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Mniej osi,

  2700 euro,-  mniej opłat 
       za Maut*)

  3.960 euro,-  mniej za olej 
      napędowy*)

  mniejsze zużycie paliwa
  mniej zanieczyszczeń

*)1,8 euro centa mniej opłat za km,
mniej o 2,4 litra oleju napędowego 
na 100 km (potwierdzone w badaniu 
DEKRY) przy załozeniu rocznego
 przebiegu 150 000 km po drogach 
objetych opłatami i ceny paliwa 
1,10  EUR /1L

6.660,- euro
*)

Naczepa kurtynowa Fliegl 
2-osiowa TWIN

  2 osie, nacisk 10 ton na oś
  masa naczepy od 5 000 kg
  ładowność powyżej 25 ton
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Nie najlepsze 
rokowania
Jak podaje Instytutu Keralla Research, liczba zleceń transportowych w pierwszych mie-

siącach tego roku spadła w blisko 40% fi rm transportowych. Tak wynika z badań prze-

prowadzonych przez Instytut wśród przewoźników. Według przedsiębiorców za taki stan 

rzeczy odpowiada przede wszystkim: ciągle rosnąca konkurencja w  przewozach krajowych 

(63% odpowiedzi), będącą efektem m.in. wycofywania się już niektórych fi rm z przewozów 

międzynarodowych, regularne obniżanie marż (32%) i odczuwane efekty rosnących kosztów 

pracowniczych (30%). 

Instytutu Keralla Research opracował wskaźnik FIT oparty m.in. o planowane inwestycje, 

zadłużenia, zatory i płatności. Może on przybierać wartości od 0 do 100. Gdy spada poniżej 

50 oznacza to, że kondycja branży słabnie i należy spodziewać się też problemów w sektorach 

z nią powiązanych. Obecnie FIT wynosi 47,01%. Wesoło więc nie jest.

Blisko jedna trzecia transpor-

towców zauważa wzrost skali 

upadłości firm przewozowych 

w relacji do analogicznego 

okresu ubiegłego roku. Obser-

wację tę potwierdzają również 

statystyki o dynamice przyrostu 

niewypłacalnych transportow-

ców po I kwartale 2017 roku. 

Liczba upadłości w ciągu trzech 

miesięcy zwiększyła się o 29%. 

Dodatkowo do kondycji branży 

dołożyła się sytuacja w sektorze 

budowlanym, gdzie wstrzy-

mano większość zaplanowanych inwestycji drogowych i samorządowych finansowanych 

środkami z UE. Ale to ma się zmienić na plus. Już się zmienia.

Respondenci wskazali również, że w najbliższych miesiącach największy wpływ na kondycję 

branży będą miały nowe przepisy wprowadzone w krajach unijnych. Płaca minimalna ma 

skutecznie odstraszyć naszych przewoźników od działania na tym rynku.

Z analiz Keralla Research wynika, że sektor transportowy jest teraz w przełomowym mo-

mencie. Ten kto zlekceważy tę sytuacje i nie podejmie odpowiednich działań, może mieć 

poważne trudności, żeby utrzymać się na powierzchni. A sytuacja ma się jeszcze pogorszyć 

za sprawą Brexitu i narastających problemów z uchodźcami. Dodatkowym zagrożeniem 

mogą być zapowiadane przez rząd nowe zasady rozliczania kierowców. Sporym problemem 

dla firm transportowych jest również brak kierowców. Z tego powodu niektóre zlecenia 

przechodzą im koło nosa.

Mimo tak wielu barier i niepewnej sytuacji na rynku, firmy zapowiadają, że będą inwestować 

w nowe pojazdy. Czyli jak zwykle jest źle, ale nie najgorzej. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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W   znanej od sześciu lat, aktualnej 

generacji Actrosa MP4 wciąż tkwi 

potencjał do zmniejszania kosztów 

eksploatacyjnych. Konstruktorzy nie mają 

jednak łatwego zadania i muszą poszukiwać 

promilowych oszczędności w  najmniej-

szych detalach. Jednak ich suma daje wy-

mierne oszczędności.

Główną rolę w  drodze do oszczędności 

gra silnik. Zaprezentowana ledwo dwa lata 

temu, nowa generacja silników OM 471 

poddana została kilku modyfi kacjom, któ-

rych celem jest obniżenie zużycia paliwa 

przy jednoczesnym zapewnieniu tej samej 

lub nawet wyższej dynamiki.

Prościej i mocniej

Kluczowym elementem zmiany jest no-

wy system wtryskowy X-Pulse. Podniesio-

no w nim ciśnienie w szynie common rail, 

które z dotychczasowych 900 barów wzrosło 

do 1160. Dysza wtryskowa uzyskała dodat-

kowy, ósmy otwór, zwiększając maksymalną 

dawkę wtrysku o około 10%, przy jednocze-

snym wzroście ciśnienia wtryskiwanego pa-

liwa, które teraz osiąga 2700 barów (wcze-

śniej było to 2100). W połączeniu z nowym 

ukształtowaniem powierzchni tłoka pozwo-

liło to na wzrost stopnia sprężania z 17,3:1 

do 18,5:1. 

Pewne zmiany zaszły też w  układzie re-

cyrkulacji spalin EGR i  turbosprężarce. 

Mercedes stawia tu na politykę: jak najmniej 

elementów i  możliwie prosta konstrukcja. 

Przypomnijmy, że w  OM 471 pracuje asy-

metryczna sprężarka o stałej geometrii tur-

biny, którą stale napędzają spaliny kierowa-

ne bezpośrednio z  cylindrów 4–6. Spaliny 

z pozostałych trzech cylindrów rozdzielane 

są poprzez zmodyfi kowany, bezstopnio-

wy zawór EGR i  trafi ają bądź do sprężar-

ki (zwiększając jej efektywność), bądź do 

układu recyrkulacji spalin. Nowe położenie 

zaworu EGR oraz zmiany w  kształcie sa-

mego kolektora pozwoliły na zmniejszenie 

stopnia recyrkulacji i  bardziej precyzyjne 

sterowanie całym procesem. Turbosprężar-

ka zachowała przy tym prostą konstrukcję 

oraz brak zaworu upustowego, co zmniejsza 

jej złożoność i pozwala zredukować ryzyko 

usterek typowych dla układów turbosprę-

żania. Gdy do całej tej inżynierii, dołożymy 

zmodyfi kowane oprogramowanie sterują-

ce silnikiem i  układem EGR, to w  efekcie 

możemy liczyć na trzyprocentowy spadek 

konsumpcji paliwa i  jednoczesny wzrost 

momentu obrotowego. 

Ten dostępny jest teraz w wyższej wartości 

przy jednocześnie niższych obrotach silnika. 

12,8-litrowy silnik OM 471 oferowany jest 

w pięciu opcjach mocy od 421 do 530 KM,

dysponujących od 2100 do 2600 Nm mo-

mentu obrotowego. W najsłabszej jednostce 

maksymalny moment obrotowy dostępny 

jest już od 800 obr/min, w najmocniejszym 

Suma Suma ułamkówułamków
Bez rewolucji, bez spektakularnych zmian – a jednak 
inżynierom Mercedesa udało się osiągnąć 6-procentowy 
spadek zużycia paliwa. To efekt doskonalenia 
konstrukcji, czasem w najdrobniejszych, na pierwszy 
rzut oka banalnych, detalach.

Niewielki zawór w tylnym moście steruje przepływem oleju w przekładni. Gdy pojazd porusza się jednostajnie, 
zawór zamyka przepływ oleju, ograniczając opory wewnętrzne w przekładni. Gdy potrzebne jest lepsze 
smarowanie i chłodzenie, zawór otwierając się, dostarcza pełną dawkę oleju. 

www.truck-van.pl
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szczyt zaczyna się od 900 obrotów. Jedno-

cześnie w każdej z opcji wartość 2000 Nm 

dostępna jest już od 750 obr/min i utrzymu-

je się do min. 1450 obr/min. Taka dynamika 

przy niższych obrotach silnika pozwoliła 

na zastosowanie tylnych mostów z nowym, 

dłuższym przełożeniem, które z 2,611 spa-

dło do 2,533. W  ruchu autostradowym 

oznacza to niższą prędkość obrotową silni-

ka przy wysokiej prędkości oraz szerszą do-

stępność najwyższego biegu. Ten w skrzyni 

PowerShift  jest przełożeniem bezpośrednim 

z pominięciem wałka pośredniego i tym sa-

mym minimalnymi stratami w  przekładni. 

Na pozostałych przełożeniach również uda-

ło się zmniejszyć straty cierne m.in. poprzez 

udoskonalenie procesu produkcji i  polero-

wanie kół zębatych głównego rozdzielacza 

w skrzyni. 

5 promili przez zaworek

W poszukiwaniu oszczędności inżyniero-

wie Mercedesa przyjrzeli się również prze-

kładni tylnej osi. Z pozoru ciężko znaleźć tu 

pole do zmniejszenia zużycia paliwa, a jed-

nak udało się i to za sprawą niewielkiego za-

woru. W zależności od obciążenia przeno-

szonego przez przekładnię może on odciąć 

przepływ oleju i  tym samym zredukować 

opory wewnętrzne tylnego mostu. Zasada 

działania jest prosta – gdy przekładnia jest 

Actros Anno Domini 2017 nie przynosi większych rewolucji, 
jednak szereg mniej spektakularnych modyfikacji w układzie napędowym 

i elektronice daje w sumie około 6% spadek zużycia paliwa.

mocno obciążona, np. przy ruszaniu, przy 

dużych obciążeniach czy jeździe pod górę, 

zawór pozostaje otwarty, by zapewnić od-

powiednie smarowanie i  chłodzenie zęba-

tek przekładni. Gdy pojazd porusza się ze 

stałą prędkością w  ruchu autostradowym 

lub przewozi lekkie ładunki, aż tak wydajne 

smarowanie nie jest potrzebne. Wtedy zawór 

odcina przepływ oleju i tym samym wyraź-

nie zmniejsza opory wewnątrz przekładni. 

Można to obrazowo porównać do chodze-

nia w wodzie głębokiej do pasa lub ledwo po 

kostki. Nie trzeba nikogo przekonywać, że 

w tym drugim przypadku idzie się dużo lżej. 

Według wyliczeń konstruktorów to proste 

Oszczędności szuka się teraz w najmniejszych detalach. Godziny spędzone w tunelu aerodynamicznym wykazały, 
że delikatne przeformowanie elementu dolnego spojlera wpłynie na zmniejszenie turbulencji w okolicach dolnego 
narożnika i spodu kabiny.

www.truck-van.pl
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Nie oszczędzaj na bezpieczeństwie, 
oszczędzaj bezpieczeństwem

Mercedes-Benz w  swojej polityce two-

rzenia efektywnego transportu widzi trzy 

główne fi lary. Pierwszy z nich to ogranicza-

nie kosztów użytkowania pojazdu, realizo-

wany powyżej wymienionymi zmianami. 

Drugim, ważnym fi larem jest zapewnienie 

jak najwyższego bezpieczeństwa. Cóż bo-

wiem po oszczędnym pojeździe, który za-

miast przynosić profi t fi rmie, jest wyłączony 

z pracy na skutek wypadku czy nawet „nie-

winnej” kolizji z pieszym. By eliminować ry-

zyko i niwelować skutki wszelkiego rodzaju 

zdarzeń drogowych, Mercedes rozwija sys-

tem Active Brake Assist, którego już czwar-

ta generacja zawitała do Actrosa. Obok do-

tychczasowych funkcji, jak unikanie kolizji 

z poprzedzającym pojazdem (stojącym lub 

jadącym), nowością w ABA4 jest wykrywa-

nie pieszych i  rowerzystów, których droga 

poruszania się może kolidować z pojazdem. 

System oparty o  układ radarów wykryje, 

niezależnie od warunków pogodowych 

i  oświetleniowych, pieszego przechodzące-

go przez jezdnię, a nawet wychodzącego zza 

zaparkowanych pojazdów albo wbiegające-

go na jezdnię pod skosem. 

Nowy układ Sideguard Assist, czyli 

ochrony bocznej, pozwoli nie tylko unik-

nąć kolizji z  pojazdem na pasie obok, ale 

też sprawdzi się w  sytuacji skrętu w  pra-

wo, kiedy to rowerzyści i piesi znajdują się 

w  martwej strefi e przy prawym narożni-

ku kabiny. Działa on kilkuetapowo. Jeśli 

w bocznej strefi e monitorowania po stronie 

przeciwległej do miejsca kierowcy znajduje 

się obiekt ruchomy lub nieruchomy, kierow-

ca najpierw otrzymuje wizualne ostrzeżenie 

w  formie trójkąta ostrzegawczego, wyświe-

tlanego na przednim prawym słupku. Jeśli 

istnieje ryzyko zderzenia, zostanie wy-

świetlone dodatkowe ostrzeżenie wizualne 

i  dźwiękowe: dioda LED miga kilka razy 

na czerwono, po czym zapala się na stałe 

i rozlega się alarm dźwiękowy. Ostrzeżenie 

pojawi się także wtedy, gdy czujniki wykryją 

przeszkodę stacjonarną, np. latarnię, sygna-

lizator czy zaparkowany samochód. Sys-

tem ochrony bocznej działa do prędkości 

36 km/h i oparty jest o dwa czujniki radarowe 

bliskiego zasięgu, umieszczone na ciągniku 

przed tylną osią. System jest zaprojektowany 

tak, aby uwzględniał całą długość zestawu. 

Dotyczy to zarówno ciągników siodłowych 

z  naczepą, jak i  podwozi z  przyczepą. Stre-

fa monitoringu rozciąga się nawet o 2 m od 

przodu ciężarówki i tyle samo z tyłu.

W stałym kontakcie z bazą

Trzecim fi larem efektywności transpor-

towej jest zachowanie pełnej użyteczności, 

realizowane zarówno na polu doskonalenia 

procesów logistycznych i  transportowych 

(m.in. dzięki rozwiązaniom takim jak Fleet-

board), jak i utrzymania pojazdów w pełnej 

gotowości technicznej. Tu z  pomocą przy-

chodzi rozwiązanie Mercedes-Benz Upti-

me, czyli w pełni automatyczna diagnostyka 

monitorująca w czasie rzeczywistym syste-

my pojazdu i  umożliwiająca wczesne wy-

krycie stanów krytycznych. W  przypadku 

stwierdzenia potrzeby naprawy, Mercedes-

-Benz Service informuje klienta i zapewnia 

wsparcie w  formie optymalnego rozwiąza-

nia problemu. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Daimler

rozwiązanie w  ruchu dalekodystansowym 

przyczynia się do półprocentowej oszczęd-

ności całkowitego zużycia paliwa.

Siła detali

Dalsze drobne oszczędności, składające 

się na wymierną całość, osiągnięto m.in. 

w  poprawie osprzętu, np. wprowadzając 

mniej energochłonną pompę wspomagania 

układu kierowniczego czy nowy alterna-

tor, który może teraz wytwarzać napięcie 

zmienne w zakresie od 24 do 30 V, w zależ-

ności od zapotrzebowania energii. Alter-

nator korzysta przy tym m.in. z  informacji 

o topografi i terenu (z czujnika skrzyni bie-

gów) i ustawiony jest tak, by w miarę moż-

liwości intensywnie ładować akumulatory 

na zjazdach, a rozłączać się przy podjazdach 

czy ruszaniu i tym samym oszczędzać pali-

wo. Delikatne, wręcz niezauważalne zmiany 

zaszły też w aerodynamice pojazdu. Raptem 

kilkucentymetrowe odgięcie dolnego spoj-

lera pod zderzakiem przednim przyczyniło 

się do zmniejszenia turbulencji w okolicach 

podwozia i  kół przednich, co dało kolejne 

ułamki procentów oszczędności. Dodatko-

we „procenciki” to zasługa udoskonalonego 

sterowania aktywnego tempomatu PCC. 

Dzięki większej wydajności silnika mody-

fi kacji uległa strategia doboru przełożeń, 

ograniczająca przy tym liczbę zmian biegów.

W  efekcie tych wszystkich zmian tego-

roczny Actros ma przynieść średnie oszczęd-

ności zużycia paliwa rzędu 6%. Wskazują na 

to jazdy testowe po portugalskich drogach, 

przeprowadzane zestawem dwóch bliźnia-

czych wersji Actrosa 1845 z  silnikiem OM 

471 o mocy 450 KM, różniących się właśnie 

wspomnianymi komponentami. 

Skręt w prawo. Kierowca nie widzi rowerzysty, rowerzysta nie jest świadomy skręcającej ciężarówki – o wypadek nie trudno. 
Układ Sideguard Assist ostrzeże kierowcę przed niebezpieczeństwem kolizji nie tylko z pieszym i rowerzystą, ale też z obiektem 
stacjonarnym, np. latarnią uliczną, sygnalizatorem czy znakiem.
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Po sąsiedzkuPo sąsiedzku
Wychowanym w PRL-u tej marki przedstawiać nie trzeba, 
ale młodsze pokolenie może już nie kojarzyć, że za naszą 
południową granicą powstają najdzielniejsze terenowo 
samochody ciężarowe, które w minionej epoce dość często 
gościły na naszych drogach. Pojazdy Tatra produkowane są 
w czeskim mieście Koprzywnica.

Tatry 815 sześciokrotnie zwyciężyły 
w rajdzie Paryż – Dakar, startując w latach 

1986–2006 w kategorii samochodów 
ciężarowych. Kowalem tego sukcesu był 

czeski kierowca rajdowy Karel Loprais. 

Dokładnie przed 120 laty, w  1897 roku 

w  mieście zwanym wówczas Nessels-

dorf leżącym na terenie dzisiejszych 

Czech, w zakładach zajmujących się produk-

cją powozów konnych zbudowano pierwszy 

samochód osobowy z  silnikiem spalinowym 

nazwany President. Od tego czasu liczy się hi-

storia fi rmy, od 1919 – Tatry. Swą nazwę wzię-

ła od doskonale znanych nam gór, w których 

testowano terenowe możliwości podwozi. 

Niezłomna od 120 lat

Przełomem okazał się rok 1923, kiedy to do 

produkcji wszedł pierwszy samochód oparty 

na centralnej rurowej ramie szkieletowej z nie-

zależnym zawieszeniem wszystkich kół. Rok 

później na tej samej koncepcji zbudowano 

samochód ciężarowy, model 13. Sławę Tatrze 

przyniósł model 111 z  1942 roku z  podwo-

ziem 6×6 i silnikiem Diesla V12 chłodzonym 

powietrzem, co pozwoliło na bezproblemową 

eksploatację w  niemal każdym zakątku Zie-

mi niezależnie od panujących temperatur, 

zwłaszcza tych ujemnych. Na Syberii ceniono 

go tak bardzo, że doczekał się własnego po-

mnika. Od tamtej pory czeska marka znana 

jest jako producent pojazdów użytkowych 

o doskonałych własnościach terenowych. 

Kolejnym krokiem naprzód był model 138 

z 1959 roku, w którym zastosowano tzw. kom-

fortową kabinę. Na zupełnie nowy projekt dla 

rynku cywilnego trzeba było czekać aż do 1983 

roku, kiedy zaprezentowano Tatrę 815. Zastą-

piła ona serię 148 (wersja rozwojowa 138-ki) 

oraz zaprojektowaną dla wojska i zastosowań 

specjalnych 813-kę. Inżynierowie stworzyli 

kabinę umieszczaną nad silnikiem oraz roz-

winęli koncepcję podwozia, zwiększając mak-

symalną liczbę możliwych osi z  trzech (148) 

i czterech (813) do sześciu. Swojej dzielności 

i  wytrzymałości dowiodła, odnosząc sześć 

zwycięstw w rajdzie Paryż – Dakar. Model 815 

po licznych zmianach jest wciąż produkowa-

W trudnych warunkach terenowych lepiej 
sprawdzą się hamulce bębnowe zabezpieczone 
przed błotem i kamieniami, jednak na życzenie 
Tatra montuje także hamulce tarczowe.

Tatra to nie tylko podwozia. W Koprzywnicy powstają 
własnej konstrukcji silniki (do Euro 5), skrzynie 
biegów, skrzynie redukcyjne czy opatentowane 
zawieszenie pneumatyczne Tatra King Frame.

www.truck-van.pl
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ny pod nazwą TERRNo1, jednak rozwój silni-

ków dla tego modelu zatrzymał się na normie 

Euro 5, dlatego dziś jest on oferowany poza 

Europą oraz w wersjach dla wojska.

Licząc od roku 1945, Tatra do dziś wy-

produkowała ponad 400 tys. samochodów 

ciężarowych, z  czego niemal 16 tys. trafi ło 

do Polski. Oczywiście popularność Tatr 

przypada na lata minionej epoki. Brak no-

wości w ofercie i specyfi czny rynek rosyjski 

przyczyniły się do kłopotów fi nansowych. 

W  2003 roku fi rma trafi ła w  ręce amery-

kańskiej spółki Terex, a  mozolny proces 

stawiania Tatry na koła przerwał kryzys fi -

nansowy. W 2011 roku część udziałów ku-

pił Paccar, właściciel DAF Trucks, co dało 

początek ścisłej współpracy. Odradzająca 

się marka, od 2013 roku ponownie z  cze-

skim kapitałem, zamierza odzyskać swoją 

pozycję na ważnych niegdyś rynkach zbytu, 

m.in. w  Polsce. W  2016 roku wyproduko-

wała 1326 pojazdów, co stanowi 54% wzrost 

w stosunku do roku poprzedniego. Plan na 

ten rok wynosi ok. 1750 sztuk.

Jak Phoenix z popiołów

Tatra, jak jej silniki powietrza, potrzebo-

wała nowoczesnego produktu. Doskonałe 

podwozie już nie wystarczało, potrzebna 

była nowoczesna kabina oraz silniki radzące 

sobie z coraz ostrzejszymi normami emisji 

spalin. Niski poziom produkcji czeskiego 

producenta nie pozwalał na opracowanie 

własnych kabin, a  chłodzone powietrzem 

jednostki napędowe swój szczyt osiągnęły 

wraz z  normą Euro 5. Doskonałą okazją do 

dalszego rozwoju okazało się nawiązanie 

współpracy z DAF-em. Już w 2011 roku Ta-

tra pokazała nowy model o nazwie Phoenix. 

Tradycyjnie dla tego producenta jest on prze-

widziany do pracy w ciężkich warunkach te-

renowych, na budowach, w przemyśle wydo-

bywczym czy drzewnym.

Koncepcja Phoenixa to połączenie kla-

sycznego podwozia Tatry ze współczesną 

kabiną DAF-a  CF i  silnikami Paccar serii 

MX. Od 2014 roku w  ofercie znajduje się 

wersja Euro 6 z  kabiną po facelift ingu sta-

nowiąca główny produkt przeznaczony na 

rynek cywilny.

Postawę konstrukcyjną Phoenixa sta-

nowi klasyczna dla Tatry centralna rama 

szkieletowa, będąca elementem nośnym 

i  obudową wału napędowego jednocze-

śnie, z niezależnym zawieszeniem wszyst-

kich kół. W  porównaniu z  powszechnie 

stosowaną ramą podłużnicową podwo-

zie Tatry jest lżejsze nawet o  jedną tonę, 

a przy tym wytrzymalsze i o wiele bardziej 

odporne na wyginanie i skręcanie. Z jed-

nej strony w  połączeniu z  niezależnymi 

półosiami na każdej osi daje to doskona-

łą dzielność terenową, z  drugiej pozwala 

na przewożenie większej ilości ładunku. 

Podwozie jest zresztą istotą Tatry, to ono 

sprawia, że czeskie ciężarówki mają prze-

wagę nad konkurencją. Na wielu zdję-

ciach przedstawiających podwozie z kabi-

ną do zabudowy widoczna jest też rama 

drabinowa. Jest to wyposażenie akcesoryj-

ne służące do montowania wymagających 

zabudów. Nie pełni ona funkcji nośnej po-

Każdy most ma dwie niezależnie zawieszone półosie 
napędowe. To wyjątkowe rozwiązanie w świecie 
samochodów ciężarowych daje pojazdom Tatry 
przewagę w ciężkim terenie, pozwalając przewozić 
więcej ładunku z większymi prędkościami.

Podwozie Tatry Phoenix stanowi centralna 
rama szkieletowa. Zabudowa może być 
zamontowana bezpośrednio do niej lub 
do pomocniczej ramy podłużnicowej. 
Wszystkie koła zawieszone są niezależnie.

Mimo usilnych starań wciąż ponad połowę produkcji 
Tatry stanowią modele dla wojska. W ofercie jest 
Force 815 -7 z podwoziem koncepcji Tatry i mniejszy 
Tactic 810 z kabiną Renault, w którym czeska firma 
zastosowała własnej konstrukcji mosty portalowe.

Tatra 111 powstała w czasie II Wojny Światowej, ale swoją sławę 
zyskała podczas późniejszej ciężkiej pracy na Syberii. Siarczyste mrozy 
nie robiły wrażenia na chłodzonym powietrzem wysokoprężnym 
silniku V12, który dało się uruchomić nawet przy temperaturze – 50°C.

Trzyosiowe podwozia 6×4 i 6×6 to najczęściej 
spotykane specyfikacje Tatry. Czeska firma promuje 
słowackie wywrotki VS Mont, ale zabudowa może być 
wykonana przez dowolnego wykonawcę.
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jazdu, jest cieńsza, lżejsza i montowana na 

życzenie. Wiele rodzajów zabudów można 

zamontować bezpośrednio do wsporni-

ków ramy centralnej.

Przepisy ograniczające emisję szkodliwych 

substancji są nieubłagane i galopują w takim 

tempie, że mali producenci nie są w stanie za 

nimi nadążyć. Dlatego Tatra zdecydowała się 

na współpracę, czego bynajmniej nie ukry-

wa. Phoenix oferowany jest z  dwoma silni-

kami sześciocylindrowymi Paccar łącznie 

w  sześciu specyfi kacjach. Mniejszy MX-11 

oferuje moce 368, 395 i 435 KM, zaś większy 

MX-13: 412, 462 i 510 KM. Są to nowocze-

sne jednostki zasilane układem common rail 

z turbosprężarką o zmiennej geometrii oraz 

fi ltrami DPF i  SCR. Z  silnikiem współpra-

cują skrzynie biegów renomowanych produ-

centów. Wybierać można pomiędzy ręczną 

skrzynią EcoSplit i zautomatyzowaną AS Tro-

nic fi rmy ZF. Obydwie konstrukcje oferują 

16 biegów. Alternatywą są siedmio- i ośmio-

biegowe skrzynie automatyczne fi rmy Al-

lison. Wszystkie przekładnie mają retarder 

i  jedno- lub dwubiegową skrzynię rozdziel-

czą Tatry. 

Szybciej i więcej 

Wyjątkowa konstrukcja układu przeniesie-

nia napędu sprawia, że jest on budowany mo-

dułowo. Podstawowe specyfi kacje obejmują 

układy 4×4, 6×6, 8×6 i 8×8. Liczba osi zależy 

od potrzeb zamawiającego, tak jak i  liczba 

osi napędzanych. Maksymalnie może być ich 

siedem. Przednia oś może być odłączana, by 

zmniejszyć zużycie paliwa na utwardzonych 

drogach. Wszystkie osie napędowe mają 

blokady mechanizmów różnicowych, są też 

blokady międzyosiowe, opcjonalnie można 

zamówić zwolnice, dwie sterowane przednie 

osie, sterowaną oś tylną czy zabezpieczenie 

podwozia przed działaniem chemikaliów 

i  materiałów ściernych. Zawieszenie Ta-

tra King Frame jest w pełni pneumatyczne, 

w opcji można zamówić wzmocnioną wersję 

z dopuszczalnymi naciskami 10 ton na osie 

kierowane i 16 ton na pozostałe.

Kabina jest oferowana w  dwóch podsta-

wowych odmianach, krótkiej z dwoma lub 

trzema miejscami oraz przedłużonej z jedną 

lub dwoma leżankami z  tyłu. Na potrzeby 

służb, np. straży pożarnej, możliwe jest za-

mówienie podwójnej kabiny załogowej.

Phoenix to specjalistyczna maszyna do 

operowania w  ciężkich warunkach tereno-

wych. Swoją przewagę nad konkurencją wy-

kazuje właśnie tam, gdzie ciężko dojechać. 

Tatra potrafi  zrobić to szybciej, przewożąc 

przy okazji więcej ładunku. Solidne i sztyw-

ne podwozie jest w stanie znieść spore ob-

ciążenia, a  do tego nie wymaga wymiany 

po kilku latach eksploatacji. Te sprawdzone 

i  niejednokrotnie przetestowane rozwią-

zania uzupełnione są o nowoczesne silniki 

spełniające aktualne normy oraz o  kabiny, 

w  których kierowca ma odpowiednie wa-

runki do pracy.

Choć spektrum zastosowań Tatry Phoenix 

jest bardzo duże, to w Polsce zainteresowanie 

tym samochodem jest znikome. W zeszłym 

roku sprzedano ledwie 8 sztuk. Powód to wy-

soka cena zakupu, brak wiary w umiejętności 

podwozia oraz niewielka liczba punktów di-

lerskich. To ostatnie ma się zmienić. Przed-

stawicielem Tatry nad Wisłą została fi rma 

EG Polska, która jeszcze w tym roku planuje 

rozwój sieci dilerskiej do siedmiu punktów 

(Iława, Kalisz, Katowice, Mińsk Mazowiec-

ki, Nowa Sól, Toruń i Wałcz), co ma ułatwić 

serwis i  pozwolić na sprzedaż ok. 50 sztuk 

Phoenixa w ciągu roku. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. M. Lewandowski, Tatra

Trzyosiowe podwozie to dla Tatry „klasyka gatun-
ku”, ale w ciężkim terenie czteroosiowe podwozie 
8×8 sprawdzi się jeszcze lepiej. W tej konfiguracji 
skrętne mogą być dwie przednie osie.

President to wersja specjalna Phoenixa powstała 
dla uczczenia 120-lecia produkcji samochodów 
w Koprzywnicy. Odznacza się bogatym 
wyposażeniem seryjnym i specjalnymi plakietkami.

www.truck-van.pl



Oszczędne silniki i niska masa własna pojazdu potęgują efekt wzrostu wydajności. 
Pojazdy są bardziej ekonomiczne i mogą więcej przewieźć.

S tralis X-WAY został tak skonstruowa-

ny, żeby dobrze radzić sobie w wyma-

gającym transporcie również po nie-

utwardzonych nawierzchniach. Jedną z  jego 

największych zalet ma być niska masa własna. 

W połączeniu z wytrzymałym podwoziem Ive-

co zapowiada, że uzyskano najwyższą ładow-

ność w tej kategorii pojazdów. W wersji Super 

Loader (SL) z napędem 8×4 pojazd waży 9 ton.

Wysoka wydajność

Szeroka gama wydajnych silników, do-

stępnych w trzech wersjach pojemności (9, 

11 i 13 l), umożliwia dobranie odpowied-

niego rozwiązania do różnych potrzeb. 

Wszystkie silniki mają być oszczędne 

i  charakteryzować się wysokimi osiągami. 

NadchodziNadchodzi X-WAY X-WAY

Technologia oczyszczania spalin Hi-SCR, 

bez układu EGR i bez konieczności regene-

racji fi ltra cząstek stałych podczas postoju, 

znacząco redukuje emisję zanieczyszczeń 

i  zwiększa oszczędność paliwa, obniżając 

jednocześnie koszty eksploatacji. To szcze-

gólna zaleta w  przypadku obsługi placów 

budowy, które często znajdują się w obsza-

rach miejskich. 

Zaawansowana technologia, długie okre-

sy między przeglądami oraz wytrzymałość 

Stralisa X-WAY pozwalają osiągnąć znaczą-

ce oszczędności w zakresie obsługi serwiso-

wej. Elementem zmniejszającym koszty jest 

np. układ hamulcowy, w którym zastosowa-

no tarcze o podwyższonej trwałości. Można 

dzięki temu spodziewać się niskiego, całko-

witego kosztu posiadania. 

Iveco wyznaczyło już termin premiery. We wrześniu będzie można zamówić nowy pojazd 
ciężarowy przeznaczony do pracy w lekkich warunkach terenowych: Stralisa X-WAY. 

Wśród technologii obniżających zużycie 

paliwa znajdują się najnowsze systemy, ta-

kie jak HI-CRUISE czy inteligentny osprzęt 

silnika SMART. Dzięki nim obniżono zuży-

cie paliwa o 11,2%, co zostało potwierdzone 

w modelu XP podczas niezależnych testów 

TÜV SÜD.

Do różnych zastosowań

Modułowa konstrukcja Stralisa X-WAY 

zapewnia elastyczność podczas dostoso-

wywania go do specyfi cznych wymagań. 

Pojazd jest oferowany jako podwozie oraz 

ciągnik siodłowy, z  różnymi rozstawa-

mi osi i  wysokościami zawieszenia. Może 

być wyposażony nie tylko w  szeroką 

gamę silników, ale również skrzyń biegów 
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oraz napęd hydrostatyczny Hi-Traction. 

Wiele opcji wyposażenia dodatkowego, 

wytrzymała konstrukcja i  niska  masa 

własna pozwalają skonfi gurować pojazd 

przeznaczony do różnorodnych zadań. 

Stralis X-WAY oferuje również duży wy-

bór kabin: krótka kabina AD (Active Day) 

z niskim dachem, kabina sypialna AT (Ac-

tive Time) z  niskim lub średnim dachem, 

a dla najwyższego komfortu kabina sypialna 

AS (Active Space), zaprojektowana specjal-

nie dla nowego Stralisa XP, sprawdzająca się 

w ruchu długodystansowym. Wszystkie ka-

biny zapewniają komfort i  bezpieczeństwo 

zarówno na dłuższych odcinkach, jak i przy 

trwających krócej zadaniach terenowych, 

wiążących się z  odbiorem lub dostawą ła-

dunków na plac budowy.

Pojazd produkowany jest w  fabryce 

Iveco w  Madrycie, pierwszym zakładzie 

produkcyjnym Grupy CNH Industrial, 

który zdobył złoty medal w  programie 

World Class Manufacturing, co oznacza 

jeden z  najwyższych standardów zinte-

growanego zarządzania fabrykami i pro-

cesami. 

Międzynarodowa premiera Stralisa 

X-WAY będzie miała miejsce podczas 

14. targów transportu miejskiego i dro-

gowego Solutrans, które odbędą się 

w dniach 21-25 listopada w Lyon Eure-

xpo. Pojazd będzie też walczył o presti-

żowy tytuł „Samochodu Ciężarowego 

Roku 2018”. ▐

KD
Fot. Iveco, M. Kij

Stralis X-WAY oferuje całkowicie nowe możliwości realizacji 
zadań, z którymi wiążą się bardzo szczególne wymagania. 
Zaprojektowany do eksploatacji na drogach i w lekkim tere-
nie, nowy X-WAY łączy w sobie legendarną wytrzymałość 
podwozia Trakkera ze wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa 
i oszczędnością paliwa oferowanymi w nowym Stralisie. Cha-
rakteryzuje się tymi samymi osiągami i komfortem, co nasze 
najbardziej zaawansowane długodystansowe ciężarówki, takie 
jak ostatni XP, w połączeniu z solidnością naszych najbardziej 
wytrzymałych pojazdów terenowych. Dzięki X-WAY nasi klienci 
mogą być spokojni, że dadzą radę zrealizować każdą dostawę, 

pokonując „ostatnie metry” nawet w przypadku nierównego i trudnego terenu placu 
budowy. Wysoka wydajność, bezpieczeństwo i doskonałe TCO również w zastoso-
waniu terenowym – tego właśnie klienci mogą oczekiwać od naszego najnowszego 
pojazdu.

Pierre Lahutte, prezes marki Iveco

Lekkie podwozie szczególnie przyda się w przypadku zabudowy betonomieszarki. 
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Spędzasz z nią dni i noce. Gdzie ona, tam i ty. 
Dlaczego więc nie zrobić jej prezentu? A najlepiej wam obojgu?

A kcesoria służą nie tylko do upiększania 

ciężarówki. Wiele z nich ma wymiar prak-

tyczny. Czynią jazdę przyjemniejszą, bar-

dziej komfortową oraz bezpieczniejszą. Ponieważ 

przyzwyczajenie jest drugą naturą, bez niektórych 

z nich nie można się po pewnym czasie obejść. 

Na błysk

Dla kierowców, którzy lubią swoją pracę, cięża-

rówka to często „projekt w toku”. Zawsze można 

coś do niej dołożyć! Wiele akcesoriów montuje 

się samemu. Ciężarówka na tym zyskuje, a czło-

wiek ma zajęcie, gdy pauzuje w weekend. 

Proste w montażu i efektowne są nakładki 

ze stali nierdzewnej, mocowane dwustronną 

taśmą klejącą. Najbardziej rozbudowane ze-

stawy służą do ozdabiania wlotu powietrza. 

Jest jednak mnóstwo drobniejszych dodat-

ków do mocowania w  okolicy refl ektorów, 

klamek, osłon bocznych, a  nawet z  tyłu ka-

biny. Aby oszczędzić sobie jednorazowego, 

dużego wydatku, można je kupować na raty 

i stopniowo upiększać ciężarówkę. 

Stal nierdzewna wykorzystywana jest rów-

nież w trójwymiarowych elementach: oruro-

waniu, ramach podtrzymujących refl ektory, 

stopniach, osłonach pod zderzak oraz wzdłuż 

boków. Z  takimi ozdobami komponują się 

dodatki z  aluminium, zwłaszcza felgi i  koł-

paki kół. Z  lekkiego metalu wykonuje się 

też podobne elementy, jak ze stali – przede 

wszystkim orurowanie i  ramy dla dodatko-

wych lamp. Jednak ich cena może być nawet 

dwukrotnie wyższa niż stalowych. 

Dobrze prezentują się metalowe dasz-

ki przeciwsłoneczne i  osłony przy oknach 

bocznych. Również obudowy lusterek można 

przyozdobić, aby wyglądały jak z metalu i pa-

sowały np. do „chromowanego grilla”. Zna-

nym od dziesiątek lat sposobem uatrakcyjnie-

nia samochodu są błotniki i chlapacze, które 

można uzupełnić o ciekawe wzory wycinane 

precyzyjnie z metalu oraz światła odblaskowe, 

które jednak obecnie z lekka trącą myszką. 

Drobna „biżuteria”: emblematy czy fi gurki 

dopełnia całości. Jeśli jest miejsce, można umo-

cować do ramy skrzynkę na narzędzia z ocyn-

kowanej blachy. Jest estetyczna i  praktyczna. 

„Zaawansowani” mogą pokusić się o  niestan-

dardowe zbiorniki paliwa czy sprężonego po-

wietrza oraz wyprowadzony do góry, funkcjo-

nujący wydech. Można również zainwestować 

w osłony boczne do naczepy, które są nie tylko 

eleganckie, ale przyczyniają się do zmniejszenia 

oporu powietrza, a zatem zużycia paliwa. 

Jaśniej

Dodatkowe refl ektory mają różne kształty. 

Najbardziej praktyczny i najczęściej wybierany 

jest okrągły. Nowoczesne lampy dalekosiężne 

wykorzystujące diody LED mają zasięg prze-

kraczający 500 m, a barwa ich światła nie męczy 

wzroku kierowcy. Zwiększają bezpieczeństwo 

Nie tylko styl

Poza akcesoriami standardowymi można 
zamontować takie, które zostały wykonane 
na specjalne życzenie.

„Drapacz chmur” i „low rider” w jednym. Rurki 
na dole „dociskają” wizualnie ciągnik do jezdni, 
ale nie w każdej pracy będą praktyczne.

Jeśli coś jest mało widocz-
ne, nie znaczy, że nie 
może być piękne. 

Nakładki na stopnie 
to „przedszkole” tuningu 
ciężarówek.

Przykład pomysłowego wykorzystania gotowej formy 
kabiny i elementów jej stylizacji. Spójrzcie na rurową podstawę 
lamp na dachu oraz osłony reflektorów. 

Fanfary cieszą oko i ucho. Ponadto 
w niektórych sytuacjach mogą skutecznie 
zwrócić uwagę nieuważnej osoby. 
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jazdy w  sytuacjach, w  których można z  nich 

skorzystać. Zużywają przy tym mało energii. 

Atrakcyjnym uzupełnieniem refl ektorów 

są mniejsze źródła światła: obrysówki oraz 

niestandardowe tylne lampy. Obrysówki 

można zamontować tak, aby ich obecność 

uwypuklała błyszczące elementy dekoracyj-

ne. Posiadacze pojazdów specjalistycznych 

mogą wybierać w bogactwie lamp ostrzegaw-

czych o rożnych kształtach i właściwościach. 

Wszyscy natomiast mogą wyposażyć cięża-

rówkę w  podświetlaną reklamę montowaną 

nad lub tuż pod przednią szybą – tam, gdzie 

jest najlepiej widoczna. O  oświetlenie wnę-

trza kabiny: jasne do pracy lub nastrojowe do 

wypoczynku dbają teraz producenci ciężaró-

wek. Kierowcy mogą dodać od siebie lampkę 

do czytania ulokowaną w wygodnym miejscu 

oraz światło dopasowane do własnego gustu 

i  pełniące funkcję dekoracyjną. Efektownie 

prezentuje się sufi t usiany drobnymi diodami 

jak rozgwieżdżone niebo – znany z  luksu-

sowych limuzyn – oraz typowo „ciężarowy” 

dodatek: neon na wewnętrznej, tylnej ścianie 

kabiny widoczny przez przednią szybę. Wzo-

rów i kolorów jest mnóstwo. 

Ci, którzy jeżdżą po dobrych drogach, 

mogą pozwolić sobie na nisko biegnące listwy 

z podświetleniem od spodu. Dodatek ten pa-

suje również do rozbudowanych rur wyde-

chowych, także tych, które są tylko atrapą. 

Do elementów, które w  dwójnasób podno-

szą walory ciężarówki należą pneumatyczne 

sygnały dźwiękowe. Zakłada się je najczęściej 

na dachu z przodu lub po bokach kabiny. Naj-

Nietypowe tylne lampy, błotniki 
i chlapacze świetnie pasują do felg 
z lekkiego stopu. 

Ciężarówka, którą się kocha, rzadko jest skończonym projektem. Gdy modyfikacje sięgają układu 
napędowego, można jego moc podsumować znakami zapytania. Jak dawniej, gdy Rolls-Royce 
lakonicznie określał moc swoich samochodów jako „wystraczającą”. 
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lepiej wybierać modele trwałe, które długo będą 

cieszyć oko i... ucho. Brzmienie sygnału zależy 

m.in. od długości „trąbki” – im dłuższa tym jest 

niższe, warto więc zwracać na to uwagę. 

Kolor i faktura

Wnętrze kabiny jest dużym polem do popisu. 

Zaczyna się od wyboru tapicerki. Na rynku są 

zestawy, które mogą całkowicie zmienić wygląd 

„mieszkania” kierowcy. Wstęp to pokrowce na 

fotele i leżankę, jednak można zdecydować się 

na pełne pokrycie tapicerskie obejmujące bocz-

ki drzwi, ściany, sufi t i tablicę rozdzielczą. Bar-

dzo popularnym dodatkiem, zwłaszcza w mar-

kach ubogich pod tym względem są płaskie 

stoły-podesty na wierzchu „deski”. Wprawdzie 

ograniczają widoczność, ale kierowcy je lubią, 

gdyż można na nich położyć wszystko, co po-

winno być pod ręką, a nawet więcej. 

Obecnie popularne są tapicerki skórzane, 

często z guzami. Tradycyjnie łączy się je z za-

słonami w dopasowanym kolorze, przeważ-

nie zdobionymi frędzlami. Obowiązkowym 

dodatkiem jest niestandardowa kierownica, 

wykończona drewnem lub metalem. Rza-

dziej spotyka się kierownice sportowe. Do 

„fajery” dobiera się gałkę lewarka skrzyni 

biegów, choć z racji rozpowszechnienia prze-

kładni zautomatyzowanych, ten akurat ak-

cent dekoracyjny traci na znaczeniu. 

Wprawdzie producenci pojazdów oferują 

chłodziarki oraz klimatyzacje i  ogrzewanie 

postojowe, ale wymagający mogą zamówić 

odpowiadające im urządzenia we własnym za-

kresie. Szczególnie wtedy, gdy np. klimatyzacja 

powinna mieć określoną wydajność, gabaryty 

albo zbiornik dla niej musi być ulokowany nie-

typowo. Dla niektórych pożyteczne może być 

gazowe ogrzewanie kabinowe, występujące 

często w  samochodach kempingowych. Tego 

typu ogrzewanie jest ciche, niedrogie w  eks-

ploatacji i  trwałe, choć potrzebuje własnego 

zbiornika paliwa. Może być zasilane propa-

nem-butanem lub gazem ziemnym. Spośród 

dwóch typów ogrzewania na olej napędowy: 

powietrznego i  wodnego, częściej wybierane 

jest to pierwsze. Przede wszystkim dlatego, że 

jest bardziej oszczędne i mniej obciąża akumu-

latory. Za to ogrzewanie wodne może posłużyć 

także silnikowi, szczególnie teraz, gdy ogrze-

waniem można sterować zdalnie, choćby za 

pomocą aplikacji na telefon. 

Lodówki występują w  typowych odmia-

nach ze sprężarką oraz jako termoelektryczne. 

Te drugie są energooszczędne, niezawodne 

i stosunkowo tanie, ale nie zapewniają takiej 

wydajności jak chłodziarki sprężarkowe. 

Tak wykonane rury wydechowe, nawet jeśli 
w rzeczywistości nie działają to majstersztyk. 

Figurki nadają się raczej wyłącznie do 
ciężarówek z silnikiem przed kabiną. 

Dobry sposób na przyozdobienie 
lusterek, bynajmniej nie jedyny. 

Podświetlenie z dołu ścieli pod 
tym zestawem czerwony dywan. 

Płaskie, metalowe ozdoby są „ładne i bez grzechu” 
– nie zwiększają oporu aerodynamicznego ciężarówki. 

Zadbany silnik widoczny w całości po uchyleniu pokrywy – żal nie wyko-
rzystać takiej okazji! W blasku świateł wygląda na niezgorszy „piecyk”. 
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Aby zapewnić sobie „domową” kuchnię, 

można zainwestować w kuchenkę mikro-

falową, choć są też zwolennicy wożenia 

ze sobą kuchenki turystycznej z  butlą. 

Wówczas można przyrządzić posiłek na 

świeżym powietrzu, jeśli akurat nie zawie-

wa zbyt mocno. Amatorom gorącej kawy 

przyda się ekspres, a  niezdecydowanym: 

kawa, herbata czy zupa w proszku – czaj-

nik elektryczny. 

W obecnej dobie wiele funkcji rozrywko-

wych przejmuje system multimedialny cię-

żarówki oraz laptop lub smartfon kierowcy. 

Można jednak wyposażyć kabinę w duży mo-

nitor do oglądania fi lmów lub grania w  gry 

komputerowe. Sprzęt nagłaśniający to osobna 

Maleńki gryf wokół lamy obrysowej – takimi drobia-
zgami można wzbogacać ciężarówkę stopniowo. 

Orurowanie nie musi koniecznie być wykonane z nagie-
go metalu, może być dopasowane kolorem do kabiny. 

Wnętrze o maksymalnie spotęgowanym 
nastroju, a wszystko dzięki podświetleniu. 

Podświetlony znak firmowy, oferowany 
jako fabryczna opcja, to dobry początek. 

Prawdziwy salon. Spód górnej leżanki 
również stanowi pole do popisu. 

Modyfikacje w duchu tradycji: ojcom i dziadkom dzisiejszych kierowców wystar-
czał pędzel, względnie pistolet i garść puszek z farbami w różnych kolorach. 

Zestaw świateł na ramie może posłużyć jako próg, 
który ułatwia czyszczenie przedniej szyby. 

Kotary i frędzle, ale 
odcień nietypowy. 

sprawa i tylko od kierowcy zależy, jak będzie 

rozbudowany i głośny. 

W  niektórych wypadkach warto zatrosz-

czyć się o dodatkową ochronę. Kabinę można 

wyposażyć w  blokadę drzwi oraz sejf mon-

towany np. pod fotelem. Na rynku jest duży 

wybór bezpiecznych korków wlewu paliwa. 

Inny rodzaj bezpieczeństwa zapewniają do-

datkowe lusterka, czujniki i  kamery wokół 

pojazdu, które ułatwiają manewrowanie, 

a w samochodach ciężarowych nie rozgościły 

się jeszcze tak, jak w autach osobowych. 

Całościowe spojrzenie na transport trak-

tuje ciężarówkę tylko jako środek do celu, 

wypełniający powierzone mu zadanie szyb-

ko i tanio. „Nie opłaca się” lubić ciężarówek, 

ponieważ akcesoria zwiększają masę własną 

zestawu i opór aerodynamiczny, a to kosztu-

je. Eksperymenty z pojazdami autonomicz-

nymi zapowiadają, że kierowcy oddadzą ster 

w  ręce systemu elektronicznego. Pewnego 

dnia być może nie będzie komu lubić cięża-

rówek. Nim to jednak nastąpi – jeśli w ogóle 

– warto pomyśleć o poprawieniu sobie „so-

cjalu” i  podarowaniu czegoś swojej „królo-

wej szos”, jakiejkolwiek marki by była. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka
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Diody elektroluminescencyjne wyna-

leziono w latach 20. ubiegłego wieku, 

ale ich droga do oświetlenia domo-

wego czy motoryzacyjnego okazała się cał-

kiem długa. Same diody bowiem musiały 

przejść swego rodzaju ewolucję. Dopiero 

pojawienie się diod o  wysokiej jasności 

świecenia określanych HB LED (High Bri-

ghtness Light-Emitting Diode) oraz diod 

wysokiej mocy zwanych High Power LED 

pozwoliło na zastosowanie tej technologii 

do efektywnego rozświetlania ciemności.

Charakterystyka

Warto zacząć od tego, że lampy LED 

nie są żarówkami, nie posiadają bowiem 

żadnego żarnika. Światło powstaje w nich 

w  wyniku powrotu elektronów ze stanów 

wzbudzonych na niższe, czemu towarzyszy 

emisja fotonów. Tyle teorii, dla użytkow-

nika ważniejsze od zasady powstawania 

światła w diodzie LED jest jej charaktery-

styka.

Dwie najważniejsze cechy spowodowały, 

że LED-y zostały uznane za ekologiczne 

i zyskały spore grono wielbicieli. Pierwszą 

z  nich jest niski pobór prądu w  stosunku 

do emitowanego światła, czyli duża spraw-

ność. Skuteczność świetlna żarówek wyno-

si 8÷15 lm/W (lumenów/Wat), halogenów 

16 lm/W, zaś diod LED 55÷120 lm/W. 

Drugą pozytywną cechą jest ich trwałość. 

Przykładowo Philips chwali się, że produ-

kowane przez nich LED-owe źródła światła 

mają trwałość 15 tys. godzin. Przy założe-

niu eksploatacji pojazdu ze średnią pręd-

kością 60 km/h diody powinny starczyć na 

900 tys. km przebiegu. Dla porównania ża-

rówki halogenowe wytrzymują zazwyczaj 

300÷700 godzin, zaś ksenonowe do 3000 

godzin.

O ile lampy halogenowe mają niską tem-

peraturę barwową, cechującą się ciepłym, 

żółtawym odcieniem, zaś lampy ksenono-

we reprezentują drugi koniec skali, dając 

wysokotemperaturową zimną barwę o nie-

bieskawym zabarwieniu, to diody LED ce-

Lampy LED nie są niczym nowym, ale dopiero od kilku lat robią zawrotną karierę 
w motoryzacji. Czy rzeczywiście są tak świetne, że z powodzeniem zastąpią dotychczasowe 
źródła światła w pojazdach, czy może to tylko przejściowa moda? Przyjrzyjmy się, co oferują 
diody elektroluminescencyjne, dla wygody określane angielskim skrótem LED.

Efektowne czy Efektowne czy efektywne? efektywne? 

Lampy LED mogą być odporne na 
ekstremalne warunki pracy. Podczas testów 
reflektory Cibie są wystawiane na działanie 
temperatury 50OC na okres 500 godzin, czy 
na działanie mgły solnej w temperaturze 35OC 
na okres 400 godzin. To sprawia, że poradzą 
sobie w pracy w lesie czy na budowie.
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chuje duża elastyczność. Emitowane przez 

nie światło może być ciepłe (żółtawe), 

neutralne (białe) lub zimne (niebieskawe), 

jednak w  przeciwieństwie do bardziej za-

awansowanych lamp LED służących do 

oświetlania wnętrz pomieszczeń, te samo-

chodowe nie mają możliwości regulacji, 

więc wyboru należy wykonywać przed 

zakupem. Przyjmuje się, że neutralna tem-

peratura barwowa zawiera się w przedziale 

od 3300 do 5300 K (kelwinów), ale przy 

doborze lamp LED lepiej przeczytać opis 

zamieszczony przez producenta i deklara-

cję odnośnie temperatury barwowej.

Trzy rodzaje

Oświetlenie LED w  pojazdach moż-

na podzielić na trzy podstawowe grupy. 

Pierwszą jest oświetlenie wewnętrzne 

pojazdu i  tablicy rejestracyjnej. W  tym 

przypadku nie ma dużych wymagań ani 

odnośnie mocy, ani jasności świecenia. 

Oznacza to, że można tu zastosować „stan-

dardowe” diody. Mogą to być kompletne 

lampy z  wbudowanymi na stałe diodami 

lub klasyczne lampy, gdzie zamiast żarów-

ki możemy zastosować wymienne lampki 

LED. Na rynku są już homologowane pro-

dukty będące odpowiednikami m.in. ża-

rówek typu W5W, C5W lub tzw. żarówek 

fest. Ich stosowanie jest w  pełni zgodne 

z  prawem i  bezpieczne, nie wpływa bo-

wiem na skrócenie żywotności samej lam-

py, w której są montowane.

Drugą grupę stanowią lampy tzw. 

oświetlenia sygnalizacyjnego, stosowane 

na zewnątrz pojazdu. Do tej grupy zalicza-

my światła postojowe, dzienne i  kierun-

kowskazy. W  tym wypadku wymagania 

odnośnie ilości emitowanego światła są 

większe, dlatego stosuje się tu zazwyczaj 

diody o wysokiej jasności świecenia. Jesz-

cze kilka lat temu oświetlenie sygnaliza-

W materiałach producentów różnice pomiędzy światłem 
generowanym przez lampy halogenowe i LED-owe 
mogą być przesadzone, ale prawdą jest, że lampy LED-
owe w praktyce wypadają znacznie lepiej, dając więcej 
światła o bardziej neutralnej barwie.

Jedną z niewielu technicznych wad lamp 

LED-owych jest niska tolerancja wysokich 

temperatur (powyżej 60°C), przez co emisja 

ciepła w półprzewodniku staje się kłopotli-

wa. W przypadku diod o niewielkiej ilości 

emitowanego światła ilość ciepła także jest 

niewielka. Problem pojawia się zwłaszcza 

w przypadku LED-ów stosowanych w świa-

tłach mijania czy drogowych, choć i  tylne 

lampy zespolone nie są wolne od nadmiaru 

ciepła. Dlatego konstruktorzy stosują spe-

cjalne wentylatory mające dbać o to, by ele-

menty półprzewodnikowe nie przegrzewały 

się. Zbyt wysoka temperatura powoduje 

zmniejszenie skuteczności świetlnej i  zna-

cząco skraca trwałość.

Najprostsze lampy LED są bardzo tanie, 

o czym świadczy fakt, że lampki rowerowe 

wykonane w  tej technologii można kupić 

już za kilka złotych. Ale im więcej diod i im 

więcej światła mają dawać, tym cena wzra-

sta. Jeszcze bardziej skomplikowana sprawa 

jest z diodami barwy białej, które na etapie 

produkcji trzeba segregować ze względu na 

różną temperaturę barwową, aby zachować 

wysoką jakość. Dlatego lampy LED, na-

wet te najbardziej uniwersalne stosowane 

w  przyczepach, naczepach czy maszynach 

roboczych, kosztują przynajmniej trzykrot-

nie więcej niż klasyczne lampy z żarówkami.
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Ilość dodatkowego oświetlenia jest dowolna, 
a miejsce montażu zależy głównie od woli 
zamawiającego. W przypadku lamp LED należy 
jedynie pamiętać, by nie były one wystawiane 
na dodatkowe działanie wysokich temperatur, 
pochodzących np. z układu wydechowego.

Reflektory opcjonalne oferowane są w różnych 
konfiguracjach. Mogą łączyć pozycyjne światła LED 
z żarówką halogenową lub być całkowicie wykonane 
w technologii LED. W ofercie są różne kolory 
obudowy, a także niebieskie szkła rozpraszające, 
choć coraz częściej pełnią już tylko rolę ochronną.

Pierwszy reflektor LED (światła mijania) dla samochodów 
ciężarowych stworzyła Hella dla marki DAF. Za odpro-
wadzanie nadmiaru ciepła odpowiadają dwa radiatory 
umieszczone poza obudową. Klienci nadal mogą wybrać 
jako wyposażenie podstawowe wersję halogenową, 
reflektory LED-owe oferowane są opcjonalnie za dopłatą.

Tylne zespolone lampy LED-owe 
zyskują ogromną popularność. 
Dostępne są w coraz większej 
liczbie wzorów i kształtów, 
choć dominują te najprostsze: 
prostokątne i okrągłe. Obudowa, 
o ile nie zostanie uszkodzona 
mechanicznie, jest odporna na 
warunki atmosferyczne.

W ostatnich miesiącach pojawiły się na 
rynku LED-owe odpowiedniki popularnych 
typów żarówek. Liderem w tej dziedzinie 
jest firma Philips. Przed zakupem 
podejrzanie tanich lampek LED-owych 
znanych marek warto sprawdzić na stronie 
producenta, czy taki produkt znajduje się 
w ofercie. Rynek, zwłaszcza internetowy, 
pełeny jest podrabianych produktów.

Lampy sygnałowe 
oferowane są w różnych 
wariantach. Mogą to 
być przenośne lampy 
mocowane magnesem 
do nadwozia, a zasilane 
z gniazda zapalniczki, jak 
i montowane na stałe.

cyjne LED było stosowane wyłącznie jako 

kompletne rozwiązania z niewymiennymi 

źródłami światła. Problemem był brak 

homologowanych lampek LED w  po-

staci zamienników popularnych typów 

żarówek. Owszem, takie produkty są do-

stępne w sprzedaży już od dawna, ale bez 

europejskiej homologacji nie wolno ich 

używać w pojazdach. Na szczęście postęp 

następuje bardzo szybko, i  choć jeszcze 

w zeszłym roku klienci poszukujący LED-

-owych zamienników żarówek sygnaliza-

cyjnych byli skazani na wątpliwej jakości 

produkty nieznanych marek, o  tyle teraz 

pojawiły się legalne źródła światła reno-

mowanych producentów. W  ofercie są 

m.in. diody LED będące odpowiednikami 

żarówek typu P21W, P21/5W czy PY21.

Wciąż popularne w  tej grupie są akce-

soryjne lampy do jazdy dziennej, przezna-

czone do pojazdów, które fabrycznie nie 

zostały wyposażone w  ten rodzaj oświe-

tlenia. W  takich zestawach diody nie są 

wymienne. Warto wybierać produkty re-

nomowanych producentów, daje to gwa-

rancję, że spełniają one stawiane przed 

nimi wymagania. Przykładem może być 

intensywność świetlna, której minimal-

na wartość dla świateł do jazdy dziennej 

wynosi 400 kandeli. Słabe jakościowo 

produkty nieznanych marek są często tak 

mizerne, że fakt ich palenia się można do-

strzec w świetle dziennym dopiero z odle-

głości kilkudziesięciu metrów.

Trzecią grupę stanowią refl ektory głów-

ne pojazdów, czyli światła mijania i drogo-

we. Są one najbardziej narażone na prze-

grzanie, ale dają też największe możliwości. 

Obok prostych refl ektorów LED z niewiel-

ką ilością lamp występują też refl ektory 

matrycowe z gęsto umieszczonymi dioda-

mi o wysokiej wydajności. W tym drugim 

przypadku możliwości kierowania światła 

są ogromne. Polegają na wyłączaniu i włą-

czaniu poszczególnych elementów (lamp) 

refl ektora, by dostosować rozkład światła 

do warunków drogowych.

Warto jeszcze wspomnieć o oświetleniu 

dodatkowym, czyli np. refl ektorach robo-

czych, lampach sygnałowych czy monto-

wanych dodatkowo światłach drogowych 

i  przeciwmgłowych. Stanowią one swego 

rodzaju mieszaninę dwóch ostatnich grup, 

lecz jako źródła światła stricte akcesoryj-

ne. Producenci oferują szeroki wachlarz 

lamp LED, np. refl ektorów o krótkim (ale 

szerokim) i  długim zasięgu, lamp robo-

czych oświetlających nocą miejsce pracy, 

lamp cofania czy chociażby lamp sygna-

łowych barwy pomarańczowej. Montując 

takie oświetlenie, należy jedynie pamię-

tać, by oddalić je od źródeł ciepła, jak wy-

dech, wylot gorącego powietrza z  silnika 

czy refl ektory halogenowe.

Żarówki czy LED-y?

Lampy LED mają wiele zalet. W  przy-

padku oświetlenia sygnalizacyjnego (kie-

runkowskazy, światła stopu) czas reakcji 

jest szybszy od klasycznych żarówek i choć 

są to setne części sekundy, to przekłada się 

to na nasze bezpieczeństwo. Refl ektory 

LED-owe dają dużą ilość jasnego światła 

porównywalną z  lampami ksenonowymi, 

są więc znacznie wydajniejsze od refl ek-

torów halogenowych. Dodatkową zaletą 

LED-ów w  konstrukcjach matrycowych 

jest możliwość zmiany pola oświetlania 

bez konieczności stosowania elementów 

ruchomych. Po dodaniu do tego bardzo 

dużej trwałości nie powinna przeszka-

dzać wysoka cena. Niestety, LED-y mogą 

ulegać uszkodzeniom i  to nie tylko tym 
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Reflektory LED-owe nie boją się ciężkiej pracy, ale muszą być do niej przygotowane. Poszuku-
jąc produktów „heavy duty”, warto poszukać takich, które oferują wysoki stopień ochrony. Prezen-
towana lampa LED firmy Wesem może mieć najwyższą klasę szczelności IP69K, co oznacza, 
że jest w pełni pyło- i wodoszczelna. Ważna jest też odporność IK – na wstrząsy i wibracje.

spowodowanym wysoką temperaturą 

w  półprzewodniku. Choć diody LED są 

odporne na wstrząsy i  drgania, to elek-

tronika czy radiatory w mocnych, a więc 

drogich lampach już mniej. Dodatkowo, 

jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do uszko-

dzenia pojedynczej diody, to w  wypadku 

lamp zespolonych czeka nas wymiana ca-

łego klosza. Przednie refl ektory LED-owe 

potrafi ą kosztować kilka tys. zł. za sztukę.

Pod względem kosztów nadal niezaprze-

czalnym liderem oświetlenia w  motory-

zacji są klasyczne żarówki i  halogeny. Ich 

koszt jest bardzo niski, przez co można 

przeboleć umiarkowaną trwałość. Jednak 

lampy LED-owe stają się bardzo popular-

ne, wzrasta też ich uniwersalność w postaci 

homologowanych lampek LED będących 

odpowiednikami popularnych żarówek. 

Być może już niedługo pojawią się też 

LED-owe odpowiedniki żarówek haloge-

nowych, jednak to wymaga ustanowienia 

nowych ściśle znormalizowanych typów, 

gdyż dalekowschodnie zestawy LED do za-

montowania w  klasycznych kloszach dają 

niezadowalający rozkład światła. 

Czy warto inwestować w  lampy LED 

w  nowych pojazdach? Tylne lampy LED 

są już na tyle tanie, że coraz więcej produ-

centów oferuje je w standardzie. Refl ektory 

główne LED wciąż są drogie i często pozo-

stają na liście opcji. Decyzję o ich zakupie 

trzeba dobrze przemyśleć. Za to zdecydo-

wanie warto zainwestować w  oświetlenie 

robocze. Duża ilość jasnego białego światła 

w  miejscu pracy jest nie do przecenienia. 

Producenci oferują dziesiątki modeli lamp 

LED różnego rodzaju, by każdy mógł do-

brać je według własnych potrzeb. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. Dailmer, DAF, Fristom, 

Griffon Tuning, Philips, WAS, Wesem 
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LED Autolamps jest wiodącym producentem i dostawcą 
szerokiej gamy oświetlenia LED dla pojazdów użytkowych, 
specjalnych, przyczep i naczep.

LAMPY TYLNE
Całkowicie wodo- i pyłoszczelne, 
bezserwisowe i energooszczędne

LAMPY OBRYSOWE

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA:
MONTAŻ LAMP
BEZ ŚRUB

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

LAMPY OŚWIETLENIA WNĘTRZA

Firma wywodzi się z Australii, gdzie łącznie 
z Nową Zelandią posiada 65% rynku 
w sektorze oświetlenia pojazdów.
Wszystkie produkty LED Autolamps mają 
europejskie certyfikaty i zostały zaprojektowane 
zgodnie z europejskimi standardami. 
Niedoścignione pod względem jakości, 
niezawodności i innowacyjności, są objęte 
3- i 5-letnią lub dożywotnią gwarancję.
Dla firmy bardzo ważne jest innowacyjne 
wzornictwo. Projekty kolejnych lamp powstają 
w oparciu o potrzeby klientów i najnowsze 
rozwiązania w technologii LED.
LED Autolamps oferuje najszerszą gamę 
produktów w technologii LED do pojazdów 
dostępną na rynku europejskim.

Marzena Nowak +48 532 447 659, e-mail :  marzena@ ledautolamps-uk.com
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ  NA NOWEJ STRONIE W JĘZYKU POLSKIM: www.ledautolamps.pl
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MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA OŚWIETLENIA 
TABLICY REJESTRACYJNEJ

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

LAMPY ROBOCZE LAMPY OSTRZEGAWCZE LAMPY DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

KOMPLETNE SYSTEMY OKABLOWANIA DO NACZEP KOMPLETNE SYSTEMY OKABLOWANIA DO PRZYCZEPKOMPLETNE SYSTEMY OKABLOWANIA DO NACZEP

W WIDŁOWYCHZKÓWLAMPY DO WÓZ

Grzegorz Weso łowski +48 781 449 116, e-mail :  grzegorzwesolowski@ ledautolamps.pl
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ  NA NOWEJ STRONIE W JĘZYKU POLSKIM: www.ledautolamps.pl
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Przezorny –Przezorny –  przygotowanyprzygotowany
Trzy lata temu podczas IAA w Hanowerze zadebiutowały pojazdy samowyładowcze 
z termoizolacją do przewozu mas bitumicznych. Wówczas zapowiadały zmiany w niemieckim 
prawie. Dzisiaj są już koniecznością. Bez takiego pojazdu nie można u naszych zachodnich 
sąsiadów przystąpić do przetargu na budowę głównych dróg. W Polsce takie przepisy 
jeszcze nie obowiązują. Pytanie: jak długo? 

„To kwestia czasu, kiedy podobne wy-

magania zaczną obowiązywać w na-

szym kraju. Warto się już dzisiaj do 

tego przygotować” – mówi Łukasz Włodar-

czyk, współwłaściciel fi rmy Włodan Sp. J. 

Na początku czerwca odebrał swoją pierw-

szą naczepę wywrotkę z izolowaną muldą do 

przewozu asfaltu. To również pierwszy pojazd 

tego typu sprzedany na naszym rynku przez 

fi rmę Meiller Polska. 

Duży wolumen małych tematów

Firmę Włodan założył w  1989 roku An-

drzej Włodarczyk i prowadził ją wraz z żoną 

Cecylią. Początkowo ich działalność ograni-

czała się do usług transportowych. W  1994 

roku fi rma zaczęła świadczyć usługi związane 

z  budową dróg. W  2006 r. zakupiono wła-

sną wytwórnię mas bitumicznych, a po roku 

betoniarnię. Na rynku usług budowlanych 

Włodan funkcjonuje od ponad 15 lat. Fir-

ma zajmująca się początkowo naprawą dróg 

i robotami brukarskimi w miarę upływu cza-

su i  zbierania doświadczenia przekształciła 

się w  wykonawcę dużych projektów. Dzisiaj 

zajmuje się kompleksowym wykonawstwem 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiato-

wych i gminnych. Działa w promieniu 80 km 

od swojej siedziby, która znajduje się w  Po-

rszewicach koło Pabianic. Zatrudnia 100 

osób, w  tym 45 kierowców. Głównymi zle-

ceniodawcami Włodana są urzędy miejskie 

i gminne, starostwa powiatowe, zarządy dróg 

oraz duże fi rmy budowlane realizujące roboty 

drogowe. Większość prac pozyskiwana jest na 

drodze przetargów na zamówienia publiczne. 

„Zajmujemy się drobnymi pracami drogo-

wymi – duży wolumen małych tematów. Na-

sze roboty bitumiczne przypadają na ostatni 

kwartał, kiedy jest już dość zimno, ze wzglę-

du na fakt ogłaszania wielu przetargów przez 

gminy we wrześniu i październiku” – mówi 

Łukasz Włodarczyk.

Ponieważ gros zleceń realizowana jest póź-

ną jesienią, właściciele fi rmy postanowili ku-

pić pojazd, który zapewni odpowiednią tem-

peraturę przewożonym materiałom. 

„Niska temperatura podczas budowy dróg 

to główny powód naszej decyzji. Liczymy, że 

dzięki izolowanej naczepie jakość mieszanki 

przewożonej w listopadzie czy grudniu będzie 

wysoka – zaznacza Łukasz Włodarczyk. – Zdo-

pingowały nas też przepisy, które obowiązują 

już w  Niemczech. Tam na głównych drogach 

asfalt można wozić tylko naczepami izolowany-

mi termicznie. Spodziewamy się, że w ciągu kil-

ku lat taki wymóg będzie obowiązywał również 

w Polsce. Ważna jest dla nas też uniwersalność 

tej naczepy, bo nie wozimy tylko mas bitumicz-

nych, ale również inne materiały budowlane.” 

Izolowana termicznie naczepa wywrotka 

Meiller ma nowy, bardziej płaski kształt mul-

dy. Podłoga wykonana z 5-milimetrowej sta-

li HB 450 jest odporna na ścieranie. Środek 

ciężkości został przesunięty w dół, dzięki cze-

mu można było „odchudzić” ściany boczne, 

bez uszczerbku dla wytrzymałości – zastoso-

wano blachy o grubości 3 mm. Dzięki niższej 

zabudowie wysokość załadunku bocznego 

obniżyła się o 50 mm. Przeprojektowano rów-

nież belkę zabezpieczającą tył. Opcjonalna 

hydraulicznie opuszczana ściana tylna jest 

pomocna przy transporcie asfaltu. Szczegól-

ną uwagę zwrócono na instalację elektryczną. 

Naczepy termoizolowane mają nowe, bardzo 

dobrze izolowane okablowanie oraz na życze-

nie długowieczne oświetlenie LED. 

Rama została zoptymalizowana pod kątem 

wytrzymałości i masy. Skrzynia jest całkowicie 

izolowana. Po bokach i na podłodze jest pian-

ka hydrofobowa. Przednia ściana i tylna kla-

pa izolowane są specjalną wełną mineralną. 

Izolacja ma konstrukcję membranową – jest 

warstwowa. Masa własna tak wyposażonej na-

czepy to 6880 kg, w tym izolacja – ok. 220 kg. 

Z jednej strony masę obniżają aluminiowe fel-

gi, z drugiej podnoszą zastosowane hamulce 

bębnowe. Naczepy budowlane muszą często 

poruszać się po trudniejszym terenie, w  ta-

kich warunkach lepiej sprawdzają się hamulce 

bębnowe – są bardziej odporne na zanieczysz-

czenia, a ponadto tańsze w eksploatacji. 

Naczepa jest zbudowana ze stali, ponieważ 

dłużej utrzymuje ona ciepło niż np. alumi-

nium. Obecnie Meiller pracuje również nad 
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aluminiową naczepą izolowaną. W tym przy-

padku całkowicie zostanie przekonstruowana 

skrzynia i będą zastosowane dodatkowe war-

stwy izolacji. Aluminiowa naczepa wywrotka 

z  izolacją będzie miała zbliżone parametry 

utrzymywania ciepła jak zabudowa stalowa. 

Warto podkreślić, że będzie to przede wszyst-

kim produkt dla tych, dla których niska masa 

pojazdu jest jednym z najważniejszych czyn-

ników (ok. 700 kg mniej niż w przypadku na-

czepy stalowej). Taka naczepa nie będzie już 

tak uniwersalna jak stalowa, w której można 

przewozić każdy granulat kruszywa, łącznie 

z  ostrym po kruszarce, a  nawet kamienie. 

Konstrukcje aluminiowe nie dają takich moż-

liwości. Pozwalają załadować jedynie masę 

bitumiczną albo drobny granulat.

Przed szereg

Włodan w swojej fl ocie ma około 50 pojaz-

dów, w  tym ok. 20 zestawów z  naczepą oraz 

ciężarówki z  napędem 4×2 i  6×6, wywrotki 

i betonomieszarki. Firma chce mieć uniwer-

salną fl otę i  nie zamierza jej powiększać, ale 

wykorzystywać nowe rozwiązania techniczne.

„Nasi kontrahenci nie wymagają od nas 

jeszcze pojazdów ’termosów’, ale my lubimy 

stosować nowoczesne rozwiązania. W  swo-

jej fl ocie mamy np. ciągniki z napędem 4×4, 

Plandeka powstała z materiału odpornego na 
wysoką temperaturę, który również ma właściwości 
izolacyjne. W opcji dostępna jest sterowana 
elektrycznie, ale zakładana ręcznie może lepiej 
sprawdzić się w trudnych warunkach.

Na wyświetlaczu umieszczonym 
na ramie można sprawdzić tempe-
raturę ładunku, której pomiar 
odbywa się co minutę w 5 miej-
scach na naczepie.

Z przodu i z tyłu do izolacji użyto 
wełnę mineralną. Membranowa 
konstrukcja daje efekt wybrzuszenia.

Na bocznych ścianach zastosowano do izolacji pian-
kę hydrofobową, którą przed uszkodzeniami chroni trwała 
i starannie uszczelniona osłona ze stali szlachetnej.
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które są rzadko spotykane w  naszym kraju. 

Budujemy również drogi leśne, więc musimy 

wjeżdżać w trudny teren i takie pojazdy nam 

się tam świetnie sprawdziły. Naczepa izolo-

wana to też swego rodzaju sprawdzian, który 

pewnie przerodzi się w większe zamówienie” 

– dodaje Łukasz Włodarczyk.

„Mam nadzieję, że to początek serii pilota-

żowej, a rozwiązanie przyjmie się na polskim 

rynku. Poprawa jakości masy bitumicznej 

możliwa przy zastosowaniu nowych rozwią-

zań Meillera będzie miała wpływ zarówno na 

jakość naszych nawierzchni drogowych, jak 

i rentowność tego typu operacji dla fi rmy bu-

dowlanej i przewoźnika” – zauważa Krzysztof 

Adamiuk, prezes zarządu Meiller Polska. 

Takie pojazdy zapobiegają ochładzaniu się 

asfaltu i  nierównomiernym temperaturom 

mieszanki przy obróbce. Stałe i wysokie tem-

peratury mieszanki asfaltowej przy dostawie 

do wykonawcy drogi stanowią istotny wkład 

w poprawę jakości wykonania. 

Wywrotka termoizolowana Meillera 

przeszła proces dokładnych obliczeń ter-

modynamicznych. Mostki termiczne są 

systematycznie eliminowane, warstwę izo-

lacji chroni trwała i starannie uszczelniona 

osłona ze stali szlachetnej. Zewnętrzne po-

krycie muldy jest skręcane, żeby umożliwić 

prace konserwacyjne przy zainstalowanych 

czujnikach. Warstwę tę w  razie uszkodze-

nia można wymieniać segmentami. Od 

góry przed wychłodzeniem materiału 

chroni termiczna plandeka, która może być 

sterowana elektrycznie. Włodan wybrał 

wariant tradycyjny. Utrzymuje ona wysoką 

temperaturę w muldzie podczas transpor-

tu. Plandeka jest zrobiona ze specjalnego 

materiału odpornego na temperaturę do 

250°C. Rozładunek jest możliwy przy cał-

kowitym zasunięciu plandeki, co eliminuje 

dodatkowe czynności i  jazdę „na pusto” 

z niezasłoniętą muldą. 

Temperatura ładunku jest cały czas moni-

torowana. Czujniki zamontowano w  pięciu 

punktach: w rogach burt (cztery) i w podło-

dze muldy. Na wyświetlaczu umieszczonym 

na ramie naczepy można odczytać pięć war-

tości pomiarowych oraz średnią temperaturę 

materiału. Pomiar temperatury odbywa się co 

minutę, opcjonalnie system Telematik może 

przekazywać dane i  pozycję pojazdu przez 

internet do odbiorcy. Meiller posiada certyfi -

kat TÜV potwierdzający własności izolacyjne 

pojazdu. 

Wszystkie funkcje naczepy wywrotki są 

na życzenie sterowane zdalnie. Komendy dla 

układu hydraulicznego i  pozostałego wypo-

sażenia są wydawane drogą radiową. Elek-

troniczne sterowanie wywrotem zapobiega 

nieprawidłowej obsłudze oraz wyjechaniu na 

drogę publiczną z podniesioną skrzynią. Jeże-

li kierowca przyspieszy z jeszcze podniesioną 

muldą do 18 km/godzinę, to pojazd zostanie 

niezwłocznie zatrzymany. 

Elektroniczny system sterowania zwiększa 

nie tylko komfort obsługi, powiązanie ste-

rowania zabudową ze sterownikiem silnika 

przyczynia się także do oszczędności paliwa 

i  mniejszej emisji substancji szkodliwych 

oraz hałasu. Przykładowo przy opuszczaniu 

skrzyni wywrotki, jeżeli zabudowa Meillera 

nie wymaga ciśnienia hydraulicznego, silnik 

pojazdu automatycznie wraca do biegu jało-

wego bez obciążenia. Jeżeli kierowca włączy 

przy tym funkcję „bezpieczne opuszczanie”, 

to może się już skoncentrować na jeździe. 

Oszczędza jednocześnie czas. Dzięki tej funk-

cji o  45 sekund szybciej po rozładunku jest 

znowu w drodze. Jeżeli tygodniowo w ruchu 

na krótkim odcinku uzyska się 40 minut albo 

jeden przewóz więcej, to daje to wzrost wy-

dajności wynoszący prawie 2%.

Perspektywa 2–3 lat

Gdyby weszły w życie przepisy obowiązu-

jące dzisiaj u  naszych zachodnich sąsiadów, 

fi rma Włodan potrzebowałaby 20 termoizo-

lowanych naczep wywrotek, aby wywiązać się 

z zobowiązań. 

„Jeżeli taki wymóg się pojawi, przy trzech 

kontraktach czteroletnich z Generalną Dyrek-

cją Dróg i Autostrad, które teraz mamy, mo-

żemy mieć problem. Duże fi rmy z  zakupem 

nowego sprzętu sobie poradzą, małe, rodzin-

ne jak my, mogą nie dać rady. Dlatego staramy 

się przygotować do tego wcześniej” – podkre-

śla Łukasz Włodarczyk. 

Firma Włodan jest promotorem nowo-

czesnych rozwiązań. Dzięki izolacji masa 

bitumiczna zachowuje wysoką temperaturę 

przez dłuższy czas, co zwiększa efektywność 

pracy i  podnosi jakość wykonywanych usług. 

A oprócz tego naczepa może być wykorzysty-

wana do wszystkich standardowych prac, do 

jakich są używane naczepy tylnozsypowe. 

Zastosowanie izolacji w  naczepie podnosi 

koszty zakupu o 4 do 5 tys. euro. Jednak na-

leży podkreślić, że ten koszt może szybko się 

zwrócić, ponieważ obecnie wymagana jest 

10-letnia gwarancja na nawierzchnię. 

„Jeżeli zamortyzujemy tę różnicę w  cenie 

w  ciągu 10 lat gwarancji, to okaże się, że to 

dobrze zainwestowane pieniądze. Jest różnica 

w jakości nawierzchni, gdy warstwa ścieralna 

jest zagęszczona i nie była narażona na wpływ 

niskiej temperatury” – dodaje pan Łukasz. 

Optymalna temperatura dla masy bitumicz-

nej to 185°C. Przy temperaturze zewnętrznej 

+20°C, temperatura ta będzie utrzymywać się 

w skrzyni izolowanej Meillera przez 3 godziny.

W  praktyce w  przypadku fi rmy Włodan 

czas transportu masy bitumicznej wywrotką 

mieści się w  przedziale od pół godziny do 

2 godzin. 

„Czasami są takie sytuacje, że samochód 

musi dłużej czekać na rozładunek, wów-

czas izolowana zabudowa jest niezastąpiona” 

– podkreśla Łukasz Włodarczyk. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Naczepa wywrotka z izolacją powstała na bazie nowej konstrukcji muldy o bardziej 
spłaszczonym kształcie. Dzięki temu jest lżejsza i łatwiej można ją załadować.

Łukasz Włodarczyk, 
współwłaściciel firmy Włodan

Czasami samochód musi dłużej cze-
kać na rozładunek, wówczas izolowa-
na zabudowa jest niezastąpiona”
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N ajtrudniejsze jest li-

kwidowanie skutków 

wypadków drogo-

wych. Holowanie pojazdu, 

który uległ awarii też bywa 

niełatwym zadaniem, o  ile 

utkwił w miejscu, do które-

go jest utrudniony dostęp. 

Nowoczesna technika nie 

wyręczy ludzkiej pomysło-

wości, ale może jej pomóc. 

Od pikapa

Pojazdy holownicze wy-

stępują w  kilku klasach 

dostosowanych do masy 

i  wielkości aut, które mogą 

obsługiwać. „Rdzeniem” 

każdego z  nich jest ramię 

(wysięgnik), które służy 

do unoszenia i  holowania 

uszkodzonego samochodu. 

Pozostałe akcesoria mają 

ułatwić mu to zadanie. 

Zwiększają wszechstron-

ność oraz pomagają radzić 

sobie z sytuacjami trudnymi 

do przewidzenia. 

Flota doświadczonej fi rmy 

zajmującej się pomocą dro-

gową przypomina skrzynkę 

narzędziową długoletniego 

mechanika. Są w  niej pojazdy 

różnej wielkości, o  odmien-

nych właściwościach. Ma 

to sens praktyczny i  ekono-

miczny. Firma lepiej radzi so-

bie z  różnymi typami zadań 

i może optymalizować działal-

ność, wysyłając do pracy po-

jazdy odpowiednie do sytuacji. 

Imponujące, ciężkie holow-

niki o  dużych możliwościach 

nie zawsze są potrzebne, choć 

pewne „przewymiarowanie” 

sprzętu w stosunku do zadania 

ma swoje zalety i  może przy-

spieszyć jego wykonanie. 

Najcięższe, europejskie ho-

lownikach montowane są 

zwykle na podwoziach 3- lub 

4-osiowych. Okazjonalnie spo-

tyka się pojazdy 5-osiowe. 

W  typowych holownikach z  3

lub 4  osiami napędzane są 

co najmniej dwie, a  niekiedy 

wszystkie osie. Decyzja należy 

do użytkownika. Konieczne 

jest stosowanie wzmocnionego 

zawieszenia, przede wszystkim 

z  tyłu. Nabywcami pojazdów 

tego typu są nie tylko wyspe-

cjalizowane fi rmy, ale również 

straż pożarna, wojsko i  przed-

siębiorstwa zajmujące się prze-

wozem ludzi i  ładunków, eks-

Pojazdy udzielające pomocy na drodze są stale ulepszane, aby lepiej wykonywały 
swoje zadania. Lecz życie ciągle podnosi poprzeczkę.

Unieść i wytrzymać 

Aby skutecznie udzielać pomocy na dro-
dze, bezpieczeństwo należy w pierwszym 
rzędzie zapewnić sobie. Strój z odbla-
skowymi naszywkami jest niezbędny.

Oświetlenie ostrzegawcze w formie bel-
ki jest dobrze widoczne, ale w większych 
pojazdach jest uzupełniane „kogutami” 
mocowanymi np. z tyłu.

Typowy samochód pomocy drogowej na podwoziu 
tylnonapędowego Iveco Daily. Nośność i wymiary pojazdu 
pozwalają transportować nawet „krążowniki szos”.

Holownik wyposażony w ramię z trawersem oraz wciągarkę na podwoziu 
amerykańskiego Forda. Tylny napęd przy bliźniaczym ogumieniu 
zwiększają jego możliwości. Wydłużona kabina jest praktyczna.

ploatujące dużą fl otę auto-

busów lub ciężarówek. Uzysku-

ją dzięki temu swoistą autar-

kię, która wciąż ma zwolen-

ników mimo obowiązującej 
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tendencji do outsourcingu 

i podziału zadań pomocniczych 

między wyspecjalizowane pod-

mioty – co ma swoje dobre i złe 

strony. 

W  lżejszych klasach wyko-

rzystuje się ciężarówki 2-osio-

we, samochody dostawcze oraz 

pikapy, rzadziej samochody 

terenowe. Ponieważ holowa-

ny pojazd dociąża tylną oś, 

najbardziej przydatne jako 

holowniki są podwozia z  tyl-

nym napędem, co w  wypad-

ku samochodów dostawczych 

szczęśliwie łączy się najczęściej 

Głównym elementem większości dużych pojazdów pomocy 
drogowej jest ramię ulokowane pośrodku ramy. Przestrzeń po 
bokach wykorzystuje się na pojemne schowki oraz... reklamę!

Ciężki samochód ratownictwa drogowego na podwoziu 
MAN-a. Widoczne są szeroko rozstawione, solidne wysuwane 
hydraulicznie podpory.

PWP Bluelift 600 jest uruchamianym ręcznie 

hydraulicznym urządzeniem do podnoszenia da-

chu, które może być zamontowane w kłonicach 

narożnych elementów nadbudowy, przyczynia-

jąc się do zaoszczędzenia miejsca.

Szczególną cechą urządzenia PWP Bluelift 600

są niepołączone z sobą podzespoły: podnośnik 

dachu, jak też przesuwany element.

Dzięki temu trikowi zastosowanemu przez 

naszych konstruktorów urządzenie PWP Bluelift 

600 jest szczególnie przyjazne w naprawie, 

a jednostka hydrauliki nie stanowi obciążenia 

w trakcie jazdy.

PWP Bluelift 600
Podnośnik dachu

PWP Blueline
Stalowe i aluminiowe kłonice środkowe CS

Nowy system kłonic 

PWP Blueline ma prostą, 

modułową budowę, 

gdzie wszystkie komponenty 

osprzętu montowane są na kłonicy 

przy pomocy nitów lub połączeń śrubowych.

znie 

zenia da-

onicach 

yczynia-

ft 600

nośnik 

ez

Bluelift

wie, 

żenia 

Poddano certyfi kacji według DIN EN 12642 XL

•  Układ otworów do montażu desek i belek zabezpieczających 

znajduje się na tylnej stronie korpusu kłonicy, 

•  Opcja teleskopu z wózkiem do stosowania 

w przypadku dachów podnoszonych, 

•  Dodatkowa możliwość blokady teleskopu z wózkiem, umożliwia-

jąca jazdę z podniesionym dachem (tylko wersja standardowa). 

Suer Polska Sp. z o.o.

Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
64-000 Kościan

tel.: +48 65 512 96 99
fax: +48 65 513 21 48

e-mail: info@suer.pl

Nowość

Nowość

ze stosunkowo dużą ładow-

nością, a  zatem możliwością 

udzielania pomocy szerokiej 

gamie aut. 

Wciągarka, 
ramię, żuraw

Najlżejsze pojazdy zwykle 

wyposażone są w  ramię i  tra-

wers z  „widłami” lub ramę 

okularową, która unosi ho-

lowany samochód za koła. 

Bardziej uniwersalne, a  co za 

tym idzie, bardziej popularne 
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szenia pojazdów za koła, osie 

oraz elementy zawieszenia lub 

ramy. 

Ramię zwykle unosi się 

w  pionie, a  trawers wysu-

wany jest teleskopowo. Gdy 

jest złożone, ma przeważnie 

udźwig 30÷40 t. W  miarę 

rozkładania ramienia i  wy-

suwania trawersu w  pozio-

mie, udźwig maleje i  przy 

maksymalnym wysunięciu 

wynosi kilkanaście ton. War-

tość ta może mieć szczególne 

znaczenie, gdy holowane są 

pojazdy o  długich zwisach, 

np. autobusy i konieczne jest 

wsunięcie wysięgnika głębo-

ko pod podwozie. 

Jeszcze większe możliwo-

ści udzielania pomocy mają 

pojazdy wyposażone w żuraw 

są lawety, na których zepsuty 

pojazd jest transportowany 

w  całości. Laweta wychyla się 

do tyłu, a samochód wymaga-

jący przetransportowania do 

warsztatu jest na nią wciągany 

przy użyciu wciągarki i  unie-

ruchamiany. 

Lawety są bezużyteczne 

wobec dużych pojazdów użyt-

kowych. Najprostsze rozwią-

zanie – sztywny hol – ma za-

stosowanie w  ograniczonym 

zakresie. Jeśli z  powodu awa-

rii lub uszkodzenia samochód 

nie może przemieszczać się na 

wszystkich, własnych kołach, 

potrzebny jest duży holownik 

z  ramieniem wyposażonym 

w  trawers, który za pomocą 

odpowiednich chwytaków 

można przystosować do uno-

na obrotnicy (rotator). Jest to 

niejako specyficzna odmiana 

żurawi samochodowych ogól-

nego użytku. Obrotowy żuraw 

pozwala łatwiej dosięgnąć do 

uszkodzonego samochodu, 

w  dużej mierze niezależnie 

od jego położenia. Szczególną 

odmianą są żurawie z  obrot-

nicą korzystające z  podwozi 

przystosowanych do ruchu po 

szynach, używane m.in. przez 

zajezdnie tramwajowe. 

Przeciwwagę dla wysięgni-

ka lub żurawia na obrotnicy 

stanowi balast, montowany 

z  przodu. Podczas pracy na 

postoju holownik wspiera się 

na podporach, które nie tyl-

ko zapewniają mu wymaganą 

stabilność, ale odciążają za-

wieszenie. 

Stosunkowo lekki holownik na przednionapędowym 
Volkswagenie z uniwersalną, rozbudowaną zabudową. 

Nietypowy holownik w nadwoziu zamkniętego furgonu 
jest jednocześnie dość wygodnym, ruchomym warsztatem.

Mniejsze pojazdy pomocy drogowej zadowalają się wciągarkami elektrycznymi. 
W dużych stosuje się hydrauliczne, które mają większe możliwości.

Trawers na rozsuwanym teleskopowo ramieniu. W tym wypadku wydaje się 
dostatecznie długi, aby pochwycić za koła np. niskopodłogowy autobus.

Lina i światło

Uzupełnieniem wysięgnika 

lub żurawia są wciągarki. Ich 

głównym zadaniem jest wcią-

gnięcie pojazdu np. na ramę 

okularową, na której będzie 

się wspierał w  trakcie holo-

wania. Są również pomocne, 

gdy dostęp do uszkodzonego 

samochodu jest utrudniony, 

ponieważ wypadł poza drogę 

i  utkwił w  trudno dostępnym 

lub grząskim miejscu. Wów-

czas przy pomocy wciągar-

ki można go przemieścić do 

miejsca, gdzie może zostać 

uchwycony przez trawers. Siła 

uciągu podstawowej wcią-

garki dochodzi do 30 t. Po-

mocnicze mają w  granicach 

od kilkunastu do ponad 20 t. 
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W  nowoczesnych, rozbudo-

wanych konstrukcjach stosu-

je się kilka wciągarek, w  tym 

co najmniej jedną mocowaną 

do wysięgnika bądź żurawia. 

Niekiedy, w  samochodach 

z  typowym wysięgnikiem 

montuje się żuraw za kabiną. 

Przy pomocy takiego pojazdu 

można wykonywać w  pew-

nym zakresie analogiczne 

prace, jak samochodem z „du-

żym” żurawiem na obrotnicy 

– uwzględniając ewentualną 

różnicę w udźwigu. 

Urządzenia ratownicze są 

najczęściej zasilane hydrau-

licznie przez pompę napę-

dzaną silnikiem holownika. 

W lżejszych pojazdach stosuje 

się wciągarki z napędem elek-

trycznym. 

O  ile w  mniejszych samo-

chodach pomocy drogowej 

sterowanie zabudową naj-

częściej montowane jest na 

samochodzie, to ciężkie po-

jazdy z  wysięgnikiem lub 

żurawiem wyposażone są 

zwykle dodatkowo w  pilot 

zdanego sterowania. Dzięki 

temu operator może precy-

zyjnie kierować urządzenia-

mi z miejsca, z którego może 

dobrze widzieć efekt ich pra-

cy. Przebywając w  pewnym 

oddaleniu od miejsca akcji, 

zapewnia również sobie bez-

pieczeństwo. 

Holownik powinien mieć 

złącza do pneumatycznej 

i  elektrycznej instalacji po-

jazdu. Te pierwsze pozwalają 

np. odblokować zaciśnię-

te hamulce pneumatyczne, 

unieruchamiające ciężarówkę 

lub przyczepę. Ważne, aby 

pojazd udzielający pomocy 

miał odpowiednio pojem-

ne akumulatory, które za-

pewnią mu zasoby energii 

podczas akcji, a  w  razie po-

trzeby posłużą zepsutemu sa-

mochodowi. 

Wysięgnik bądź żuraw naj-

częściej obudowywany jest 

szafkami, w  których mieści 

się pomniejszy sprzęt: agre-

gat prądotwórczy, sprężarka, 

palniki acetylenowo-tlenowe, 

nożyce hydrauliczne, podusz-

ki pneumatyczne do podno-

szenia pojazdów, gaśnice czy 

zestaw ratowniczy do udziela-

nia pomocy ofiarom wypad-

ku. W szafkach umieszcza się 

Ciężki holownik, w którym żuraw na obrotnicy (rotator) 
połączono z typowym wysięgnikiem z trawersem.

Żuraw zaprojektowany i zbudowany w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych na podwoziu Jelcza. 
Tego typu pojazdy są przydatne np. przy stawianiu na tory wykolejonego tramwaju, ale nie tylko.

Funkcjonalność pojazdu można znacznie zwiększyć, 
dobierając odpowiednie wyposażenie.

ponadto łańcuchy, liny, haki, 

kable rozruchowe, rękawice, 

latarki, kamizelki odblasko-

we, kaski oraz pachołki i  ta-

śmy do zabezpieczenia miej-

sca akcji. 

Od pewnego czasu odbywa 

się mała rewolucja w  oświe-

tleniu ostrzegawczym. Nowe 

typy lamp i  belek świetlnych 

są nie tylko bardziej jaskrawe, 

a  zatem lepiej widoczne, ale 

dzięki zastosowaniu diod LED 

energooszczędne i  znacznie 

trwalsze. Ważnym elementem 

wyposażenia są również lam-

py doświetlające miejsce akcji 

po zmroku. 

Samochody ratownictwa 

drogowego na ogół długo 

pełnią służbę, dlatego waż-

na jest wysoka jakość zabu-

dowy i  trwałość materiałów 

(względnie podatność na 

remont), z  jakich jest wyko-

nana. Działający w  Polsce 

producenci są w  stanie speł-

nić niemal każde życzenie 

nabywcy i  wyposażają zabu-

dowy w  układy hydraulicz-

ne, wciągarki, oświetlenie 

i  inne elementy pochodzące 

od renomowanych produ-

centów. Bliskość dostawcy 

zabudowy jest również uła-

twieniem w  jej serwisowaniu 

i naprawach. Jest też wygodna 

w  chwili wyboru podwozia 

oraz konsultowania jego wy-

posażenia. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Rzadko u nas widywana „łamana” laweta jest wygodna w uży-
ciu, a dwie tylne osie zapewniają jej pożądaną nośność. 
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Pod koniec maja w Zawier-

ciu fi rma PTM Polska 

wraz z  zaprzyjaźnionymi 

fi rmami zorganizowała kilkugo-

dzinne spotkanie z  nowoczesną 

techniką transportową. Każdy 

przewoźnik mógł przyjechać do 

hotelu Villa Verde i za cenę zo-

stawionej wizytówki zapoznać 

się ze zgromadzonym sprzętem. 

Między rozmowami handlowy-

mi można było się zatrzymać 

przy scenie, na której występo-

wał zespół. Dziewczyny nie tyl-

ko ładnie grały, więc i  dla oczu 

i  ucha było coś miłego. Zorga-

nizowana wystawa zgromadziła 

naczepy marki Stas, Langendorf, 

CIMC oraz KH-Kipper. Obok 

naczep można było się zapoznać 

z  najnowszymi osiągnięciami 

dostawców podzespołów. Na 

imprezę stawili się przedstawi-

ciele BPW, Jost, Wabco, Alcoa, 

Alupart i Keith. Uzupełnieniem 

była prezentacja najnowszych 

modeli VW Craft era oraz Scanii, 

Przyjaciele
Kryzys „moskiewski” z końca lat 90. zakończył 
w Polsce pewną epokę organizacji targów. Czas
wielkich imprez i uroczystości zaczął przemijać.

również z  napędem gazowym. 

Ten model prezentowała fi rm 

Cryogas. 

Głównym punktem progra-

mu była europejska premiera 

naczepy Stas Super Star V50 

oraz premierowy pokaz nacze-

py z ruchomą podłogą Stas Eco 

Star MF 92SV oferowanych 

przez PTM Polska. Dzięki temu 

samemu importerowi po wielu 

latach na polskim rynku poja-

wiła się fi rma Langendorf m.in. 

z propozycją inloadera do prze-

wozu szkła. Jeszcze świeża była 

też propozycja fi rmy KH-Kipper 

– naczepa bezramowa, która 

swoją premierę miała zaledwie 

kilka tygodni wcześniej na tar-

gach Autostrada w Kielcach. 

W dobie kryzysu imprez targo-

wych małe kameralne spotkania 

są świetną okazją do zapoznania 

się w  spokoju z  najnowszymi 

rynkowymi propozycjami. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

Agnieszka Ficińska – szefowa marketingu, Tomasz Bartoszewicz 
– dyrektor zarządzający i Kamil Stefaniak – dyrektor handlowy witają gości 
przybyłych na Naczepomanię 2017.

Wywrotka Isoxx firmy Langendorf do przewozu asfaltu 
z izolowaną skrzynią ładunkową.

Tego jeszcze nie było, naczepa Stas ze stalową ramą. Mniej 
wyrafinowana, ale ma być bardziej odporna na słabsze drogi.

Nietypowy zestaw z ciągnikiem Scania zasilanym gazem LNG 
oraz naczepą bezramową KH Kipper.

Nie często można spotkać tak specjalistyczną naczepę jak ta do przewozu 
szkła firmy Langendorf.
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To następny krok w  roz-

budowie sieci sprzedaży 

w tym roku umożliwiającej 

klientom jeszcze lepszą dostęp-

ność produktów oraz przyspie-

szającej czas realizacji zamówień. 

Firma zapoczątkowała również 

współpracę z  dużym partnerem 

– TIP Trailer Services. „Planu-

jemy być obecni z  oddziałami 

Europart w całym kraju i dlatego 

stale poszerzamy sieć sprzedaży, 

utrzymując jednocześnie stan-

dardy obsługi klienta na najwyż-

szym poziomie. Jednym z  na-

szych kolejnych kroków będzie 

przejście z nastawienia regional-

nego na ogólnokrajowy” – po-

wiedział Karol Prozner, dyrektor 

zarządzający Europart Polska. 

W 2020 roku Europart chce być 

jednym z trzech głównych graczy 

na rynku polskim.

Własna marka

Szczególnie dużym zaintereso-

waniem cieszą się w Polsce pro-

dukty serii Europart Premium 

Parts, które spełniają wszystkie 

wymagania jakościowe. Aktu-

alnie ich katalog obejmuje 7000 

części, a  co roku dochodzi 500 

nowych artykułów. Oprócz ma-

teriałów eksploatacyjnych i  wy-

posażenia warsztatowego, klienci 

mogą również wybierać z  licz-

nych części i podzespołów do osi, 

hamulców, zawieszenia, silnika, 

części oświetlenia i  elektryki, 

a  także elementów wyposażenia 

i  akcesoriów. Spotkanie w  Do-

lsku dało możliwość zapoznania 

się z  ofertą nie tylko Europart, 

ale także licznych partnerów wy-

darzenia, w  tym m.in.: Johnson 

Controls z marką akumulatorów 

Varta, JOST, KS Tools, Schaef-

Karol Prozner, 
prezes Europart 
Polska oraz 
Łukasz Michniewicz, 
szef oddziału 
poznańskiego 
prezentują firmę 
oraz zakres 
działalności nowego 
oddziału.

Będzie więcej
Z okazji otwarcia nowego oddziału w Poznaniu Europart, dystrybutor 
części zamiennych i wyposażenia do pojazdów użytkowych zorganizował 
wyjątkowe spotkanie ze swoimi klientami na torze Ośrodka Doskonalenia 
Techniki Jazdy w Międzychodzie koło Dolska. 

fl er z prezentacją sprzęgieł mar-

ki LUK, Strands, Hengst, Haco 

Parts, Timken oraz Fristom.

Szybko, wolno, wysoko

Po części formalnej przyszedł 

czas na rajdowe i  off -roadowe 

zmagania. Mocno zróżnicowa-

ny teren Ośrodka Doskonalenia 

Techniki Jazdy w  Międzycho-

dzie idealnie sprawdził się w roli 

poligonu dla wszystkich, którzy 

chcieli spróbować swoich sił 

w  różnych konkurencjach mo-

toryzacyjnych. Miłośnicy jazdy 

po bezdrożach mogli zasiąść za 

kierownicą 400-konnego Hum-

mera H2 podczas próby tereno-

wej. Lubiący jazdę po asfalcie, ale 

dynamiczną i z dużą prędkością, 

sprawdzali się na torze za kie-

rownicą Subaru STI oraz Porsche 

911. Na tych, którzy w  jeździe 

samochodem poszukują przede 

wszystkim frajdy, czekało Suba-

ru BRZ, którym na torze pośli-

zgowym można było „polecieć” 

bokiem. Dla wolących oglądać 

świat wolniej, ale z wysoka przy-

gotowano Mercedesa Actrosa. 

Chcących sprawdzić, jakie siły 

działają na kierowcę i  pasażera 

podczas wypadku zaproszono do 

symulatorów dachowania i  zde-

rzenia, tu już miło nie było. 

Piknik motoryzacyjny Euro-

part zakończyło kilka słów podsu-

mowania oraz krótka ceremonia 

nagrodzenia tych, którzy najlepiej 

sobie poradzili w zmaganiach mo-

toryzacyjnych w warunkach kon-

trolowanych bez ryzyka. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

Nie tylko wściekle mocne osobówki były atrakcją 
na torze, mimo wszystko najmocniejszy był Actros.

Przedstawiciele firm dostarczających części do 
sieci Europart służyli pomocą przybyłym gościom.
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Robota w mrożonkach
W 1938 roku Frederick M. Jones w Minneapolis stworzył pierwszy agregat chłodniczy 
i wykorzystał go do transportu świeżo ubitego drobiu. Wynalazek Jonesa spisywał się bardzo 
dobrze i dał początek nowej marce i branży. Agregaty nazwane Thermo King przyczyniły się 
do powstania i rozwoju długodystansowego transportu chłodniczego.

M arka Thermo King jest częścią 

koncernu Ingersoll Rand Com-

pany Limited i  zajmuje się pro-

dukcją systemów służących do kontroli 

temperatury w transporcie, które znajdują 

zastosowanie w szerokiej gamie pojazdów 

chłodniczych, takich jak naczepy, cięża-

rówki, autobusy, kontenery do transportu 

morskiego i  wagony kolejowe. Thermo 

King dostarcza swoje produkty przez roz-

budowaną sieć dilerską działającą w  po-

nad 80 krajach z siecią serwisową licząca 

ponad 700 autoryzowanych stacji na ca-

łym świecie. 

W  tym globalnym systemie działa tak-

że jeden z  polskich przedstawicieli kon-

cernu. Firma TT-Thermo King powstała 

w  1997  r., obejmując swym działaniem 

sześć województw centralnej Polski. 

Obecnie firma mieszcząca się w  podwar-

szawskich Grzędach dysponuje siecią sze-

ściu warsztatów stacjonarnych wspomaga-

nych przez trzynaście serwisów mobilnych 

i  zajmuje się sprzedażą i  serwisowaniem 

agregatów chłodniczych do środków 

transportu, a  także, jako jedyny diler 

Thermo King w Polsce, oferuje urządzenia 

klimatyzacyjne do pojazdów pasażerskich. 

Od 2015 roku fi rma jest też przedstawi-

cielem marki Frigoblock, której właścicie-

lem w tym czasie został koncern Ingersoll 

Rand. 

Klienci obu marek mogą liczyć na po-

moc przez całą dobę w  całej Europie. 

Dodatkowym wsparciem jest sklep inter-

netowy, w  którym dostępne są najpopu-

larniejsze części i akcesoria do agregatów 

Thermo King. 

Idzie nowe 

W  maju 2017 roku firma TT-Thermo 

King otworzyła centrum serwisowe pod 

Wojciech Żołądek, 
prezes zarządu firmy TT-Thermo King

Mamy już grunty pod nowe loka-
lizacje. Zapewne w najbliższej 
przyszłości powstanie nowy serwis 
w okolicach przecięcia autostrad 
A1/A2. Musimy chwilkę ‘odpocząć’ 
po ukończeniu obecnej inwestycji, 
ale niedługo usiądziemy do opraco-
wania planów i założeń dla nowego 
warsztatu” 

W tym roku kładziemy większy nacisk na 
promocję naszej nowej marki, jaką jest Fri-

goblock. Agregaty tej 
firmy prezentują inną 
technologię i założe-
nia wykorzystania od 
dotychczas oferowa-
nych przez nas pro-
duktów. Frigoblock 
przeznaczony jest 
dla firm o częstym 
za- i wyładunku, są 
one bardziej wydajne 

od klasycznych agregatów, ale lepiej spraw-
dzają się w dystrybucji lokalnej, a nie ko-
niecznie w transporcie długodystansowym. 

Alicja Ciechomska-Podsiadły,
dyrektor ds. sprzedaży i logistyki 
TT-Thermo King

Nowy obiekt położony na działce 12 tys. m2 dysponuje placem manewrowym o powierzchni ponad 
2500 m2, co pozwala na zaparkowanie do 40 naczep. Budynek serwisu składa się z kilku części, 
z których najważniejsza to hala warsztatowa z ośmioma stanowiskami. Siedem z nich to stanowiska 
napraw mechanicznych, natomiast ósme zostało przeznaczone pod naprawy nadwozi i to nie tylko 
chłodniczych. Na tyłach budynku głównego umieszczono myjnię i stację diagnostyczną.

Poznaniem. Nowy warsztat, nowa lokaliza-

cja i powiększony zakres działalności to ce-

chy wyróżniające tę inwestycję. To już trze-

ci nowo otwarty punkt w  ciągu ostatnich 

7 lat. Po Siedlcach oddanych w  2012 

i  Białymstoku w  2014 roku jest to też 

największa inwestycja tego dilera. Doty-

chczasowa działalność pod starym ad-

resem koncentrowała się na serwisie 

agregatów. Nowy warsztat oferuje klien-

tom drobne naprawy mechaniczne w  po-

jazdach, myjnię, a  także przedłużenie 
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dowodu rejestracyjnego w  okręgowej sta-

cji kontroli pojazdów. To pierwszy tak roz-

budowany warsztat, ale nie wykluczone, 

że w przyszłości powstaną następne o tak 

szerokiej ofercie usługowej. Już w  firmie 

analizuje się potrzebę powstania nowego 

serwisu w pobliżu przecięcia autostrad A1 

i A2 oraz o nowej lokalizacji warszawskie-

go serwisu. Lokalizacja poznańska będzie 

dla firmy poligonem dla zebrania infor-

macji, czy klienci serwisujący agregaty 

chcę korzystać z dodatkowych usług.

Zaufanie

W  ubiegłym roku TT-Thermo King 

zdobył dwa wyróżnienia. Krajowe wy-

różnienie Diament Polskiej Jakości 2016 

za nowatorskie rozwiązania serwisowe 

oraz Aftermarket Dealer of the Year 2016 

za najlepszy serwis marki Thermo King 

na rynkach Europy, Bliskiego Wscho-

du i  Afryki Północnej. Otrzymane wy-

różnienia dobrze świadczą o  kierownic-

twie firmy i  kompetencjach załogi, stąd 

też decyzja o rozszerzeniu oferty o dodat-

kowe usługi towarzyszące serwisowaniu 

agregatów. 

Rozwój warsztatów idzie w  parze 

z  powiększaniem oferty o  agregaty Fri-

goblock oraz wprowadzaniem nowej linii 

agregatów SLXi. Pokazany na IAA w Ha-

nowerze agregat miał polską premierę 

przy okazji otwarcia poznańskiego ser-

wisu. Nowa linia agregatów to dopiero 

wstęp do opracowywanej w  zaciszach 

biur konstrukcyjnych Thermo Kinga 

nowej platformy. Nowy agregat bę-

dzie uwzględniał osiągnięcia i  odmien-

ność konstrukcyjną produktów Thermo 

King i  Frigoblock, jednocześnie wy-

korzystując najlepsze rozwiązania obu 

marek. 

Zwiększający się nacisk firm spedy-

cyjnych na przewóz towarów w  stałej 

temperaturze raczej wróży zwiększe-

nie zapotrzebowania na naczepy typu 

chłodnia, a  co za tym idzie i  na nie-

zbędne przy nich agregaty. Także trudno 

wyobrazić sobie kontrakt na nowe po-

jazdy transportu publicznego bez klima-

tyzacji. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

Priorytetem dla 
nas jest zwiększe-
nie dostępności 
serwisu dla klien-
ta. Pracujemy już 
sześć dni w ty-
godniu na dwie 
zmiany oraz za-
pewniamy dyżury 
24-godzinne me-
chaników. Serwisy 

mobilne, które powstały z myślą o kliencie 
kolejowym coraz większą odgrywają rolę 
we współpracy z przewoźnikami drogowy-
mi. Na przestrzeni 3 lat od uruchomienia 
serwisów mobilnych ich obroty osiągnęły 
15% dochodów z działalności stacjonarnej. 
Warsztaty mobilne są dla nas bardzo waż-
ne, ale oczkiem w głowie nadal pozostają 
serwisy stacjonarne, gwarantujące stałą 
powtarzalną procedurę serwisowo-napraw-
czą i stąd takie inwestycje jak ta pod Po-
znaniem. 

Jakub Glinkowski, 
dyrektor ds. operacyjnych 
i serwisu TT-Thermo King

Agregaty nowej serii SLXi już zamontowane 
na pojazdach jeżdżących u polskich klientów.

R
anking ten jest przygotowywany co roku 
na podstawie audytu przeprowadzo-
nego wśród partnerów serwisowych 

należących do sieci Conti360° oraz w opar-
ciu o ocenę współpracy warsztatów z klien-
tami. Na podstawie otrzymanych wyników, 
Continental wyłonił serwisy wyróżniające się 
najwyższym standarem usług, przyznając 

nagrodę „Serwis Roku” oraz dwa dodatkowe 
wyróżnienia – „Fair Play” dla serwisów czynnie 
wspierających rozwój sieci oraz „Debiut Roku” 
dla najlepszych warsztatów, które dołączyły do 
sieci Conti 360° w 2016 roku. 

W tym roku tytuł Serwis Roku 2016 sie-
ci Conti360° otrzymało pięć najlepszych ser-
wisów, po jednym z każdego regionu opera-
cyjnego firmy: Pneumaster z Brzezia w regio-
nie południowo-wschodnim, Active z Gdańska 
w regionie północno-wschodnim, JMK z Po-
znania w regionie północno-zachodnim, Dr Fel-
ga (Marek i Marek) z Wałbrzycha w regionie 
południowo-zachodnim, po raz drugi z rzędu 
i Gas Truck z Łowicza w regionie centralnym, 
już po raz trzeci z rzędu.

Za aktywny udział w rozwijaniu sieci Conti360°
oraz profesjonalizm w relacjach z klientami 
wyróżnienia „Fair Play” trafiły do serwisów: Ko-
rzonek z Radzionkowa, w regionie południowo-
-wschodnim, Elear z Gorzowa Wielkopolskie-
go, w regionie północno-zachodnim, Gumiland 

z Lubina, w regionie południowo-zachodnim oraz 
Opony u Darka z Marysina, w regionie centralnym.

Nagrodę „Debiut Roku” dla najlepszych serwi-
sów oponiarskich, które w ubiegłym roku przy-
stąpiły do sieci Conti360°, przyznano: ArtMech 
z Krzewentu, w regionie północno-wschodnim 
i Best Drive Mrotek z Piły, w regionie północno-
-zachodnim.

Gratulujemy. ▐

Fot. Continental

Najlepsi wśród Conti360°
Continental już po raz siódmy nagrodził najlepsze w Polsce 
serwisy oponiarskie należące do sieci Conti360°, które znaczą-
co wyróżniły się rzetelnością i profesjonalizmem. 

Łukasz Tymoszczuk, menedżer sieci 
Conti360° w Continental Opony Polska

Serwisy oponiarskie zrzeszone w sieci Con-
ti360° wyróżniają się nie tylko profesjonalną 
obsługą, ale także fachową wiedzą, dlatego 
nasi klienci flotowi bez obaw powierzają im 
nawet najtrudniejsze zadania. Zaufanie klien-
tów to ogromna nagroda dla warsztatów, a my 
w Continental nagradzamy je dodatkowo za 
najwyższy standard oferowanych usług.”
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Tylu różnym zadaniom ma sprostać 

wielowariantowy o  różnych długo-

ściach i zróżnicowanym wyposażeniu 

nowy Tourismo RHD. 

W  1964 roku Mercedes zaprezentował 

autobus O302, który był produkowany do 

1974 od 1967 także w fabryce w Turcji. Po-

jazd ten wyznaczał nową generację autobu-

sów i  autokarów koncernu. Następcą mo-

delu 302 był dobrze znany także z polskich 

biur podróży model O303 produkowany 

w latach 1974 – 1992. Ten bardzo popularny 

autobus doczekał się aż dwóch następców. 

Nowa gama autobusów została podzielona 

na klasę ekskluzywnych autokarów O404 

łącznie z  wysokopokładowymi SHD i  au-

tobusów komunikacji lokalnej oraz małej 

turystyki O340. Model O404 był produko-

wany do 1999, kiedy został zastąpiony przez 

O580 Travego, który w 2005 roku przeszedł 

modernizację. 

Drugi kierunek został wyznaczony 

przez mało popularny model O340, który 

zastąpił produkowany od 1994 r. autobus 

serii O350 Tourismo, oferowany w  wersji 

z podwyższonym pokładem RHD i wyso-

kopokładowy SHD. Był to pierwszy model 

autobusu marki Mercedes, który dostał 

nazwę własną. Autokar ten uplasowany, 

poniżej linii Travego w  2000 r. przeszedł 

lift ing, a  w  2006 doczekał się gruntownej 

modernizacji. W czerwcu 2017 roku koło 

się zamknęło, Mercedes zaprezentował 

produkowany w  tureckiej fabryce nowy 

model Tourismo, zastępując po jedenastu 

latach produkcji poprzedni model. Ten 

NowaNowa Era Daimlera Era Daimlera

Nowy autobus turystyczny Mercedesa wzbogacony o znacznie poszerzoną ofertę 
wariantów wyposażenia i silników ma wiele możliwych rodzajów zastosowania. 
Jego obszar zadań sięga od linii dalekobieżnych aż po dalekie trasy turystyczne, 
obejmując również przewozy wahadłowe, wycieczkowe, a także okazyjne przejazdy 
na liniach międzymiastowych. 
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autobus po 25 latach zamyka rozdział po-

działu, jaki się wówczas dokonał. Merce-

des Tourismo na rynku europejskim bę-

dzie oferowany tylko w  wersji RHD i  po 

zakończeniu produkcji Travego będzie 

największym autobusem marki Mercedes, 

natomiast w  klasie SHD będą oferowane 

pojazdy marki Setra. Opracowanie nowe-

go modelu wyznaczały przyjęte przez in-

żynierów Mercedesa założenia maksimum 

ekonomiki, bezpieczeństwa, funkcjonal-

ności i komfortu.

MiniMax

Minimalne koszty i  maksymalne osiągi 

mają duże znaczenie dla przedsiębiorstwa 

transportowego. Nowy Tourismo ma szan-

sę spełnić te oczekiwania dzięki obniżeniu 

kosztów eksploatacji i  podwyższeniu osią-

gów. Tylko na dopracowaniu aerodynamiki 

udało się obniżyć zużycie paliwa o  4,5%, 

a  w  połączeniu z  nową generacją silników 

zużycie może być niższe o 7%. Do napędu 

wybrano dwie nowoczesne sześciocylin-

drowe jednostki napędowe OM 936 o  po-

jemności 7,7 oraz OM470 o  pojemności 

10,7 l. Mniejszy silnik dysponuje mocą 

354 KM i  współpracuje z  sześciobiegową 

manualną skrzynią MB GO190-6. Więk-

sza jednostka napędowa oferowana jest 

w trzech mocach 394, 428 i 456 KM. Współ-

pracuje z  automatyczną skrzynią biegów 

MB GO 250-8 PowerShift . Dodatkowe pro-

centy w zużyciu paliwa pozwalają zaoszczę-

dzić proponowane opcjonalnie prognozują-

cy tempomat Predictive Powertrain Control 

(PPC) czy Eco Driver Feedback (EDF). 

Walka z Cx

Nowy Tourismo z grubsza zachował cha-

rakterystyczne rysy swojego poprzednika, 

ale nie oznacza to, że nie ma w nim świeżego 

spojrzenia na autobus, który będzie występo-

wał w kilku rolach. Dużo uwagi projektanci 

poświęcili sprawom aerodynamiki, uzysku-

jąc Cx = 33 i zachowując jednoczenie ponad-

czasową stylizację. Starannie wymodelowany 

przód autobusu jakbyśmy już znali. Lekko 

uśmiechnięta atrapa z centralnie umieszczo-

ną gwiazdą jest charakterystyczna dla wielu 

innych modeli tej marki. Dodatkowo ten 

radosny wygląd potęgują zaokrąglone refl ek-

tory zapożyczone z  ciężarówki Actros. Po-

niżej atrapy znajduje się środkowy pas zde-

rzaka z  dynamicznie zarysowanymi liniami 

przedłużającymi kształty refl ektorów. Także 

dynamicznie zostały zarysowane panele 

boczne zderzaków ze zintegrowanymi refl ek-

torami przeciwmgielnymi z funkcją doświe-

tlania zakrętów. Nad wesołą twarzą panelu 

przedniego rozciąga się olbrzymia, wypukła 

przednia szyba. Górna część szyby ukrywa 

zintegrowane lampy obrysowe i  przechodzi 

łagodnie w płaszczyznę dachu. Boki mocno 

wygięte zachodzą na pierwszy słupek, two-

rząc opływowy kształt, jednocześnie dając 

duże pole widoczności dla kierowcy. Płaskie 

wycieraczki Aquablade osadzone na przetło-

czeniu górnym ściany przedniej przylegają 

ściśle do przedniej szyby poniżej linii deski 

rozdzielczej. 

Okno kierowcy oraz drzwi wejściowe są 

zintegrowane z płaszczyzną nadwozia wraz 

z  szybami i  panelami nadwozia, tworzą 

gładką i  niemalże pozbawioną jakichkol-

wiek przerw bryłę. Opływowa powierzch-

nia zapobiega uciążliwym szumom wiatru 

i ułatwia mycie autokaru. Ramiona lusterek 

zewnętrznych także są aerodynamicznie 

dopracowane. Ukształtowane na wzór pła-

ta wyłaniają się z  elementu stylizacyjnego 

Za środkowym panelem zderzaka znalazło się 
miejsce na podstawowe narzędzia, kliny pod koła, 
kompresor i przenośne urządzenie rozruchowe. 

Luksusowe wnętrze autokaru z fotelami serii Softline. 
Fotele z pełną regulacją i rozkładanym stolikiem powinny zapewnić 
odpowiedni komfort podróżowania na dalekie odległości.

Front Collision Guard specjalnie zaprojekto-
wana przednia część ramy podnosząca poziom 
bezpieczeństwa kierowcy i pilota.

Niby takie same, a inne. Dwie wersje kokpitu standard raczej dla autobusu 
komunikacyjnego i bardziej luksusowa dla autokarów turystycznych.

Walka o Cx zeszła nawet pod autobus. Osłona 
przedniej części autokaru zmniejsza opór powietrza 
opływającego podwozie autobusu.
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przypominającego skrzydło umieszczone 

poniżej linii dachu. 

Aby jeszcze bardziej poprawić aerodyna-

mikę pojazdu, zamontowano panele plasti-

kowe pod przednim zwisem. Także w celu 

redukcji oporów powietrza zastosowano 

automatyczne obniżanie podwozia o 20 mm

przy prędkości powyżej 95 km/h. Autobus 

został bardziej zwężony u góry niż poprzed-

nik, co także zmniejsza czołową powierzch-

nię pojazdu, a  jednocześnie poprawia 

widoczność pasażerom. Podwójne szyby 

boczne dostępne są w  różnej kolorystyce 

z  możliwością wyboru stopnia przepusz-

czalności światła od 56 w wersji seryjnej aż 

do 10% zapewniających bardzo efektowną 

optykę. Tył także zyskał kilka dynamicznych 

przetłoczeń wykańczających linie boczne 

autobusu. Charakterystycznym elementem 

dla marki jest tylna szyba w  kształcie tra-

pezu ze zintegrowaną gwiazdą Mercedesa. 

Duże tylne pionowe lampy zostały pożyczo-

ne z autobusu Citaro.

Asystenci ochrony

Nowy Tourismo już na poziomie wyposa-

żenia seryjnego jest oferowany z  systemami 

bezpieczeństwa, dodatkowo mogą one być 

indywidualnie modyfi kowane i  doposaża-

ne w układy z  listy opcji. Warto wymienić 

chociażby takie elementy jak: asystent ha-

mowania awaryjnego Active Brake Assist 3

(ABA 3), automatyczne utrzymywanie od-

ległości z  funkcją Stop-and-go czy system 

wspomagania koncentracji (AtAs). Ale 

gdyby elektronika nie dała rady, to także 

nie zapomniano o  bezpieczeństwie bier-

nym, opracowując specjalną ramę przednią 

(Front Collision Guard – FCG), która ochro-

ni podczas zderzenia zarówno kierowcę, jak 

i pasażera siedzącego obok. Zupełnie nowy 

szkielet autobusu oparty na konstrukcji 

wręg pierścieniowych zapewnia pasażerom 

i kierowcy maksymalną przestrzeń chronio-

ną w razie dachowania. Te elementy już dziś 

spełniają wymogi norm bezpieczeństwa, 

które jeszcze nie są wymagane, ale zostaną 

w przyszłości wprowadzone. 

Nowy wymiar komfortu

Wygodne wejścia, przyjaźnie zaprojek-

towany przedział pasażerski, duża elastycz-

ność w wyposażeniu, nowy pomysł na fote-

le, świetnie działająca klimatyzacja i dużo 

miejsca na bagaż zachęcają do śmiałego 

wejścia na pokład. Projektanci dając duży 

wybór elementów dekoracyjnych, materia-

łów tapicerskich na siedzenia, ściany czy 

sufi t, umożliwili indywidualne dostoso-

wanie autobusu do własnych potrzeb. Po 

doborze stylizacji i  zastosowanych foteli 

oraz kokpitu kierowcy wyraźnie widać, 

który pojazd przeznaczony jest dla obsługi 

lokalnego czy dalekobieżnego ruchu pa-

sażerskiego, a  który dla przedsiębiorstw 

turystycznych. Górną półką wyposażenia 

są fotele serii Soft line jakby żywcem prze-

niesione z  mercedesowskich limuzyn. Na 

komfort podróżowania zapewne będzie 

miała wpływ nowa dwustrefowa klimaty-

zacja oraz zastosowanie oddzielnych obie-

gów dla ogrzewania i  klimatyzacji. Taka 

konfi guracja systemu wentylacyjno-grzew-

czego zapewnia równomierny rozkład 

temperatur w pojeździe. 

Mercedes w swym nowym autobusie za-

proponował dwa modele deski rozdzielczej 

w wersji podstawowej (Cockpit Basic Plus) 

oraz bardziej komfortowy wariant (Cockpit 

Comfort Plus). Zasadniczo oba kokpity są 

identyczne, przy czym wersja „comfort” jest 

wzbogacona o  system multimodalny CMS 

(Coach Multimedia System) oraz o elemen-

ty dekoracyjne. 

Po wyborze wyposażenia pozostaje do-

bór długości autokaru. Modułowa kon-

strukcja nowego Tourismo opiera się na 

dwóch rozstawach osi wynoszących 6090 

i 6910 mm do tego dochodzą dwie długo-

ści zwisu tylnego (3315/2785 mm). Zwis 

przedni ma tylko jedną długość – 2890 mm.

W zestawieniu z dwiema lub trzema osia-

mi do wyboru są cztery warianty o trzech 

długościach. W  podstawowej wersji dwu-

osiowej o  rozstawie osi 6090 mm po-

jazd ma długość całkowitą 12  295 mm,

dając możliwość wygospodarowania prze-

strzeni bagażowej o wielkości 9,9 m3. Wy-

dłużony model M2 z rozstawem osi 6910 mm

ma już długość 13 115 mm, a  wielkość 

bagażnika wzrasta do 12,1 m3. Model M 

to już wariant trzyosiowy o tej samej dłu-

gości całkowitej co M2 i  rozstawie osi 

6090/1350 mm oraz bagażniku o wielkości 

wersji podstawowej. Największy Tourismo 

RHD L to także wersja trzyosiowa z  roz-

stawem między pierwszą i  drugą osią jak 

w  modelu M2. Autokar ten ma długość 

całkowitą 13 935 mm i  dysponuje bagaż-

nikiem o kubaturze 12,1 m3. Taka kombi-

nacja konfi guracji została już sprawdzona 

w poprzedniej wersji autokaru i  zapewnia 

pokrycie niemalże wszystkich potrzeb 

w  klasie wysokopokładowych autobusów 

turystycznych w Europie.

Czy nowy Tourismo tak jak jego poprzed-

nicy, także pochodzący zza Bosforu, będzie 

odnosił sukcesy handlowe zapoczątkowane 

popularnym modelem O303? Tourismo 

korzystający ze wszystkich dostępnych naj-

nowszych osiągnieć technologii oferuje na 

zewnątrz klasyczną ponadczasową styliza-

cję, co może być plusem dla „długowiecz-

ności” tego modelu. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek, Daimler

Z
e względu na elastycznie zaprojektowany 
 dolny pokład Setra z powodzeniem sprawdzi 
się we wszystkich zadaniach na trasach tu-

rystycznych i w przewozach liniowych. 
Nowy autobus piętrowy wyposażany jest se-

ryjnie w przyjemne dla oka i bardzo trwałe re-
flektory LED. Klienci mogą wybierać pomiędzy 
eleganckim i funkcjonalnym kokpitem z serii Se-
tra ComfortClass 500 a luksusowym kokpitem 
serii TopClass 500.
Światową autobusową premierę świętuje tu 

też system hamowania awrayjnego Active Brake 
Assist 4 (ABA 4). Do dotychczasowych funkcji, 
jakimi są pełne hamowanie przed nieruchomy-
mi i poprzedzającymi obiektami, dodano także 
możliwość rozpoznawania pieszych z automa-
tyczną reakcją hamowania. Kolejną światową 
premierą wśród autobusów jest Sideguard As-
sist eliminujący problem martwego pola. Wyko-
rzystując czujniki radarowe system monitoruje 
pas z prawej strony autobusu na jego całej dłu-
gości i ostrzega kierowcę podczas pokonywania 
zakrętu przed pieszymi, rowerzystami, a także 
przed nieruchomymi przeszkodami w razie po-
jawienia się niebezpieczeństwa. Zaś poza tere-
nem zabudowanym służy jako asystent zmiany 
pasa ruchu.

Pojazd został zoptymalizowany pod kątem ae-
rodynamiki. Z przodu, dzięki silnie uwypuklonym 
przednim szybom oraz dużym promieniom krawę-
dzi, napierające powietrze opływa łagodnie jego 
sylwetkę, a docierając na tył ukierunkowywane 
jest w odpowiedni sposób przez załamania płasz-
czyzn i spoilery. W efekcie uzyskano współczyn-
nik oporu powietrza na poziomie cx = 0,35. Co nie 
zostało obojętne dla zużycia paliwa. W zależności 
od zastosowania spalanie spadło tu w porównia-
niu z poprzednikiem o 7 do 10%. ▐

Fot. Daimler

Bezpieczeństwo, 
komfort i wydajność
Maksymalna wydajność i różnorod-
ność, komfort i bezpieczeństwo. 
Na początku lipca zadebiuytował no-
wy autobus piętrowy Setra S 531 DT
z serii TopClass 500. 
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Rozwiązanie to nie jest nowe, gdyż 

już w  2006 r. został stworzony 

dział Business Unit Sonderfah-

rzeuge, znany jako BUS, który odpo-

wiadał za produkcję specjalnych wersji 

dostawczych Volkswagenów. Do nieda-

na fabryczne działy zabudów funkcjo-

nowały przy fabryce Hannower-Limmer 

oraz w  Swarzędzu, teraz można było 

także uruchomić taki dział nieopodal 

hal, w których powstaje Crafter. Zakres 

działalności przewiduje indywiduali-

zację i  niestandardowe rozwiązania sa-

mochodów we własnym zakresie oraz 

we współpracy z wybranymi partnerami 

w  tych specjalnościach, które wymaga-

ją dużego nakładu pracy lub wybitnych 

kwalifikacji. Pierwsze wyniki takiej 

współpracy pokazano na spotkaniu 

z  firmami zabudowującymi pod koniec 

czerwca. 

Wykorzystując fakt bliskości z  halami 

montażowymi, fabryczny zakład zabu-

dów unika przewożenia pojazdu między 

fabryką, dilerem, zabudowacą i  dilerem. 

Jednocześnie działalność w  strukturach 

fabryki pozwala na złożenie niestandar-

dowego zamówienia dla partii pojazdów, 

może to być np. rezygnacja ze standar-

dowego wykończenia ładowni furgonu, 

które trzeba później zdemontować przy 

montażu zabudowy. 

W  zakładzie zabudów obecnie pra-

cuje ponad 40 osób, a docelowo ma być 

80. Produkcja jest tak zorganizowana, 

że bardzo szybko można się przestawić 

z  montażu gniazdowego na taśmowy, 

gdyby przyszło powtarzalne duże zlece-

nie. 

Zakład oprócz kompletnego wyko-

nania zamówienia działa także na rzecz 

przygotowania pojazdów dla firm zabu-

dowujących. Takim flagowym przykła-

dem jest wymiana standardowej podłogi 

montowanej w hali fabrycznej na specjal-

nie opracowaną wzmocnioną podłogę 

ułatwiającą montaż szafek. Warto także 

zwrócić uwagę, że na etapie produkcji 

firma przewidziała montaż elementów 

ułatwiających proces adaptacji pojazdów 

przez zabudowcę. Takim przykładem jest 

wyprowadzenie dodatkowych gniazdek 

elektrycznych do ładowni i to o napięciu 

12 i  230 V. Kolejnym przykładem może 

być inny typ zawiasu z  większym odsa-

dzeniem drzwi przesuwnych dla nad-

wozia chłodniczego. Oferta własna oraz 

dobra współpraca z zewnętrznymi firma-

mi zabudowującymi może przynieść ko-

rzyści klientowi i przełożyć się na sukces 

handlowy. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

Crafter zabudowany
Wraz z rozwojem fabryki we Wrześni pod Poznaniem przybywa 
nowych rozwiązań poprawiających możliwości sprzedażowe. W klasie 
Craftera 70% pojazdów sprzedawanych jest pod konkretne wymogi, 
pojazdów klasy T5 już tylko połowa jest spersonalizowana, a małych 
typu Caddy – 35%. Dlatego zupełnie naturalne było otwarcie zakładu 
zabudów przy fabryce, w której produkowany jest Crafter. 

Przykład współpracy z pol-
skimi zabudowcami. Pojazd 
przeznaczony dla policji 
zrealizowany przez AMZ Kutno.

Karetki, sanitarki czy bankowozy nie będą oferowane z zakładu 
we Wrześni, ale dla zabudów wyposażonych w oświetlenie 
sygnalizacyjne Crafter dysponuje udogodnieniem w postaci wiązki 
elektrycznej wyprowadzonej w słupku przednim.

Oferowana przez zakład zabudów 
płyta podłogowa jest grubsza od 
standardowej i wyposażona w okucia 
do mocowania ładunku oraz szyny 
ułatwiające montaż  zabudowy.

Schodzący z taśmy produkcyjnej Crafter może być już 
wstępnie przygotowany pod wymogi zabudowy, np. 
poprzez wprowadzenie instalacji dodatkowego źródła 
prądu 12 i 230 V czy zawiasu drzwi przesuwnych 
o większym odsadzeniu dla zabudowy chłodniczej.
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W   uroczystości wzięli udział przed-

stawiciele MAN Truck & Bus AG 

z  Monachium: Roland Schacht, 

odpowiedzialny za Region Europy Wschod-

niej i Denis Aff eld, kierujący pionem MAN 

VAN oraz zarząd MAN Truck & Bus Polska. 

Uroczystemu otwarciu salonu sprzedaży sa-

mochodów dostawczych MAN TGE towa-

rzyszyła prezentacja pojazdów, porównanie 

z konkurencją oraz jazdy testowe.

Serwis ciężkiego kalibru

Samochody dostawcze MAN TGE dołą-

czyły do rodziny samochodów ciężarowych 

MAN. Uzupełniły tym samym lukę w ofer-

cie fi rmy. Nowy model występuje w różnych 

wersjach, więc w połączeniu z  indywidual-

nymi zabudowami może być wykorzysty-

wany w niemal każdym rodzaju transportu. 

TGE ma pozwolić na ujednolicenie fl oty 

wśród klientów, którzy korzystają z  cięż-

szych samochodów marki MAN i  lekkich 

samochodów dostawczych. Nowy MAN 

jest bliźniaczym modelem z VW Craft erem, 

więc miejsce produkcji, silniki oraz oferta 

nadwoziowa są podobne. Oba samochody 

są produkowane w  Polsce we Wrześni, co 

sprawia, że MAN wytwarza w  Polsce już 

trzy swoje produkty: samochody dostawcze, 

ciężarowe i autobusy. 

Przewagą MAN-a TGE mają być serwisy 

rodem z  samochodów ciężarowych, cało-

dobowa obsługa, bogate wyposażenie stan-

dardowe, system RIO oraz gwarancja mo-

bilności, czyli otrzymania takiego samego 

samochodu zastępczego w razie awarii, aby 

uniknąć przestojów i strat w fi rmie. Jak de-

klaruje importer, TGE zapewnia niskie spa-

lanie, od 6,1 l oleju napędowego na 100 km,

co uzyskano między innymi dzięki niskie-

mu współczynnikowi oporu powietrza.

Bogate wyposażenie

Nowy samochód w  rodzinie MAN-a

można zamówić w  wersji furgon, kombi 

oraz podwozie do zabudowy z  kabiną po-

dwójną lub pojedynczą. Dostępne są dwa 

rozstawy osi: 3640 i 4490mm, trzy długości 

w wersji furgon i podwozia pod zabudowę 

oraz trzy wysokości w  wersji furgon. Do 

wyboru są cztery wersje silnika 2.0 turbo 

diesel o mocach 102, 122, 140 oraz 177 KM, 

dwie skrzynie biegów: 6-biegowa manualna 

i 8-biegowa automatyczna oraz trzy rodzaje 

napędów, w tym napęd na cztery koła z do-

łączanym napędem na tylną oś. Napęd na 

cztery koła ma być wyjątkowo atrakcyjną 

cenowo ofertą na rynku. 

Dostępny jest bardzo szeroki wachlarz 

wyposażenia dodatkowego. TGE można 

doposażyć w: aktywny tempomat utrzymu-

jący zadany dystans od samochodu przed 

TGE wjechał do salonu
Pod koniec czerwca w siedzibie firmy MAN Truck & Bus Polska w Wolicy obyło się 
uroczyste otwarcie pierwszego w Europie salonu sprzedaży MAN TGE. Przecięcie wstęgi było 
również sygnałem do rozpoczęcia sprzedaży samochodów dostawczych MAN TGE w Polsce.
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nami, amortyzowany fotel kierowcy – zna-

cząco podnoszący komfort podróżowania, 

z  funkcją masażu, podgrzewanie siedzenia 

i kierownicy, asystenta cofania z przyczepą 

zapobiegającego przełamaniu przyczepy, 

asystenta samoczynnego parkowania rów-

noległego, aktywnego asystenta pasa ruchu, 

asystenta cofania monitorującego prze-

strzeń za samochodem, kamerę cofania, 

światła LED z  funkcją wykrywania pojaz-

dów jadących z naprzeciwka, co zapobiega 

oślepianiu innych uczestników ruchu, au-

tomatyczną klimatyzację, skórzaną kierow-

nicę wielofunkcyjną, czujniki zmierzchu 

i deszczu oraz doświetlanie zakrętów.

Szczególnie układy asystujące zasługują 

na uwagę, ponieważ świetnie się sprawują 

i wspomagają kierowcę podczas długich tras, 

często wyręczając go w rutynowych czynno-

ściach, jak przełączanie świateł lub włączanie 

wycieraczek. Systemy bezpieczeństwa mogą 

zapobiec wypadkom, chroniąc fi rmę przed 

stratami. Rozbudowany system multimedial-

ny umili i ułatwi pracę przez szybkie wybie-

ranie numeru telefonu czy głosowe wybiera-

nie celu podróży w nawigacji.

Wielozadaniowiec

MAN TGE ma szeroko otwierane boczne 

drzwi oraz płaską ścianę grodziową, co po-

zwala wygodnie wsunąć paletę przy pomo-

cy wózka widłowego. Ułatwieniem w pracy 

jest też niski tylny próg znajdujący się na 

wysokości 39 cm nad jezdnią oraz niski 

próg przy drzwiach bocznych – w wersjach 

osobowych ułatwiający wsiadanie. Tyl-

ne drzwi mogą otwierać się o kąt 270° i są 

zabezpieczone magnesami, co zapobiega 

niekontrolowanemu zatrzaśnięciu się albo 

uszkodzeniu drzwi na przykład pod wpły-

wem silnego wiatru. 

W  salonie w  Wolicy można dokładnie 

obejrzeć sobie różne wersje zabudów. Są 

tam m.in.: uniwersalny kontener miesz-

czący 8 europalet na podwoziu z pojedyn-

czą kabiną, otwarta skrzynia na podwoziu 

z pojedynczą oraz podwójną kabiną, izoter-

ma piekarnicza na podwoziu z pojedynczą 

kabiną oraz zabudowa Motowektor i Carpol 

do transportu międzynarodowego o pojem-

ności 10 europalet.

W wersjach z podwójną kabiną na tylnej 

kanapie podróż jest wygodna. Z  tyłu jest 

wystarczająco miejsca.

Czas pokaże czy MAN TGE będzie strza-

łem w dziesiątkę i czy klientów przyciągnie 

oferta serwisu i obsługa wywodząca się z sa-

mochodów ciężarowych. Na pewno uzupeł-

nienie oferty o lżejszy samochód dostawczy 

pozwoli obecnym klientom na ujednolice-

nie fl oty. ▐

Damian Dziewicki
Fot. M. Ganiec

Uroczyste przecięcie wstęgi przez przedstawicieli MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Polska
podczas otwarcia pierwszego salonu dla MAN-a TGE w Polsce.

Zabudowy MAN-a TGE, podobnie jak Craftera, mogą być produkowane  w zakładzie 
we Wrześni lub przez niezależne firmy zabudowujące. 

MAN-a TGE żadnej pracy się nie boi, od prawej: międzynarodówka, kontener uniwersalny 
i otwarta skrzynia z pojedynczą kabiną.

TGE w wersji furgon z najmocniejszym silnikiem.
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Oba testowane modele były w  wersji 

z podwyższonym dachem, ze średniej 

długości nadwoziem i  z  najmocniej-

szymi dostępnymi silnikami. W  Sprinterze 

za napęd odpowiadał doładowany silnik 

Diesla 3.0 V6 o  mocy 190 KM i  440 Nm

momentu obrotowego, zaś pod maską 

w  Craft erze znajdował się mały, czterocy-

lindrowy silnik 2.0 TDI o  mocy 177 KM 

i  410 Nm momentu obrotowego. Oba sa-

mochody były bardzo żwawe i  miały spo-

ry zapas mocy. Pod obciążeniem Craft er 

sprawiał wrażenie trochę bardziej ospałego, 

w Sprinterze nie dało się odczuć załadunku.

Prosto i prościej

Kabiny obu modeli są podobnych roz-

miarów, a  na kanapie zabierzemy spokoj-

nie dwóch pasażerów w trasę. Oba pojazdy 

miały także duży schowek pod siedzeniami 

pasażerów, ale w  Sprinterze trzeba unieść 

całą kanapę, aby się do niego dostać, co 

uniemożliwia wyjęcie rzeczy, gdy wieziemy 

pasażera. W  Craft erze mamy możliwość 

podniesienia jednego siedziska, co popra-

wia funkcjonalność tego schowka. 

Wnętrze Volkswagena jest nowoczesne 

i  typowe dla marki. Wszystko jest tam, 

gdzie powinno, czyli pod ręką. Na pewno 

się odnajdziemy, jeśli jeździliśmy wcześniej 

samochodem tego koncernu. Na konso-

li centralnej znajduje się duży, dotykowy 

ekran z intuicyjnym menu, po którym łatwo 

się poruszać. Można sprawdzić informacje 

o  stanie samochodu, włączyć dodatkowe 

funkcje, ustawić nawigację lub obsługiwać 

multimedia. Przyciskami pod ekranem 

można sterować podstawowymi funkcjami, 

takimi jak: klimatyzacja, podgrzewanie sie-

dzeń czy czujniki parkowania. 

W Craft erze znajduje się gniazdo USB pod 

szybą po stronie kierowcy oraz gniazdo 12 V 

po stronie pasażera. To bardzo dobre rozwią-

zanie, bo wiele osób korzysta z dodatkowych 

urządzeń w samochodzie, a prowadzenie kabla 

ładowarki z gniazda zapalniczki albo z gniazda 

przy podłodze nie jest wygodne, szczególnie, 

że fabryczne kable ładowarek są coraz krótsze. 

Bardzo dużo funkcji obsłużymy przy pomo-

cy wielofunkcyjnej kierownicy oraz ekranu 

między zegarami. Możemy tam podejrzeć 

spalanie, nawigację, właśnie odtwarzaną mu-

zykę czy książkę telefoniczną naszego telefo-

nu, żeby do kogoś zadzwonić, o ile oczywiście 

połączymy samochód z telefonem przez Blue-

tooth. Na kierownicy znajduje się też przycisk 

Pojedynek gigantów
VW Crafter kontra Mercedes Sprinter. Walka trochę nierówna, bo pierwszy 
to nowa samodzielna konstrukcja Volkswagena, a drugi to odświeżany model 
Mercedesa znany już od kilku lat. 

W oczy rzucają się żółte poręcze ułatwiające wchodzenie do ładowni Craftera i opcjonalne, 
ale przydatne listwy do mocowania ładunku na ścianach ładowni w Sprinterze. 
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uruchamiający sterowanie głosem, które uła-

twia uruchamianie nawigacji lub wybieranie 

kontaktu, do którego chcemy zadzwonić, ale 

jak to z  tą funkcją bywa – nie działa perfek-

cyjnie. 

Po wejściu do Mercedesa pierwsze wra-

żenie jest bardzo dobre. Wnętrze nie jest 

tak nowoczesne jak w VW, ale to też starsza 

konstrukcja. Niestety, następujące potem 

odczucia są trochę gorsze, ponieważ gdy 

chcemy uruchomić nawigację lub połączyć 

telefon z samochodem wszystko okazuję się 

trudne w  obsłudze. Główny ekran nie jest 

dotykowy i  obsługa funkcji z  nim związa-

nych jest uciążliwa i  trochę niedzisiejsza, 

szczególnie, że samochód oferuje mnóstwo 

funkcji. Panel centralny znajduje się za da-

leko od kierowcy. Trzeba oderwać wzrok 

i uwagę od drogi, aby znaleźć i wcisnąć od-

  Mercedes Sprinter 319  Volkswagen Crafter
  CDI BlueTEC Furgon 35

Dmc (kg) 3500 3500
Masa własna (kg) 2416 2266
Ładowność (kg) 1084 1234
Objętość ładowni (dm3) 10,5 11,3
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) 653 570
Wymiary tylnych drzwi:
 szerokość/wysokość (mm) 1565/1840 1552/1840
Szerokość bocznych drzwi (mm) 1300 1311
Rozstaw osi (mm) 3665 3640
Średnica zawracania (m) 13,6 13,6
Długość/szerokość/wysokość (mm) 5926/1993/2652 5986/2040/2590
Liczba miejsc 3 3
Silnik 3.0 V6 CDI 2.0 TDI
Rodzaj paliwa olej napędowy  olej napędowy
Liczba cylindrów 6  4
Pojemność (cm3) 2987 1968
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 190/140/3800 177/130/3600
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min)  440/1400÷2400 410/1500÷2000
Liczba biegów/typ skrzyni 7/automatyczna 6/ręczna
Cena wersji podstawowej netto (zł) 121 200 114 027
Cena wyposażenia dodatkowego netto (zł)  63 444 52 311
Cena wersji testowej netto (zł) 185 956  166 338

Nowoczesne i dobrze rozplanowane wnętrze Volkswagena i przestronne Mercedesa.

Gadżety ułatwiające załadunek: magnes trzymający drzwi w Crafterze i przycisk od bardzo 
pomocnych elektrycznie sterownych drzwi w Sprinterze.
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biegi także samemu. Jedynie tryb ECO za 

mało ogranicza moc samochodu, zamiast 

trzymać się niższych obrotów, samochód 

jedynie wolniej reaguje na gaz, ale przy 

mocnym wciśnięciu pedału przyspiesze-

nia z opóźnieniem redukuje bieg i uwalnia 

pełną moc, mimo że tego nie potrzebujemy. 

Jest to trochę nieintuicyjne, ponieważ sa-

mochód ma dwie natury w  jednym trybie 

np. przy wyprzedzaniu przy 2 tys. obrotów 

nagle silnik wkręca się na 4 tys. Po wyłącze-

niu trybu ECO jeździ się dużo lepiej. Samo-

chód reaguje natychmiast na gaz i  mamy 

lepszą kontrolę nad mocą, która jest dostęp-

na w bardziej liniowy sposób. 

W Craft erze mieliśmy manualną 6-stop-

niową skrzynię, która działa gładko i precy-

zyjnie. Oba samochody mają krótkie biegi, 

więc w  mieście automat bardzo ułatwia 

jazdę. W  trasie nie ma to już większego 

znaczenia, bo zwykle połykamy kilometry 

na najwyższym biegu. Natomiast bardzo 

przydatną funkcją okazał się aktywny tem-

pomat, w który wyposażony był testowany 

Craft er. Oba samochody są wygodne, ale ze 

Sprintera można nie wysiadać, jazda nim 

w  ogóle nie męczy. W  trasie przy prędko-

ściach 100÷120 km/h spalanie według da-

nych z  komputera wyniosło w  Mercedesie 

11 l/100 km, a w Volkswagenie 7,8 l/100 km.

Craft er poza miastem przy bardzo eko-

nomicznej jeździe i  prędkości do 90 km/h 

spalił 6,5 l/100 km, Sprinter w  podobnych 

warunkach, ale bez ingerencji w  zmianę 

biegów skrzyni spalał 9,8 l/100 km. 

W  mieście oba samochody sprawdzają 

się dobrze. Przewagą Sprintera jest krótki 

przód, który sprawia, że samochód jest bar-

dzo zwinny. W Craft erze na ekranie wyświe-

tla się wizualizacja otoczenia pojazdu, co jest 

bardzo pomocne podczas manewrowania, 

oraz kamera cofania, która jest skierowana 

bardziej w  tył niż w  Mercedesie i  daje lep-

szy obraz sytuacji za samochodem, szcze-

gólnie przy wyjeżdżaniu tyłem z  wąskiej 

uliczki. Średnie spalanie w  mieście według 

wskazań komputera w Mercedesie wyniosło 

12,5 l/100 km, a w Volkswagenie 8,5 l/100 km 

bez ładunku i 10 l/100 km z ładunkiem.

Remis

Przestrzeń ładunkowa w  obu samocho-

dach jest podobnej wielkości, a  do standar-

dowych uchwytów w podłodze możemy do-

kupić listwy na ścianach, aby jeszcze lepiej 

dopasować mocowanie ładunku do swoich 

potrzeb. Testowany Mercedes był wyposażo-

ny w  elektrycznie sterowane boczne drzwi, 

które znacznie ułatwiają załadunek szczegól-

nie, gdy kierowca jest sam, ponieważ może-

my je otworzyć z kluczyka. Warto zaznaczyć, 

że Volkswagen ma najszersze drzwi w klasie, 

przez które z łatwością załadujemy paletę przy 

użyciu wózka widłowego. Kąt otwarcia tyl-

nych drzwi w Mercedesie wynosił 180 stopni, 

w Volkswagenie prawie 270 – a otwarte drzwi 

są dodatkowo unieruchamiane przez magne-

sy. Próg ładowni w  Volkswagenie jest nieco 

niżej niż w  Mercedesie dzięki napędowi na 

przód, przez co wejście na pakę Craft era wy-

maga mniej wysiłku. Na razie nie wiadomo, 

o ile wyżej będzie podłoga w Craft erze z na-

pędem na tył. 

Podsumowując, Sprinter z takim wyposaże-

niem jest wygodniejszy w dłuższych trasach, 

ale więcej pali, a  do jego obsługi trzeba się 

przyzwyczaić. Craft er jest bardzo nowoczesny 

i  intuicyjny, a  apetyt silnika na olej napędo-

wy skromny. Wybór jest trudny, szczególnie 

przez liczbę wyposażenia dodatkowego, które 

można w obu samochodach dostosować do-

kładnie do swoich potrzeb. Może wątpliwości 

rozwieje następna generacja Mercedesa Sprin-

tera, bo w tej chwili jest remis. ▐

Damian Dziewicki
Fot. D. Dziewicki

Plusy i minusy

 Mercedes Sprinter

spory zapas mocy
doskonałe prowadzenie
komfort w trasie

konsola centralna za daleko od kierowcy
niedzielona kanapa pasażerów
tylne drzwi ładowni otwierane tyko o 180O 

Volkswagen Crafter

nowoczesne wnętrze
niskie progi ładowni
niskie spalanie

ciężkie drzwi boczne
przeciętna wygoda w długich trasach
75-litrowy zbiornik paliwa 

powiedni przycisk. Tak jak w  Craft erze do 

dyspozycji mamy funkcję obsługi telefonu 

poprzez deskę rozdzielczą i  kierownicę, co 

w  takich samochodach jest podstawą oraz 

podobnie jak w  Volkswagenie obsłużymy 

większość funkcji przy pomocy przycisków 

na kierownicy i  ekranu między zegarami. 

Na panelu centralnym znajdziemy nawet 

klawiaturę telefonu. Sprinter również oferu-

je wiele schowków oraz klips do dokumen-

tów, który może być przydatny w pracy. 

Szczegóły

Odczucia z  jazdy tymi samochodami są 

podobne, ale diabeł tkwi w  szczegółach. 

Oba były wyposażone w automatykę świateł 

i  wycieraczek, co zwalnia kierowcę z  kilku 

obowiązków. Oba miały też amortyzowane 

fotele poprawiające wygodę w trasie. Sprin-

ter był wyposażony w 7-stopniowy automat, 

który świetnie się sprawdza i szybko wyczu-

wa intencje kierowcy, ale można zmieniać 

Pomocne w pracy gniazdo USB do ładowania urządzeń mobilnych na półce pod szybą Craftera 
oraz klips na dokumenty na konsoli centralnej Sprintera. 

Wygodnym rozwiązaniem jest schowek pod kanapą dla pasażerów. W Crafterze można zajrzeć 
do środka, odchylając tylko jedno siedzisko, w Sprinterze trzeba odchylić całą kanapę.
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Najlepsze oświetlenie do wszystkich typów samochodów 
dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych  

lampy do wind załadunkowych

W151
W152

lampy zespolone przednie i tylne
ze światłem pozycyjnym o efekcie neonu

lampy zespolone typu hamburger
z dynamicznym kierunkowskazem

lampy zespolone tylne
z dynamicznym kierunkowskazem

lampy pozycyjne przednie i tylne 
oraz boczne z kierunkowskazem

diodowe, żarówkowe i hybrydowe
lampy zespolone tylne

W169 W145 W146 W172

W161

W137W153

W150

W150DD
W154

W138

zobacz więcej na


