pilota.
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czonego do kabiny gorącego powietrza. Co 
do klimatyzacji wodnych trzeba pamiętać 
o  uzupełnianiu wody. Konieczne jest rów-
nież lekkie uchylenie okna, by ułatwić wy-
mianę powietrza podczas pracy klimatyza-
tora wodnego.”

Z zasobnikiem zimna

Producenci pojazdów ciężarowych, jak 
np. MAN, mają swój fabryczny „patent” na 
chłodzenie postojowe. Są to zasobniki chło-
du, montowane w  schowku zewnętrznym, 
które magazynują zimne powietrze z klima-
tyzacji zasadniczej podczas jazdy, by pod-
czas postoju wykorzystać je do schłodzenia 
kabiny. Tomasz Doktorski, menedżer pro-
duktu w  firmie MAN Truck & Bus Polska 
powiedział nam, że na takie rozwiązanie 
decydują się niektórzy nabywcy ciężaró-
wek, którzy realizują transport na południe 
Europy. Także Mercedes-Benz stosował 
takie rozwiązanie do 2015 roku. Jednak, 
jak powiedział nam Łukasz Bąk, menedżer 
produktu w Mercedes-Benz Polska, od paź-
dziernika 2015 niemiecki producent stosuje 
już nową elektryczną klimatyzację postojo-
wą. W przeciwieństwie do dotychczasowej, 
opierającej się na zasobniku zimna z  od-
dzielną jednostką wentylacyjną, nowa 

klimatyzacja elektryczna wykorzystuje  
do rozdziału powietrza seryjną klimatyzację 
kabiny zamontowaną w tablicy rozdzielczej.

W zależności od temperatury zewnętrznej 
i  stopnia naładowania akumulatorów nowy 
system klimatyzacji postojowej może zapew-
nić chłodzenie na okres ok. 6–8 godzin. Dla 
zapewnienia zdolności rozruchowej pojazdu 
elektryczna klimatyzacja postojowa jest kon-
trolowana przez system zarządzania energią 
pokładową i od pewnego stanu rozładowania 
akumulatorów jest odłączana. Obniżka masy 
elektrycznej klimatyzacji postojowej w  sto-
sunku do dotychczasowego rozwiązania wy-
nosi ok. 53 kg (13,5 do 67 kg).

Pogotowie klimatyzacyjne

Nowością, wprowadzoną w  tym roku 
przez Webasto jest usługa Webasto Priority 
Service, czyli szybkiej pomocy w przypad-
ku awarii urządzeń. Firma oferuje szero- 
ką gamę zestawów i  komponentów kli-
matyzacyjnych. Elektryczny klimatyzator  
postojowy Cool Top RTE 10 podłą- 
czany jest do 24 V akumulatora pojazdu. 
Istotna jest możliwość regulacji rozdzia-
łu powietrza, a  także kontrola napięcia  
akumulatora (zabezpieczenie przed rozła-
dowaniem). 

dostępność części zamiennych, gdyż często 
klimatyzacje są zbudowane kompaktowo, 
co podraża ich naprawy.

„Wybierając klimatyzator sprężarkowy, 
nie należy kierować się tylko ceną – za-
znacza Sebastian Auguściak, menedżer 
produktu w EnaTruck. – Trzeba sprawdzić 
przede wszystkim pobór prądu przy mak-
symalnej mocy urządzenia, czyli jak długo 
ono popracuje przy wyłączonym silniku, 
zanim nastąpi konieczność uruchomienia 
silnika i podładowania akumulatora. Dobre 
urządzenia pracują minimum 4–5 godzin.” 

W  ofercie EnaTruck są też klimatyzato-
ry wodne brazylijskiego Resfriar. Prostota 
działania oznacza niższe koszty, również za-
kupu – średnio o połowę. Do tego dochodzi 
minimalny pobór prądu (ok. 4 A  – dobra 
klimatyzacja sprężarkowa to ok. 10÷14 A) 
oraz niskie koszty eksploatacji (uzupełnia-
nie wody, tabletki odkażające i  doroczna 
wymiana filtra słomkowego). Klimatyzację 
wodną można z  powodzeniem stosować 
w  pojazdach bez klimatyzacji silnikowej. 
Klimatyzator wykorzystuje proces chłodze-
nia się powietrza w  trakcie odparowania 
wody. Klimatyzacja wodna przy wysokiej 
temperaturze i nasłonecznieniu oraz niskiej 
wilgotności powietrza potrafi schłodzić 
wnętrze kabiny o 8÷10 stopni w porówna-
niu z  temperaturą zewnętrzną mierzoną 
w  cieniu. Klimatyzatory wodne nie tylko 
chłodzą, ale i nawilżają powietrze w kabinie.  
Większość wody przeznaczonej do schło-
dzenia pozostaje w kabinie, czyli znacznie 
podnosi się poziom wilgotności. A to nie 
sprzyja wypoczynkowi. Nie można też usta-
wić zadanej temperatury, tylko regulować 
siłę nawiewu. 

„Podczas eksploatacji klimatyzacji po-
stojowych trzeba pamiętać o  kilku zasa-
dach – przypomina Sebastian Auguściak. 
– W przypadku klimatyzacji sprężarkowych 
kierowca po przyjeździe na parking nie 
może otwiarać szeroko drzwi i okien. Urzą-
dzenie nie będzie w stanie schłodzić wpusz-

Zbiornik wodnego klimatyzatora  
Resfriar S6 – trzeba tylko uzupełniać wodę 
i wrzucić tabletki odkażające.

Klimatyzację wodną, jak np. Resfriar S6, 
można z powodzeniem stosować  
w pojazdach bez klimatyzacji silnikowej.

Schematy klimatyzacji postojowej Mercedesa – z lewej D6H  
z zasobnikiem zimna i z prawej – D6C, elektryczna.

Nowością, wprowadzoną w tym roku przez Webasto jest usługa Webasto 
Priority Service, czyli szybkiej pomocy w przypadku awarii urządzeń.
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Na ostatnich targach IAA w  Hanowerze 
Webasto zaprezentowało m.in. ulepszone 
systemy chłodzenia Frigo Top 50 i  Frigo 
Top 60, przeznaczone do większych samo-
chodów dostawczych oraz małych ciężaró-
wek. Większą wydajność uzyskano dzięki 
powiększeniu otworów zasysania powietrza 
w sekcji skraplacza, co zwiększyło strumień 
powietrza i  zapewniło większą dynamikę 
jego przepływu. 

W okresie intensywnej eksploatacji może 
dojść do awarii klimatyzacji, np. zatar-
cia się sprężarki. Jak radzi Kamil Kacpura,  
specjalista ds. produktu w  firmie Inter 
Cars, w  przypadku wykrycia nieszczelności  
nie należy stosować żadnych uszczelnia-

czy, ponieważ powodują one zabrudzenie 
czynnika chłodniczego oraz całego układu.  
Należy wymienić nieszczelny element  
na nowy lub naprawić nieszczelne połącze-
nie za pomocą połączeń metalowych typu 
Dorman lub Vulkan Lokring.

Według Kamila Kacpury od dłuższe-
go czasu można zaobserwować coraz  
wyraźniejszy trend odchodzenia warsz-
tatów od produktów regenerowanych  
na rzecz nowych. Sprzyjają temu niż-
sze ceny tych ostatnich. Na 2017 rok  
Inter Cars przygotował kompleksową 
gamę części zamiennych oraz wyposażenia 
warsztatowego do napraw układów klima-
tyzacji. Nowością są uniwersalne kompre-

W najnowszych klimatyzatorach można ustawić żądaną 
temperaturę, która utrzymywana jest automatycznie, tak 
jak w przypadku urządzenia Dometic RTX 1000.

Najnowszy klimatyzator Dometic RTX 1000 przy tempera- 
turze otoczenia 30OC w trybie ECO może pracować nawet  
do 12 godzin przy pełnej mocy chłodzenia. 

www.truck-van.pl PRODUKTKlimatyzacja

sory klimatyzacji do zabudowy, chłodni 
oraz autobusów firmy TCCI.

Świadomi i zapobiegliwi właściciele firm 
transportowych inwestują w urządzenia po-
prawiające komfort i bezpieczeństwo pracy 
kierowców. Dlatego coraz częściej ciężarów-
ki i auta dostawcze są wyposażane w klima-
tyzacje postojowe. Wypoczęty szofer pracuje 
wydajniej i  bezpieczniej prowadzi pojazd. 
Wysoki standard wyposażenia pojazdów 
jest też argumentem sprzyjającym pozyska-
niu dobrych kierowców w czasach deficytu 
na tym rynku pracy. ▐

Jerzy Kłosiński
Fot. Daimler, Dometic, Eberspächer,  

ENATruck, Inter Cars, Webasto

Cena 9,90 zł (5% VAT)

Na
kł

ad
: 1

1 
00

0 
eg

ze
m

pl
ar

zy

WWW.TSL-BIZNES.PL
WWW.TSL-BIZNES.PL

WWW.TSL-BIZNES.PL

Temat numeru:

Transport intermodalny
wskaźniki wzrostu 

już nie imponują

PALETOWE standardy i nowości

Logistykabranży elektronicznej

Ryczałty za noclegi 

czyli kierowcy kontra przewoźnicy cd.

ISSN 2081–5255

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

biznes

WRZESIEŃ – 9/2013 (39)

Pa r T n e r  w y da n i a

Czy Twoja polisa OCP jest dobra?

Jak przygotować firmę do kontroli ITD?

Czytaj on-line na www.TSL-BIZNES.PL

Zamów bezpłatną e-prenumeratę

Temat numeru:

KARTY PALIWOWE - znacznie więcej niż zakup paliwa

Jak wybrać i wdrożyć system informatyczny?

Logistyka branży meblowej i AGD

Czas docenić transport intermodalny

ISSN 2081–5255

Cena 9,90 zł 
(5% VAT)

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

biznes
PAŹDZIERNIK – 10/2013 (40)

Na
kł

ad
: 1

1 
00

0 
eg

ze
m

pl
ar

zy

Rusza frachtowa sieć Europy
Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia

Czytaj on-line na www.TSL-BIZNES.PLZamów bezpłatną e-prenumeratę

Temat numeru:

Logistyka 
branży e-commerce

Więcej
płatnych dróg

Ożywienie 
na rynku 
leasingu

Czas docenić 
transport intermodalny

ISSN 2081–5255Cena 9,90 zł 
(5% VAT)

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

biznes
listopad – 11/2013 (41)

Na
kł

ad
: 1

1 
00

0 
eg

ze
m

pl
ar

zy

Imię

Nazwisko

Nazwa 
firmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

T E R A Z   J E S Z C Z E   W I Ę C E J   M O Ż L I W O Ś C I

www.TSL–biznes.pl/prenumerata
Prenumeratę miesięczników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
można zamówić przez:

> www.TSL-biznes.pl/prenumerata
> e-mail: prenumerata@tsl-biznes.pl
 prenumerata@truck-van.pl
> fax: 22 205 07 57
> pocztą: 
Redakcja TSL Biznes i Truck & Van
ul. J. Malczewskiego 17a, 05-820 Piastów
> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata 
(11 wydań): 
TSL Biznes ....... w cenie 99 zł z VAT
Truck & Van ...... w cenie 49 zł z VAT
oba tytuły  ........ w cenie 129 zł z VAT

FORMULARZ PRENUMERAT Y
Nazwa 
firmy
NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)
TSL Biznes od numeru       /2017 
Truck&Van od numeru          /2017 
oba tytuły od numeru       /2017 

Data i podpis

Warto 
wiedzieć więcej

Prenumerata roczna

99

Promocyjna prenumerata 
   obu tytułów 129 zł

Prenumerata roczna

49

Co miesiąc
dla wszystkich

profesjonalistów branży TSL

Coroczne, automatyczne  
przedłużanie prenumeraty

Dane do faktury

Dane do wysyłki

Transport żywności

Solaris ma 20 lat

Scania P410 z zabudową cysterną do 
przewozu mleka

Sukces od podstawNa
kł

ad
: 1

1 
00

0 
eg

z.

Cena: 5,50 (w tym 5% VAT)

ISSN 2082-9795

CZERWIEC 6/2016 (60)

Volvo do zadań specjalnych

I-Shift z biegami pełzającym 

Automatyczny system kontroli trakcji

Na
kł

ad
: 1

1 
00

0 
eg

z.

Cena: 5,50 (w tym 5% VAT)

ISSN 2082-9795
LIPIEC–SIERPIEŃ 7–8/2016 (61)

Grupa NatanekNajszybciej rozwijająca sięfirma branży TSL
Transport Français Représentant
Odkrywamy tajniki Loi Macron

Toyota 
HiluxFuture 

Bus Mocna, 
komfortowa 
i oszczędna

Miejski autobus 
autonomiczny

Rewolucja po szwedzku
Nowe oblicze Scanii

N
ak
ła

d:
 1

1 
00

0 
eg

z.

Cena: 5,50 
(w tym 5% VAT)

ISSN 2082-9795

WRZESIEŃ 9/2016 (62)



owy zintegrowany układ jezdny sta-
nowi mocny punkt pojazdów Kögel. 
Jest optymalnie dostosowany do na-

czep tej marki i  poprawia ich własności 
jezdne. Nie tylko zwiększa ładowność po-
jazdów, ale dzięki przemyślanej i wnikliwie 
przebadanej konstrukcji znacznie wydłuża 
ich żywotność. Nowa oś spełnia główne wy-
magania klientów firmy Kögel, czyli łatwą 
obsługę serwisową, przy zachowaniu opty-
malnych kosztów.

Bez łączenia

KTA ma praktyczną koncepcję: oś oraz 
półresor zabezpiecza klamra zaciskowa skrę-
cona dwoma strzemionami. Belka osi jest 
przytrzymywana od góry półresorem, a  od 
dołu obejmą mocującą. Kształt wspornika 
osi, półresora oraz belki osi dostosowano 
do sił dynamicznych i statycznych występu-
jących zarówno w trakcie jazdy, jak i na sta-
nowisku badawczym w oparciu o najnowsze 
metody obliczania elementów skończonych. 
W celu zapewnienia łatwości naprawy półre-
sor i belkę osi można wymieniać oddzielnie. 

Korpus osi wykuwany jest z jednego elemen-
tu bez jakichkolwiek punktów łączenia. Za-
pewnia to beznaprężeniowy rozkład sił oraz 
niezawodną ochronę przed pęknięciami. 
Półresor wykonany jest z bardzo wytrzyma-
łej stali sprężynowej, co zapewnia optymalny 
współczynnik sprężystości i  wytrzymałości. 
Tuleja metalowo-gumowa pochłania siły 
wzdłużne oraz poprzeczne na połączeniu 
wspornika i  półresora. Zapewnia to dosko-
nałą reakcję zawieszenia dzięki swojej opty-
malnej sztywności skrętnej.

Łatwy serwis

Dzięki „podwójnej amortyzacji” w posta-
ci miękkiej tulei gumowej i półresora ze stali 
sprężynowej, naczepy Kögel mają udosko-
nalone właściwości jezdne. Ponadto tuleja 
metalowo-gumowa pochłania ruchy i  siły 
powstające przy każdym rodzaju eksploata-
cji, bez żadnego zużycia, dzięki czemu nie 
ma potrzeby stosowania wymiennych pod-
kładek. Dlatego zmniejsza się nie tylko masa 
pojazdu, ale także koszty przestojów spowo-
dowanych naprawą i konserwacją. 

Miech pneumatyczny i  amortyzator są 
idealnie dopasowane do osi KTA. Jako piasta 
osi stosowany jest element, który został wie-
lokrotnie sprawdzony na rynku w tysiącach 
naczep. Zastosowano sprawdzony i uznany 
na rynku układ hamulcowy, który doskona-
le działa w  dziesiątkach tysięcy pojazdów. 
Wymiana klocków jest łatwa i możliwa bez 
użycia specjalnych narzędzi. Tarcze hamul-
cowe można wymienić poprzez odkręcenie 
śrub tarczy koła – czynność ta nie wymaga 
zdejmowania piasty. Jest to możliwe dzię-
ki zamkniętym łożyskom kompaktowym. 
Szczelina pomiędzy tarczą hamulcową 
a  klockami jest doskonale dopasowana, co 
gwarantuje maksymalny okres eksploatacji 
i  skuteczność hamowania. Dzięki temu oś 
Kögel jest przyjaznym w  obsłudze, stabil-
nym i niezawodnym zespołem jezdnym. 

Wszystkie części zamienne osi KTA są do-
stępne poprzez Kögel Parts, katalog części za-
miennych online. Poza wygodnym zamawia-
niem online, części zamienne KTA dostępne 
są również w  sieci europejskich partnerów 
serwisowych oraz w warsztatach. ▐

Fot. Kögel

KTA w standardzie
Od kwietnia oś naczepowa Kögela – KTA jest montowana seryjnie w modelach Cargo, 
Lightplus, Cool – PurFerro quality, Box oraz w podwoziach. 
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odel uniwersalny moż-
na dopasować do więk-
szości naczep (skok 

280 mm), podpory PTS 50 są 
lżejsze (do 15 kg względem 
konkurencji), a  ich obsługa ła-
twiejsza i  szybsza: wystarczy 
5 s. W  przypadku większości 
podpór dostępnych na rynku 
potrzeba około 5 minut. 

Nowe podpory nie mają 
korby ani mechanizmu śru-
by z  nakrętką – najbardziej 
wrażliwych elementów tra-
dycyjnych podpór. Poza 
oszczędnością czasu podczas 
rozkładania i składania dwóch 
podpór, brak korby poprawia 
bezpieczeństwo oraz nie na-
raża kierowców na kontuzje, 
a  w  związku z  tym ogranicza 
uciążliwość, ryzyko zranienia 
czy RSI. 

Aby maksymalnie ułatwić 
rozkładanie, podpory sterowa-
ne są za pomocą dwóch przyci-
sków usytuowanych na jednej 
z dwóch podpór (zwanej „ma-
ster”) i mogą być zamocowane 
z każdej strony pojazdu. Przy-
ciski te umożliwiają rozłożenie 
oraz zablokowanie zestawu 
w ciągu zaledwie kilku sekund. 
Podpory, bez własnego silnika, 
połączone są ze sobą za pomo-
cą przewodów pneumatycz-
nych, tworząc zestaw gotowy 
do instalacji.

Obsługa jest prosta i  intu-
icyjna. Wystarczy, że kierow-
ca będzie postępował zgodnie 
z  procedurą rozkładania pod-
pór i  zabezpieczania przed 
uniesieniem w  momencie 
oparcia o  nie naczepy (w  po-
zycji odczepionej), uniemoż-

Usunięcie korb z  podpór 
umożliwiło zmniejszenie prze-
strzeni między naczepami na 
parkingach oraz zainstalo-
wanie pełnej obudowy wokół 
podpór, aby poprawić aerody-
namikę. Nie ma również ko-
nieczności instalowania sze-
rokich drzwiczek dostępu do 
korby i  manewrowania pod-
porami.

Dodatkowo podpory są za-
bezpieczone przed unierucho-
mieniem naczepy w przypadku 
braku zasilania sprężonym po-
wietrzem. Mechanizm można 
uruchomić ręcznie.

Niższa masa podpór sprzy- 
ja niższemu zapotrzebowaniu 
na paliwo i ogranicza emisję 
CO2. ▐

Fot. Pommier

liwiając tym samym prze-
chylenie naczepy. Ponieważ 
podpory PTS 50 pozostają na 
tej samej wysokości, co w mo-
mencie rozłożenia, kierowcy 
mogą bezpośrednio wykonać 
manewr cofania, mając pew-
ność, że naczepa będzie na od-
powiedniej wysokości.

PTS 50 mają certyfikat 
wytrzymałości do 25 t. Wy-
produkowano je z  wysokiej 
jakości komponentów pneu-
matycznych (ISO 9001: 2008) 
oraz zabezpieczono podkła-
dem na bazie fosforanu cyn-
ku i  pomalowano wysokiej 
jakości lakierem samochodo-
wym. Udzielana jest 5-letnia 
gwarancja na komponenty 
metalowe oraz 2-letnia na 
pneumatyczne.

Wszystko 
w jednym
Pommier wprowadził na rynek nowe podpory 
PTS 50 przeznaczone do podpierania przedniej 
części naczepy odłączonej od ciągnika. 
Umożliwiają unieruchomienie naczepy oraz 
bezpieczny załadunek i rozładunek.
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Dla wszystkich, którzy wiedzą, czego chcą…

Pasja w branży pojazdów 
użytkowych od 1934

www.koegel.com

Zaleta – ciężar użytkowy ü
Aż do 850 kg większy ciężar* użytkowy dzięki specjalnej    
ramie o lekkiej konstrukcji

Zaleta – pojemność ü
Aż do 2m3 większa powierzchnia ładunkowa dzięki   
redukcji szyjki ramy

Zaleta – jakość ü
Wysoka wartość przy odsprzedaży dzięki technologii    
Nano-Ceramic i pokryciu KTL

Twój Kögel Light plus

Eurotrailer Sp. z o.o.
Spółka należy do Grupy DBK
10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43A
tel +48 89 5397371
www.grupadbk.com

Kögel – Twój partner w Polsce

* w porównaniu do Koegel Cargo (wyposażenie podstawowe)
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wego rodzaju inspiracją do wprowa-
dzenia zmian były najnowsze zapisy 
konwencji o bezpieczeństwie życia na 

morzu (SOLAS). Od 1 lipca 2016 r. nakłada 
ona na nadawcę ładunku obowiązek wery-
fikacji masy kontenerów przeznaczonych 
do transportu drogą morską. Armatorzy 
od lat borykają się z  problemem „nadwa-
gi” lub „niedowagi” kontenerów. Zważyw-
szy, ile kontenerów mieści się na statku, ich 
wpływ na jego sterowność i  stabilność jest 
niebagatelny. Znane są przypadki zatonięć 
spowodowanych różnicą między masą kon-
tenerów zadeklarowaną w  dokumentach 
a rzeczywistą. Konieczność określenia masy 
każdego kontenera dostającego się na po-
kład sprzyja bezpieczeństwu żeglugi. 

Nowa regulacja nie obejmuje kontenerów 
transportowanych wraz z  pojazdami, na 
statkach typu ro-ro. Zajmują się tym osobne 
przepisy. 

Kontrola masy kontenerów napotyka ba-
riery głównie natury praktycznej. Zabiera 
cenny czas i  wydłuża obieg dokumentów. 
Drugi z  problemów może rozwiązać elek-
troniczna wymiana danych ułatwiająca 
przepływ informacji i  dokumentów w  ze-
standaryzowanym formacie między nadaw-
cą, spedytorem i  przewoźnikiem. Pierwszy 
wymaga lepszej organizacji pracy, w  czym 
pomagają uniwersalne naczepy ułatwiające 

spełnienie przepisów ruchu drogowego od-
nośnie dopuszczalnej masy całkowitej zesta-
wu oraz nacisków na osie. 

Bliżej siodła

W lipcu 2017 r. wchodzi do produkcji se-
ryjnej trzyosiowa naczepa Krone Box Liner 
SDC 27 eL20 z płaską ramą przeznaczona do 
transportu kontenerów 20-stopowych. Ma 
skrócony tylny zwis, przez co środek ciężko-
ści pojazdu został przesunięty ku przodowi. 
Kontener może być umiejscowiony równo 
z obrysem tyłu pojazdu. Osie naczepy zostały 
odciążone, a zwiększył się o około 1 tonę na-
cisk na siodło ciągnika. O tyle samo wzrosła 
z grubsza ładowność zestawu. Standardowo 
może on więc zabrać 28 zamiast 27 t, a gdy 
dopuszczony zostaje do ruchu w transporcie 
intermodalnym z  dmc równą 44 t, jego ła-
downość wynosi 32 t. Przy okazji zestaw zy-
skuje lepsze własności jezdne (większy nacisk 
na oś napędzaną), a  zużycie ogumienia na-
czepy jest spowolnione. Praktycznym, a zara-
zem interesującym stylistycznie akcentem są 
podwójne, okrągłe tylne lampy wbudowane 
w stalowy profil mieszczący m.in. zamki dla 
kontenera. 

Nowością ubiegłorocznej wystawy IAA 
w Hanowerze była naczepa Box Liner SDC 27 
eLTU70 z  ramą z  łabędzią szyją. Podobnie 

jak wspomniana eL20 będzie produkowa-
na od lipca. Jest uniwersalnym pojazdem 
przeznaczonym dla kontenerów o długości 
od 20 do 45 stóp z różnej długości tunelem 
lub bez niego. W  konstrukcji ramy może 
być wykorzystana stal o  wysokiej wytrzy-
małości S700. W  zależności od tego, które 
elementy są z niej wykonane, masa własna 
pojazdu jest niższa od 500 do 900 kg i scho-
dzi poniżej 5 t. O około 20 cm niżej znajduje 
się środek ciężkości. Regulacja długości na-
czepy i  rozstawu osi zestawu odpowiednio 
do długości i  masy przewożonych konte-

W odpowiedzi na nacisk
Krone modernizuje gamę naczep podkontenerowych Box Liner. Nowe pojazdy pozwalają 
przewoźnikom łatwiej i szybciej reagować na codzienne bolączki. 

Naczepa Box Liner SDC 27 eLTU70 z ramą z łabędzią 
szyją, premiera IAA 2016. Jeden z najbardziej 
wszechstronnych pojazdów w gamie Krone. 

Trzyosiowa naczepa Krone Box Liner SDC 27 eL20 umożliwia 
transport kontenerów o masie dochodzącej w przewozach 
intermodalnych do 32 t, a w zwykłych – do 28 t. 

Krone SDC 27 eLTU6 umożliwia transport kontenerów 20-stop- 
owych pośrodku ramy lub przesuniętych nad tylną oś. 
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nerów jest wygodna i ułatwiają ją wyraźne 
oznaczenia na belkach ramy. Można przy-
kładowo stworzyć zestaw pod 40-stopowy 
kontener z  krótkim lub długim rozstawem 
osi, aby zoptymalizować naciski. 

Podczas transportu kontenerów 20-sto-
powych naczepa eLTU70 ma te same zalety, 
co eL20 – tylną część można maksymal-
nie zbliżyć do ostatniej osi, skracając zwis 
i  poprawiając rozłożenie nacisków na osie 
w zestawie. Rozwiązanie to pojawiło się pod 
postacią prototypu na IAA. Dwa kontenery 
20-stopowe mogą być transportowane jed-
nocześnie przy zachowaniu takiego samego 
rozstawu osi jak przy pojedynczym konte-
nerze 40-stopowym. Możliwe jest przygoto-
wanie naczepy do transportu dwóch 20-sto-
powych kontenerów chłodniczych oraz 
tank-kontenerów. Naczepa umożliwia rów-
nież tzw. „rosyjski załadunek”, gdy kontener 
zwrócony jest drzwiami w  stronę ciągnika 
i jest ładowany od przodu, gdy zestaw zosta-

nie przełamany. Uwagę zwracają starannie 
i  solidnie wykonane detale pojazdu. Skra-
cają czas przygotowania go do pracy i  za-
powiadają długą, bezawaryjną eksploatację. 

W przód i w tył

Kolejnym, niezwykle wszechstronnym 
pojazdem jest Box Liner SDC 27 eLTU6, 
przeznaczony do kontenerów o  długości 
od 20 do 40 stóp. Umożliwia transport 
kontenerów 20-stopowych pośrodku ramy, 
dzięki czemu nacisk na siodło jest opty-
malny. Rozkład nacisków na osie jest ko-
rzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa 
jazdy oraz wymogów przepisów. Możliwy 
jest także załadunek i  rozładunek konte-
nerów 20-stopowych równo z  obrysem 
tyłu pojazdu. Podwozie w  przedniej czę-
ści można rozciągać przy użyciu ciągnika 
siodłowego. Wysuwana jest również tylna 
część podwozia. 

Naczepa Box Liner SDC 27 eLTU5 Plus 
jest przystosowana do kontenerów o  dłu-
gości od 20 do 45 stóp. Tylną część ramy 
można wydłużyć pneumatycznie, za na-
ciśnięciem przycisku. Przednią wydłuża 
się ręcznie, a  jej obsługę ułatwia centralny 
zamek. Przystosowaniem do kontenerów 
45-stopowych jest moduł z przodu ułatwia-
jący dostęp do przyłączy. Naczepa może być 
również wyposażona w źródło zasilania dla 
kontenerów chłodniczych. Do wyboru są 
urządzenia Carrier Transicold lub Thermo 
King. Mają własny zbiornik paliwa i  seryj-
nie montuje się je z lewej strony ramy. Uła-
twiają zapewnienie ładunkowi pożądanych 
warunków przewozu i zachowanie ciągłości 
łańcucha chłodniczego. 

Krone stosuje zamki kontenerowe reno-
mowanych producentów. Blokady konte-
nerowe mają regulację wysokości i  dzięki 
składanym blokom dystansowym pozwalają 
bezpiecznie transportować kontenery bez 
tunelu. 

Przewozy kontenerowe należą do wyjąt-
kowo trudnych. Presja czasu oraz wymóg 
maksymalizacji ładowności przy znacz-
nej nieprzewidywalności masy ładunku 
i  wzmożonej trosce o  zachowanie zgod-
nych z  przepisami nacisków na osie na-
kładają na kierowcę i  przewoźnika szereg 
obowiązków. Uniwersalne naczepy pod-
kontenerowe Krone w  licznych wersjach, 
o  konstrukcji ułatwiającej przystosowanie 
ich do zestandaryzowanych wprawdzie, 
ale w  praktyce nader różnorodnych kon-
tenerów są bezcenną pomocą w spełnianiu 
wymagań przepisów i zwiększaniu rentow-
ności przewozów. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Oznakowanie na belkach z przodu i z tyłu upraszcza dostosowanie długości 
naczepy SDC 27 eLTU70 do różnego rodzaju kontenerów, z uwzględnieniem 
ich masy i oczekiwanych w związku z nią nacisków na osie. 

Tył naczepy Box Liner SDC 27 eL20. Dzięki radykalnemu skróceniu zwisu  
i przesunięciu kontenera ku przodowi, nacisk na siodło jest większy, a rozkład masy 
w zestawie bardziej równomierny. Efekt? Ładowność większa o około 1 tonę. 

W skład dodatkowego wyposażenia naczepy SDC 27 eLTU5 Plus może wchodzić 
źródło zasilania (GenSet) dla agregatu kontenera chłodniczego. 

Krone SDC 27 eLTU6 umożliwia transport kontenerów 20-stop- 
owych pośrodku ramy lub przesuniętych nad tylną oś. 
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iczba sprzedanych nowych pojazdów 
ciężarowych w Polsce jest coraz więk-
sza. Polskie firmy transportowe inwe-

stują w  nowe ciężarówki, ponieważ daje 
im to przewagę konkurencyjną na rynku 
europejskich przewozów drogowych. Nowe 
pojazdy są mniej awaryjne i  mają niższe 
zapotrzebowanie na paliwo oraz dobrze 
świadczą o  kondycji firmy, co też ma zna-
czenie przy podpisywaniu kontraktu. Do 
naszych firm należy 25% rynku przewozów 
towarowych w Europie.

Alternatywa bieżnikowania

Można by spodziewać się, że zużycie 
opon powinno wzrastać wraz ze wzrostem 
gospodarczym, bo trzeba przewieźć więcej 
towarów i  obsłużyć większy rynek. Jednak 
statystyki mówią coś innego. Porównując 
rok 2009 do 2016, rynek opon wzrósł o 10%. 
Jednak dane te nie do końca mogą odzwier-
ciedlać sytuację, ponieważ ich źródłem jest 
Europejskie Stowarzyszenie Producentów 
Opon i  Gumy (ETRMA), które nie skupia 
wszystkich marek dostępnych na rynku, 
w tym bardzo popularnych w naszym kraju 
– dalekowschodnich. 

Z  danych publikowanych przez ETRMA 
wynika również, że coraz bardziej popular-
ne w  Polsce jest bieżnikowanie na gorąco  
– na przestrzeni lat 2009–2016 wzrost 
o  80%, kosztem bieżnikowania na zimno  
– spadek o  30%. W  krótszej perspektywie 
czasowej, na przestrzeni lat 2013–2016, 
w  obu przypadkach widać spadek zainte-
resowania takimi produktami – z  roku na 
rok o  ok. 10%. Jak twierdzi Stanisław Ro-

Atak chińszczyzny
Mimo wzrostu gospodarczego, rosnącej liczby pojazdów ciężarowych i pozycji polskich firm 
przewozowych na rynku europejskim, główni producenci opon nie mają powodów do zadowolenia. 
Klienci coraz częściej wybierają tańsze produkty dalekowschodnich marek.

sół, menedżer sprzedaży z  działu opon do 
pojazdów użytkowych Continental Polska, 
spadek sprzedaży opon bieżnikowanych 
to wynik ogromnego popytu na chińskie 
opony. W  ciągu ostatnich 8 lat wzrósł on 
15-krotnie. W 2009 r. opony chińskich pro-
ducentów stanowiły około 10% sprzedaży 
opon nowych europejskich producentów, 
w 2016 odsetek ten wzrósł do 80%. Stano-
wią obecnie około 40% rynku. 

Regionalne najpopularniejsze

Spośród opon oferowanych przez euro-
pejskich producentów, wszystkie trzy ro-
dzaje, tj. opony napędowe, na oś sterującą 
i  oś naczepy cieszą się takim samym po-
pytem. To o  tyle zaskakujące, że najwięcej 
opon montuje się zazwyczaj na naczepie. 
Jednak w związku z tym, że właśnie opony 
naczepowe są najczęściej wybierane z oferty 
dalekowschodnich dostawców, wśród opon 

dostarczanych przez producentów z  Euro-
py wszystkie rodzaje opon mają podobny 
udział w rynku.

W  Polsce najwięcej sprzedaje się opon 
regionalnych. Stanowią one prawie 80% 
rynku. To również paradoks. Producenci 
ogumienia prześcigają się w projektowaniu 
opon autostradowych o  obniżonych opo-
rach toczenia, które pozwalają zaoszczędzić 
na zużyciu paliwa, a  tymczasem przewoź-
nicy wolą kupować opony regionalne, nie 
wykazując specjalnego zainteresowania 
autostradowymi. Być może jakość opon 
regionalnych jest już tak wysoka, że klien-
ci nie widzą różnicy w spalaniu, natomiast 
dostrzegają korzyści z  wydłużonych prze-
biegów.

Pod względem profilu opon, maleje rola 
„osiemdziesiątek”, a  rośnie „siedemdzie-
siątek”. To wynik coraz większej liczby no-
wych pojazdów, które z racji zastosowanych 
w nich technologii i zmienionej konstrukcji 
stają się coraz niższe. 

Sprzedaż opon do samochodów cięża-
rowych w   Polsce w  I  kw. tego roku nie-
znacznie zmniejszyła się w  stosunku do 
analogicznego okresu roku 2016 – zmia-
na ta wyniosła 1%, natomiast w  Europie 
nastąpił wzrost o  15%. Jak podaje Polski 
Związek Przemysłu Oponiarskiego, tak 
dynamiczny wzrost w  tym segmencie to 
efekt docenienia przez europejskie floty 
ciężarowe jakości opon renomowanych 
producentów i ich wytrzymałości gwaran-
tującej bezpieczeństwo transportu. Należy 
mieć nadzieję, że trend ten niedługo do-
trze również do nas. ▐

Katarzyna Dziewicka

Udział poszczególnych segmentów w polskim rynku opon 
w latach 2009–2016

Źródło: ETRMA

Udział sprzedaży opon nowych europejskich producentów, 
bieżnikowanych i chińskich w polskim rynku w latach 2009–2016
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% zakupu ma być sfinansowanych  
 ze środków własnych, resztę ma  
 pokryć kredyt. Akwizycja Lan- 

gendorfa to pierwszy krok w realizacji nowej 
strategii wzrostu ogłoszonej przez Wielton 
na początku kwietnia tego roku. Przejęcie 
umożliwi Wieltonowi skokowe wejście na 
rynek niemiecki, umacniając jednocześnie 
trzecią pozycję polskiej firmy w Europie. 

Ewolucja zamiast rewolucji

Wielton zyska partnera z  wyjątkowym 
know-how technologicznym, przede wszy- 
stkim w zakresie produkcji naczep do prze-
wozu szkła i  prefabrykatów. Jak podkreśla 
Mariusz Golec, jest to jedna z  kluczowych 
wartości dodanych transakcji. Dzięki połą-
czeniu sił działu rozwojowo-konstrukcyj-
nego Langendorfa z  wieluńskim CBR-em 
wzrosną możliwości tworzenia i komercja-
lizacji innowacyjnych rozwiązań produkto-
wych. Przejęcie pozwoli także na zwiększe-
nie efektu skali zakupów w Grupie i  liczby 
punktów serwisowych. Langendorf posiada 
45 specjalistycznych punktów serwisowych 
w Niemczech i innych krajach europejskich. 
Wielton liczy, że dzięki temu posunięciu 
znajdzie się w pierwszej piętce producentów 
na rynku niemieckim.

„Wielton opiera swój wzrost na silnych, 
lokalnych markach i  ich rozwoju. Działamy 
jako multibrand, a przejmowane spółki są dla 
nas partnerami. Stawiamy na ewolucję, nie 
robimy rewolucji. Langendorf nadal będzie 
sprzedawał swoje produkty w Niemczech i na 
dotychczasowych rynkach pod własną marką 
oraz wykorzysta kapitał utworzonej rok temu 
Wielton GmbH” – mówi Mariusz Golec. 

Langendorf to rodzinna firma, z  ponad 
70-letnim doświadczeniem w  produkcji 
naczep. Należy do czołowych europejskich 
producentów pojazdów oferujących sze-
roką gamę produktów: naczep, wywrotek, 
transporterów prefabrykatów budowlanych, 
naczep niskopodwoziowych, dwupozio-
mowych, transporterów szkła technicznego 
i pojazdów specjalnych. Spółka jest liderem 
w  Niemczech w  segmencie pojazdów do 
przewozu szkła z 57% udziałem w tym ryn-
ku. W  pierwszym kwartale 2017 roku była 
czwarta pod względem sprzedaży wywrotek 
w  Niemczech. W  ubiegłym roku na drogi 
wyjechało łącznie 1000 pojazdów wypro-
dukowanych w  zakładach w  Waltrop. Lan-
gendorf realizuje 53% własnej sprzedaży na 
rynku niemieckim, a 47% produkcji trafia do 
Włoch, Polski, Norwegii, Holandii, Szwajca-
rii, Austrii, Francji, Japonii i Singapuru. Śred-
nie roczne przychody Langendorfa sięgają 
48 mln euro. W ciągu najbliższych 3 lat mają 
wzrosnąć do 80 mln euro. Produkcja ma 
wzrosnąć do 2,5 tys. sztuk. Dzisiejszy EBID-
TA, który jest na poziome 4,8% ma urosnąć 
do 8%. W sumie Langendorf ma się uplaso-
wać na 4. pozycji na rynku niemieckim. Ta-
kie mają być efekty synergii i wykorzystania 
efektu skali, którą posiada już dzisiaj Grupa 
Wielton, oraz całego zaplecza technicznego 
i niższych kosztów produkcji spółki w Polsce.

Wszystko w 5 lat

Pozostałe 20% Wielton będzie przejmować 
przez kolejne 4 lata, począwszy od 2019 roku 
(do 2022 roku włącznie), po 5% rocznie.

„Transakcja jest obustronnie korzystna. 
Langendorf dzięki niej będzie mógł zwięk-

szyć udział w  rynku w  poszczególnych 
segmentach, zyska możliwość wejścia na 
nowe rynki i zwiększenia udziału na tych, 
na których jest obecnie mniej rozpozna-
walny. Wielton będzie miał w nas partnera, 
który doskonale zna lokalny rynek i ma na 
nim ugruntowaną pozycję” – podkreśla dr 
Klaus P. Strautmann, dyrektor generalny 
Langendorf. 

Langendorf to już kolejna firma pozy-
skana z  rynku przez polskiego producenta 
naczep. W  2015 r. Wielton przejął francu-
ską spółkę Fruehauf, a w 2016 r. do Grupy 
dołączyła włoska spółka Viberti Rimorchi 
(dawniej Italiana Rimorchi), do której nale-
żą marki Viberti i Cardi. 

„Przez ostatnie dwa lata przeprowadzali-
śmy integrację wszystkich kluczowych ak-
tywów przejętych spółek w jeden organizm 
działający w ramach Grupy Wielton. Proces 
przyniósł wymierne efekty skali i  synergii. 
Transakcja pomiędzy Wieltonem i Langen-
dorfem jeszcze bardziej zwiększy siłę zaku-
pową i  pozycję negocjacyjną Grupy” – za-
znacza Mariusz Golec. ▐

KD
Fot. Wielton

Udział marki Langendorf w sprzedaży wywrotek i inloaderów 
na rynku niemieckim w 2016 r.

Źródło: Szacunki własne Langendorfa za rok 2016
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Pierwszy krok strategii
23 maja 2017 r. Wielton przejął 80% udziałów Grupy Langendorf. Wartość transakcji to maksymalnie 
5,3 mln euro. Ten ruch ma zwiększyć przychody Grupy Wielton o 200 mln zł w skali roku. 

Mariusz Golec, 
prezes Zarządu Wielton S.A.

Przejęcie Langendorfa jest składową 
strategii wzrostu 2020, dokładnie prze-
myślanego planu, który zaczynamy re-
alizować. Langendorf jest marką z po-
nad 125-letnią tradycją, o bardzo dobrej 
międzynarodowej renomie. Posiada 
unikalne know-how w zakresie budo-
wy specjalistycznych wywrotek, w tym 
pojazdów izolowanych oraz transporte-
rów do przewozu szkła i prefabrykatów. 
Dzięki tej akwizycji Grupa Wielton przede 
wszystkim poszerzy portfel produktowy. 
Zwiększy również swój udział w bardzo 
dojrzałym, największym w Europie rynku 
niemieckim. Rocznie sprzedawanych jest 
tu aż 54 tys. naczep i przyczep.”

,,
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statnio testujemy nowe modele pi-
kapów różnych marek. Auta należą 
do różnych koncernów i mają różne 

rodowody oraz historię. Coś jednak je łą-
czy. Mimo że są dłużej na rynku od dość 
młodych SUW-ów, to właśnie one upodab-
niają się do tych „miejskich terenówek”. 
We wszystkich tych z założenia pojazdach 
użytkowych dostrzegalne jest podwyższe-
nie komfortu. Zrównuje się poziom wypo-
sażenia obu typów samochodów tereno-
wych. 

Amarok jest najmłodszym pikapem ofe-
rowanym na rynku europejskim. Volkswa-
gen miał najwięcej czasu na przeanalizowa-
nie rynku i dopracowanie projektu, jednak 
nie miał takiego doświadczenia w produkcji 
pikapów jak firmy amerykańskie czy japoń-
skie. Natomiast SUV-y nie mają przed nim 
tajemnic. Touareg produkowany jest od 
2002 roku, natomiast napęd na wszystkie 
koła Quattro od 1980.

Komfortowo

Amarok ma 14 pozycji ustawienia pod-
grzewanych przednich foteli obszytych 
perforowaną skórą z  jasnymi szwami. Szy-

ku dodają aluminiowe wstawki na tablicy 
rozdzielczej i  kierownicy. Dwustrefowa 
klimatyzacja climatronic z  elektroniczną 
regulacją to tylko skromny dodatek podno-
szący komfort. Testowy pojazd w specyfika-
cji Aventura wyposażony był w  nowocze-
sny system multimedialny ze sterowaniem 
przyciskami, dotykowo i  głosowo, którego 
głównym elementem jest dotykowy 6,33” 
ekran. Na nim wyświetlane są dane i obra-
zy z  nawigacji, radia, kamery cofania oraz 
innych mediów. 

Przed kierowcą znajdują się klasyczne ze-
garowe wskaźniki prędkości i obrotów, mię-
dzy którymi jest mały monitor wyświetlacza 
danych z  komputera pokładowego. Całość 
opakowana w  estetyczną tablicę rozdziel-
czą, której nie można uznać za zbyt ekstra-
wagancką ani też za nudną i przytłaczającą 
swoją wielkością. Znalazło się w niej miej-
sce na półeczki i schowki, które uzupełniają 
te na tunelu środkowym z podłokietnikiem, 
gdzie również jest dodatkowy schowek. Na 
tylnej obudowie schowka zamontowane 

5, 10, 15 i więcej
Zużycie paliwa od 5 do 15 l/100 km i więcej, to wady i zalety volkswagenowskiego pikapa  
z dużymi możliwościami terenowymi. Osiem biegów automatycznej skrzyni i ponad 200 koni 
pod maską pozwalają czerpać radość z jazdy. I tylko od kierowcy zależy, czy chwilowe zużycie 
paliwa będzie z piątką przed przecinkiem czy bliżej mu będzie do dwudziestki. 

W trudnym terenie należy pamiętać,  
że Amarok ma trochę mniejszy prześwit  

niż konkurencja.

Uruchamiając tryb off road, układ 
napędowy sam sprowadzi auto po 
stromym zjeździe.

Tablica rozdzielcza nie przytłacza 
swą wielkością, ale też nie jest 
nadmiernie wydziwiona. 
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jest gniazdko 12 V, z którego 
mogą korzystać pasażerowie. 

Tylny rząd siedzeń przy-
pomina bardziej kanapę eks-
kluzywnego kombi niż ławkę 
w  pikapie. Kanapa składana, 
dzielona w  proporcji 2/3 ma 
trzy dobrze wyprofilowane 
miejsca dla pasażerów z trze-
ma zagłówkami. Po podnie-
sieniu i podczepieniu siedzisk 
robi się miejsce na ładunek 
bez obawy o zniszczenie skó-
ry kanapy. Za odchylanym 
oparciem znajduje się mini 
schowek, w którym przecho-
wywany jest podnośnik, trój-
kąt i apteczka. 

Metalik blue

Amarok swoją sylwetką 
nawiązuje bardziej do styliza-
cji amerykańskiej niż do da-
lekowschodniej. Duża bryła 
o  prostych liniach z  mocno 
zarysowanymi nadkolami 
daje wrażenie solidności 
i  bezpieczeństwa. 20-calowe 
aluminiowe felgi, aluminiowe 
progi pod drzwiami i  nadwozie w  kolorze 
Rvenna Blue przyciągają uwagę. Skrzynia 
ładunkowa wykończona wewnątrz plastiko-
wą podłogą i boczkami została zwieńczona 
aluminiowymi rurami dodającymi agresyw-
ności sylwetce pojazdu. W rurze tworzącej 
pałąk kapotażowy nad kabiną umieszczono 
lamkę oświetlającą ładownię. 

Pod dużą poziomo ułożoną pokrywą ko-
mory silnikowej umieszczono już rzadko 
spotykany 6-cylindrowy motor o  pojem-
ności aż 3 l. Wysokoprężna jednostka napę-
dowa o świetnej kulturze pracy osiąga moc  
224 KM i  dysponuje maksymalnym mo-
mentem obrotowym 550 Nm. Silnik jakby 
pozbawiony cech diesla, cichutki na wol-
nych obrotach i  nie natarczywy na wyso-
kich z  charakterystycznym gangiem dla  

V szóstki. Z silnika moc odbierana jest przez 
8-stopniową przekładnię DSG, w  której 
można korzystać z  ustawienia automat lub 
przejść na sterowanie manualne, w  czym 
pomocne będą łopatki znajdujące się pod 
kierownicą. Działanie skrzyni w  trybie au-
tomatycznym jest tak szybkie i  precyzyjne 
w  doborze przełożenia, że można zapo-
mnieć o trybie ręcznym. 

Po zjechaniu w bezdroża może się przy-
dać stały napęd 4Motion z centralnym dy-
ferencjałem rozdzielającym moment w sto-
sunku 40:60 wspomagany blokadą tylnego 
mostu różnicowego. Na dużych zjazdach po 
zwolnieniu do 30 km/h można uruchomić 
tryb off road. 

Żeby wykorzystać te możliwości, potrzeb-
ne jest dopracowane podwozie. Zastosowa-

ne w Amaroku rozwiązania mogą wydawać 
się bardzo tradycyjne, gdyż przód to nieza-
leżne zawieszenie na podwójnych, trójkąt-
nych wahaczach poprzecznych ze sprężyna-
mi i amortyzatorami, a z  tyłu zastosowano 
resory piórowe. Jednak jazda ani w terenie, 
ani po asfalcie nie jest męcząca. Samochód 
gładko pokonuje wszelkie nierówności. 

Od dystrybutora 
do dystrybutora

Wydaje się, że auto ważące ponad 2 t bę-
dzie powolne i paliwożerne. Moc i moment 
wskazują, że może być dynamiczne i  tak 
jest. Do setki w  niecałe 8 sekund oraz po-
dawane przez producenta pond 190 km/h 
może nadwyrężać zbiornik paliwa, ale nie 
wykorzystując ekstremalnych osiągów, 
można mieć przyzwoite wyniki. Porusza-
jąc się z prędkością do 90 km/h samochód 
spala poniżej 6 l/100 km. Podróż po trasach 
szybkiego ruchu, gdzie jest możliwość jaz-
dy z  prędkością około 120 km/h powodu-
je zwiększenie zużycia paliwa do ponad  
10 l/100 km. W warunkach miejskich pew-
ną ulgą może być sprawne działanie syste-
mu start/stop, który ograniczy zużycie pali-
wa przynajmniej w momencie zatrzymania. 
Wjechanie w teren to 5 l więcej i tu średnia 
powyżej 15 l/100 km nie może być zasko-
czeniem.  

Volkswagen korzystając z  faktu, że 
w  momencie premiery Amaroka już 
ukształtowała się nowa formuła użytecz-
ności i komfortu dla tego typu pojazdów, 
mógł zaprezentować samochód skupia-
jący w  sobie to wszystko, czego mogliby 
oczekiwać klienci. Zastosowanie dużego 
silnika o  dużej mocy nie oznacza więk-
szego zużycia paliwa, a pozwala stworzyć 
pojazd, który w zestawie z przyczepą ma 
dmc na poziomie 6 t. Tylne zawieszenie 
na resorach może się wydać archaiczne, 
ale ma zalety zarówno ekonomiczne, jak 
i użytkowe. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI Aventura 
Własności terenowe
Kąt natarcia ..................................................................... 28O

Kąt zejścia ....................................................................... 23O

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

Głębokość brodzenia (mm) ........................................do 500
Prześwit (mm) .................................................................230
Boczny przechył .............................................................. 50O

Dmc (kg) ........................................................................2920
Masa własna (kg) ..........................................................2242
Dane techniczne
Ładowność (kg) ...............................................................678
Długość ładowni (mm) ...................................................1555
Użytecz. szer. ładowni/między nadkolami (mm) .... 1620/1222
Użytecz. wysokość ładowni (mm) ...................................508
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) .................780
Rozstaw osi (mm) ..........................................................3095
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............5254/1944/1834
Średnica zawracania (m) ...................................................12
Liczba miejsc .......................................................................5
Silnik 3.0 V6 TDI
Liczba cylindrów ..................................................................6
Pojemność (cm3) ...........................................................2967
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ..................224/165/300
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) ..................550/1400
Typ skrzyni/liczba biegów .............................automatyczna/8
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s)* ................................... 7,9
Prędkość maksymalna (km/h)* ........................................193
Średnie zużycie paliwa (l/100 km)* .................................. 8,8
Gwarancja ..................2 lata, na powłokę lakierniczą 12 lata 
Przeglądy ...................................................co 30 tys. km/rok
Cena brutto testowanej wersji  (zł) ...........................234 963

* wg danych producenta

Plastikowe wnętrze ładowni ułatwia utrzymanie czystości  
wewnątrz. W mocowaniu ładunku pomocne będą uchwyty w podło- 
dze, a w nocy przyda się lampka umieszczona w rurze nad kabiną.

Duży wśród dużych.  
Naturalne środowisko  
Amaroka wśród maszyn.

Odchylając jedną część lub całość siedziska, 
otrzymujemy przedział ładunkowy wewnątrz auta, 
nie obawiając się zniszczenia tapicerki kanapy.
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iędzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego Autostrada-Polska od-
były się od 9 do 11 maja 2017 r. już 

po raz 23. Wraz z nimi miały miejsce cztery 
inne imprezy: XVIII Międzynarodowe Targi 
Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjali-
stycznych Maszbud, XII Międzynarodowe 
Targi Infrastruktury, Salon Technologia 
i  Infrastruktura Lotnisk Traffic-Expo-TIL, 
IX Międzynarodowe Targi Transportu Dro-
gowego – Pojazdy Użytkowe Rotra oraz 
IV Salon Europarking. Jedną z atrakcji był 
konkurs operatorów maszyn budowlanych 

Bau Master. Organizator podaje, że ogółem 
na powierzchni 12 tys. m2 swoją ofertę za-
prezentowało 418 firm z 20 krajów, a  targi 
odwiedziło ponad 14 000 gości. 

Nowa bez ramy

Jak zawsze w Kielcach doskonale czuł się 
KH-Kipper. Na dużej ekspozycji przedsta-
wił różne pojazdy, nie tylko te najbardziej 
charakterystyczne, czyli wywrotki do pracy 
na placach budów i w przemyśle wydobyw-
czym. Eksponował również stosunkowo 

lekkie, trójstronne wywrotki przydatne np. 
w firmach komunalnych, a  także podwozie 
z  urządzeniem hakowym i  żurawiem. Tak 
jak przed rokiem stoisko KH-Kipper było 
miejscem, gdzie w  komplecie pokazały się 
ciężarówki europejskiej „Wielkiej Siódemki”. 
Żadna z  tworzących ją marek nie zdecydo-
wała się wystąpić na targach samodzielnie. 

Na znajdującym się przy targach terenie 
testowym odbywały się dynamiczne poka-
zy 3-osiowej naczepy wywrotki KH-Kip-
per N30 WU1. Aby w  pełni docenić ten 
pojazd, rzeczywiście warto było zobaczyć, 

Zmienna aura
Kieleckie targi Autostrada-Polska były w tym roku łaskawe dla produktów, 
które giną niekiedy w powodzi innych, konkurencyjnych. 

Zabudowa do transportu asfaltu firmy CMT  
– bynajmniej nie z Chojnic, ale ze Szwecji. CMT 
oznacza w tym wypadku Cargo Modul Trading. 

Nowatorska na naszym kontynencie bezramowa naczepa KH-Kipper 
N30 WU1. Jest wyjątkowo stabilna, umożliwia równomierne rozsypanie 
ładunku i ma kilka innych, ciekawych właściwości. 

Kamaz 43118 z napędem 6×6, wywrotką tylnozsypową i kabiną z leżanką  
jest uniwersalnym pojazdem budowlanym. Napędza go silnik Cummins. 

Iveco również skorzystało z gościny firmy KH-Kipper. 4-osiowy 
Trakker obywa się bez EGR i używa jedynie SCR. 
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jak działa. Jest to tzw. naczepa bezramowa, 
inspirowana pojazdami amerykańskimi. 
Ma aluminiową skrzynię o objętości 28 m3 
o  przekroju poprzecznym w  kształcie od-
wróconej litery omega. Taka forma zapo-
biega przyleganiu przewożonego materiału 
i  przyspiesza rozładunek. Skrzynia umo-
cowana jest do wózka jezdnego, natomiast 
z ciągnikiem łączy ją ruchoma rama umo-
cowana na przegubach jednym końcem do 
skrzyni, a  drugim spoczywająca na siodle 
ciągnika. W  miarę jak rośnie wychylenie 
skrzyni podczas rozładunku, skraca się 
rozstaw osi zestawu. Przewożony materiał 
jest równomiernie wysypywany za naczepą, 
której koniec przed nim „ucieka”. Można 
bezpośrednio ze skrzyni rozsypać materiał 
cienką, nawet 5-centymetrową warstwą. 

Zestaw ma ciekawe właściwości. Uniesie-
nie skrzyni powoduje, że jest bardziej zwrot-
ny, natomiast podczas opuszczania, skrzynia 

„pcha” ciągnik, co może ułatwić mu wyjecha-
nie z  trudnego odcinka drogi. Podczas roz-
ładunku zestaw jest wyjątkowo stabilny. Śro-
dek ciężkości jest nisko, a brak typowej ramy 
wpływa na zwiększenie ładowności. 

Specjalizacja

Naczepy samowyładowcze o  tradycyjnej 
konstrukcji były eksponowane przez firmy 
Schwarzmüller i  Schmitz-Cargobull. Pierw-
sza z nich zaprezentowała 3-osiową wywrotkę 
o przekroju rynnowym ze skrzynią wykona-
ną z blachy trudnościeralnej Hardox, a druga 
2-osiową wywrotkę o przekroju prostokątnym 
typu S.KI Light ze skrzynią z aluminium, wy-
różniającą się dużą objętością. Reprezentowa-
ły one skrajne punkty oferty w tym segmencie: 
pierwsza nastawiona na wytrzymałość i wyso-
ką odporność na agresywne ładunki, druga na 

Naczepa Schwarzmüller ze skrzynią z trudnościeralnej 
stali Hardox jest przystosowana do transportu 
agresywnych ładunków. 

Tatra pokazała się na targach w kilku miejscach  
z zabudowami VS-Mont i KH-Kipper. Własne stoisko 
miał również importer czeskich ciężarówek. 

Statoil 
= Circle K
WWarszawie działa już pierw- 

sza stacja paliw Circle K. Nowa  
marka zastąpi dotychczasową  

 Statoil. Właśnie rozpoczął się proces  
 zmian w Polsce.

W Europie marka Circle K jest obecna 
w Norwegii, Szwecji i w Danii. W tych kra-
jach proces rebrandingu został już zakoń-
czony. Prace związane ze zmianą marki 
prowadzone są nadal w krajach bałtyckich 
(Litwa, Łotwa i Estonia), a teraz rozpoczął 
się w Polsce. 

Zmiana obejmie wszystkie stacje paliw 
w stolicy, a w dalszej kolejności całą sieć 
352 stacji w Polsce. Prace z tym związane 

potrwają do końca marca 2018 r. i mają być 
tak przeprowadzone, żeby nie utrudniać 
funkcjonowania stacji.

„Firma Alimentation Couche-Tard Inc.
(„Couche-Tard”), właściciel spółki Circle K 
Polska od 2012 r., skonsolidowała swoje 
detaliczne marki Statoil, Mac’s, Kangaroo 
Express pod jedną globalną marką Circle K. 
Zmiana logotypu na stacjach w Polsce 
nie ma wpływu na obowiązujące umowy 
z klientami, partnerami czy dostawcami fir-
my, a na stacjach będzie pracował ten sam 
zespół pracowników” – mówi Giedrius Ban-
dzevičius, prezes firmy Circle K Polska.

Wywodzący się z Kanady Couche-Tard 
jest jedną z największych na świecie firm 
działających w obszarze handlu detalicz-
nego. Działa w ponad 20 krajach w Ame-
ryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim 
Wschodzie. Posiada ponad 12 500 całodo-
bowych sklepów i stacji paliw oraz zatrud-
nia ponad 100 000 osób. ▐

Fot. Circle K

KH-Kipper gościł u siebie wszystkie, główne 
europejskie marki działające na polskim rynku. 
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woziach Tatr Phoenix. Czeska marka, nale-
żąca od marca 2013 r. do czeskich udziałow-
ców funkcjonuje obecnie w  ramach spółki 
nazwanej Tatra Trucks. Jej samochód był 
oczywiście na stoisku KH-Kipper, ale osob-
ną ekspozycję przygotował polski importer. 

Chcąc zwiększać sprzedaż, Tatra musi od-
zyskać swoją pozycję w  Polsce. Kamaz ma 
o tyle łatwiej, że wystarczy, jeśli ją utrzyma. 
Importer prezentował w  Kielcach dwie cię-
żarówki 3-osiowe z  zabudowami samowy-
ładowczymi, w  tym jedną z  napędem 6×6, 
a  drugą 6×4 z  ekwipunkiem do zimowego 
utrzymania dróg. Dąży do wzmocnienia po-
zycji marki, proponując od kilku lat już nie 
tylko niedrogie wywrotki, ale również bar-
dziej wyspecjalizowane pojazdy, przykłado-
wo betonomieszarki, żurawie samochodowe 
czy cysterny asenizacyjne, a  nawet pojazdy 
pożarnicze. W  praktyce można sprowadzić 
do Polski dowolny pojazd z  bogatej gamy 
Kamaza. Na potrzeby co bardziej wymaga-
jących rynków eksportowych montuje się 
w nich silniki wysokoprężne Cummins. 

Oprócz ciężarówek importer ma w ofer-
cie GAZele, w tym najnowszy model Next. 

Poprzedni, dość dobrze znany w  naszym 
kraju znów jest sprzedawany u  nas, ale 
w  zmodernizowanej wersji jako GAZela 
Biznes i tylko w wariancie 4×4. W obu ga-
mach stosowany jest silnik Cummins 2,8 l. 
Na targach można było bliżej przyjrzeć się 
GAZeli Next w  wersji furgon oraz GAZeli 
Biznes 4×4 z podnośnikiem koszowym. 

Targi Autostrada-Polska nie były w  tym 
roku nawet w  połowie tak zatłoczone, jak 
dawniej bywało. Spośród producentów ma-
szyn budowlanych wystąpiły m.in. Dressta, 
Komatsu, Hitachi, Volvo i Wacker Neuson. 
Większość z  nich ze sprzętem w  poręcz-
nym, stosunkowo łatwym do przewiezienia 
rozmiarze. 

Wielka szkoda, że ci, których pojazdy mogły 
dojechać o własnych siłach, czyli importerzy 
ciężarówek, zignorowali Kielce. Szczególnie że 
oferta podwozi i ciągników budowlanych jest 
bogata i zróżnicowana. Stopniowe wycofywa-
nie się wystawców z tej branży osiągnęło apo-
geum i trudno powiedzieć, kiedy i czy w ogóle 
zechcą powrócić. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, KH-Kipper

maksymalizację ładowności przy transporcie 
mniej uciążliwych materiałów. 

Kässbohrer tym razem zaprezentował 
4-osiową naczepę niskopodwoziową oraz 
silos leżący SSL 35. Z kolei Pronar pochwalił 
się kilkoma przyczepami przydatnymi głów-
nie w branży komunalnej, w tym 2-osiową, 
niskopodwoziową do przewozu np. względ-
nie małych maszyn budowlanych. Trzyosio-
we podwozie MAN-a spółka wykorzystała, 
aby zaprezentować posypywarkę SPT 70 
oraz pług samochodowy z serii PUS-S. 

Interesujący pojazd samowyładowczy 
do przewozu asfaltu przyjechał ze Szwecji. 
Tamtejsza firma CMT, czyli Cargo Modul 
Trading AB specjalizuje się w  produkcji 
tego typu zabudów. Są wyposażane w dobrą 
izolację, a  w  ich konstrukcji wykorzystuje 
się stal o wysokiej wytrzymałości oraz nie-
rdzewną. Do standardu należą izolowane 
plandeki zakrywające skrzynię od góry. 

Wciąż tu są

Słowacka firma VS-Mont prezentowała 
duże zabudowy samowyładowcze na pod-

Nastawiona na dużą objętość przewożonego ładunku naczepa  
Schmitz-Cargobull S.KO Light w nietypowej 2-osiowej wersji,  
za to z równie nietypowym, 3-osiowym ciągnikiem. 

Kässbohrer postawił w Kielcach na specjalizację. 
Obok naczepy niskopodwoziowej prezentował 
silos SPT 70. 

Przyczepa niskopodwoziowa Pronar PC2300 o dmc 18 t  
i ładowności 13,5 t. Mimo stosunkowo niewielkich wymiarów,  
jej możliwości przewozowe są duże. 

GAZela wraca z nowymi siłami. Oprócz nowej generacji Next,  
tu widocznej w wersji furgon, w Polsce można kupić poprzedni, 
zmodernizowany model Biznes 4×4, np. jako podnośnik koszowy. 
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entrum zapewnia pełną automatyza-
cję najistotniejszych procesów zwią-
zanych z obsługą dystrybucji produk-

tów zamówionych przez klientów z  całego 
świata. Daje możliwość wysłania niemal  
10 mln paczek rocznie i spakowania do nich 
prawie 130 mln sztuk towarów. Wspomaga-
ne będzie ośmioma regionalnymi centrami 
dystrybucji, trzema w  Polsce i  po jednym 

na Łotwie, Ukrainie, Węgrzech, w Rumunii 
i w Chorwacji.

Inter Cars posiada 462 punkty dystry-
bucyjne w  całej Europie, w  tym 236 poza 
Polską. Spółka oferuje części do aut osobo-
wych, ciężarówek i  motocykli, dystrybuuje 
opony, oleje, akumulatory, elementy karo-
serii i wyposażenie warsztatów. Eksport na 
koniec 2016 roku stanowił 36% całkowitej 

10 mld do 2020
Inter Cars otworzył w Zakroczymiu jedno z najnowo- 
cześniejszych centrów logistycznych. Inwestycja pochłonęła 
200 mln zł. Jej uruchomienie umożliwi spółce dalszą 
dynamiczną ekspansję.

sprzedaży grupy. W  ciągu czterech lat ma 
wzrosnąć do 45%. Dalszy skokowy rozwój 
oferty i wzrost skali działania firmy nie był-
by możliwy bez inwestycji w logistykę.

„Nasza sieć logistyczna jest przygotowana 
do ekspansji. Każdego dnia wysyłamy trzy-
sta samochodów we wszystkich kierunkach 
– powiedział Wojciech Aleksandrowicz, 
prezes ILS Sp. z o.o., operatora logistyczne-
go Inter Cars. – Jako że kolejne segmenty 
oferty Inter Cars dynamicznie się rozwijają, 
wciąż trwa rozbudowa centrum o  kolejne 
powierzchnie.”

Uruchomienie centralnego magazynu 
pozwoli na optymalizację kosztów logisty-
ki – będą one rosły wolniej niż przychody 
i  marże. Najnowocześniejsze sortery i  sys-
temy magazynowe przełożą się na wzrost 
wydajności spółki. Inwestycja jest korzystna 
nie tylko z perspektywy Inter Cars, ale i re-
gionu – stworzyła ponad 250 nowych miejsc 
pracy. 

Inter Cars, poza dystrybucją części sa-
mochodowych, działa również w  obszarze 
produkcji naczep, regeneracji części samo-
chodowych i  usług logistycznych. Firma 
poszukuje kolejnych nisz rynkowych, które 
zapewniłyby dalszy rozwój grupy. Obecnie 
jest w  trakcie testowania programu „Auto 
w  warsztacie”, w  ramach którego na prefe-
rencyjnych warunkach zaopatruje warsztaty 
w samochody zastępcze dla klientów. Roz-
wija się też w segmencie maszyn rolniczych 
i przygląda rynkowi marine. 

W  momencie debiutu na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych, w  2004 roku, In-
ter Cars generował sprzedaż na poziomie  
613 mln zł. Zeszły rok grupa zamknęła 
już niemal 6 mld zł przychodów. Kolejny 
cel sprzedażowy to osiągnięcie minimum  
10 mld zł sprzedaży w 2020 roku. ▐

Fot. IC

Pełna automatyzacja najistotniejszych procesów związanych z obsługą dystrybucji pozwala 
na wysłanie około 10 mln paczek rocznie. 

www.truck-van.pl

6/2017 39TruckVan&

WYDARZENIECentrum logistyczne



istoria firmy przypomina opowieści 
o pionierach osiedlających się w dzie-
wiczej okolicy. Na życzenie ojca, Jo-

sepha Fliegla liczący sobie 22 lata Helmut 
Fliegl opuścił dom w Bawarii i przeniósł się 
do Turyngii, aby poprowadzić zadłużone 
przedsiębiorstwo zajmujące się remontem 
maszyn rolniczych. Był rok 1991, do nie-
dawna Turyngia leżała za granicą, w  Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej. Zjed-
noczenie Niemiec stworzyło okazję, aby 
poszukać nowej szansy rozwoju rodzinnego 
przedsiębiorstwa Flieglów, produkującego 
i  sprzedającego przyczepy rolnicze i  zabu-
dowy od 1976 r. 

Wschodnioniemieckie zakłady remonto-
we były kąskiem ciężkim do strawienia. Pio-
nierski okres trudnych decyzji, racjonalizacji 
organizacji pracy i ograniczania zatrudnienia 
zbiegł się z wprowadzeniem do produkcji po-
jazdów o uniwersalnym charakterze. W 1992 r. 
pojawiła się pierwsza niskopodłogowa przy-
czepa do transportu ładunków spaletyzowa-
nych, kontenerów oraz maszyn – rolniczych 
lub budowlanych. Na rynku trwał boom. Fir-
ma z niego skorzystała. 

Gdy rok później popyt raptownie spadł, 
Fliegl i na tym zyskał. Młodej firmie łatwiej 
było zawrzeć korzystne kontrakty z  reno-
mowanymi dostawcami komponentów, któ-
rzy także ucierpieli wskutek kryzysu. 

Uciekając przed kolejnym kryzysem, 
firma wprowadziła w  połowie dekady 
pierwsze naczepy: niskopodwoziową oraz 
podkontenerową. Silny zespół, na którym 
można polegać, rodził się w konflikcie mię-

dzy „starym” a „nowym” reprezentowanym 
przez Helmuta Fliegla. 

W radzeniu sobie z trudnościami zawsze 
pomagała firmie niezależność. Do dziś 
Fliegl polega przede wszystkim na sobie 
i  rozwija się w  tempie dyktowanym przez 
surową dyscyplinę finansową. W 2005 r. zo-
stał uruchomiony nowy, znacznie większy 
zakład produkcyjny, który sąsiaduje ze sta-
rym, nadal wykorzystywanym. Celem firmy 
jest osiągnięcie obrotu w wysokości 300 mln 
euro: „Powinno się to udać bez zwiększania 
naszych mocy produkcyjnych – uważa Hel-
mut Fliegl. – Dążymy do uzyskania w całej 
Europie takiej pozycji w  branży, jaką mają 
na przykład samochody ciężarowe Volvo. 
W tym celu musimy zapewnić sobie wysoki 
standard jakości.” 

Zielone technologie

W obecnej dobie firma organizuje pracę 
i buduje ofertę w myśl zasad zrównoważo-
nego rozwoju. „Trend do zielonych pojaz-
dów będzie się utrzymywał, a my jesteśmy 
tutaj prekursorami – mówi prezes firmy 
Helmut Fliegl. – Celem będzie przetrans-
portowanie jak największej ilości towaru 
z miejsca A do miejsca B przy jak najmniej-
szej emisji szkodliwych substancji. Jesteśmy 
na to dobrze przygotowani.” 

Firma projektuje i  produkuje pojazdy 
w  jednym miejscu, co ogranicza koszty 
transportu i związane z nim zużycie energii 
oraz emisję spalin. Zakład w  Turyngii ma 
dodatni bilans energetyczny i użycza energii 

innym. Eksploatuje elektrociepłownię blo-
kową i ma wielkopowierzchniowe instalacje 
fotowoltaiczne. Do ogrzewania wykorzystu-
je zrębki i drewno odpadowe. Aby zmniej-
szyć zużycie energii, Fliegl zainwestował 
w  zgrzewarki impulsowe i  światłowodowe 
urządzenia laserowe, a całe oświetlenie hal 
zostało zmienione na lampy LED. 

Pojazdy również są projektowane wg 
zasady minimalizacji zużycia materiałów 
i  energii – tak w  procesie produkcji, jak 
i podczas eksploatacji. Wyraża się to m.in. 
w  ich niskiej masie własnej oraz akceso-
riach przyczyniających się do zmniejszenia 
oporu aerodynamicznego. Przykładem jest 
zapięcie Quick Lock stosowane w  nacze-
pach kurtynowych, które mocno naciąga 
opończę oraz stożkowe, opływowe skrzynie 

25 lat i wciąż nowe pomysły
Na początku maja 2017 r. firma Fliegl Trailer obchodziła uroczyście ćwierćwiecze 
istnienia. W nawale wspomnień pojawiły się pytania o przyszłość. 

Zestaw o długości 25,25 m utworzony przy pomocy lekkiego wózka dolly CLG oraz naczepy MegaRunner Twin. Dzięki specjalnej konstrukcji 
sprzęgu jest bardzo prosty w obsłudze i równie zwrotny, jak zwykły zestaw z naczepą. 

Naczepa do 20-stopowych tank-kontenerów 
jest przykładem różnorodności oferty Fliegla, 
która obejmuje zarówno typowe, 
jak i wyspecjalizowane pojazdy. 
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naczep wywrotek. Działania te nie pozosta-
ją niezauważone. Firma Fliegl Trailer otrzy-
mała Niemiecką Nagrodę Zrównoważonego 
Rozwoju 2016 za całościowe podejście do 
efektywnego korzystania z zasobów. 

Helmut Fliegl spodziewa się, że w  per-
spektywie długookresowej zmniejszy się 
liczba producentów pojazdów użytkowych. 
Prawdopodobnie w wypadku naczep i przy-
czep powtórzy się scenariusz, który w  mi-
nionych dekadach doprowadził do wchło-
nięcia przez duże koncerny i  zaniku wielu 
marek samochodów osobowych i  ciężaro-
wych. Widoczne są już symptomy tego zja-
wiska, a Flielg ma udział w jego kreowaniu. 
1 stycznia 2017 r. przejął austriacką firmę 
Hangler, specjalizującą się m.in. w ciężkich 
naczepach i  zabudowach do ciężarówek. 
Oczywiste plusy transakcji to wzbogacenie 
gamy produktów, uzupełnienie know-how 
oraz korzyści wynikające z efektu synergii. 

Nieustający postęp

Gama firmy obejmuje szereg zróżnicowa-
nych produktów. Poza tradycyjnymi przycze-
pami dla rolnictwa i  leśnictwa są to pojazdy 

budowlane oraz ogólnego przeznaczenia, 
w  tym naczepy kurtynowe, podkontenero-
we, zestawy objętościowe oraz do transportu 
nadwozi wymiennych. Nadal ważne miejsce 
zajmują przyczepy i naczepy niskopodwozio-
we do przewozu pojazdów i maszyn. 

Charakterystyczna dla pojazdów Fliegl 
jest stosunkowo nieskomplikowana kon-

Helmut Fliegl, 
prezes Fliegl Trailer

Jesteśmy dziś postrzegani pozytywnie, 
jako innowacyjna i bardzo dynamiczna fir-
ma. Pracujemy nad tym, aby w przyszło-
ści z naszego rozwoju mogło korzystać 
jeszcze więcej klientów.”

,,

Kompaktowa naczepa do przewozu stali w kręgach RoadRunner Coil X-tra Short jest o 3,4 m 
krótsza od typowej oraz o 1000 kg lżejsza. Dzięki temu jej ładowność sięga 33,5 t. 

Lekka naczepa kurtynowa MaxiRunner Ultralight ma  
masę własną zaledwie 4900 kg. Doskonale wpisuje się 
w hasło Green Road, pod którym oferowane są pojazdy 
wydajne i przyjazne dla środowiska. 

Jubileuszowa premiera: dwuosiowa 
naczepa Twin w wersji X-tra Long  
o długości całkowitej 15,15 m – długość 
ładowni wynosi 14,9 m. 

Nowa klapa Pommier OXZY poprawia wenty-
lację ładowni w pojazdach o temperaturze kon-
trolowanej, zapewniając jednocześnie utrzymanie 
zadanej temperatury wewnątrz pojazdu. Wyposa-
żona w sprytny, opatentowany system wkładanych 
i regulowanych oprawek jest gotowa do montażu 
i może być zamontowana bezpośrednio w płytach 
o grubości od 60 do 110 mm. Charakteryzuje się 
solidnością, bezpieczeństwem i skutecznością. 
Dodatkowo ma izolację termiczną oraz wzmocnio-
ne uszczelnienie. Klapę wentylacyjną OXZY moż-
na łatwo zmienić w klapę dekompresyjną do rucho-
mych płyt działowych o grubości 45 mm. 

Dzięki połączeniu specjalnie zaprojektowanej 
uszczelki wargowej i materiału o niskim współczyn-
niku przenikalności termicznej, klapa wentylacyjna 

OXZY jest szczelna i ma zwiększoną izolację ter-
miczną porównywalną ze ściankami karoserii. Gdy 
klapa jest zamknięta, nie wpływa na poziom tempe-
ratury wewnętrznej.

Wykonana została z tworzywa sztucznego o wy-
sokich właściwościach mechanicznych, klasy IK10. 
Charakteryzuje się optymalną odpornością na ude-
rzenia, zapewniając przy tym wydajność wentylacji 
do 300 m3/h przy prędkości 80 km/h. Siatka chroni 
wnętrze przed owadami. Na dole znajduje się krata 
ze stali nierdzewnej zgodna z wymogami przepi-
sów TIR.

Sama koncepcja klapy wentylacyjnej OXZY 
umożliwia jej instalację na górnej części ścian 
przednich wyposażonych w dużych rozmiarów 
agregat chłodniczy. Jako uzupełnienie Pommier 
proponuje tyczkę teleskopową, której kształt został 
specjalnie opracowany, aby ułatwić otwieranie i za-
mykanie klapy. ▐

Fot. Pommier

Sprytna i skuteczna
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Wśród naczep kurtynowych niską masą 
własną, wynoszącą zaledwie 4900 kg wy-
różnia się MaxiRunner Ultralight. Wynik 
ten udało się osiągnąć, stosując stal o  wy-
sokiej wytrzymałości oraz optymalizując 
komponenty, zastosowano przykładowo 
aluminiowe podpory, nowe kłonice, nowe 
zabezpieczenie przeciwnajazdowe, podłogę 
z płyt sitodrukowych i felgi z polerowanego 
aluminium, które mało ważą i  mają walor 
estetyczny. 

Pojazd i więcej

Fliegl pracuje nie tylko nad doskonale-
niem pojazdów w  ich obecnej formie, ale 
podchodzi do wydajności transportu dro-
gowego kompleksowo, uwzględniając prze-
pisy regulujące działalność przewoźników 
oraz nakładane na nich opłaty drogowe. 
Interesuje się najnowszymi tendencjami 
i wzbogaca je o własne, oryginalne pomysły. 

Znanym już na rynku pojazdem jest 
naczepa typu Twin z  dwiema 10-tonowy-
mi osiami. W  wariancie standardowym 
ma masę własną 5300 kg, a w wersji Mega  
5500 kg. Podczas jubileuszowych obchodów 
25-lecia premierę miała wersja X-tra Long 
o  długości ładowni 14,9 m przy długości 
całkowitej 15,15 m. Ładowność tej naczepy 
przekracza 25 ton. W  wersji podstawowej 

długa naczepa Twin waży zaledwie około 
5760 kg. 

Stosowanie naczep Twin ma sens ekono-
miczny i ekologiczny: ze względu na mniej-
szą liczbę osi zyskuje się na niższych opła-
tach drogowych, a  mniejsze opory ruchu 
sprawiają, że spada zużycie paliwa zestawu, 
a  zatem emisja spalin. Wg badań Dekry 
zestaw z  naczepą Twin 200 zużył o  około  
2,4 l/100 km mniej oleju napędowego niż 
porównywalny z typową naczepą 3-osiową. 
Model X-tra Long dodaje do spadku spala-
nia większe możliwości przewozowe. 

Radykalne zwiększenie wydajności prze-
wozów można uzyskać, tworząc z  naczepą 
Twin zestaw o  długości 25,25 m (tzw. Euro-
combi). W  wykonaniu Fliegla ciężarówka 
połączona jest z  naczepą za pomocą lekkie-
go wózka dolly CLG (Clever, Leicht, Gelenkt  
– inteligentny, lekki, kierowany). Jest on o po-
łowę lżejszy od spotykanych na rynku, a spo-
sób w jaki łączy podwozie ciężarówki z nacze-
pą sprawia, że podczas wykonywania skrętu 
zestaw potrzebuje nie więcej miejsca niż typo-
wy. Co ważne, proponowany przez Fliegla po-
jazd jest dopuszczony do ruchu w Niemczech. 

60 × 5000

Podczas zorganizowanego z okazji jubile-
uszu Fliegl Trailer Dnia Otwartego na tere-
nie nowego zakładu zaprezentowano ponad 
60 pojazdów obrazujących bogatą ofertę 
firmy i niezliczone innowacje, jakie można 
w  nich spotkać. Firmę odwiedziło ponad 
5000 osób. „Chcieliśmy pokazać naszym 
gościom, na czym stoimy po pierwszych  
25 lat. Że nasze przyczepy są obecnie szczy-
towym osiągnięciem w  branży pod wzglę-
dem jakości i innowacyjności – powiedział 
prezes Helmut Fliegl. – Udowodniły to po-
jazdy stworzone wg koncepcji Green Road, 
niosące nową wartość dla klienta. Innova-
tion for You – to zasada, którą będziemy się 
kierować w nadchodzących latach.” ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

strukcja, obfitująca w praktyczne rozwiąza-
nia odporne na trudy eksploatacji. Cechy te 
sprawiają, że mają grono wiernych klientów. 

Fliegl często wprowadza innowacje. Sta-
ły się one wręcz jego „znakiem firmowym”. 
Firma bada różne możliwości, które mają za 
cel zwiększanie wydajności transportu i ob-
niżenie jego kosztów. 

Nie ogranicza się przy tym do określone-
go segmentu pojazdów. Przykładem nowa-
torskiej naczepy samowyładowczej jest Gre-
enlight ze skrzynią wykonaną z aluminium 
o twardości HB110. Jest nie tylko odporna 
na oddziaływanie tłucznia lub kruszywa, 
ale odznacza się niską masą własną wy-
noszącą w bazowej wersji około 4 t – przy 
ładowności dochodzącej do 30 t, pod wa-
runkiem sprzęgnięcia jej z  równie lekkim, 
6-tonowym ciągnikiem. Niska masa wyni-
ka m.in. z konstrukcji ramy, która z przodu 
wygina się na kształt litery „U”. Dzięki temu 
jest lekka, a zarazem wytrzymała. Naczepa 
wywrotka Greenlight ma niską krawędź 
załadunku i nisko położony środek ciężko-
ści. W połączeniu ze zwartymi wymiarami 
ułatwia to zachowanie stabilności oraz ma-
newrowanie. Stożkowa mulda w połączeniu 
z  innymi elementami pakietu aerodyna-
micznego: blaszanymi owiewkami i  nową, 
membranową ścianą tylną sprzyja obniże-
niu oporu aerodynamicznego. 

Aluminiowa naczepa wywrotka z serii Greenlight jest wyjątkowo 
odporna i lekka dzięki zastosowanym materiałom oraz konstrukcji 
z ramą wyginającą się z przodu na kształt litery „U”. 

Ledwo widoczna spod okazałego kombajnu 2-osiowa przyczepa 
niskopodwoziowa ZTS (niem. Zweiachs-Tiefladeranhänger) może 
transportować również lżejszy sprzęt, np. ciągnik siodłowy. 

Laweta austriackiej firmy Hangler stała się częścią oferty Fliegla, gdy ten przejął 
w styczniu 2017 r. jej producenta. 
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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.


