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Mercedes-Benz Uptime
 + Optymalizacja transportu Fleetboard
 + Obsługa klienta w czasie rzeczywistym

Ekonomiczność jest sumą wielu detali
Usługa Mercedes-Benz Uptime jest dostępna jako opcja do każdej Umowy Serwisowej Mercedes-Benz oraz jako oddzielny 
produkt. Można ją łączyć ze wszystkimi usługami Fleetboard. W połączeniu z Truck Data Center; dla Actrosa wyposażenie 
standardowe z możliwością rezygnacji, dla Arocsa i Antosa wyposażenie dodatkowe. Zarządzanie transportem Fleetboard 
dostępne na życzenie.

www.mercedes-benz.com/roadeffi  ciency
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Czas dyskusji
Pod koniec maja Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję Pakietu Mobilności, 

który ma regulować zasady działania transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej. 

Jego głównym celem jest likwidacja dumpingu socjalnego, poprzez zrównanie płac kierow-

ców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wynagrodzeniami otrzymanymi za tę samą pracę 

na Zachodzie oraz poprawa warunków ich pracy. Dodatkowo ma zlikwidować powstawanie fi kcyj-

nych fi rm, w celu obchodzenia przepisów.

Zgodnie z nową propozycją już po 3 dniach pobytu za granicą kierowcy będą traktowani jak 

pracownicy delegowani w danym miesiącu, czyli będą podlegali prawu państwa UE, w którym 

właśnie się znajdują, i będą wynagradzani zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym kraju.

Zmiany mają dotyczyć również kabotażu. Do tej pory wolno było wykonać trzy takie kursy 

w ciągu 7 dni. Komisja chce znieść limit operacji, za to czas skróci się do 5 dni.

Pakiet zakłada także zmiany zasady odbioru czasu wolnego przez kierowcę. Kierowca ma 

spędzać weekendy poza pojazdem, np. w hotelu. Co 3 tygodnie ma też obowiązkowo zjeżdżać 

do domu.

Wszystkie te zmiany prowadzą do jednego – wzrostu kosztów działalności polskich firm, które 

na europejskim rynku transportu drogowego cały czas odgrywają dominującą rolę. W efekcie 

sporo naszych przedsiębiorców może 

zostać wyeliminowanych z gry. Szkoda, 

że urzędnicy unijni nie wzięli pod uwagę 

różnic w systemach płacowych i poziomie 

rozwoju poszczególnych państw człon-

kowskich.

Z drugiej strony brak kierowców już 

stawia firmy transportowe przed koniecz-

nością wypłacania sporych wynagrodzeń. 

W transporcie długodystansowym mie-

sięczne dochody dochodzą do 8 tys. zł. 

Biorąc pod uwagę średnią krajową, mało 

to nie jest. 

Natomiast zupełnie nierealny wydaje się 

postulat dotyczący spędzania weekendów 

w hotelach. Przede wszystkim brakuje 

odpowiedniej infrastruktury przy autostradach. Poza tym częste kradzieże przewożonych 

towarów, nie pozwalają na taki komfort. Kierowca spędzając noc w szoferce, pełni też rolę 

strażnika przewożonego ładunku, często o bardzo wysokiej wartości.

Zdaniem ZMPD stanowisko Komisji Europejskiej jest niezgodne z deklarowaną w Białej 

Księdze Transportu liberalizacją rynku transportowego. Na razie trwają konsultacje społeczne 

– jest więc czas na dyskusje i zgłaszanie zmian. Warto go wykorzystać. Jest na to 12 miesięcy. 

Jeśli prace będą przebiegać według planu, nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2021 r. 

(ale dopuszcza się też scenariusz, w którym nowe prawo wejdzie w życie wcześniej: 2019–2020 r.)

Transport jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. 

Do 2050 r. transport pasażerów ma wzrosnąć o ok. 40%, a towarów nawet do 60%. 

Warto zadbać o ten rynek. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Bandag jest częścią Grupy Bridgestone

Technologia 

bieżnikowania ciesząca się 

największym zaufaniem 

na świecie.

Byliśmy pionierami. Jesteśmy liderami.
Wciąż rozwijamy tę technologię.

Światowej klasy jakość i niezawodność 

od Twojego lokalnego specjalisty.

Dowiedz się więcej
www.bandag.pl



W  tym roku organizatorzy przy-

 pomnieli, że zanim transport się 

 zmechanizował, kluczową rolę 

odgrywały w  nim zwierzęta. Dzięki ekipie 

z  Driving.pl po raz pierwszy w  13-letniej 

historii zlotu pojawiły się żywe konie. Or-

ganizatorzy przygotowali niesamowite wi-

dowisko. Można było podziwiać powożenie 

(tuningowanymi) zaprzęgami.

Były również koncerty, kaskaderskie po-

kazy na motocyklu oraz drift ujące cięża-

rówki. Oczywiście głównymi bohaterami 

zlotu były ciężarówki, które przyjechały do 

Polskiej Nowej Wsi z  całej Europy: m.in. 

z Norwegii, Holandii, Czech, Słowacji i Nie-

miec. Ci ostatni przybyli w tym roku wyjąt-

kowo licznie. Po raz pierwszy na zlocie była 

również Scania z Łotwy. 

Z roku na rok przybywa w naszym kraju fa-

nów tuningu ciężarowego, a po drogach jeździ 

coraz więcej rzucających się w oczy, oryginal-

nie przyozdobionych pojazdów. Wśród ponad 

pięciuset aut, jakie się w  tym roku pojawiły 

w  Polskiej Nowej Wsi, nie zabrakło premier 

i aut pierwszy raz biorących udział w Master 

Trucku, m.in. trzy nowe auta od Repińskiego, 

DAF „Alien” od Tom-Techa – najpiękniej-

sza ciężarówka zlotu zdaniem publiczności 

(II miejsce w  konkursie Marter Truck), Ma-

tras ze swoją Scanią (III w konkursie publicz-

ności) oraz Morawiec z rogatym MAN-em. ▐

KD
Fot. Studio Brawo

Amerykańskie 
trucki zawsze 

przyciągają rzesze fanów. 

Scania „Dywizjon 303” Repiński Transport  
w tym roku zdobyła najwyższe 
wyróżnienie Master Truck 2017.

Weekend 
wrażeń
Pod koniec lipca odbyła się 
już 13. edycja zlotu pojazdów 
tuningowanych Master Truck. 
I tym razem tradycji stało się 
zadość. Było gorąco i mokro. 
Na przemian świeciło 
słońce i padał deszcz.

Klasyfikacja generalna 
Master Truck 2017

1. Nr 10 Scania „Dywizjon 303” Repiński Transport
2. Nr 229 DAF „Alien” TOM-TECH 
3. Nr 1 DAF „Vader” TOM-TECH 
4. Nr 435 Scania „Las Vegas” PIERRE HAL
5. Nr 2 Scania „Red Rose” KLANATRANS

Ciężarówka Publiczności 2017

1. Nr 229 DAF „Alien” TOM-TECH
2. Nr 31 Scania DREWNOLAND
3. Nr 502 Scania MATRAS

Tom Tech przywiózł na zlot 3 ciężarówki. DAF „Alien” zgarnął dwie nagrody. To niezaprzeczalny faworyt 
publiczności i zdobywca drugiego miejsca w konkursie Master Truck 2017. DAF „Vader” tej firmy zdobył 
natomiast trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej (to ubiegłoroczny zwycięzca – Master Truck 2016). 
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DOM-TRANS, POLSKA. 
DOM-TRANS KORZYSTA Z SYSTEMU RENAULT TRUCKS 

OPTIFUEL INFOMAX DO ZBIERANIA I ANALIZOWANIA 

UTRZYMANIA ORAZ NAPRAWY.

INFOMAX DOSTARCZA DANE,  
KTÓRE POZWALAJĄ ZMNIEJSZYĆ 
SPALANIE, A PRZEZ TO PODNOSI 
ZYSKOWNOŚĆ FIRMY

renault-trucks.pl



C iągnik siodłowy Scania G340 napę-

dzany skroplonym gazem ziemnym 

(LNG) jest w ofercie szwedzkiej marki 

od kilku lat. Znajduje nabywców m.in. w Ho-

landii, gdzie pomimo okresowych wahań 

1 kg LNG kosztuje w ostatnich latach prze-

ciętnie o 0,30 euro mniej niż 1 l oleju napę-

dowego, a  pozwala przebyć samochodem 

podobny dystans. Korzyści odnosi zatem nie 

tylko środowisko naturalne, ale i przewoźnik. 

Gaz ziemny w postaci ciekłej ma te same 

zalety, co sprężony: spalanie go w  silniku 

znacząco redukuje emisję szkodliwych ga-

zów. Do tego stopnia, że zbędne są kłopotli-

we w eksploatacji katalizator SCR oraz fi ltr 

cząstek stałych, a pojazd i tak spełnia Euro 6.

Zarazem LNG sprawia, że zasięg samo-

chodu jest porównywalny z  tym, jaki mają 

pojazdy na olej napędowy czy benzynę. Za 

jednym zamachem otrzymujemy pojazd 

ekologiczny i praktyczny. 

Z dołu ta sama

LNG jest przechowywany w zbiornikach 

kriogenicznych, swego rodzaju „termo-

sach” utrzymujących go w wypadku Scanii 

w  temperaturze –132°C pod ciśnieniem 

10 barów. Dwa, symetrycznie rozmiesz-

czone wzdłuż ramy zbiorniki mają łączną 

pojemność około 290 kg. Oba są napełnia-

ne przez jeden zawór, zainstalowany przy 

zbiorniku znajdującym się po stornie kie-

rowcy. Zbiorniki dostarcza amerykańska 

fi rma Chart Industries. Scania zapewnia, 

że umożliwiają przebycie na jednym tan-

kowaniu do 1100 km. 

Paliwo podawane jest do silnika w stanie 

gazowym, po drodze ze zbiornika prze-

chodzi przez parownik i  reduktor. 5-cy-

lindrowy, 9-litrowy silnik gazowy OC09 

ma zapłon iskrowy. Bazuje na doskonale 

znanej użytkownikom jednostce DC09 

o  zapłonie samoczynnym. Obie mają ten 

sam blok, odmienne są głowice. Niemniej 

ponad 80% części jest wspólne – kłania się 

słynny system modułowy Scanii. Gazowy 

silnik został wyposażony w układ zasilania 

Bosch z  sekwencyjnym wtryskiem. Silnik 

ma turbosprężarkę i  chłodnicę powietrza 

doładowującego. Występuje w  wersjach 

o mocy 320 lub 340 KM. Mocniejsza z nich 

osiąga maksymalny moment obrotowy 1600 

Nm i odpowiada w praktyce wysokoprężnej 

jednostce o identycznym momencie obroto-

wym i mocy 320 KM. 

Do niedawna gazowe Scanie występo-

wały jedynie ze skrzynkami ręcznymi lub 

automatycznymi. Obecnie jest również 

Lepiej na gazie?Lepiej na gazie?
Uruchomienie terminalu gazowego w Świnoujściu 
jest zachętą do inwestowania w Polsce w paliwa 
alternatywne. Kolejny powód podsuwa Scania, 
która wprowadza na nasz rynek ciężarówki na LNG. 

Scania G340 LA4×2MNA zasilany LNG

Dmc zestawu (t) .....................................................................40
Dmc ciągnika (t) .....................................................................19
Masa własna ciągnika (t) ................................................... 7,46
Rozstaw osi (mm) ............................................................. 3700
Typ silnika .................................................................OC09 102
Liczba i układ cylindrów ........................................................R5
Pojemność (dm3) ...................................................................9,3
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ................... 340/250/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) .......1600/1100÷1400
Skrzynia biegów ..... zautomatyzowana GRS895R 12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej ...................................... 2,71:1
Przeglądy ................................... co 30 tys. km wymiana świec
Gwarancja ......................................................................... 1 rok

Dwa kriogeniczne zbiorniki po obu stronach ramy 
mieszczą łącznie około 290 kg gazu, który wystarcza do 
przejechania 1100 km. Zawór do tankowania jest tylko 
przy zbiorniku z lewej strony. 

www.truck-van.pl
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możliwość zamontowania skrzyni zauto-

matyzowanej ze sterowaniem Scania Opti-

cruise. 

Jak każda „piątka”

Gazowy ciągnik z niską kabiną sypialną 

serii G oraz naczepą kurtynową Wielton 

wydaje się odpowiednim pojazdem do 

ruchu krajowego. Nawet przy obecnej 

liczbie stacji LNG, których jest „aż trzy”: 

w Warszawie, Olsztynie i Śremie, z łatwo-

ścią można znaleźć pracę dla takiego ze-

stawu. 

W  krótkiej, dwu-, trzydniowej trasie 

można przyzwoicie wypocząć na pojedyn-

czej leżance. Tunel silnika może w tym wy-

padku służyć za „strefę czystości”, gdzie nie 

wchodzi się w butach. Do kabiny prowadzą 

tylko 3 stopnie, zatem ciężka dystrybucja 

też będzie dla Scanii odpowiednim zaję-

ciem. Wykończenie wnętrza jest typowe 

dla odchodzącego w  przeszłość pokolenia 

ciężarówek z  Södertälje. Kierowcy pew-

nie z  przyjemnością odnotują, że gazowy 

ciągnik niczym się w środku nie różni od 

zwykłego na olej napędowy. Tablica roz-

dzielcza jest nieskomplikowana, a  wskaź-

nik poziomu paliwa taki sam, jak w innych 

Scaniach. 

Po uruchomieniu silnika zauważą nato-

miast, że w kabinie jest ciszej. Kultura pra-

cy gazowca jest porównywalna z  silnikiem 

benzynowym. Można przekonać się, co 

straciliśmy wraz z  ostatnimi ZIŁ-ami 130 

i  Starami 29. Naturalnie silnik Diesla jest 

sprawniejszy, bardziej oszczędny itp. itd., ale 

miło powspominać. 

12-biegowa skrzynia pozwala wykorzy-

stać możliwości drzemiące w  silniku. Ze-

staw zachowuje się na drodze tak, jak każdy 

inny o zbliżonych osiągach. 340 KM ucho-

dzi dziś za moc nader umiarkowaną. Scania 

broni się wysokim momentem obrotowym, 

który w  silniku gazowym pojawia się już 

przy 1100 obr/min. W  tym egzemplarzu 

zleceniodawca zaryzykował nawet wyjątko-

wo „szybkie” przełożenie mostu: 2,71. Kie-

rowcy, którzy lubią spokojną, płynną jazdę 

nie będą mieli zastrzeżeń. W roli zwalniacza 

występuje retarder Scania R3500. 

Z trudnych najłatwiejszy?

Naczepa nowej generacji Curtain Master 

fi rmy Wielton jest stosunkowo lekka. Ma 

plandekę, którą można szybciej rozsunąć 

i zasunąć, co skraca czas załadunku i rozła-

dunku. Dach można przesunąć do przodu 

lub do tyłu. Zabudowa jest bardziej szczel-

na. Zalety te doskonale pasują do nowator-

skiego ciągnika zasilanego LNG, który łączy 

cechy trudne do pogodzenia: wysoką uży-

teczność i niską emisję spalin. 

Rzecz bowiem polega na komplekso-

wym podejściu. Przejście na paliwa alter-

natywne najlepiej udaje się wówczas, gdy 

odpowiednio dobrany do zadań pojazd 

spotka się z  właściwą infrastrukturą do 

tankowania, czerpiącą paliwo ze źródeł lo-

kalnie najdogodniejszych: tak pod wzglę-

dem ochrony środowiska naturalnego, jak 

i  dostępności przy zachowaniu rozsądne-

go poziomu kosztów. Gaz ziemny – sprę-

żony czy skroplony – ma sporą przewagę 

nad innymi paliwami, gdyż dość łatwo go 

pozyskiwać, transportować i  tankować. 

Dostosowanie pojazdu do zasilania gazem 

również jest banalnie proste, a  produ-

cenci instalacji i  silników gazowych mają 

doświadczenie liczone nie w  latach, ale 

dziesiątkach lat. Ponadto pojazd gazowy 

ma umiarkowane wymagania serwisowe. 

Konstrukcja instalacji na wiele sposobów 

zapobiega powstawaniu uszkodzeń, a gdy-

by do nich doszło – eliminuje ich skutki 

praktycznie do zera. 

Scania ma przeszło 20-letnie doświad-

czenie w stosowaniu paliw alternatyw-

nych. W tym czasie wprowadziła wiele 

innowacji związanych z ekologicznym 

transportem. Proponuje narzędzia, które 

umożliwiają ocenę skutków wprowadzenia 

takich samochodów do fl oty z punktu wi-

dzenia redukcji jej wpływu na środowisko 

naturalne z  uwzględnieniem osiąganego 

zysku. Chwali się rozwiązaniami dostęp-

nymi „tu i teraz”. Ciągnik na LNG jest jed-

nym z nich. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Scania

Wielton Curtain Master jest podstawowym modelem nowej 
generacji naczep. Wyróżnia się wygodą obsługi i równoważy 
trwałość i niską masę własną.  

Na razie w Polsce są tylko trzy stacje LNG, 
ale co pewien czas pojawiają się zapowiedzi rychłego 
zwiększenia ich liczby, w pierwszym rzędzie mają 
wyrastać przy autostradzie A2. 

Wszystko, co lubią kierowcy, żadnych fanaberii. Wskaźnik paliwa w gazowcu 
jest taki sam, jak w każdej innej Scanii. 
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Kolejny gazowiec 
w PGK Śrem

PGK Śrem od lat inwestuje w pojazdy CNG. 
Ma również własną stację. Niedawno flota tego 
przedsiębiorstwa powiększyła się o śmieciarkę 
na podwoziu gamy D napędzaną gazem ziemnym. 
To pierwszy pojazd z napędem CNG Renault 
Trucks sprzedany w Polsce.

P rzekazane D 26 Wide 

P6×2/6 CNG napędza 

silnik Cumminsa NGT9 

o  pojemności 8,9 l. Osiąga on 

moc 325 KM oraz maksymal-

ny moment obrotowy 1360 Nm 

w zakresie od 1300 do 1400 obr/

min. Automatyczna, 6-biegowa 

skrzynia biegów Allison 3200V 

ze zmiennikiem momentu ob-

rotowego, dzięki przełożeniu 

1,93, zapewnia bardzo dobre 

parametry trakcyjne. Sterowa-

na jest panelem przyciskowym 

w kabinie. 

Obsługa tego pojazdu nie 

różni się niemal niczym w sto-

sunku do D Wide zasilanego 

jednostką wysokoprężną. Róż-

nica jest tylko podczas tanko-

wania. Zbiorniki gazu ziem-

nego umieszczone są po obu 

stronach ciężarówki i  osłonięte 

pokrywami z  tworzywa sztucz-

nego. Pojazd oferowany jest 

z  sześcioma butlami z  CNG, 

co odpowiada 90 l ON (zasięg 

ponad 300 km) lub ośmioma 

– równowartość energetyczna 

120 l oleju napędowego. 

Symboliczne przekazanie kluczyków w siedzibie Renault Trucks Polska 
w Młochowie, od lewej: Martin Lundstedt – prezes & CEO Volvo Group, 
Paweł Wojna – prezes PGK Śrem, Bruno Blin – prezes Renault Trucks oraz 
Artur Bartosiewicz, szef działu sprzedaży podwozi w Renault Trucks Polska.

Obserwujemy bardzo duże zaintereso-
wanie pojazdami z napędem gazowym, 
a to ze względu na ich liczne zalety. 
Wprawdzie są droższe w zakupie od 
tych zasilanych olejem napędowym, ale 
w branży komunalnej pojazdy eksploatu-
je się ok. 15 lat. Koszt paliwa gazowego 
jest o ok. 30% niższy niż w przypadku 
diesla, różnica w cenie zakupu zwraca 
się więc po ok. 5 latach, potem to już 
czysty zysk. Poza tym silnik gazowy nie 

emituje cząstek stałych, więc na długie lata odpada problem związa-
ny z zanieczyszczeniem powietrza. Jest też o wiele cichszy od wy-
sokoprężnego, a więc mniej uciążliwy dla otoczenia. Przedsiębiorcy, 
którzy już korzystają z pojazdów CNG, mówią też, że zniknął pro-
blem kradzieży paliwa. To wszystko jest potwierdzone w praktyce.

Artur Bartosiewicz, 
szef działu sprzedaży podwozi w Renault Trucks Polska

www.truck-van.pl

9/201710 TruckTruckVanVan&

KOMUNALNEKOMUNALNEPrezentacja Prezentacja 



rurę z  osłoną termiczną. Masa 

tego podwozia wynosi 7940 kg, 

a dmc pojazdu 26 000 kg. Przy-

stosowanie kabiny do roli śmie-

ciarki, poza instalacją monitora 

kamery cofania i  sterowników 

do obsługi zabudowy, objęło też 

zainstalowanie na tunelu silnika 

trzeciego, środkowego fotela. ▐

KD
Fot. J. Dynek, Renault

Przednia oś zawieszona jest na 

parabolicznych resorach pióro-

wych współpracujących ze sta-

bilizatorem, natomiast całe tylne 

zawieszenie jest pneumatyczne, 

wyposażone w  zdalne poziomo-

wanie. Rozstaw osi to 4100 mm 

(od 1 do 2, napędzanej). Rama 

w obszarze tylnego mostu zosta-

ła wzmocniona pod zabudowę 

śmieciarką. Wydech ma pionową 

Zbiorniki gazu ziemnego zamontowano po obu stronach ciężarówki. 
Osłonięte są pokrywami z tworzywa sztucznego. Pojazd oferowany jest 
z sześcioma (zasięg ponad 300 km) lub ośmioma butlami z CNG. 

Dwukomorowa zabudowa NTM charakteryzuje się niską masą własną, a co 
za tym idzie ładownością prawie 10 ton. Pojemność szerszej komory wynosi 
12,9 m3, a mniejszej 6,3 m3 przy całkowitej długości pojazdu 9700 mm.

D Wide 2,3 to gama pojaz-

dów o  bardzo mocnej kon-

strukcji, z wygodną, szeroką na 

2,3 m kabiną, przeznaczonych 

do wykonywania wielu zadań, 

m.in. jako nośniki nadwozi ko-

munalnych. Samochód o ukła-

dzie 6×2 ma napęd na drugą oś 

i  wleczoną, skrętną trzecią oś, 

co podnosi jego zdolności ma-

newrowe. 

Zabudowa śmieciarka fi rmy 

NTM została wyposażona w tyl-

ne urządzenia zasypowe z dwo-

ma oddzielnymi odwłokami, co 

całkowicie eliminuje mieszanie 

się frakcji. W  czasie jednego 

kursu może ona zbierać np. po-

segregowane odpady biodegra-

dowalne i z tworzyw sztucznych. 

Ma to ogromny wpływ na eko-

nomikę wykorzystania pojazdu.

Wyznaczamy 
kierunek

• Już teraz dostępne w sieci dystrybucji 

JOST – www.jost-polska.pl

• Gwarantowana jakość OEM

Bezpiecznie i łatwo dzięki JOST

Z jednego źródła: 

Oryginalne części zamienne 

do osi naczepowych 

Mercedes-Benz i JOST

www.jost-axle-systems.com

Engineered by

Mercedes-Benz

 Original 

Axle Parts
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S tosunkowo najwięcej kabin brygado-

wych trafi a do straży pożarnych. Sta-

łe zapotrzebowanie płynie również 

z  branży komunalnej i  energetycznej. Pew-

ną liczbę bierze wojsko. Kabiny brygadowe 

występują głównie w  średnich i  lekkich cię-

żarówkach. Są również żelaznym punktem 

oferty producentów samochodów dostaw-

czych. Jako, że nabywcy pojazdów towarowo-

-osobowych często używają ich podwozi jako 

nośników sprzętu, kabiny załogowe są rów-

nież w  wyposażeniu terenowych pojazdów 

specjalistycznych, których najbardziej zna-

nym reprezentantem jest niemiecki Unimog. 

Ciężko znaleźć

W  ciężkim segmencie rynku ciężaró-

wek kabiny załogowe należą do rzadkości. 

Najczęściej są oferowane jako odmiana 

mniejszych, niżej zawieszonych kabin sto-

sowanych w samochodach dystrybucyjnych 

i budowlanych. 

Właśnie tak postępuje Scania. Proponuje 

kabinę serii P w  wydłużonej, 4-drzwiowej 

wersji w  dwóch odmianach: krótszej mie-

rzącej 312 cm długości, która mieści maksy-

malnie 6 osób oraz długiej – 342 cm – prze-

znaczonej dla 8 osób. Wewnętrzna wysokość 

tych kabin wynosi 150 cm, a  szerokość tyl-

nej ławki 200 cm. Kabiny serii P mogą być 

stosowane z  silnikami 5- i  6-cylindrowy-

mi o  mocy od 250 do 450 KM. Modułowa 

konstrukcja ciężarówek Scania sprawia, że 

kabiny brygadowe można adaptować do 

różnorodnych podwozi, zarówno przystoso-

wanych do ruchu po drogach utwardzonych, 

jak i bezdrożach, z napędzanymi wszystkimi 

osiami i  kompletem blokad mechanizmów 

różnicowych. Stalowy zderzak, osłony refl ek-

torów czy płyta chroniąca chłodnicę i silnik 

od spodu to detale wyposażenia, które moż-

na zamówić, aby jeszcze lepiej dopasować 

pojazd do trudnych warunków eksploatacji. 

W związku ze stopniowym wprowadzaniem 

modeli nowej generacji, należy spodziewać 

się zmian w ofercie Scanii. Na razie gama ka-

bin P pozostaje bez zmian. 

Ciężarówki z  kabinami brygadowymi 

często stykają się z wymagającym terenem, 

o  czym przekonuje oferta Volvo. Najcięż-

szym modelem, do którego można zamówić 

taką szoferkę jest FMX, opracowany jako 

odmiana FM przeznaczona dla budownic-

twa, leśnictwa, energetyki i  innych branż 

mających na co dzień do czynienia z  bez-

drożami. Podwozia FMX występują z 2, 3, 4 

lub 5 osiami, w tym w wariantach 4×4 i 6×6. 

Dwóch mało
Kabiny brygadowe są cenione w wielu branżach, a jednak 
oferta producentów jest nader skąpa. Nikt bowiem nie kupuje 
ich w dużej liczbie. 

W przystosowanym do jazdy w trudnych warunkach 
Volvo FMX kabina brygadowa jest szczególnie użyteczna. 

Dwuosiowy Jelcz z podwójną kabiną jest skierowany głównie 
dla wojska, choć podwozie ma własności cenione również w zasto-
sowaniach cywilnych. 

Kabina brygadowa opracowana przez 
MAN-a jest montowana w modelach 
TGL i TGM. 

Scania proponuje kabiny brygadowe serii P, które mogą być montowane 
na różnych podwoziach z silnikami o mocy od 250 do 450 KM. 

Nowsze modele Unimoga, jak widoczny na zdjęciu U 423 muszą polegać na pomysłowości 
dostawców zabudów. Tu kabina dla pracowników stanowi część zabudowy roboczej. 
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Podobnie jak w  Scanii, brygadowa kabi-

na ma 4 drzwi. Poza tym lokuje się mniej 

więcej pośrodku między długą i krótką ka-

biną konkurentki: ma 7 miejsc siedzących, 

długość 330 cm i wysokość 159 cm. Ławka 

z tyłu ma 200 cm szerokości, jak w Scanii. 

W innych markach warto dopytać o do-

stępność kabin załogowych w  ciężkich 

pojazdach. Mogą być sprzedawane na spe-

cjalne zamówienie i nie występować w stan-

dardowej ofercie. 

Lżej wybierać

Znacznie większy wybór mają zaintereso-

wani lżejszymi podwoziami. Kabiny załogo-

we występują w: Iveco Eurocargo, MAN-ach 

TGM i  TGL, Renault serii D oraz Volvo FL. 

Paradoksalnie liczba miejsc w  brygadowych 

kabinach ciężarówek jest często mniejsza niż 

w samochodach dostawczych, a to z powodu 

przestrzeni jaką zabiera tunel silnika. Eurocar-

go, TGM, TGL i seria D mieszczą po 6 osób, 

tylko Volvo FL ma 7 miejsc. Kabiny brygado-

we w tym segmencie pojazdów są krótsze niż 

w ciężkim, ich długość całkowita nie przekra-

cza 300 cm, przykładowo w Renault D i Volvo 

FL wynosi 298 cm, a w MAN-ach 278,5 cm. 

Z  dołu ofertę zamykają samochody do-

stawcze o cechach ciężarówek i masie całko-

witej mieszczącej się w przedziale od 3,5 do 

Kabina załogowa Volvo FL. Płaska ławka sprawia, że łatwiej pomieścić 
wewnątrz ludzi z narzędziami, które mają ze sobą. 

Tatra TerrNo1 jest proponowana z kabiną brygadową głównie 
strażakom. Widoczna na zdjęciu zwykła rama podłużnicowa pełni 
funkcję pomocniczą: do niej montowana jest zabudowa . 

Model D nie jest jedyną ciężarówką 
w gamie Renault, która może mieć 
podwójną kabinę. 

Tylko najdłużej produkowany model Mercedesa Unimoga serii U 4000/U5000 
może być wyposażony w kabinę brygadową. Ma do 7 miejsc. 

www.truck-van.pl
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8,5 t: Nissan NT400 Cabstar/Renault Maxity 

oraz Fuso Canter i Isuzu serii N. Są to zwrot-

ne, lekkie pojazdy, których cechą wspólną są 

odchylane kabiny z wejściem przed osią ulo-

kowane nad silnikiem. Cabstar i Maxity wy-

stępują w wersjach o dmc 3,5÷4,5 t i mieszczą 

po 6 osób w  kabinach załogowych. Canter 

ma 6-osobowe kabiny w  modelach 3,5 t, 

natomiast 7-osobowe w  7,5-tonowych oraz 

6,5-tonowym wariancie z napędem 4×4. Isu-

zu proponuje kabinę 6-miejscową w modelu 

L35 Crew o dmc 3,5 t oraz 7-miejscowe w N35 

Crew (dmc 3,5 t) i  P75 Crew (dmc 7,5 t).

Wszystkie wymienione samochody mają ja-

poński rodowód i  doskonale nadają się do 

pracy w mieście, gdzie ich zwarte wymiary, 

zwrotność i znakomita widoczność z kabiny 

są bardzo przydatne. 

Gdzieś w niszy

Szczególną pozycję na rynku mają podwozia 

terenowe, które projektowane są jako nośniki 

specjalistycznego sprzętu. Najbardziej znany 

w  Europie jest Unimog produkowany przez 

koncern Daimler. Model U4023/5023 może 

być dostarczony z kabiną załogową liczącą do 

7 miejsc. Z tyłu zamiast szerokiej, 4-osobowej 

ławki mogą być dwa, pojedyncze fotele. 

Kabiny brygadowe do ciężkich i lżejszych 

pojazdów są ponadto w ofercie producentów 

niszowych. Czeska Tatra umieściła je w kata-

logu samochodów pożarniczych, co nie zna-

czy bynajmniej, że tylko taki pojazd można 

zamówić z  kabiną brygadową. Wywodzący 

się z produkowanej od wielu lat i wielokrot-

nie modernizowanej Tatry T815, model Terr-

No1 z  charakterystyczną dla marki ramą 

rurową z  wahliwymi półosiami może mieć 

4-drzwiową kabinę z  6 miejscami. Nowszy 

T810 ze zwykłą ramą podłużnicową i mosta-

mi portalowymi Tatra Rigid ma 4-drzwiową 

kabinę brygadową dla maksymalnie 7 osób, 

taką samą, jak Renault. Ciężarówki Tatra są 

standardowo oferowane z  napędem wszyst-

kich osi – niezależnie od ich liczby – i słyną 

z doskonałych własności terenowych. 

Kabina brygadowa jest również w  ofercie 

Jelcza. Montuje się ją na podwoziu 442.32 z na-

pędem 4×4. Jest to zaprojektowany dla wojska 

lekki pojazd o dmc 15,6 t, napędzany silnikiem 

MTU o mocy 326 KM, który zastępuje pomału 

terenowe Stary. Wariant z 4 drzwi ma 6 miejsc. 

Po swojemu

Jest jeszcze jeden sposób pozyskania cię-

żarówki z  kabiną brygadową: doposażenie 

jej na własną rękę w  fi rmie nadwoziowej. 

Wykonanie takiej modyfi kacji w  nowym 

pojeździe może być kosztowne, ale opłacal-

ne, o ile pojazd będzie eksploatowany przez 

odpowiednio długi okres. 

Sposobem na poprawienie bilansu i skró-

cenie czasu amortyzacji inwestycji jest 

modernizacja używanego podwozia. Pol-

scy użytkownicy najchętniej dokonują jej 

w  przypadku ciężarówek terenowych, które 

jako nowe są bardzo drogie, a bardzo rzadko 

osiągają duże przebiegi. Zatem stosunkowo 

łatwo można znaleźć korzystną ofertę na 

rynku wtórnym. Sporo jest jeszcze Starów 

266, które z łatwością można odremontować 

i  unowocześnić, doposażając w  kabinę bry-

gadową i  krótką skrzynię ładunkową oraz 

dodatkowe akcesoria przydatne w  pracy. 

Produkowana w Starachowicach w latach 90. 

„brygadówka” montowana za standardową 

kabiną miała wprawdzie tylko jedne drzwi, 

ale wewnątrz dwie ławki umieszczone na-

przeciw siebie. Ogółem samochodem mo-

gło więc jechać nie tylko 7, ale nawet 8 czy 

9 osób. Tego typu kabiny nadal można odna-

leźć w ogłoszeniach. Niektórzy użytkownicy 

budowali „brygadówki” na własną rękę. 

Kto nie ma czasu na szukanie najlepszej 

oferty, może powierzyć wykonanie pojazdu 

fachowcom. W naszym kraju działają fi rmy, 

które podejmują się kompleksowej moder-

nizacji różnych typów Starów oraz innych 

ciężarówek ściśle wg życzenia zamawiające-

go i budżetu, jakim dysponuje. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Produkowana w latach 90. w Starachowicach kabina brygadowa 
znajdowała się za standardową i miała wewnątrz dwie, umieszczone 
naprzeciw siebie ławki. Tego typu pojazdy lub same kabiny są nadal na 
rynku wtórnym, a specjalistyczne firmy zajmują się ich modernizacją. 

Fuso Canter z kabiną 
brygadową na podwoziu 4×2. 
Jest również wariant 4×4 
o dmc 6,5 t. 

Jost, producent najwyższej jakości kompo-
nentów hydraulicznych Edbro – w tym siłow-
ników i układów wywrotu, w swojej ofercie ma 
zaawansowane urządzenie wspomagające 
operowanie wywrotkami – pochyłomierz (inkli-
nometr).

Obecnie to już druga wersja tego urządzenia. 
Monitoruje ono kąt wychylenia skrzyni pojaz-
du w kierunku bocznym w trakcie kiprowania 
i pozwala bezpiecznie operować wywrotkami, 
zwłaszcza w trudnych warunkach pracy na nie-
równym podłożu.

Bezpieczne
kiprowanie

Sterownik instalowany w kabinie ma kom-
paktową budowę. Na bieżąco wyświetla 
aktualny kąt pochylenia skrzyni (z dokład-
nością do 0,1O). W przypadku przekroczenia 
bezpiecznej wartości kierowca alarmowany 
jest głośną sygnalizacją dźwiękową. Urzą-
dzenie ma również opcję automatycznego 
zatrzymania pracy układu wywrotu. Fabrycz-
nie ustawiony jest kąt 3O, ale może on być 
dopasowany przy użyciu klucza serwisowe-
go. Pochyłomierz można podłączyć do insta-
lacji 12 oraz 24 V. Zarówno wyświetlacz, jak 
i czujnik są wodoodporne. Urządzenie jest 
proste w montażu. Oferowane są wersje do 
naczep oraz zabudów samochodowych. ▐

Fot. Jost, Volvo
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Najlepsza jakość obsługi dla naszych klientów
Produkty premium wymagają usług premium – to oczywiste. Pozostaje kwestia, jak to osiągnąć?

Odpowiedzią Mercedes-Benz Vans jest Van Pro-
Center, nowy standard obsługi klienta, wprowadza-
ny w sieci dealerskiej. Obejmuje on wszystkie jej 
aspekty: sprzedaż, obsługę posprzedażną i wszel-
kie usługi, jakich wymaga użytkowanie pojazdu.  
– Chcemy, żeby klient doświadczył najwyższej jako-
ści i standardów Mercedes-Benz Vans na każdym 
etapie kontaktu z naszą marką. Mówiąc najprościej, 
chcemy zapewnić naszym klientom najlepszą ob-
sługę – mówi Christoph Stemmer, dyrektor zarzą-
dzający Mercedes-Benz Vans w Polsce. – Ten cel jest  
myślą przewodnią koncepcji Van ProCenter.

Co oznacza standard Van ProCenter?
Po pierwsze – Van ProCenter to zespół dedykowa-
nych sprzedawców, wyspecjalizowanych w obsza-
rze pojazdów dostawczych, a  także specjalistów 
serwisowych, techników i sprzedawców części za-
miennych. 
Po drugie – Van ProCenter to dostępność pełnej 
gamy pojazdów dostawczych, od Citana po Sprin-
tera, wyeksponowanych w salonie. Oprócz tego, na 
zewnątrz, pod zadaszoną wiatą (tzw. carport) pre-
zentowane są pojazdy w różnych wariantach kom-
pletnej zabudowy. Umożliwia to zorganizowanie 
w ciągu 48 h jazdy testowej dowolnym modelem lub 
natychmiastowy zakup i odbiór gotowego pojazdu.

Po trzecie – Van ProCenter to wydłużone godziny 
pracy, co ułatwia dostęp do usług dealera klientom 
prowadzącym własne firmy.
Po czwarte – Van ProCenter to optymalna mobil-
ność. Czas to pieniądz – zwłaszcza, gdy prowadzi 
się firmę. Dlatego stworzyliśmy opcjonalną usłu-
gę „door-to-door”, dzięki której pojazd wymagają-
cy serwisu zostaje odebrany od klienta, a następnie 
po zakończonej obsłudze, dostarczony z powrotem. 
Do tego na klientów czeka szeroka gama pojazdów 
zastępczych, tak by nic nie zakłócało prowadzenia 
działalności.
Po piąte – wszystkie punkty Van ProCenter oferują 
wszechstronną obsługę pojazdów używanych: za-
równo w zakresie ich sprzedaży, jak i odkupu.

Jak to wygląda w praktyce?
Już podjeżdżając pod salon Mercedes-Benz, widać 
zmianę: na klientów Van ProCenter czekają dodat-
kowe miejsca parkingowe dla pojazdów dostaw-
czych. Po wejściu do salonu klient od razu na recep-
cji kierowany jest wprost do doradcy handlowego 
zajmującego się pojazdami dostawczymi.
Istotą koncepcji Van ProCenter jest profesjonalna 
konsultacja w każdym aspekcie ważnym dla użyt-
kownika pojazdu, dlatego stanowiska obsługi zo-
stały zaprojektowane na nowo. Obecnie klient może 

usiąść ze sprzedawcą przy okrągłym stoliku i tam 
omówić wszystkie potrzeby związane z pojazdem. 
Jeśli jest zainteresowany kompletnym pojazdem, 
składającym się z podwozia i zabudowy – może wy-
brać go spośród pięciu różnych zabudów oraz wersji 
dostępnych na placu, pod zadaszoną wiatą. Możliwa 
jest też jazda testowa dowolnym modelem. Ostat-
ni etap sprzedaży – profesjonalny odbiór pojazdu  
– obecnie odbywa się również w salonie, a nie, jak 
do niedawna, na zewnątrz.

Kiedy i gdzie standard Van ProCenter będzie do-
stępny?
Salony Van ProCenter uruchomiło dotychczas sied-
miu dealerów w  Polsce: Mercedes-Benz Wróbel 
Wrocław, Mercedes-Benz Sosnowiec, Auto Idea Ło-
mianki/Warszawa, MB Motors Janki/Warszawa, 
Mojsiuk Szczecin, Auto-Studio Łódź i Sobiesław Za-
sada Automotive Kraków.
Kolejnych osiem dołączy do nich do końca 2018 
roku, tak by we wszystkich dużych miastach w Pol-
sce salony Van ProCenter były dostępne. 
– Van ProCenter gwarantuje nie tylko wyższy stan-
dard. To także zespół dedykowanych specjalistów 
w  zakresie samochodów dostawczych, gotowy, 
by zapewnić klientom najlepszą możliwą obsługę  
– podsumowuje Christoph Stemmer.   
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Energetyka szybko się przeobraża. Oczekiwania konsumentów rosną, 
co obrazują pojazdy używane przez tę branżę. 

P rzerwy w  dostawie prądu nie są 

„niewygodą”, ale źródłem strat, nie 

tylko w  przemyśle. Postępująca cy-

fryzacja i  rosnąca liczba czynności moż-

liwych do wykonania za pośrednictwem 

internetu sprawiły, że każda niemal dzie-

dzina ludzkiej działalności jest wrażliwa 

na wahania w  dostępie do energii elek-

trycznej. Nakłada się na to pogoda, która 

ostatnimi laty nie szczędzi Polsce silnych 

wiatrów i  gwałtownych burz nadwyręża-

jących sieć przesyłową. Dostawcy energii 

potrzebują zatem własnych „sił szybkiego 

reagowania”.

Zmiana klimatu
Zmieniają się również pod naciskiem postę-

pu technicznego, polityków i konkurencji. Bar-

dziej wydajne metody produkcji i przesyłania 

energii współgrają z szerszym wykorzystywa-

niem odnawialnych jej źródeł. Budownictwo 

mieszkaniowe i  inwestycje infrastrukturalne 

stymulują rozwój sieci energetycznej. Potrzeb-

ne są zatem pojazdy nie tylko do konserwacji, 

ale modernizacji i rozbudowy sieci.

Wszystko na raz

Od samochodów dla energetyki oczeku-

je się zwykle, że będą wszechstronne. Jeśli 

wiertnica, to z żurawiem do ustawiania słu-

pów. Jeśli wywrotka to z przyczepą kłonico-

wą i  – oczywiście – żurawiem. Jeśli pogo-

towie energetyczne, to z kabiną brygadową 

i napędem 4×4. Wyposażenie zależy od na-

bywcy, który najczęściej oczekuje, że dosta-

nie je w komplecie od jednego kontrahenta. 

Wykonawcy zabudów dla energetyki muszą 

być elastyczni i prowadzić szeroko zakrojo-

ną współpracę z producentami wyposażenia 

specjalistycznego np. żurawi czy akcesoriów 

do ruchomych warsztatów. Na szczęście 

oferta rynkowa jest bogata i  pozwala two-

rzyć pojazdy dalece zindywidualizowane. 

Kontener na podwoziu Daily 4×4. Po doposażeniu może z powodze-
niem służyć jako uniwersalny pojazd pogotowia energetycznego. 

Skrajnie wyspecjalizowany pojazd energetyczny do obsługi sieci 
trakcyjnej, wyposażony w podwozie umożliwiające jazdę po szynach. 

Mercedes Zetros z napędem 6×6 stwarza możliwość wykonania uniwersalnej zabudowy złożonej ze 
skrzyni i wielofunkcyjnego żurawia. Kabina za silnikiem jest wygodna w terenie: miejsce kierowcy znajduje 
się pomiędzy osiami, co zwiększa komfort i nie trzeba jej uchylać, aby dostać się do silnika. 

Wiertnica WIG-200 
zamontowana na podwoziu 
Stara 266. 
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Nawet wyspecjalizowane, ciężkie wypo-

sażenie można wtłoczyć w  ramy pojazdu 

uniwersalnego. Przykładem wiertnice pio-

nowe. Są w  wielu wariantach, różniących 

się średnicą wykonywanych otworów oraz 

głębokością i  techniką wiercenia. Naj-

większe potrzebują podwozi samochodów 

ciężarowych z  dwoma lub trzema osiami. 

Lżejsze można montować na podwoziach 

aut dostawczych, pikapów lub na przyczep-

kach. Można również po prostu zamówić 

żuraw, który stwarza możliwość przyłącze-

nia różnego rodzaju narzędzi i akcesoriów, 

np. kosza, chwytaka czy właśnie wiertnicy. 

Jest to tym łatwiejsze, że trzyosiowe pod-

wozia współczesnych ciężarówek mają dosta-

tecznie wysoką nośność, nawet w  wersjach 

z napędem 6×6, aby udźwignąć ciężki sprzęt 

roboczy oraz sporo ładunku na dokładkę. 

Wywrotka z hakiem

Jako ciężkie pojazdy dla energetyki 

oferowane są najczęściej ciężarówki z  żu-

rawiem za kabiną i  skrzynią ładunko-

wą. Skrzynia może być samowyładowcza 

z  wywrotem trójstronnym i  wyposażona 

w  zdejmowaną obrotnicę z  kłonicami, 

która w połączeniu z przyczepą kłonicową 

umożliwia transport słupów energetycz-

nych. Żuraw dobierany jest do przewi-

dywanego zastosowania pojazdu i  może 

być uzupełniony o  wspomniany, specjali-

styczny osprzęt. Zwyczajnym dodatkiem 

jest obecnie zdalne sterowanie żurawiem. 

Dzięki niemu można prowadzić pracę 

z dużą precyzją, zachowując szeroki mar-

gines bezpieczeństwa. 

Choć samochód taki można wykonać 

w  przeważającej mierze ze zestandaryzo-

wanych elementów, ich zestawienie i  do-

pasowanie do wybranego przez nabywcę 

podwozia wymaga doświadczenia. Błędy 

mogą nadszarpnąć trwałość podwozia 

i  zabudowy, a  nawet powodować zagro-

żenie podczas pracy. Dlatego warto zwra-

cać się do doświadczonych producentów 

zabudów, którzy pomogą maksymalnie 

wykorzystać możliwości stwarzane przez 

podwozie i  zatroszczą się o  praktycz-

ne, drobne udogodnienia, takie jak np. 

uchwyty do mocowania ładunku w skrzy-

ni umożliwiające bezpieczny przewóz 

różnego typu przedmiotów, także na pa-

letach. 

Jeśli to konieczne doradzą również przy 

wyborze podwozia. Nowy pojazd jest inwe-

stycją, która będzie przynosić owoce przez 

długi czas. Niekiedy jednak sensowne jest 

wykorzystanie używanego podwozia, które 

przy okazji wyposażania w  nową zabudo-

wę można gruntownie odremontować. Tak 

można pozyskać pożądany pojazd stosunko-

wo małym kosztem. 

Krawężnik czy rów?

Lżejsze samochody używane chociażby 

przez pogotowie energetyczne są co naj-

mniej tak samo, jeśli nie bardziej różno-

rodne. Wynika to z  lokalnych warunków, 

Pogotowie energetyczne na podwoziu pikapa, w tym wypadku Volkswagena Amaroka. 
Dobre własności w terenie i dostęp do zabudowy z trzech stron to cenne zalety. 

Kolejny wariant lekkiego samochodu skrzyniowego z zamykaną 
szafką. Po doposażeniu mógłby służyć również energetyce. 

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

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

CIMC Vehicle Europe GmbH Idea Leasing S.A.

+48 605 197 070
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w  jakich działają. W  dużym mieście za-

lety ma zwykłe, nieduże auto dostawcze. 

W  terenie luźniej zabudowanym, na wsi 

czy z  dala od ludzkich siedzib potrzebne 

są samochody z wysokim prześwitem i na-

pędem 4×4. 

Zabudowy są dostosowane do możliwo-

ści, jakie stwarza samochód. Najczęściej 

wykorzystuje się gotowe moduły z  oferty 

firm produkujących wyposażenie do ru-

chomych warsztatów. Samochód przeważ-

nie służy jako nośnik sprzętu, „ruchomy 

regał”. Prace konserwacyjne i naprawy od-

bywają się na świeżym powietrzu. Dlatego 

przez nabywców preferowane są rozwią-

zania, które dają szybki dostęp do narzę-

dzi z zewnątrz, takie jak szafki zasłaniane 

roletami czy półki lub całe moduły z szu-

fladami czy schowkami wysuwane poza 

nadwozie, podobne jak w  samochodach 

pożarniczych. 

Analogii jest więcej. Tak jak zwykle w wo-

zach strażackich, do podstawowego wypo-

sażenia większości małych samochodów 

dla energetyki należy drabina. Powinna 

być łatwo dostępna i dobrze zabezpieczona 

podczas jazdy. Te sprzeczne wymagania go-

dzą nowoczesne produkty, które są już na 

polskim rynku i  często stanowią element 

oferty fi rm zabudowujących. 

Niekiedy niewielki pojazd dla energe-

tyki musi zapewniać również miejsce na 

ładunek. Jednym z  rozwiązań jest skrzynia 

ładunkowa zabudowana w  przedniej części 

szafk ą z roletami. 

Ponieważ większość prac przy obsłudze 

sieci przesyłowej odbywa się w  terenie 

otwartym, wygodniejsze są na ogół samo-

chody właśnie ze skrzynią. Przedsiębior-

stwa energetyczne chętnie inwestują w pi-

kapy. Sprzedawane w Polsce modele mają 

napędzane obie osie, są bardzo sprawne 

w  terenie i  najczęściej oferują do wyboru 

kabinę pojedynczą lub długą, 5-miejsco-

wą. Można zdecydować: czy auto ma prze-

wozić głównie sprzęt, czy również większą 

liczbę pracowników. Na ogół nabywca 

może zrezygnować z  fabrycznej skrzyni 

ładunkowej i wybrać wyłącznie podwozie 

z  kabiną. Rynek specjalistycznych zabu-

dów dla pikapów stale się u  nas rozwija. 

Nadwozia montowane na skrzyni, czy 

wprost na podwoziu, np. w formie konte-

nera z  otwieranymi ścianami są funkcjo-

nalne i coraz wyższej jakości. 

Krajowe firmy nadwoziowe podejmują 

się wykonywania pojedynczych pojazdów 

oraz krótkich serii znormalizowanych 

zabudów. Działają również doświadczo-

ne przedsiębiorstwa, które podejmują się 

wykonania skomplikowanego pojazdu 

o  szczególnych cechach, np. przystoso-

wanego do jazdy po torach. Nowoczesne 

oprogramowanie znacznie przyspiesza 

i  ułatwia zaprojektowanie nietypowej za-

budowy, a  wiedza praktyczna, sięgająca 

czasów ekierki i  cyrkla pomaga uniknąć 

trywialnych błędów. 

Jest to tym istotniejsze, że z  racji nie-

wielkich przebiegów, podwozie samochodu 

energetycznego służy na ogół przez wiele 

lat. Zabudowa powinna mu dotrzymać kro-

ku, a nawet je „przeżyć”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, J. Dynek, Daimler

Samochód prezentujący możliwości zabudowy na IAA 
w Hanowerze: szafki można umieścić na skrzyni ładunkowej 
lub w tylnej części kabiny brygadowej. 

W standardowym nadwoziu pikapa można zamontować 
wysuwane podesty, na których mogą się znaleźć inne elementy 
zabudowy, przykładowo skrzynki i szafki. 

Sprinter z kabiną brygadową może mieć do 7 miejsc i spory 
schowek pod tylną kanapą. Jest wyposażony w dużą szafkę na 
narzędzia, zamykaną roletą oraz skrzynię z plandeką. 

Podnośnik koszowy na odremontowanym i zmodernizowanym podwoziu Stara 266. 
W ten sposób można względnie tanio pozyskać samochód specjalistyczny 
o znakomitych własnościach terenowych. 
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Najważniejsza jest niezawodność

Sprzęgła i amortyzatory SACHS

Niezawodność i ekonomiczność to najważniejsze cechy samochodów 

ciężarowych, decydujące o konkurencyjności firmy transportowej. 

Sprzęgła i amortyzatory SACHS zapewniają optymalną sprawność 

pojazdów – w każdych warunkach drogowych, niezależnie od stanu 

obciążenia i bez względu na pogodę. SACHS gwarantuje maksimum 

komfortu, bezpieczeństwa i niezawodności.



Jest to również pierwszy krok w  reali-

zacji ogłoszonej w  kwietniu strate-

gii rozwoju przewidzianej do 2020 r.

W tym czasie przychody grupy mają się po-

dwoić z 1,2 mld zł w 2016 r. do 2,4 mld zł

w  2020 r., a  sprzedaż ma wzrosnąć 

z  12,9 do 25 tys. sztuk, przy zachowaniu 

wysokiego poziomu rentowności. Strategia 

zakłada również umocnienie pozycji rynko-

wej w krajach, gdzie spółka jest już obecna: 

w Polsce, we Włoszech, Francji i w Europie 

Środkowo-Wschodniej oraz zaistnienie na 

rynkach krajów należących do Zachodnio-

afrykańskiej Unii Gospodarczo-Monetar-

nej (UEMOA). Te działania mają zapewnić 

Grupie miejsce w  pierwszej dziesiątce na 

świecie i trzecią pozycję w Europie.

Potencjał rośnie

Przejęcie niemieckiego producenta to 

przemyślany krok. Oprócz wejścia na ry-

nek niemiecki Langendorf zapewnia dostęp 

do własnych rozwiązań i  patentów. 125 lat 

doświadczenia, w  tym 70 lat w  produkcji 

naczep, to argument nie do przecenienia. 

W  swojej ofercie Langendorf ma zarów-

no naczepy wywrotki, jak i  transportery 

do przewozu prefabrykatów budowlanych 

czy szkła technicznego, niskopodwoziów-

ki, naczepy dwupoziomowe i  specjalne. 

W segmencie pojazdów do przewozu szkła 

Langendorf jest jedną z  trzech fi rm obec-

nych na rynku niemieckim z 57% udziałem, 

jego największy konkurent – Faymonville 

ma 38%. W  segmencie pojazdów samo-

wyładowczych w  pierwszym kwartale tego 

roku fi rma uplasowała się na czwartej po-

zycji w  tym kraju, z  udziałem ponad 10%. 

Biorąc pod uwagę, jak rozbudowaną ofertę 

ma tutaj Wielton, nie trudno się domyślić, 

że fakt ten polska spółka będzie chciała wy-

korzystać. Z drugiej strony Langendorf ma 

gotowe rozwiązanie – izolowaną wywrotkę 

do przewozu asfaltu, zarówno w wersji alu-

miniowej, jak i stalowej. Zamiast wywarzać 

drzwi, Wielton może skorzystać z  know-

-how niemieckiego producenta. Podobnie 

jak w przypadku naczep do przewozu szkła 

czy prefabrykatów budowlanych.

Wielton zyskał również partnera, który 

doskonale zna rynek lokalny, i który na tym 

rynku też jest doskonale znany, Langendorf 

natomiast może poszerzyć swoje portfo-

lio o pojazdy, których do tej pory nie miał 

w ofercie, jak np. naczepy kurtyny czy moc-

niej zaistnieć w segmentach, z których do tej 

pory nie był zbyt znany.

Poszerzenie oferty Wieltonu m.in. o  na-

czepy do przewozu szkła i betonu oraz izolo-

wane wywrotki powinno zwiększyć przewa-

gę konkurencyjną fi rmy i wpłynąć na wzrost 

przychodów o ok. 200 mln zł. W 2016 roku 

Wielton miał na rynku niemieckim 1,3% 

udziału, do 2020 chce należeć do pierwszej 

piątki najbardziej liczących się tam produ-

centów. Biorąc pod uwagę obecność tak 

potężnych graczy niemieckich jak: Schmitz, 

Zmiany w Waltrop
Pod koniec lipca tego roku Wielton ostatecznie przejął 80% udziałów w firmie Langendorf. 
To już trzecia taka transakcja polskiego producenta przyczep, naczep i zabudów na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat. Dzięki temu posunięciu wieluńska firma liczy na zwiększenie swoich 
przychodów na rynku niemieckim z 48 do 80 mln euro w ciągu najbliższych 3 lat.

Izolowana naczepa wywrotka do przewozu mas bitumicznych. Tu w wersji aluminiowej. Kupując taką naczepę 
trzeba się liczyć z tym, że nie każdy materiał będzie można nią przewozić, a po 3 latach trzeba będzie wymienić podłogę. 
Ale oszczędność na masie własnej pojazdu  w stosunku do naczepy stalowej to nawet 1100 kg.

Wywrotki ma w swoim portfolio zarówno 
Wielton, jak i Langendorf. Tutaj gama produktów 
zostanie ujednolicona. 
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Krone, Schwarzmüller i Kögel – cel wydaje 

się bardzo ambitny. Ale jest o  co walczyć. 

Niemiecki rynek jest największy w  Euro-

pie. W  2015 r. zarejestrowano tam 31  600 

naczep. Dla porównania w Polsce w tym sa-

mym roku – 17 300 sztuk.

Ewolucja

W  Waltrop znajduje się nowoczesny za-

kład produkcyjny o powierzchni 60 tys. m2.

Wielton zapowiada tam zmiany, które będą 

przeprowadzane sukcesywnie. Na razie 

pracują w  fabryce dwa roboty spawalni-

cze, a już wkrótce dołączą do nich kolejne. 

Zrobotyzowanie linii spawalniczej nie tylko 

przyspieszy pracę, ale też wpłynie na wy-

dajność zakładu i  jakość produkcji. Firma 

zatrudnia łącznie 272 pracowników, z czego 

Wielton nie zamierza robić rewolucji. 

Zakład w Waltrop będzie sukcesywnie uno-

wocześniany i powiększany. Powstanie tam 

linia montażowa, na której będą montowa-

ne również pojazdy bardziej znane z oferty 

Wieltonu. Powiększająca się Grupa pozwala 

wykorzystać efekt skali. Im więcej kompo-

nentów trzeba zakupić, tym większa jest siła 

negocjacyjna i  niższa cena. A  na tym sko-

rzystają wszyscy.

Dodatkowo w  realizacji celu na rok 

2020 pomóc może zmieniająca się sytu-

acja na rynku rosyjskim, gdzie Wielton 

odnotowuje w  tym roku wyraźny wzrost 

Mariusz Golec, 
prezes zarządu, Wielton SA 

Grupa Wielton opie-
ra swój wzrost na 
silnych, lokalnych 
partnerach. Dzięki 
przeprowadzonym 
z powodzeniem ak-

wizycjom firma operuje już m.in. na ryn-
ku polskim, francuskim, włoskim. Dlate-
go przejęcie firmy działającej na rynku 
niemieckim było kolejnym, naturalnym 
krokiem konsekwentnie realizowanej stra-
tegii. W wyniku akwizycji Grupa Wielton 
zwiększy swój udział w bardzo dojrzałym 
i największym w Europie rynku niemieckim. 

Klaus P. Strautmann, 
dyrektor generalny Langendorf

Dzięki połączeniu 
sił działu rozwojo-
wo-konstrukcyjnego
Langendorf z wie-
luńskim CBR-em 
wzrosną możliwości 

tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych 
rozwiązań produktowych. Przejęcie pozwoli 
także na zwiększenie efektu skali zakupów 
w Grupie i liczby wysokospecjalistycznych 
punktów serwisowych oraz punktów part-
nerskich w Europie. Dodatkowo, co jest dla 
nas szczególnie ważne, Langendorf nadal 
będzie sprzedawał zarówno swoje produk-
ty w Niemczech, jak i na dotychczasowych 
rynkach pod własną marką.

213 w centrali. Sieć serwisów Langendorfa 

to obecnie 15 punktów na terenie Niemiec 

i  30 poza granicami tego kraju. W  roku 

2016 Langendorf sprzedał 1000 pojazdów, 

53% produkcji trafi ło do niemieckich od-

biorów, reszta za granicę. Największą część 

produkcji stanowią naczepy do przewozu 

szkła – 50%, reszta to wywrotki – 47% i ni-

skopodwoziówki – 3%. W tym roku poziom 

produkcji ma się zatrzymać na 700 szt., 

ale do 2020 roku wzrosnąć do 2500 sztuk. 

Do tego czasu Langnendorf ma oferować 

14 grup pojazdów i uplasować się na 4. po-

zycji na rynku niemieckim.

zainteresowania swoimi pojazdami. Jeżeli 

tendencja ta utrzyma się dłużej, może oka-

zać się, że wyniki Grupy przerosną ocze-

kiwania. Dodatkowo może w  tym pomóc 

właśnie podpisana przez spółkę umowa 

z  LLC MAN Truck and Bus Production 

RUS z  siedzibą w  Sankt Petersburgu na 

dostawę przez Wielton komponentów oraz 

części do montażu pojazdów. Umowa opie-

wa na łączną maksymalną wartość 5 mln 

euro i obowiązuje od 1 września 2017 r. do 

31 grudnia 2018 r. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Pierwszy efekt współpracy. 
Naczepa kurtynowa Wielton model 
2017 w ofercie Langendorfa.

Flatliner do przewozu elementów budowlanych 
zapewnia załadunek i rozładunek elementów o wysokości 
do 3,7m bez konieczności używania żurawia.

Flagowy produkt Langendorfa – Inloader do przewozu szkła. Naczepa wypo-
sażona jest w hydrauliczny system mocowania ładunku „Hydro-Push”, 
który umożliwia szybkie i bezpieczne zabezpieczenie przewożonego towaru.
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Impulsem do modyfi kacji były gło-

sy pierwszych użytkowników naczep 

K-Force. Wyroby holenderskiej fi rmy 

mają opinię „Mercedesów wśród rucho-

mych podłóg”. Aby ją utrzymać, producent 

stale polepsza jakość i walory użytkowe po-

jazdów. 

Zrób to sam

Naczepy z  ruchomą podłogą wyróżniają 

się uniwersalnością. Są chętnie stosowane 

m.in. w rolnictwie i branży komunalnej. Za-

stosowany w nich system rozładunku skraca 

czas postoju zestawu i zwiększa wydajność 

przewozów. Zalety ruchomych podłóg rów-

noważą ich podwyższoną w  stosunku do 

prostszych naczep cenę. Niemniej również 

w  tym wyspecjalizowanym segmencie po-

jazdów walczy się o  klienta, a  jednym ze 

skutków kryzysu z 2008 r. był ogólny spadek 

marż ze sprzedaży ruchomych podłóg. 

Aby skutecznie konkurować z  innymi, 

Kraker również musiał skorygować cennik. 

Zmusiło to fi rmę do poszukiwania oszczęd-

ności. Pragnąc zachować wysoką jakość, 

wybrał rozwiązanie korzystne dla obu stron: 

konsumenta i  producenta. Zdecydował się 

na optymalizację procesu produkcji skutku-

jącą „skróceniem drogi” do klienta. 

Punktem wyjścia było wprowadzenie 

połączeń skręcanych w miejsce spawanych. 

Naczepy z ramą spawaną pozostały w ofer-

cie, gdyż łatwiej jest w  nich zmieniać roz-

staw osi stosownie do specyfi cznych potrzeb 

nabywcy, a w związku z tym są cenione np. 

na wymagającym rynku skandynawskim. 

Jednak gros produkcji stanowią obecnie 

naczepy K-Force z ramą skręcaną. Są lżejsze 

przeciętnie o 200 kg od analogicznych spa-

wanych, a  połączenia śrubowe zapewniają 

Podwyższona odporność
Firma Kraker udoskonaliła wprowadzoną niedawno, nową generację 
naczep K-Force. Są jeszcze bardziej wytrzymałe i lepiej przystosowane do różnego 
rodzaju ładunków: sypkich i spaletyzowanych. 

Przykład daleko posuniętej indywiduali-
zacji: naczepa z ruchomą podłogą, skła-
daną ścianą boczną i dachem SafeRoof. 

Jakość zmodernizowanych naczep K-Force można ocenić „na oko”, 
obserwując, jak jadą krętą drogą o złej nawierzchni. Wzajemne prze-
mieszczanie się elementów nadwozia jest praktycznie niewidoczne. 
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im długowieczność: spawanie wywołuje 

miejscowe nagrzewanie łączonych elemen-

tów, co narusza strukturę materiału i w dłu-

gim okresie może (choć nie musi) objawić 

się pęknięciami. Połączenia śrubowe przy-

czyniają się ponadto do zmniejszenia kosz-

tów produkcji. 

„Byliśmy zbyt małą fi rmą, aby miało sens 

uruchamianie drugiego zakładu za grani-

cą – mówi prezes i  dyrektor zarządzający 

J.W. de Kraker. – Oszczędność na kosztach 

produkcji i  transportu uzyskujemy, lokując 

montaż naczep w  pobliżu siedzib odbior-

ców. Wysyłamy w drogę pakiety części, któ-

re są kompletowane u celu. Skręcane ramy 

ułatwiają montaż. Pierwszą montownię 

uruchomiliśmy w Polsce.” 

Montażem naczep Kraker zajmuje się 

wyłączny przedstawiciel producenta, fi rma 

SPC Naczepy z Sieradza. Pomaga w dobra-

niu naczepy odpowiednio do zadań oraz 

zapewnia serwis. 

X do potęgi

Naczepy K-Force zostały zaprojektowa-

ne tak, aby zachowując wysoką trwałość, 

były jak najlżejsze. Udało się to osiągnąć 

m.in. dzięki nowemu modułowi, na którym 

spoczywa ruchoma podłoga wraz z  poru-

szającym nią urządzeniem hydraulicznym. 

Konstrukcja jest tak stabilna i wytrzymała, 

że do wnętrza naczepy może wjeżdżać wó-

zek widłowy z  ładunkiem, nie ryzykując 

uczynienia szkód. Podłoga pojazdu została 

w tylnej części wzmocniona, aby z zapasem 

wytrzymywała obciążenie systematycznie 

przemieszczającym się przy rozładunku, 

a czasem po prostu spadającym ładunkiem. 

Wzmocnione są również okolice płyty ze 

sworzniem królewskim. K-Force jest więc 

odporna na częste zamiany ciągnika. 

Doświadczenia z  eksploatacji naczep 

K-Force skłoniły konstruktorów fi rmy 

Kraker do zmodyfi kowania ich konstruk-

cji. Na wstępie zajęli się przednią częścią 

ramy, poddawaną znacznym obciążeniom 

przy manewrowaniu zestawem. Próbowa-

no kilku rozwiązań, a najlepsze okazało się 

wzmocnienie w kształcie litery „X” z przo-

du wraz z płytkami ulokowanymi w okolicy 

osi. Ograniczyły one odkształcenia ramy 

przy pokonywaniu ostrych zakrętów zesta-

wem kosztem nieznacznego przyrostu masy 

własnej naczepy. 

Odporność pojazdu na skręcanie pod-

niesiono, dodając płytki w narożach z przo-

du. Kłopoty sprawiały również luzujące się 

śruby. Tym razem wystarczyło zadbać, aby 

podłoże w  miejscach połączeń było chro-

powate, a  pokrywająca je warstwa farby 

odpowiednio cienka. Ostatecznemu lakie-

rowaniu poddawane są zmontowane już ele-

menty. Wprowadzając szersze podłużnice, 

wzmocniono ramę pomocniczą, do której 

przymocowany jest układ jezdny naczepy. 

W przypadku osi BPW wspólnie z ich pro-

ducentem opracowano nowe mocowanie. 

Jest galwanizowane (i chropowate), co wraz 

z niewielką zmianą kształtu otworu „odchu-

dzającego” sprawiło, że trwale przytrzymuje 

belkę osi. 

Tam, gdzie „Top Gear”

Naczepy K-Force zostały intensyw-

nie przebadane na torze testowym MIRA 

w  hrabstwie Warwickshire w  środkowej 

Anglii. Obiekt ten, należący obecnie do Ja-

pończyków, znany jest m.in. z  programu 

„Top Gear”. Jego twórcom służył do wyra-

fi nowanego maltretowania samochodów. 

Projektantów K-Force interesowała przede 

wszystkim sztywność konstrukcji. Zmody-

fi kowana naczepa wyszła z prób zwycięsko. 

Fabryka Krakera w Axel w Holandii pla-

nuje wyprodukować w  2017 r. łącznie 800 

pojazdów serii K-Force i  starszej CF. Wy-

Marc Boussen,
główny konstruktor w firmie 
Kraker Trailers

Podczas projektowania K-Force mieliśmy 
na uwadze różnorodne ładunki, z jakimi 
mają do czynienia naczepy z ruchomą 
podłogą. Materiały sypkie „usztywniają” 
naczepę, gdyż ich masa rozkłada się rów-
nomiernie na podłodze i ścianach pojazdu. 
Towar na paletach sprawia, że siły pocho-
dzące od ładunku skupiają się na podłodze 
naczepy. 

soką jakość gwarantuje wykwalifi kowana 

kadra oraz metody produkcji doskonalone 

na przestrzeni wielu lat. W  zakładzie pra-

cują m.in. laserowe wycinarki i roboty spa-

walnicze. Wyposażenie pojazdów dobierane 

jest do życzeń nabywców i  obejmuje lekką 

podłogę z  tworzywa sztucznego przyczy-

niającą się do zmniejszenia masy pojazdu 

o  280 kg, automatycznie składany dach 

SafeRoof, będący własną konstrukcją fi rmy 

Kraker, osie kierowane  czy składaną ścianę 

boczną, chętnie zamawianą w Norwegii czy 

Szwecji. Część naczep wysyłana jest do od-

biorców zagranicznych pod postacią zesta-

wów montażowych. W ten sposób docierają 

one również do Polski. Producent daje na 

nie 5 lat gwarancji. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Siłowniki hydrauliczne sterujące ruchomą podłogą 
są przymocowane do stalowej ramy pomocniczej. 
Rama naczepy wykonana jest z lekkiego aluminium. 

„Pakiet eksportowy”, czyli „dwie w jednej”. W tej postaci naczepy Kraker są wysyłane m.in. 
do Polski. Większość komponentów mieści się w skrzyni naczepy, jedynie ściany boczne pojazdu, 
który ma być zmontowany, są umocowane na zewnątrz. Złożenie gotowej naczepy trwa 3 dni.

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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ptacyjne zawieszenie pneumatyczne), który 

łączy funkcję elementów sprężystych i  tłu-

miących zawieszenia. Innymi słowy jest jed-

nocześnie „resorem i  amortyzatorem”. Oś 

ma typowy miech pneumatyczny (element 

sprężysty), ale pozbawiona jest amortyzato-

ra hydraulicznego (element tłumiący). Jego 

rolę odgrywa praca połączonych z miechem 

dwóch zaworów oraz obejścia (ang. bypass) 

między miechem a trzpieniem zaworu. Pod-

czas jazdy zawory regulują pracę miecha 

i  ciśnienie panujące wewnątrz odpowied-

nio do aktualnego obciążenia. W reakcji na 

drgania o wysokiej częstotliwości powietrze 

kierowane jest obejściem, co skutkuje wy-

tłumieniem tego typu wstrząsów. 

„Nowe zawieszenie powietrzne chroni ła-

dunek i ogumienie, co przynosi szczególne 

korzyści użytkownikowi – mówi Alexander 

Geis, dyrektor regionu EMEA/Indie. – Przy 

jeździe z  częściowym obciążeniem lub bez 

ładunku nie występują nadmierne wstrząsy. 

Zawieszenie dostosowuje się do bieżącego 

obciążenia, eliminuje drgania i  zapewnia 

dobre warunki przewożonemu ładunkowi.” 

Niższa masa

Już na pierwszy rzut oka uderza prostota 

i swego rodzaju elegancja konstrukcji nowej 

osi. Układ sterujący zawieszeniem jest ukry-

ty w  obudowie ramienia podtrzymującego 

oś. Na zewnątrz widoczne są tylko miechy 

oraz siłowniki hamulców. Miech powietrz-

ny jest umocowany do ramienia za pomocą 

blokady (zamka bagnetowego), co ułatwia 

montaż i prace serwisowe. 

Samo mocowanie osi do ramy pojazdu 

jest typowe. Umożliwia wygodne przyłącze-

nie jej do wsporników na ramie. Oś z syste-

mem Adaptive Air Damping przeznaczona 

jest dla najpopularniejszego segmentu uni-

wersalnych naczep kurtynowych oraz do 

naczep chłodniczych. Doskonale nadaje się 

również do innych zastosowań, gdzie zmiany 

obciążenia są regularne i znaczne. Może być 

stosowana przy wszystkich typowych wyso-

kościach zawieszenia w zakresie +/–80 mm. 

Do zalet nowej osi należy jej niska masa. 

W porównaniu z tradycyjną jest mniejsza o 6 kg

na oś, co daje oszczędność 18 kg na typowy 

w  Europie zespół trzech osi naczepowych. 

Można zatem zabrać jednorazowo więcej 

ładunku, zwiększając wydajność przewozów. 

Oś jest trwała, a ponieważ nie ma amor-

tyzatorów hydraulicznych jej obsługa jest 

uproszczona. Nie występują wycieki, co jest 

dodatkową korzyścią. Nowa oś SAF-Hol-

land sprzyja w ten sposób ochronie środo-

wiska naturalnego. 

Wprowadzenie innowacyjnej osi na rynek 

zaplanowane jest na początek 2018 r. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, SAF-Holland

Oś SAF Adaptive Air Damping 
dobrze chroni ładunek i ogumienie. 

Wyróżnia się niską masą i jest łatwa 
w montażu. 

W komplecie
Firma SAF-Holland opracowała nową oś naczepową, w której 
nie ma… amortyzatora hydraulicznego! Mimo to zawieszenie 
wyróżnia się równie dobrymi, a nawet lepszymi własnościami 
tłumiącymi niż tradycyjne. 

O ś z  zawieszeniem jest najbardziej 

skomplikowanym elementem typo-

wej naczepy. Ona też głównie wyma-

ga okresowej kontroli, czasem napraw. Pro-

ducenci starają się uprościć konstrukcję osi, 

dążąc zarazem do polepszenia ich własności 

jezdnych, wydłużenia żywotności oraz ob-

niżenia masy. Godzenie takich oczekiwań 

wymaga doświadczenia i wiedzy, jaką dys-

ponują przede wszystkim największe fi rmy 

obecne na rynku od wielu lat. 

Odpowiednio do obciążenia

One też mogą pozwolić sobie na odważ-

ne innowacje. Konstruktorzy SAF-Hol-

land stworzyli oś naczepową wyposażoną 

w układ Adaptive Air Damping (ang. ada-

Na zewnątrz widoczne jest przede wszystkim ramię osi z miechem pneumatycznym. Elementy zawie-
szenia adaptacyjnego są ukryte wewnątrz ramienia i dobrze chronione przed wpływem otoczenia . 
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Zainaugurowany projekt „Built for 

Better” ma przypomnieć o  światowej 

pozycji marki jako dostawcy innowa-

cyjnych i  zrównoważonych rozwiązań biz-

nesowych dla klientów fl otowych.

Maksymalizacja wydajności

„Inwestując w  markę Bandag, chcemy 

dalej wzmacniać nasze działania, wykorzy-

stując najnowszą technologię Bridgestone. 

Począwszy od nowej generacji mieszanek 

i  nowoczesnego wyglądu, a  skończywszy 

na wszechstronnych i  dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb rozwiązaniach fl o-

towych. To kwestia jakości, osiągów i gwa-

rancji, które oferujemy naszym klientom. 

Profesjonalne bieżnikowanie daje fl otom 

możliwość maksymalizacji wydajności 

opon przy jednoczesnej redukcji kosztów. 

To mocny argument i  właściwy wybór” 

– mówi Riccardo Cichi, szef sprzedaży 

w Bridgestone EMEA. 

Założona w 1957 roku fi rma Bandag, dziś 

jest światowym liderem w branży, oferując 

produkty klasy premium, które zapewniają 

odbiorcom najwyższy poziom bezpieczeń-

stwa i  wydajności na drodze, a  także mają 

ogromny wpływ na optymalizację ekono-

miczną użytkowania fl oty. Bieżnikowanie 

Bandag pomaga operatorom fl ot samocho-

dów ciężarowych maksymalizować czas 

użytkowania opon i  jednocześnie zwięk-

szać efektywność kosztów na coraz bardziej 

konkurencyjnym rynku – przy zachowaniu 

najwyższych parametrów technicznych i ja-

kości usługi.

300 mln reanimowanych opon

„Każda marka to obietnica, a  obietnicą 

Bandag jest ‘Built for Better’ – kontynuuje 

Cichi. – Nie odnosi się to jednak tylko do 

bieżnikowania, ale rozciąga na całą ofertę 

rozwiązań i usług dostarczanych w ramach 

programu Bridgestone Partner Network.”

Oprócz oszczędności kosztów i  nieza-

wodnych osiągów, bieżnikowanie pozwala 

także chronić środowisko. Przy bieżnikowa-

niu Bandag zużywa się tylko 26 l ropy naf-

towej, podczas gdy produkcja nowej opony 

wymaga aż 83 l. W  ciągu ostatnich 60 lat 

technologia Bandag przywróciła do użyt-

kowania 300 mln opon, oszczędzając tym 

samym aż 15 mld l ropy.

Największe światowe fi rmy fl otowe mają 

świadomość korzyści wynikających z  bież-

nikowania, a  wiele z  nich zaufało Bandag 

jako ich bliskiemu partnerowi. Dzisiaj fi rma 

Riccardo Cichi, 
szef sprzedaży w Bridgestone EMEA

Każda marka to obietnica, a obietnicą 
Bandag jest ‘Built for Better’. Nie odnosi 
się to jednak tylko do bieżnikowania, ale 
rozciąga na całą ofertę rozwiązań i usług 
dostarczanych w ramach programu Brid-
gestone Partner Network.”

,,60 lat Bandag
Zajmująca się badaniami, rozwojem i produkcją 
bieżnikowanych opon klasy premium firma Bandag świętuje 
swoje 60. urodziny i 10. rocznicę dołączenia do Grupy 
Bridgestone. To doskonała okazja do ogłoszenia nowych 
planów, które obejmą rewitalizację marki na rynkach Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki.

prowadzi działalność na sześciu kontynen-

tach, współpracując z  ponad 650 dilerami 

franczyzowymi.

„W całej Europie Bandag może liczyć na 

sieć ponad 100 niezależnych dilerów fran-

czyzowych, co oznacza, że profesjonalna 

obsługa Bandag jest w  zasięgu każdego 

klienta fl otowego. Dużo zainwestowaliśmy 

zarówno w technologie produkcji i wytwa-

rzania, jak również w nasze osłony i system 

zarządzania produkcją (BASys). To wszyst-

ko pozwoliło nam osiągnąć pełną transpa-

rentność i gwarantowaną redukcję kosztów 

całkowitych” – podsumował Cichi. ▐

Fot. Bridgestone
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Odebrane pojazdy od razu ruszyły do pra-

cy w kopalni odkrywkowej. Zastosowano 

w nich wyjątkowo wytrzymałą, specjalnie 

wzmocnioną ramę Volvo, której techniczna do-

puszczalna masa całkowita wynosi 51 t. 

„To najwyższe fabrycznie dostępne pod-

wozie charakteryzujące się największymi 

prześwitami dostępnym na rynku. Wy-

wrotki mają także zautomatyzowaną skrzy-

nię biegów I-Shift  z dodatkowymi biegami 

pełzającymi Crawler Gears i  oprogramo-

waniem typu Construction, dzięki którym 

pojazd efektywnie przenosi napęd na koła 

i może ruszyć na największym wzniesieniu 

nawet przy pełnym załadunku” – tłumaczy 

Marcin Jankowski, rigid sales&homologa-

tion menedżer Volvo Trucks Poland.

W pojazdach zastosowano automatycznie 

załączaną oś przednią i ogumienie terenowe 

o zwiększonej nośności i wytrzymałości. 

„Elementy zawieszenia i jego konstrukcja 

zostały dodatkowo wzmocnione, przez co 

te jednostki są najtrwalszymi i  mogącymi 

przyjąć największą masę ładunku na rynku” 

– podkreśla Mariusz Głusiński, reprezen-

tant handlowy Volvo Trucks Poland.

W zamówionych pojazdach zastosowano 
wyjątkowo wytrzymałą, specjalnie 

wzmocnioną ramę Volvo, której techniczna 
dopuszczalna masa całkowita wynosi 51 t.

Specjaliści od ciężkiej roboty
Pod koniec czerwca firma Max Trans z Bytomia odebrała trzy nowe pojazdy. 
Volvo FMX 460 8×6 z zabudową tylnozsypową Meiller Kipper typu P450 to jedne 
z największych w Polsce wywrotek przeznaczonych do pracy w kopalniach.

Pierwsza w Polsce

Całość dopełnia zabudowa tylnozsypowa 

Meiller Kipper typu P450. Jest ona przezna-

czona do pracy w  najtrudniejszych warun-

kach. To zabudowa typu half-pipe, czyli po-

siadająca wszystkie zalety skrzyni półokrągłej, 

takie jak: łatwość wysypywania czy względnie 

niska masa własna poprzez brak tzw. „szpant” 

na burtach bocznych, ale dzięki zastosowaniu 

Przekazanie pojazdów. Od lewej: Krzysztof Adamiuk – prezes Meiller Polska, 
Paweł Makowski – właściciel Max Trans, Grzegorz Swołkowicz – kierownik transportu 
Max Trans, Mariusz Głusiński – przedstawiciel handlowy Volvo Trucks.
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blach o dużej grubości: 10 mm na podłodze 

oraz 8 mm na burtach, i wytrzymałości (HB = 

450) oraz gęstych przegięć i profi li zamknię-

tych, zachowująca dużą sztywność. 

Standardowe wyposażenie stanowi au-

tomatyczna burta tylna unoszona hydrau-

licznie. Zaletą takiego rozwiązania jest brak 

kontaktu ładunku z  burtą podczas wysy-

pywania. Poza tym burta ma oś zawiasów 

przesuniętą do przodu, dzięki czemu nawet 

duże kawałki skały lub kamienie „przecho-

dzą” swobodnie w jej świetle. Skrzynia wy-

posażona jest w daszek ochronny o zwięk-

szonej długości, ale w  ofercie jest również 

długi daszek chroniący całą kabinę. W tym 

wypadku zastosowanie ma awaryjna ręczna 

pompa hydrauliczna, służąca do nieznacz-

nego uniesienia skrzyni w  celu odchylenia 

kabiny w przypadku awarii silnika. Pojem-

ność skrzyni wynosi 22,6 m3, ale można ją 

zwiększyć nawet do 25 m3. Masa takiej za-

budowy to około 6000 kg.

Zabudowa jest wyposażona we własnej 

produkcji wysokowydajną hydraulikę, 

którą fi rma Meiller produkuje już od 90 

lat. Najważniejszymi elementami układu 

są wielotłoczkowa pompa hydrauliczna, 

dzięki której w  układzie panuje ciśnienie 

275 bar oraz siłownik hydrauliczny 

o udźwigu 50 t. Czas podnoszenia skrzyni 

to około 35 sekund. ▐

KD
Fot. Meiller, Volvo

Najważniejszymi elementami układu hydraulicznego 
są wielotłoczkowa pompa hydrauliczna, dzięki której 
w układzie panuje ciśnienie 275 bar oraz siłownik 
hydrauliczny o udźwigu 50 t. Skrzynia unosi się 
w ciągu 35 s.

Zabudowa tylnozsypowa Meiller Kipper typu P450 jest przeznaczona do pracy w najtrud-
niejszych warunkach. Półokrągła skrzynia ułatwia rozładunek i ma niską masę własną. 
W standardzie oferowana jest automatyczna burta tylna unoszona hydraulicznie. 
Pojemność skrzyni wynosi 22,6 m3, ale można ją zwiększyć nawet do 25 m3. Masa takiej 
zabudowy to około 6000 kg.

6 września w drogę ruszają pojazdy szko-
leniowe Show Car, należące do Inter Cars. 
Z odbywających się w nich zajęć w tym mie-
siącu mają szansę skorzystać pracownicy 
warsztatów naprawiających samochody cię-
żarowe z kilku polskich miast. 

Specjalnie dla mechaników, którzy zajmują 
się naprawą pojazdów ciężarowych, w trasę 
rusza Show Car. W tym miesiącu pojazdy 
szkoleniowe Inter Cars odwiedzą filie spółki 
w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie oraz 
Józefowie. 

Darmowe szkolenia 
w Show Car

W Gorzowie Wielopolskim Show Car bę-
dzie od 6 do 8 września. Do Szczecinie zawita 
w dniach od 12 do 15 września, natomiast do 
Józefowa – 26–29 września. 

Mechanicy będą mogli podszkolić się z ta-
kich tematów, jak:
▐  EDC 17 – nowe czujniki, prawidłowa pra-

ca silnika. Diagnostyka układu za pomocą 
urządzeń diagnostycznych KTS Truck, 
TEXA.

▐  Intarder – zwalniacz firmy ZF. Zautomatyzo-
wane skrzynie biegów – AS 12. Manualne 

skrzynie biegów 16 S – budowa, zasada 
działania, diagnostyka, oferta towarowa.

▐  Budowa i zasada działania elektro-pneu-
matycznych układów hamulcowych na 
przykładzie układu Knorr 2.2 – zasada 
działania, diagnostyka, komunikacja CAN. 
Układy oczyszczania spalin Euro 6. Omó-
wienie układu Denoxtronic 2.2, niedomaga-
nia układów, diagnostyka, praca na mode-
lach szkoleniowych.

▐  Normy emisji spalin od Euro I do Euro VI na 
przełomie lat 1990 do 2015, badanie czuj-
ników NOX, czujników temperatury oraz 
amoniaku. Alternatory i rozruszniki – weryfi-
kacja uszkodzeń, pomiar oraz diagnostyka.

▐  Samodzielna diagnoza możliwych powo-
dów uszkodzenia silnika, uszczelki głowicy 
oraz naprawa głowicy.

▐  Zapobieganie, ochrona silnika i układu pa-
liwowego dzięki odpowiedniej filtracji od 
Hengst-Filter.

▐  Systemy oczyszczania spalin i filtracji w po-
jazdach ciężarowych – diagnostyka KTS 
Truck.

▐  Poprawny montaż oraz pierwsze uruchomie-
nie sprężarki klimatyzacji. Sprężarki klimaty-
zacji Nissens w pojazdach ciężarowych.

▐  Sprzęgła Sachs w pojazdach komercyj-
nych.

Fot. IC
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Odpowiedź jest prosta, 

należy zaufać odpowied-

niemu producentowi 

oświetlenia – Przetwórstwo 

Tworzyw Sztucznych „WAŚ” 

działa na rynku już od 1979 

roku. Dzięki żmudnej pracy 

włożonej w  rozwój fi rmy, wy-

trwałości oraz inwestowaniu 

w  innowacyjne rozwiązania 

technologiczne, dziś przedsię-

biorstwo jest liderem w  pro-

dukcji oświetlenia w  branży 

motoryzacyjnej. 

Szerokie portfolio

Obecnie produkowanych jest 

ponad 3 tys. różnorodnych mo-

deli lamp, w ok. 20 tys. odmian. 

Szeroki wachlarz produktów 

składa się z: lamp diodowych 

i  żarówkowych, lamp zespo-

lonych, lamp hamowania/sto-

pu, cofania, lamp obrysowych, 

kierunkowskazów, odblasków, 

oświetlenia tablic rejestracyj-

nych, lamp przeciwmgielnych, 

do jazdy dziennej i drogowych, 

kloszy, lamp pozycyjnych, 

nia barw, znaczna skuteczność 

świetlna oraz znikomy pobór 

energii. Coraz większe zaintere-

sowanie zdobywają lampy typu 

LED z efektem neonu oraz dy-

namicznym kierunkowskazem, 

który nie tylko pulsuje, ale też 

„płynie”.

Wszystkie oferowane pro-

dukty mają homologację kom-

patybilności elektromagnetycz-

nej, co oznacza, że nie emitują 

zakłóceń elektromagnetycznych 

oraz są na nie odporne.

Drogowe i robocze

Trwałość, efektywność oraz 

prezencja zamknięte w  jednym 

produkcie? To właśnie najnow-

sza lampa drogowa W149 – wy-

jątkowo wydajna lampa FULL 

LED o  jednolitym strumieniu 

świetlnym, charakteryzująca się 

liczbą cechowania 12,5, co za-

pewnia światłość w osi odniesie-

nia na poziomie ok. 53 700 Kan-

deli. Jej korpus jest podwójnie 

zabezpieczony przed korozją, 

a  klosz wykonany z  tworzywa 

o  bardzo wysokiej odporności 

na zarysowania i  stłuczenia. 

Zaufać liderowi
Lampa LED, standardowa żarówkowa, a może hybryda? Która lampa robocza świeci 
najjaśniej? Co jest efektywniejsze, a co trwalsze? Czy istnieje lampa idealna, 
uniwersalna dla każdego kierowcy, chcącego połączyć praktyczność lampy z estetycznym, 
ale też nowoczesnym wyglądem? To tylko niektóre pytania nasuwające się nowoczesnemu 
przedsiębiorcy, dbającemu o swój pojazd.

ale także lamp roboczych czy 

oświetlenia wnętrza. 

Dużą popularność zyskuje 

oferta lamp w technologii LED, 

które cechuje długa żywotność, 

wysoki współczynnik oddawa-

Lampa drogowa W149 to wyjątkowo wydajna lampa ledowa o jednolitym strumieniu świetlnym. 
Jej korpus jest podwójnie zabezpieczony przed korozją, a klosz wykonany z tworzywa o bardzo wysokiej 
odporności na zarysowania i stłuczenia. 

Nowe lampy ostrzegawcze W151 oraz W152 do oświetlenia wind załadunkowych charakteryzują się 
wysoką odpornością na uderzenia oraz obciążenia (ok. 4 t). Są wodoszczelne, łatwe w montażu oraz mają 
szeroki zakres temperatur pracy (od –40O do +50O).
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KOMPETENTNY PARTNER
NA RYNKU CIĘŻAROWYM
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Pełna oferta części do wszystkich marek pojazdów ciężarowych.

Lampa W149 emituje bardzo 

intensywne światło przy bardzo 

niskim poborze mocy.

Kolejnym przykładem jest 

nowa, uniwersalna, a  zarazem 

elegancka robocza lampa dio-

dowa W162, dostępna do wy-

boru w  wersji ze światłem sku-

pionym bądź rozproszonym. 

Charakteryzująca się wysoką 

skutecznością świetlną, aż do 

100 lm/W  (w  momencie włą-

czenia), oraz szerokim zakresem 

zasilania napięcia od 12 do 70 V. 

Atutem tej lampy jest również 

szeroki zakres regulacji kąta na-

chylenia ok. 89°. Dostępna w  3 

wersjach: z 2 różnymi wersjami 

Lampa diodowa W162 jest dostępna w wersji ze światłem skupionym 
bądź rozproszonym. Charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 
oraz szerokim zakresem zasilania napięcia od 12 do 70 V.

złącza lub przewodem, co zwięk-

sza i zaspokaja typowe zapotrze-

bowania montażowe w  pojaz-

dach. Dodatkowo lampa W162 

ma certyfi kat ADR – do przewo-

zu ładunków niebezpiecznych.

Korpus lampy oraz jej czę-

ści zostały wykonane z  wyso-

ko gatunkowego aluminium, 

dodatkowo zabezpieczonego 

antykorozyjnie, odpornego na 

wysokie i  niskie temperatury 

oraz uszkodzenia mechaniczne.

Sterowane 
lub automatyczne

Nowe lampy ostrzegawcze 

W151 oraz W152 stworzone 

zostały do oświetlenia wind 

załadunkowych. W  dwóch 

kształtach: „owalu” (W151), 

bądź „diamentu” (W152) cha-

rakteryzują się wysoką odpor-

nością na wszelkie uderzenia 

oraz obciążenia (ok. 4 t), dzię-

ki wysokiej jakości aluminium 

tworzącego korpus oraz odpor-

nego mechanicznie tworzywa, 

z którego powstają klosze lamp. 

Lampy są wodoszczelne, łatwe 

w  montażu, oraz mają szeroki 

zakres temperatur pracy (od 

–40° do +50°). Ponadto istnieje 

możliwość różnej konfi gura-

cji połączenia lamp – światło 

kierunku jazdy może być ste-

rowane lub działać niezależnie, 

wówczas błyski samodzielnie 

generowane są przez lampę. 

Dostępna jest również synchro-

nizacja dwóch lamp. 

Doskonała jakość produktów 

fi rmy „WAŚ”, wysokie standar-

dy, efektywność oraz walory 

użytkowe są potwierdzone wie-

loma nagrodami przyznawany-

mi zarówno w  bieżącym roku, 

jak i w latach poprzednich, są to 

m.in. wygrana w  prestiżowym 

konkursie „Teraz Polska” czy  

dziewiętnaście złotych meda-

li Międzynarodowych Targów 

Poznańskich. Przede wszystkim 

jednak świadczy o  tym stale 

wzrastające zainteresowanie 

produktami klientów zarówno 

z Polski, jak i z całego świata. ▐

Dowiedz się więcej, 

odwiedź nas na www.was.eu. 

Fot. WAŚ
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R zecz w  wysokości zabu-

 dowy. Wielu zlecenio-

 dawców wymaga, aby sa-

mochód umożliwiał przewóz 

ładunków o  wysokości 2,2 m. 

W  aucie dostawczym z  typową 

zabudową używaną w  prze-

wozach na długich dystansach 

spełnienie tego wymogu nie jest 

trudne. Jednak nadwozie, które 

ma wewnątrz co najmniej 2,2 m 

wysokości sprawia, że całkowita 

wysokość samochodu wynosi 

przeszło 3,2 m, a  to może być 

kosztowne. Stawka za przejazd 

tunelami w  Europie niejedno-

krotnie uwzględnia wysokość 

pojazdu i  dla samochodów, 

które mierzą ponad 3 m, może 

być nawet dwukrotnie wyższa 

niż dla pojazdów niższych. Do-

tyczy to m.in. tuneli pod Mont 

Blanc i Fréjus łączących Francję 

z  Włochami, tunelu Maurice 

Lemaire w  Wogezach, Puymo-

rens w  Pirenejach czy Envalira 

w Andorze. 

Stawki uzależnione m.in. od 

wysokości pojazdu obowiązują 

również na francuskich, płat-

Wysokość z głową
Transport przy pomocy samochodów dostawczych 
o masie całkowitej do 3,5 t nie jest zupełnie wolny od 
ograniczeń. Lecz z niektórymi można sobie poradzić. 

Zabudowa o regulowanej wysokości może zmniejszyć 
wydatki ponoszone na przejazd europejskimi tunelami i nie tylko. 

Zabudowa w stanie podniesionym.
Możliwe jest jedno- lub dwustopniowe unoszenie dachu. Kurtyna i jej zapięcie są przystosowane 
do zabudowy i za każdym razem można ją solidnie przymocować do burt. 

Spojler o regulowanej 
wysokości jest proponowany 
do nowych kabin. Dostosowując 
wysokość kabiny do wysokości 
zabudowy, zmniejsza opór 
powietrza i zużycie paliwa. 

nych drogach obsługiwanych 

przez różnych operatorów przy 

użyciu systemu Liber-t. Jadąc 

pojazdem o wysokości nie prze-

kraczającej 3 m, można sporo 

zaoszczędzić. 

Unieść bez wysiłku

Jednym z rozwiązań, które 

proponują zabudowcy użyt-

kownikom popularnych „bu-

sów”, aby mogli korzystać 

z niższych opłat drogowych, je-

śli tylko nadarzy się taka okazja, 

jest zabudowa o regulowanej 

wysokości. 

Gdy dach jest opuszczony, 

samochód ma poniżej 3 m wy-

sokości, a  wewnętrzna wyso-

kość zabudowy wynosi 1,96 m. 

Nadwozie występuje w  dwóch 

wariantach: z  regulacją jed-

no- i  dwustopniową. Regula-

cja jednostopniowa umożliwia 

uniesienie dachu o  23 cm, tak 

że zabudowa ma wewnątrz 

2,19 m wysokości. Dwustop-

niowa regulacja pozwala pod-

nieść dach nawet o  29 cm, 

a  wówczas zabudowa mierzy 

w środku 2,48 m. 
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Unoszenie i  opuszczanie za-

budowy jest możliwe dzięki 

prostemu mechanizmowi pneu-

matycznemu. Wcześniej nale-

ży wyjąć linki celne mocujące 

kurtynę do burt oraz łączące jej 

krawędzie i zwolnić blokady na 

środkowych słupkach nadwo-

zia. Następnie naciągamy linkę, 

która odblokowuje kolejno tył 

i  przód zabudowy. Po uniesie-

niu dachu blokady należy za-

łożyć ponownie. Dzięki temu 

zyskujemy pewność, że zabu-

dowa pozostanie w  wybranym 

położeniu. 

Przy dwustopniowej regu-

lacji, najpierw unosimy zabu-

dowę o  jeden, a potem o drugi 

stopień. Kurtyna ma składany 

fartuch, dzięki czemu dopaso-

wuje się do maksymalnej wy-

sokości dachu. Wysokość za-

budowy obniżamy, używając 

linki odblokowującej oraz pa-

ska, który pozwala przyciągnąć 

dach w dół. 

Aerodynamicznie 
i ciszej

Korzyści są oczywiste. Prze-

jazd pojazdem do 3 m wysoko-

ści przez płatny tunel jest prze-

ciętnie o 100 euro tańszy. Jak 

wylicza jeden z producentów za-

budów, wykonując tylko 6 prze-

jazdów miesięcznie tune-

lem pod Mont Blanc niższym 

samochodem, w  ciągu roku 

możemy zaoszczędzić ponad 

7000 euro. Naturalnie wszystko 

zależy od zleceniodawcy i  ła-

dunku, jednak zabudowa jest 

tak prosta w obsłudze, że moż-

na ją na bieżąco przystosowy-

wać do zmiennych ładunków. 

Niższy samochód, o  mniej-

szej powierzchni czołowej to 

również niższe zużycie paliwa. 

Nowym rozwiązaniem, które 

niedawno pojawiło się na ryn-

ku dla pojazdów o zmiennej 

wysokości zabudowy z kabiną 

sypialną, jest spojler o  regu-

lowanej wysokości. Steruje 

nim dźwignia znajdująca się 

wewnątrz kabiny. W  stanie 

złożonym spojler płasko przy-

lega do dachu, a  samochód 

ma wysokość poniżej 3 m. Po 

rozłożeniu unosi się o  23 cm 

i  niweluje różnicę wysoko-

ści między kabiną, a  dachem 

uniesionej zabudowy. Dzięki 

temu zmniejsza się opór ae-

rodynamiczny, a  przy okazji 

hałas powietrza opływającego 

pojazd. Jedzie się taniej i  bar-

dziej komfortowo. ▐

MK
Fot. Moto Wektor

Dach zabudowy unoszony jest pneumatycznie. Zwalniają go linki 
znajdujące się z tyłu i z przodu zabudowy. 

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
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Na rynku istnieje szereg 

unikalnych systemów za-

budów. Składają się one 

z  kilkudziesięciu, a  nawet kil-

kuset pojedynczych elementów 

do wyboru, które można do-

wolnie łączyć w  zależności od 

potrzeb zamawiającego i  kon-

strukcji samochodu bazowego. 

Ponieważ potrzeby są mocno 

zróżnicowane, wszystkie ro-

dzaje elementów dostępne są 

w  szeregu rozmiarów. Różne 

szerokości półek, szafek czy 

szufl ad pozwalają na magazy-

nowanie potrzebnych narzędzi 

czy części zamiennych. Są też 

różne głębokości, co z  jednej 

strony pozwala na optymalne 

wykorzystanie przestrzeni ła-

dunkowej pojazdu, z  drugiej 

dostosowanie się do potrzeb 

klienta, z  trzeciej w  końcu na 

dostosowanie zabudowy do 

konstrukcji samochodu – za-

zwyczaj boczne ściany są za-

krzywione, przez co szerokość 

ładowni jest mniejsza pod su-

fi tem niż przy podłodze. Ko-

nieczne jest także optymalne 

obudowanie nadkoli tak, by 

fabrycznych kotew, ale można 

dodać dodatkowe. Innym roz-

wiązaniem są przykręcane do 

podłogi szyny pozwalające na 

zabezpieczenie pasami dowol-

nie dużego ładunku. Przy inten-

sywnym użytkowaniu ładowni 

warto pomyśleć o  osłonach 

ścian wewnętrznych i  drzwi, 

a nawet sufi tu. Są one wykony-

wane pod konkretne modele 

samochodów, najwięksi produ-

cenci zabudów oferują je niemal 

do wszystkich aut dostawczych 

dostępnych na rynku, nawet 

tych mniej popularnych.

Same rodzaje zabudów 

znacznie różnią się od sie-

bie. Mogą to być np. szafk i 

zamontowane na sztywno 

z  wysuwanymi szufl adami lub 

otwieranymi drzwiczkami albo 

regały o  wymiarach idealnie 

dopasowanych do przewoże-

nia wyjmowanych skrzynek 

narzędziowych. W  mniejszych 

i  niższych pojazdach, np. 

w  najmniejszych furgonach 

lub w  pickupach ilość miej-

sca na zabudowę jest mocno 

ograniczona, przez co można 

zdecydować się na zabudowy 

z  wysuwanymi regałami lub 

szafk ami. Mają one jeszcze jed-

ną zaletę. Mogą być zamonto-

wane w  większych furgonach 

jako niska zabudowa całej pod-

łogi z wysuwanymi przez tylne 

i  boczne drzwi modułami, na 

których montowana jest druga 

podłoga. Pozwala to na wy-

korzystanie całej powierzchni 

ładowni pojazdu, choć oczy-

wiście ze zmniejszoną wyso-

kością.

Konstrukcje zabudów mogą 

być wykonane z  różnych ma-

teriałów. Najczęściej wyko-

rzystuje się stal lub stopy alu-

minium. Jeśli zależy nam na 

wytrzymałości i  niższej cenie, 

stal może okazać się lepsza, ale 

trzeba też myśleć o ładowności 

pojazdu. Konstrukcje alumi-

niowe pozwalają zaoszczędzić 

cenne kilogramy, które moż-

na wykorzystać na konieczny 

sprzęt i  narzędzia. Wnętrza 

szufl ad, wszelkiego rodzaju 

przegrody, kuwety i pojemniki 

wykonywane są z  wytrzyma-

łych tworzyw sztucznych.

Rozwiązania dla profesjonalistów
Branża energetyczna, rolnicza czy budowlana to główni odbiorcy mobilnych serwisów 
wożących ze sobą narzędzia warsztatowe, sprzęt pomocniczy, materiały eksploatacyjne 
czy części zamienne. Aby zaoszczędzić czas i nie narażać cennego ładunku 
na uszkodzenia, warto zainwestować w specjalistyczne zabudowy pomagające 
w zachowaniu porządku i szybkim dostępie do potrzebnych narzędzi.

Systemy niemieckiej firmy Aluca wykonane 
są w 100% z aluminium. Jak zapewnia 
producent, regały mają dużą wytrzymałość 
i są odporne na skręcanie. Można je 
ponownie zainstalować w innych pojazdach. 

Kiedy istnieje potrzeba wykorzystania dostępnej w pojeździe 
powierzchni ładunkowej, można zdecydować się na zabudowę 
z długimi szufladami wysuwanymi przez tylne i boczne drzwi. 
Na nich montuje się podłogę z odpowiednim systemem 
mocowania ładunku.

W ofercie największych producentów znajdują 
się gotowe zestawy modułów przygotowane pod 
konkretne modele pojazdów. Na zdjęciu widać 
Vario Green Package firmy Bott do montażu 
w Mercedesie Vito z najdłuższą ładownią.

nie tracić nadmiernej ilości 

cennego miejsca. Dlatego wła-

śnie producenci zabudów ści-

śle współpracują z najważniej-

szymi producentami pojazdów 

dostawczych i  oferują często 

gotowe zestawy dla najbardziej 

popularnych modeli. Takie ze-

stawy oczywiście także można 

modyfi kować, na co pozwala 

bogata oferta modułów pod 

względem rodzajów i  rozmia-

rów.

Wysuwane, wyjmowane, 
stałe

Podstawą każdej profesjo-

nalnej zabudowy powinna być 

solidna podłoga. Często jest 

ona wykonywana z  wodood-

pornej sklejki zabezpieczonej 

przed uszkodzeniem od strony 

drzwi. Jeśli zamierzamy wcho-

dzić do wnętrza, podłoga po-

winna być pokryta warstwą an-

typoślizgową. Alternatywą jest 

podłoga wykonana z  tworzywa 

lub ryfl owanego aluminium 

z  odpowiednim podkładem. 

Podłoga zazwyczaj mocowa-

na jest w  pojeździe za pomocą 
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Nie tylko moduły

Same zabudowy to tylko 

podstawa oferty, która może 

być wzbogacona o szereg przy-

datnych dodatków. Boki szafek 

czy regałów mają zazwyczaj 

otwory na całej powierzchni, 

do nich w  dogodnym miejscu 

można zamontować dodatko-

we uchwyty lub mocowania. 

W  ofercie producentów sys-

temów znajdziemy uchwyty 

na węże, pojemniki różnego 

rodzaju, kotwy do mocowa-

nia sprzętu, półki, stojaki na 

kanistry, kieszenie na drobia-

zgi lub dokumenty, wieszaki, 

mocowania butli czy uchwyty 

ułatwiające wchodzenie do ła-

downi. Mobilny warsztat nie 

tylko pozwala na przewożenie 

narzędzi, sprzętu i  części za-

miennych, ale często to także 

miejsce pracy. Dlatego oprócz 

zestawów szafek i  kontenerów 

w ofercie znajdziemy stoły stałe 

i  składane czy uchwyty na za-

montowanie imadła.

To, co nie zmieści się we-

wnątrz, trzeba przewieźć na 

zewnątrz. W  ofercie wiodących 

producentów są specjalistyczne 

Przykład zabudowy mobilnego serwisu motocykli wyścigowych 
MV Agusta w nadwoziu Mercedesa Sprintera. Szafki z narzędziami 
wyposażono w kółka, a pojazd ma składaną rampę załadunkową. 
Wszystkie elementy zabudowy, jak i przewożony sprzęt zabezpieczony 
jest przed przemieszczeniem.

Czasem liczba narzędzi jest niewielka. W takich sytuacjach 
może sprawdzić się system półek Simpleco firmy Sortimo. 
Jest on oferowany w różnych rozmiarach i pasuje do większości 
niedużych furgonów.

bagażniki dachowe do przewo-

żenia drabin lub innych długich 

przedmiotów. Mogą być to pro-

ste bagażniki belkowe z podpo-

rami bocznymi lub bardziej spe-

cjalistyczne z podporą (rolką) do 

wsuwania drabiny, a  nawet ba-

gażniki koszowe pozwalające na 

załadunek przedmiotów o  du-

Akumulatory EUROPART Plus Heavy Duty
 najnowsza technologia produkcji 
 wysoka jakość 
 wysoka wydajność
 odporność na zmiany temperatur 
 bezobsługowość

*  obowiązuje wyłącznie dla akumulatorów marki EUROPART SHD (numery indeksów 9560680325 i 9560710145).

GWARANCJA
24 MIESIĄCE *

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

www.europart.net
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żych gabarytach i  odpowiednie 

ich zamocowanie.

Zabudowy muszą być solid-

nie zamocowane w  pojeździe 

tak, by podczas wypadku nie 

naraziły pracowników na obra-

żenia. Dlatego są testowane na 

wypadek kolizji z prędkością 50 

km/h ze sztywną przeszkodą, 

czego wymaga Unia Europejska 

(norma ECE R17). Przed wybo-

rem dostawcy zabudowy warto 

zwrócić uwagę na jakość wyko-

nania. Proste konstrukcje będą 

tańsze, ale mogą wpadać w  re-

zonans i generować dokuczliwy 

hałas. Bardziej zaawansowane 

systemy wyposażone są w  roz-

wiązania eliminujące te proble-

my. Z  drugiej strony prostsze 

systemy mają mniej skompliko-

wane mechanizmy prowadnic 

i  zamków, co może ułatwiać 

ewentualną ich naprawę.

Dla kogo?
Zabudowy serwisowe skie-

rowane są do wyspecjalizo-

wanych sektorów z  uwzględ-

nieniem ich specyficznych 

potrzeb. Branża energetyczna 

potrzebuje samochodów do-

stawczych i terenowych wypo-

sażonych w  mobilny warsztat 

z  miejscem na części zamien-

ne, ale też z  bagażnikami da-

chowymi, na których można 

przewieźć drabiny. Pogotowie 

gazowe ma inne potrzeby. Za-

budowa warsztatowa może być 

mniejsza, dlatego może po-

wstać na podwoziu pikapa lub 

niedużego furgonu. Pogotowie 

wodociągowe potrzebuje po-

jazdów z miejscem na większy 

sprzęt w  postaci zgrzewarek 

elektrooporowych, agregatów 

prądotwórczych czy dużych 

elementów instalacji wodo-

ciągowych. Wśród akcesoriów 

montowanych na pojazdach 

dla tych branż znajduje się 

też sygnałowe oświetlenie ze-

wnętrzne odpowiedniej bar-

wy.

Zupełnie inne wymaga-

nia mają firmy zajmujące się 

wykonywaniem usług ser-

wisowych maszyn różnego 

rodzaju. W  tym przypadku 

zabudowa także zależy od 

specyfiki wykonywanej dzia-

łalności. Nieco inne potrze-

by mają serwisanci maszyn 

rolniczych, budowlanych czy 

wózków widłowych. Wszyscy 

jednak potrzebują miejsca na 

różnego rodzaju oleje, smary, 

płyny eksploatacyjne, sprzęt 

do ich precyzyjnego dozowa-

nia, ponadto muszą mieć na 

pokładzie sprężarki pneuma-

tyczne, agregaty prądotwórcze 

System firmy Tanos to proste rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują zabierać dużo 
sprzętu ze sobą, a w pojeździe oczekują uporządkowanej przestrzeni. Zaletą systemu jest 
wyjątkowo łatwy montaż i możliwość szybkiej adaptacji w kolejnym pojeździe. Skrzynki 
Systainer T-Loc można ustawiać jedna na drugiej, blokując je wzajemnie na czas transportu.

Moduły polskiej firmy SIM są dość proste konstrukcyjnie, 
ale przez to łatwe do ewentualnej naprawy. Dodatkową zaletą 
tego systemu są zamki blokujące możliwość otwierania 
szuflad przez niepowołane osoby. 

Niemal wszystkie systemy mobilnych warsztatów mają 
szeroką ofertę o niemal dowolnej konfiguracji. Pojedynczy 
moduł może łączyć np. wysuwane w 100% szuflady 
o różnej wysokości i półki na walizki opisane w czytelny sposób.

Stół roboczy zajmuje dużo miejsca, dlatego w średnich i małych furgonach 
można zdecydować się na składaną wersję zajmującą podczas transportu małą 
przestrzeń. Składane stoły firmy SIM wyposażone są w regulowane podpórki 
pozwalające dostosować się do nierównego podłoża.

oraz miejsce na pomieszczenie 

części zamiennych do różnych 

modeli maszyn.

Oferta rynkowa

Na rynku można znaleźć 

szereg firm zajmujących się 

produkcją zabudów serwiso-

wych. Bott i  Sortimo to duże 

niemieckie firmy oferujące 

systemy aluminiowe i moduły 

bardzo wysokiej jakości. Ich 

oferta jest wyjątkowo impo-

nująca i  stale dostosowywana 

do aktualnej oferty pojazdów 

dostawczych. Do każdego mo-

delu dostaniemy przycięte na 

wymiar podłogi czy panele 

chroniące drzwi i boki nadwo-

zia od wewnątrz. Niemiecka 

firma Aluca specjalizuje się 

w  produkcji wyjątkowo lek-

kich zabudów aluminiowych 
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pozwalających zabrać więcej 

ładunku. Włoski Storevan 

chwali się, że jego zabudowy 

są ciche przez zastosowanie 

specjalnych opatentowanych 

elementów wygłuszających 

i  tłumiących drgania. Mocną 

konkurencję dla systemów 

aluminiowych oferuje szwedz-

ki Modul-System stosujący 

stal o  bardzo wysokiej wy-

trzymałości. Daje to bardzo 

mocną i  trwałą konstrukcję 

przy podobnej masie. Inne 

podejście ma niemiecka fir-

ma Equipcar stosująca system 

aluminiowo-stalowy, co także 

pozwala obniżyć masę zabu-

dowy. Polskim producentem 

o  międzynarodowej renomie 

jest SIM (Spółdzielnia Inwali-

dów „Metalowiec”) oferujący 

proste konstrukcyjnie, ale wy-

trzymałe moduły stalowe i sta-

lowo-aluminiowe o  atrakcyj-

nym stosunku jakości do ceny.

Alternatywą dla klasycz-

nych zabudów serwisowych 

jest prosty system półek mon-

towanych do pionowych rur 

rozporowych, mocowanych 

do podłogi i sufitu, oferowany 

przez niemiecką firmę Tanos. 

Na półkach można umieścić 

pojemniki-kontenery (np. 

w  systemie Systainer T-Loc), 

luzem lub połączone ze sobą 

na czas transportu. Jest to roz-

wiązanie np. dla fachowców 

z  branży elektrycznej czy bu-

dowlanej chcących uporząd-

kować przestrzeń w  pojeź-

dzie, ale zabierających ze sobą 

sprzęt z pojazdu.

To się opłaca

Wiodący producenci oferują 

ogromny wybór elementów za-

budów, dlatego powstały pro-

gramy komputerowe umożli-

wiające wizualizację projektu 

skrojonego pod wymagania 

klienta. Pozwala to na dobór 

zabudowy do rzeczywistych 

potrzeb i posiadanego pojazdu 

lub wręcz wybór optymalnego 

samochodu pod odpowiednio 

zaprojektowaną zabudowę. 

Często wystarczy odpowie-

dzieć na kilka podstawowych 

pytań, by fachowy doradca 

z  firmy oferującej zabudowy 

mógł przygotować podstawo-

wą ofertę. Każda będzie in-

dywidualna, nieraz bowiem 

wystarczy prosta zabudowa 

składająca się np. z dwóch seg-

mentów, w  innym przypadku 

konieczne będzie wykorzysta-

nie całej dostępnej przestrze-

ni ładunkowej z  możliwie jak 

najmniejszymi stratami.

Zabudowy przystosowane 

są do samodzielnego montażu 

z  wykorzystaniem podstawo-

wych narzędzi. W  serwisach 

różnego rodzaju nie brak pro-

fesjonalnych mechaników czy 

monterów potrafiących po-

radzić sobie z  tym zadaniem, 

jednak zawsze można powie-

rzyć montaż zleceniobiorcy. 

Ceny montażu zależą głów-

nie od liczby przewidzianych 

modułów. Wiele firm oferuje 

kompleksowe usługi obejmu-

jące dodatkowo montaż do-

datkowego oświetlenia, tak 

wewnętrznego, jak zewnętrz-

nego, czy podejmie się okleje-

nia pojazdu według zamówie-

nia klienta.

Zabudowy serwisowe mają 

szereg zalet. Po pierwsze, po-

rządkują przestrzeń. To ozna-

cza, że różnego rodzaju narzę-

dzia mają swoje miejsce i  nie 

trzeba tracić czasu na ich zna-

lezienie. Po drugie, pozwalają 

na zabezpieczenie przewożo-

nego ładunku, tak narzędzi, 

jak dodatkowego sprzętu czy 

części zamiennych. Zapo-

biega to kosztownym uszko-

dzeniom ładunku, a  przez to 

oszczędza czas i  pieniądze. 

Odpowiednie zamocowa-

nie wszystkiego w  pojeździe 

zwiększa też bezpieczeństwo 

osób podróżujących autem. 

W  czasie wypadku ryzyko 

związane z  przemieszcze-

niem się ciężkich przedmio-

tów mogących przebić się 

przez przednią ścianę ładow-

ni jest znacznie ograniczone. 

W końcu czyste i uporządko-

wane wnętrze pojazdu serwi-

sowego wpływa na pozytywny 

obraz firmy, jako profesjo-

nalnego podmiotu poważnie 

podchodzącego do swojej 

pracy.▐

Marcin Lewandowski
Fot. Aluca, Bott, Equipcar, 

SIM-System, Sortimo, StoreVan, 
Tanos
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Obszerne nadwozie, którego ładownia 

mierzy wewnątrz 210 cm wysokości 

i  174 cm szerokości, to w  praktyce 

niewielki pokój. Wypełnienie go przytulo-

nymi do ścian regałami nie ogranicza dra-

stycznie przestrzeni. Wewnątrz można się 

swobodnie poruszać i wykonywać pod da-

chem typowe czynności związane np. z usu-

waniem awarii sieci elektrycznej czy wodo-

ciągowej. Pomimo długości całkowitej Daily 

przekraczającej 7,5 m, średnica zawracania 

to tylko 14,6 m. Iveco jest zwrotne i może 

być zaparkowane w  miejscu najdogodniej-

szym do prowadzenia działań. 

„Automat” z najwyższej półki

Bardzo pomocna jest 8-biegowa skrzynia 

automatyczna Hi-Matic, dostarczana przez 

fi rmę ZF. Jest to sprawdzona w  wielu eks-

kluzywnych samochodach przekładnia typu 

8HP70, która może przenosić maksymal-

ny moment obrotowy do 700 Nm (wariant 

8HP90 montowany m.in. w  Rolls-Roysie 

Ghost nawet do 900 Nm). Po modernizacji 

w 2014 r. ma większą rozpiętość przełożeń 

7,81 (poprzednio 7,05). 

Świetnie współpracuje z  205-konnym 

dieslem Iveco. Czas zmiany przełożenia 

jest bardzo krótki, co jest wygodne i sprzy-

ja szybkiemu rozpędzaniu samochodu. 

Kto nie chce, nie musi wnikać w działanie 

skrzyni. Wystarczy wciskać gaz i  jechać. 

Przy obecnym natężeniu ruchu to duża 

ulga. „Automat” wydłuża żywotność ukła-

du napędowego i pomaga oszczędzać, gdyż 

pracuje w trybie Eco, o ile kierowca nie po-

stanowi inaczej. 

Skrzynka ma również tryb „Power” przy-

datny, gdy samochód jedzie pod dużym 

obciążeniem i trzeba sięgnąć „do dna” jego 

możliwości. Ponadto można zmieniać biegi 

ręcznie. Informacje o trybie działania skrzy-

ni i włączonym biegu są widoczne na tablicy 

rozdzielczej. 

Przy tak mocnym silniku, Hi-Matic ma 

niewiele do roboty. Przy prędkości 100 km/h

skrzynka utrzymuje 3-litrowego diesla na 

poziomie 1700 obr/min. Daily jedzie więc 

ekonomicznie. Szkoda tylko, że projektan-

ci Iveco nie skorzystali z  okazji i  w  wersji 

z  „automatem” pozostawili wystającą obu-

dowę drążka skrzyni biegów. Większość kie-

rowców będzie się do niej „tulić” kolanem, 

choć takie, a nie inne położenie drążka na 

pewno ułatwia ręczną zmianę przełożenia 

– jeśli ktoś z uporem godnym lepszej sprawy 

koniecznie chce to robić. 

Tyły górą!

Mimo znacznych gabarytów, Iveco chęt-

nie poddaje się woli kierowcy. Układ kie-

rowniczy ma silne wspomaganie, co przy-

daje się podczas manewrowania. Lusterka 

wsteczne mają dużą powierzchnię i  w  zu-

pełności wystarczają, aby czuć się pewnie, 

choć jeżdżący głównie po miejskich zauł-

kach na pewno nie pogardzą opcjonalną 

kamerą cofania, dostępną wraz z systemem 

telematycznym Iveconnect. Dół nadwozia 

jest doskonale chroniony przed drobnymi 

otarciami przez szerokie nakładki z tworzy-

wa sztucznego. 

Wyprostuj się!
Daily z najdłuższym rozstawem osi jest znakomitą bazą 
dla ruchomego warsztatu – praktycznego i wygodnego. 
Zabudowa Sortiomo dodaje od siebie ergonomię i bezpie-
czeństwo pracy. 

Poza mnóstwem schowków i wygodnym 
uchwytem na tablet lub telefon – dużo miejsca 
na napoje. Latem każdy może się schłodzić, 
zimą ogrzać kawą z termosu. 

Z tyłu są 4 wyprofilowane 
fotele z 3-puntkowymi pasami 
bezpieczeństwa. 
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Warto docenić własności podwozia 

Iveco, choć jazda z  prędkością powyżej 

110 km/h wymaga przyzwyczajenia, 

zwłaszcza od osób nawykłych do „sztyw-

nego” układu kierowniczego aut niemiec-

kich. Trzeba również pamiętać, że furgon 

tej wielkości to olbrzymi „żagiel”, od któ-

rego nie należy oczekiwać, że będzie za-

chowywał się na drodze jak Alfa Romeo. 

Silnik o  momencie obrotowym 470 Nm 

uwodzi swoimi możliwościami i łatwo dać 

się ponieść. Kierownica obszyta skórą jest 

przyjemna w dotyku i pozostawia wrażenie 

obcowania z luksusem. 

Deska rozdzielcza jest praktyczna i obfi -

tuje w różnego rodzaju schowki. Nie brakuje 

miejsca na napoje. Jest uniwersalny uchwyt 

na tablet lub telefon, który byłby jeszcze wy-

godniejszy, gdyby można go było obrócić 

w  stronę kierowcy. Nad przednimi siedze-

niami oraz pod podwójną kanapą z prawej 

jest miejsce na duże przedmioty. 

W  drugim rzędzie nie ma prostej, twar-

dej ławki, jak u niektórych konkurentów, ale 

4 dobrze wyprofi lowane, indywidualne 

miejsca z  trzypunktowymi pasami bezpie-

czeństwa. Wokół jest pełna tapicerka, Daily 

nie „świeci” gołą blachą. 

Na pewno dosięgniesz

Zabudowy Sortimo wyróżniają się jakością 

i funkcjonalnością. Gama modułów i akceso-

riów pozwala tworzyć pojazdy warsztatowe 

o dowolnym niemal przeznaczeniu. W Daily 

znalazła się zabudowa typu HD. 

Jej częścią jest blat pokryty sklejką oraz 

płyta montażowa, do której można przy-

mocować różnego rodzaju uchwyty narzę-

dziowe. Przy stole roboczym zamontowano 

odchylaną, solidną deskę z  imadłem. Po 

rozłożeniu, wystaje poza obrys pojazdu, po-

zwalając uchwycić w  imadle długie przed-

mioty, np. rury, przewody energetyczne itp. 

Pod blatem są szufl ady z  przegrodami. 

Oczywiście po zasunięciu szufl ady blokują 

się w pozycji zamkniętej.

Regał obok wypełniają pojemniki warsz-

tatowe na drobne części (wysuwane i  blo-

kowane do jazdy) oraz wysuwane kuwety, 

które można wyjąć i  zabrać ze sobą „na 

miejsce operacji”. Podobnie wyciągane są 

skrzynie narzędziowe, ulokowane po prze-

ciwnej stronie. Pozostałą przestrzeń regałów 

wykorzystano na półki z  matami antypo-

ślizgowymi, na których można przewozić 

większe przedmioty. Są chronione przed 

wypadaniem przez aluminiowe, wysokie li-

stwy, które można łatwo odblokować i opu-

ścić, uzyskując wygodny dostęp do półek. 

W tylnej części zabudowy dostawiono regał 

z  dwiema dużymi, składa-

nymi półkami, na których 

też można przewozić spore 

przedmioty czy skrzynki, po 

zabezpieczeniu ich pasami 

montażowymi. 

Wnętrze wykorzystano 

niemal do ostatniego centy-

metra. Na tylnych drzwiach 

znalazł się pojemnik na 

wodę i  ręcznik, dzięki cze-

mu można umyć ręce i  nie 

zachlapać przy tym auta. 

Na dachu zamocowano 

trzy belki bagażnikowe, na 

których znalazł się pojem-

nik do przewozu rur oraz 

wysuwany i  opuszczany 

bagażnik do przewożenia 

drabiny Rhino Safe Stow 3.

Ponadto samochód ma 

pomarańczowe oświetle-

nie ostrzegawcze: szeroką 

belkę z  przodu i  „koguta” 

w  lewym, tylnym narożu. 

Lampy nowej generacji są 

widoczne z  dala i  zajmują 

mało miejsca, więc trudniej je w pośpiechu 

uszkodzić. 

W  samochodzie tej wielkości, co Daily, 

zabudowa tego typu odsłania pełnię swo-

ich zalet. Daje szybki dostęp do narzędzi, 

części i  materiałów i  pozwala wykonywać 

niezbędne czynności w  dużym komforcie, 

co pozytywnie wpływa na ostateczny efekt. 

Układ napędowy, którego częścią jest Hi-

-Matic, jest tak dobrany, że powrót po pra-

cy do bazy, stanowi wstęp do wypoczynku. 

Iveco Daily będzie dobrym pomocnikiem 

każdego fachowca, zwłaszcza znającego się 

na rzeczy i dbającego o wysoką jakość swo-

jej pracy. ▐

Michał Kij
Fot. Mirosław Ganiec

Iveco Daily 35-210 Hi-Matic furgon 
z zabudową Sortimo

Dmc (kg) ........................................................................3500
Masa własna (kg) ..........................................................2597
Ładowność (kg) ...............................................................983
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm).......1740/1317
Maks. wysokość ładowni (mm) ......................................2100
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) .................760
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
Tylnych ..............................................................1530 × 1800
Bocznych ...........................................................1260 × 1800
Rozstaw osi (mm) ..........................................................4100
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............7629/2010/2620
Średnica zawracania (m) ...............................................14,6*
Liczba miejsc ....................................................................... 7
Silnik ............................................................................... F1C
Liczba cylindrów .................................................................. 4
Pojemność (cm3) ...........................................................2998
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ......205/150/3050÷3500
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr/min) ............470/1400÷3050
Skrzynia biegów ...........................................8 automatyczna
Przeglądy ........................................................ co 30 000 km
Cena wersji podstawowej (zł netto) ..........................116 700

*między krawężnikami

Zabudowa Sortimo HD idealnie 
wpasowuje się w formę nadwozia. 
Każdy skrawek miejsca jest wyko-
rzystany, a mechanik czy monter 
ma również dużo miejsca dla siebie. 

Zabudowa nie skrzypi podczas jazdy. Szuflady 
są zabezpieczone przed samoczynnym 
otwieraniem się oraz przytrzaśnięciem palców 
przy zasuwaniu. Imadło rozkładane na zewnątrz 
pozwala chwytać długie przedmioty. 

Uchwyt Rhino Safe Stow 3 jest 
wygodny w obsłudze, niemalże sam 
„schodzi do parteru” i nie naraża 
pracowników na urazy już w momencie 
próby sięgnięcia po drabinę. 

Przemyślane w najdrobniejszym 
szczególe: zbiornik z wodą i ręcznik 
umocowane do drzwi to pomysłowy 
sposób, aby się umyć i nie zachlapać 
podłogi auta. 
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K lasyczne blaszaki występują we 

wszystkich klasach pojazdów ogólnie 

nazywanych dostawczymi, od tych 

najmniejszych o ładowności 600 kg do tych 

największych zabierających do 4 t ładunku. 

Mercedes w  swojej gamie pojazdów do-

stawczych nie ma tych o najmniejszej i naj-

większej dmc, ale dość rozbudowana oferta: 

Citan, Vito i  Sprinter, zaspakaja potrzeby 

największej grupy odbiorców. Mercedes 

Vito 111 furgon to przykład średniej ładow-

ności samochodu dostawczego w  konfi gu-

racji z miejscami dla trzech osób. 

Za plecami

Obecna już III generacja tego modelu 

znana od jesieni 2014 bazuje na sprawdzonej 

płycie podłogowej poprzednika, ale wnętrze 

pojazdu i stylizacja zewnętrza zostały opra-

cowane na nowo. Vito furgon oferowany 

jest w  trzech długościach nadwozia: kom-

pakt, długi i ekstra długi i jednej wysokości 

oraz z  czterema dmc 2,5, 2,8, 3,05 i  3,2 t.

Prezentowany model to wersja środkowa 

o długości całkowitej 5140 mm i rozstawie 

osi 3200 mm oraz dmc 2,8 t. Maksymalna 

długość przestrzeni ładunkowej wynosi 

2831 mm, wysokość 1392 mm natomiast 

szerokość ładowni to 1685 mm, a przy nad-

kolach zwęża się do 1270 mm. 

Taka przestrzeń ładunkowa pozawala na 

zapakowanie trzech europalet o łącznej ma-

sie 1064 kg. Zabezpieczenie towaru ułatwia-

ją metalowe oczka rozmieszczone w  pod-

łodze oraz bokach pojazdu. Dla bardziej 

wymagających klientów proponowane jest 

za dopłatą rozwiązanie dające więcej moż-

liwości z  szynami do mocowania ładunku. 

Mercedes w  standardzie proponuje dostęp 

do ładowni poprzez klapę w  ścianie tylnej 

oraz dość szerokie drzwi przesuwne z lewej 

strony. Tę konfi gurację można uzupełnić 

o  przesuwne drzwi także z  prawej strony 

oraz jak w  prezentowanym aucie zamienić 

tylną klapę na dwuskrzydłowe drzwi. 

Otwierające się szeroko skrzydła drzwi 

umożliwiają podjechanie wózkiem widło-

wym do samego zderzaka samochodu. Tu 

też do wyboru są dwa rozwiązania: drzwi 

tylne mogą otwierać się pod kątem 270 

stopni, zachodząc na boki nadwozia lub 

tańsze zastosowane w  prezentowanym eg-

zemplarzu pozwalające na otwarcie drzwi 

pod katem 180 stopni. 

Mercedes proponuje dwa silniki Diesla 

o  pojemności 1,6 i  2,1 dm3 o  mocach od 

Trzecia Trzecia 
rękaręka  
small small biznesubiznesu
Samochody dostawcze z drugim, a nawet 
trzecim rzędem siedzeń są bardziej uniwersalne. 
Bo to i towar przewiozą, i całą rodzinę można 
spakować i przewieść. Ale to furgon jest 
wołem roboczym małego i średniego biznesu. 
Prowadzenie hurtowni, warzywniaka, 
małego zakładu produkcyjnego bez furgonu 
byłoby trudne.

Mercedes Vito 111 CDI Furgon

Dmc (kg) ........................................................................... 2800
Masa własna (kg) ............................................................. 1736
Ładowność (kg) ................................................................ 1064
Długość ładowni (mm) ..................................................... 2831
Użytecz. szer. ładowni/między nadkolami (mm) .... 1685/1270
Użytecz. wysokość ładowni (mm).................................... 1392
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ................... 558
Maks. pojemność przestrzeni ładunkowej (m³) .................. 5,5
Rozstaw osi (mm) ............................................................ 3200
Długość/szerokość/wysokość (mm) ..............4895/1928/1910
Średnica zawracania (m) .................................................. 12,9
Liczba miejsc...........................................................................3
Silnik ............................................................................. 1,6 DCI
Liczba cylindrów ......................................................................4
Pojemność (cm3) .............................................................. 1598
Moc maksymalna (KM/kW/obr./min) ......... 84 /114/ przy 3800
Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min) .......270 / 1500÷2500
Typ skrzyni/liczba biegów .................................... manualna /6
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km)..................................... 6,6
Przeglądy ............................................................co 40 tys. km
Cena brutto wersji podstawowej (zł) ........................... 110 946
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88 do 190 KM. Przeniesienie napędu reali-

zowane jest przez manualne 6-stopniowe 

skrzynie biegów przy słabszych jednost-

kach napędowych i  7-stopniowe automa-

ty przy najmocniejszych silnikach. Pojazd 

testowy wyposażony był w  ten mniejszy 

silnik, ale o  większej mocy – 114 KM. 

Czterocylindrowy turbodiesel z  16-za-

worową głowicą kryjący się pod oznacze-

niem OM 622 DE16LA to dobrze znana 

jednostka napędowa stosowana w  pojaz-

dach Renault, a ostatnio nawet w dostaw-

czych Fiatach i  Oplach. Z  silnikiem 1,6 l 

oferowana jest tylko manualna 6-biegowa 

skrzynia i  przedni napęd. Decydując się 

na mocniejsze wersje, dostaniemy pojazd 

z napędem na tył lub obie osie. 114-konny 

silnik to także 270 Nm momentu obroto-

wego, które dostępne jest już powyżej 1500 

obr/min. Ten poziom mocy i momentu jest 

wystarczający do spokojnej jazdy, ale silnik 

o dość niewielkiej pojemności nie pozwa-

la zapomnieć, gdzie znajduje się dźwignia 

zmiany biegów. Jednak odpowiednie po-

sługiwanie się gazem, sprzęgłem i  drąż-

kiem zmiany biegów umożliwia przejecha-

nie ponad 1000 km na niestandardowym 

70-litrowym zbiorniku paliwa. 

Za kierownicą

Średni furgon Mercedesa z racji wyko-

nywanych zadań to pojazd raczej cięża-

rowy, ale wsiadając za kierownicę, mo-

żemy mieć skojarzenia bardziej zbliżone 

z  autami osobowymi. Mimo że tablica 

rozdzielcza została wykonana w  cało-

ści z  czarnego twardego plastiku, to jej 

Klasyczna sylwetka wyróżnia się 
dużym grillem z gwiazdą. Element 
charakterystyczny dla obecnej gamy 
pojazdów Mercedesa.

Oczka w podłodze i na bokach karoserii umożliwiają 
stabilne zamocowanie towaru, a dodatkowe 
przetłoczenie w dolnej części ściany przedniej 
zwiększa długość przestrzeni ładunkowej. 

Dwuskrzydłowe otwierane pod katem 180 stopni drzwi umożliwiają 
podjechanie wózkiem widłowym pod sam zderzak. Można zamówić 
drzwi otwierane pod kątem 270 stopni, ale trzeba wówczas uważać 
na przesuwane drzwi boczne, gdyż zachodzą na siebie.
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ukształtowanie nie przytłacza. A  roz-

mieszczenie wskaźników oraz włączni-

ków i  przełączników charakterystyczne 

dla produktów tej marki nie budzi więk-

szych zastrzeżeń. 

Fotel kierowcy z podłokietnikiem, bocz-

nymi wyprofi lowaniami i regulacją odcinka 

lędźwiowego jest wygodny i daje możliwość 

przejechania nawet długich dystansów. 

Dwuosobowa kanapa po stronie pasażera 

zapewnia względny komfort i raczej w tym 

przypadku pasażerowie powinni decydo-

wać się na krótkie podróże. Szczególnie oso-

ba siedząca na środkowym siedzisku może 

mieć problem ze znalezieniem miejsca na 

kolana, tu może przeszkadzać dźwignia 

zmiany biegów. 

Siedząc już na miejscu kierowcy, nie 

sposób nie zwrócić uwagi na wielofunk-

cyjną kierownicę pokrytą miękką skórą 

i  wykończoną aluminiowymi wstawkami. 

Panel zegarów znajdujący się w  tradycyj-

nym miejscu bezpośrednio za kierownicą 

składa się z  prędkościomierza i  obroto-

mierza, pomiędzy którymi zamontowano 

wyświetlacz komputera. Zestaw wskaźni-

ków jest czytelny, łatwy w  obsłudze i  daje 

możliwość odczytywania wielu informacji. 

W  środkowej części tablicy rozdzielczej 

znajduje się duży panel konsoli centralnej. 

Pionowy panel z  klimatyzacją oraz syste-

mu audio zakończony jest z prawej i  lewej 

strony kratkami nawiewowymi i otwartymi 

schowkami. W  prezentowanym pojeździe 

nawigacja satelitarna oraz cały system audio 

były wyświetlane na kolorowym 5,8-calo-

wym wyświetlaczu. Dodatkowo moduł na-

wigacji miał funkcję pokazywania prostych 

komunikatów kierunkowych na wyświetla-

czu komputera. We wnętrzu jest sporo bar-

dzo przydatnych, zamykanych i  otwartych 

schowków, włącznie z tym pod siedziskiem 

pasażerów.

W drodze

Układ kierowniczy wraz z dobrze zestro-

jonym zawieszeniem pozwala na swobodne 

prowadzenie pojazdu, który nie ma ten-

dencji do podskakiwania i  „myszkowania” 

po jezdni. Zawieszenie charakteryzuje się 

bardzo dobrym tłumieniem wszelkich nie-

równości drogi, a  do wnętrza praktycznie 

nie przedostają się żadne odgłosy jego pra-

cy. Manewrowanie Vito nie nastręcza też 

większych problemów, dość szybko daje się 

wyczuć wielkość auta i odległości do zderza-

ków, w czym pomocne są duże, podgrzewane 

i sterowane elektrycznie lusterka oraz system 

wspomagający parkowanie – w naszym przy-

padku była to kamera z wyświetlanym obra-

zem na monitorze konsoli centralnej. 

W  wielu przypadkach zapewne pomocny 

będzie także asystent ruszania. Oczywiście ta-

kie układy jak ABS, ASR oraz ESP to już stan-

dard, ale są też nowinki. Przykładem mogą 

być zastosowany asystent bocznego wiatru, 

wspomagania koncentracji kierowcy oraz do-

stępny opcjonalnie system mierzący odstęp 

od poprzedzającego pojazdu, który w  razie 

konieczności ostrzega o możliwości kolizji.

Mercedes Vito 111 CDI furgon nie jest wy-

rafi nowanym artystą dalekich podróży, lecz 

solidnym i  ekonomicznym rzemieślnikiem 

w  swoim fachu. Nieduży silnik nie pozwa-

la na dynamiczną jazdę, ale daje możliwość 

oszczędnego podróżowania. Za tym samo-

chodem stoją już 22 lata rozwoju konstruk-

cji z konsekwentnym jej unowocześnianiem 

i podnoszeniem jakości. Czy musi to być ten 

model? Nie! Ale wydaje się być optymalny, 

można wybrać słabszą 109-konną wersję lub 

któryś z mocniejszych tylnonapędowych, ale 

to już jest kwestia potrzeb z  jednej strony 

i możliwości z drugiej... ▐

Jarosław Dynek
Fot. K. Dziewicka

Tablica rozdzielcza została wykonana w całości z czarnego twar-
dego plastiku, ale jej ukształtowanie nie przytłacza. Rozmieszczenie 
wskaźników oraz włączników i przełączników charakterystyczne 
dla produktów tej marki nie budzi większych zastrzeżeń. 

Niby ubogo, a wszystko co 
potrzebne, jest pod ręką, dużo 
funkcji można obsługiwać 
przyciskami  na kierownicy.

Ford pokazał nowego Transita Custom. Auto 
ma nowe wnętrze i jest bardziej oszczędne. 
Pierwsze egzemplarze trafią do odbiorców na 
początku 2018 r. 

W ofercie pojawi się m.in. nowa wersja ECO-
netic van o poprawionej efektywności spalania 
– 5,7 l/100 km, co jest wynikiem lepszym o 6% 
w porównaniu do najbardziej oszczędnej, obec-
nie oferowanej wersji. Zapowiadana jest też 
hybrydowa wersja tego modelu Plug-in Hybrid 
(PHEV) – ma trafić na rynek do 2019 r.

Nowy Ford Transit Custom jest napędzany 
przez najnowocześniejszy silnik wysokoprężny 
Ford EcoBlue, który został wprowadzony do 
modelu w 2016 roku. Dostępny jest w wersjach 
105, 130 i 170 KM. Zużycie paliwa w porówna-
niu z poprzednią wersją zmniejszyło się nawet 
o 13%, a moment obrotowy wzrósł o 20%.

Dostępna w serii 300 z krótkim rozstawem 
osi, wersja ECOnetic wykorzystuje silnik o mocy 
105 KM z funkcją Auto-Stop-Start, opony o ni-
skim oporze toczenia oraz nowatorską fun-
kcję kontroli przyspieszania (Ford Acceleration 
Control) wraz z ogranicznikiem prędkości do 
100 km/h. 

Nowy Transit Custom ma dwie wysokości da-
chu, dwa rozstawy osi, i dmc od 2,6 do 3,4 t.
Ładowność dochodzi do 1450 kg. Dostępne 
wersje nadwozia to furgon, kombi i furgon z po-
dwójną kabiną.

Wnętrze kabiny zostało zaprojektowane od 
podstaw. Nowy panel przyrządów jest wykonany 
z atrakcyjnych wizualnie, a przy tym wytrzyma-
łych materiałów. Miejsce kierowcy wyposażono 
w praktyczne rozwiązania, które zamieniają ka-
binę w mobilne biuro.

Na górze deski rozdzielczej znajdują się trzy 
otwarte półki, mieszczące podkładki pod doku-
menty czy telefon komórkowy, przed pasażerem 
jest pojemny zamykany schowek umożliwiający 
wygodne przechowywanie np. dokumentów 
w formacie A4. ▐

Fot. Ford

Nadchodzi nowy
Transit Custom

www.truck-van.pl
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Dowiedz się więcej na www.volvotrucks.pl  
oraz u swojego najbliższego dealera Volvo Trucks.

W Volvo Trucks cenimy rodzime wartości i wspieramy inicjatywy oraz działania na rzecz lokalnych 

społeczności. Razem z Tobą chcemy odnowić i unowocześnić krajowy tabor drogowy, aby trans-

port lokalny był jeszcze bardziej efektywny i rentowny. 

Ten właśnie nadrzędny cel przyświeca naszej nowej filozofii sprzedaży – 4Poland. W ramach 

oferty otrzymujesz m.in. atrakcyjne warunki handlowe, elastyczne finansowanie w polskich  

złotych oraz konkurencyjne stawki ubezpieczenia krajowego na pojazdy przeznaczone do trans-

portu lokalnego. 

Volvo Trucks. Driving Progress.




