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FELGIFELGI 
ALCOA WHEELS

NOWE WYKOŃCZENIE FELG ALCOA WHEELS: DURA-BRIGHT®/DURA-FLANGE®
Połączenie dodatkowej ochrony kołnierzy felg dla większej trwałości z lśniącą, łatwą do czyszczenia powierzchnią! Trwałość, jakiej jeszcze nie 

widziałeś!

Felga DURA-BRIGHT®/DURA-FLANGE® to połączenie w jednej feldze dwóch sprawdzonych i przetestowanych przez użytkowników wariantów 

wykończenia: Dura-Bright® i Dura-Flange®

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś i dołącz do szczęśliwych użytkowników felg Alcoa Wheels! Krysgum

tel. + 48 512 72 56 86, e-mail: k.piotrowska@krysgum.com.pl

www.felgikrysgum.pl

Więcej informacji na stronie www.alcoawheelseurope.com.

Felga Dura-Bright®:

• Dura-Bright® to nie powłoka, lecz obróbka powierzchni, wnikająca w aluminium i stająca się 

integralną częścią felgi.

• Powierzchnia ta nie będzie odpryskiwać, zdzierać się ani ulegać korozji, co ma miejsce 

w przypadku tradycyjnych technologii.

• Felgi te nie wymagają polerowania. 

• Regularne czyszczenie wodą i mydłem zapewni im blask, nawet po setkach myć i tysiącach 

przejechanych kilometrów.

Felga Dura-Flange®:

• Felgi Dura-Flange® posiadają specjalnie wykończony kołnierz pokryty bardzo trwałą 

powierzchnią zwiększającą jego żywotność.

• Dura-Flange® to jedyne na rynku felgi chronione przed zużyciem tego rodzaju, dzięki 

czemu służą swoim użytkownikom co najmniej dwa razy dłużej niż inne felgi aluminiowe 

eksploatowane w tych samych warunkach.

• Wyniki testow drogowych – przeprowadzone przez nas testy felg Dura-Flange® wykazały, że po 

przejechaniu 386.000 km kołnierze obręczy nie noszą żadnych śladow zużycia.

• Stosowana obrobka sprawia, że felgi Dura-Flange® są najodpowiedniejsze w przypadku 

transportu ciężkich ładunkow podatnych na przemieszczenia, co powoduje tarcie obrzeża 

opony o kołnierz obręczy

Utrzymuj felgi w dobrym stanie, ciesz się ich połyskiem, zwiększaj nośność pojazdów, obniżaj 

zużycie paliwa i wydatki na konserwację!    

Felgi Dura-Bright®/Dura-Flange® są idealnym rozwiązaniem dla pojazdów fi rm zajmujących się 

transportem drewna czy fl ot autobusów miejskich.       

Nowa felga jest dostępna w następujących rozmiarach

• 19.5×7.50: nr kat. 773453DD (Ø otworu montażowego 32 mm)

• 19.5×8.25: nr kat. 783453DD (Ø otworu montażowego 32 mm)

• 22.5×7.50: nr kat. 874523DD i 874513DD

• 22.5×8.25: nr kat. 882523DD i 882513DD
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Świat się zmienia…
Jeszcze dziesięć lat temu telematyka w pojazdach wydawała się mrzonką. Śledzenie pojazdów? 

Monitoring zużycia paliwa? Kamerka w pojedzie? „Panie, ale po co”? Ani przewoźnicy, ani tym 

bardziej kierowcy nie chcieli takiego rozwiązania. Minęły lata, a zdalne przesyłanie danych 

z tachografu na nikim nie robi wrażenia. Dzisiaj dokładnie wiadomo, gdzie pojazd się znajdu-

je i kiedy dotrze na miejsce. Dyspozytor może przesłać najlepszą, najbardziej ekonomiczną, 

najkrótszą, najbardziej optymalną trasę bezpośrednio na urządzenie znajdujące się w pojeździe. 

Wówczas to od niego zależy, jaką drogą będzie poruszał się samochód. Jeżeli kierowca nie 

zastosuje się do wskazówek, od razu zostanie wysłane powiadomienie do bazy. Na mapie można 

również sprawdzić, gdzie jest najtańsze paliwo, wolne miejsca parkingowe lub dobre jedzenie.

Przewidywalność w biznesie. To klucz. Dzisiaj nie trzeba wróżyć ze szklanej kuli. Przepływ 

informacji odbywa się w czasie rzeczywistym. Użycie hamulca, liczba zatrzymań, korzystanie 

z retardera, jazda „w zielonym polu” – wszystko online. Zbyt duże spalanie? Telefon. Coaching. 

Nic się nie ukryje. Ale też wszystko, 

szybko można zmienić. 

Następna jest zdalna diagnostyka. 

Pojazd ciężarowy powinien być ciągle 

w ruchu – po to jest. Każda godzina 

postoju to strata. Nieoczekiwana 

przerwa w pracy w wyniku awarii to 

wielka strata. Jeżeli na naczepie jest 

ładunek wrażliwy na temperaturę lub 

sztywno ustalone godziny dostawy 

czy odbioru towaru – trzeba reago-

wać szybko, a adrenalina skacze gwał-

townie. Po co narażać się na stres? 

Dzisiaj można przewidzieć, kiedy 

i co się popsuje w pojeździe. Można 

zawczasu umówić się na naprawę 

i być pewnym, że w serwisie będą 

wszystkie potrzebne części. Zdalnie 

można sprawdzić poziom płynów 

eksploatacyjnych i ciśnienie w oponach – w razie nieprawidłowości reakcja może być natych-

miastowa. Zanim komputer pokładowy zasygnalizuje konieczność wizyty w warsztacie, centrum 

serwisowe zadzwoni, by umówić na przegląd. To jest postęp na miarę XXI wieku.

Czas to pieniądz – szkoda go marnować. 

Po zamachach z udziałem ciężarówek, już znamy kolejny krok. Zdalne zatrzymanie pojazdu, 

odłączenie zapłonu, przejęcie kontroli. Ale również w niedalekiej przyszłości – zmiana oprogra-

mowania i likwidacja błędów, bez konieczności odwiedzania serwisu. Świat się zmienia prawie 

niezauważalnie, ale jak znacząco... 

Dziękujemy naszym Czytelnikom za kolejny rok wspólnego odkrywania fascynującego świata 

pojazdów użytkowych. Do następnego spotkania w nowym roku. Aby był dla nas wszystkich 

łaskawy i zaskoczył nas bogactwem innowacyjnych rozwiązań. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Atego.  
Wąskie uliczki. Ciasne zakręty. I relaksująca jazda. Dzięki niskiemu osadzeniu 
szyby przedniej i szyb bocznych oraz niezwykle precyzyjnemu systemowi przełączania 
biegów, kierowca ma zawsze doskonały widok i może manewrować na najwęższych 
uliczkach. Więcej informacji na stronie internetowej www.mercedes-benz.com/atego

Jeśli to jest Twoja trasa…

…to jest to ciężarówka dla Ciebie:



„Jak spadać, to z  wyso-

kiego konia” – oby nie. 

Dla producentów, im-

porterów, dilerów i  fi rm trans-

portowych, dobra sytuacja na 

rynku jest wówczas, gdy biznes 

jest przewidywalny, zamówienia 

realizowane w  terminie, a  ter-

miny realizacji krótkie. Przy 

dużych wzrostach wolumenów, 

fabryki nie nadążają z  produk-

Stabilizacja
Sprzedaż naczep i przyczep na polskim 
rynku sięgnęła najwyższego jak do tej pory 
poziomu. Jednak w tym roku rynek się 
ustabilizował i nie wykazuje wzrostu. Wbrew 
pozorom – to dobry sygnał.

cją, maszyny rozgrzewają się do 

czerwoności, a zamawiający się 

denerwują, bo nie mogą spro-

stać zleceniom. Taka sytuacja 

zazwyczaj kończy się katastrofą, 

czyli wyhamowaniem rynku, 

a nawet załamaniem. 

Rok 2016 zakończył się sprze-

dażą na poziomie 21  352 za-

rejestrowanych naczep i  przy-

czep. To o 24% więcej niż w 2015 r.

W tym roku dużą dynamikę wzrostu odnotowały furgony. Największą sprzedaż 
w tym segmencie ma u nas Krone, w tym roku firma podwoiła sprzedaż z 2016.

Schmitz Cargobull to niekwestionowany lider w sprzedaży naczep 
chłodni na naszym rynku. Do firmy należy 75% tego segmentu. 

Wielton króluje na naszym rynku pod względem sprzedaży naczep 
wywrotek. W tym roku jednak wzrost liczby rejestracji nie był tak 
dynamiczny jak całego segmentu naczep samowyładowczych.

Piotr Ogrodowicz, dyrektor handlowy, WIELTON S.A.

„
 Mijający rok okazał się dla Wieltonu bardzo 

udany. Osiągnęliśmy założone w tym czasie cele 
biznesowe i – co szczególnie dla nas ważne 
– umocniliśmy pozycję spółki we wszystkich klu-
czowych segmentach rynku. Znacząco zwięk-
szyliśmy w swojej sprzedaży także udział flot, 

co jest z kolei bardzo dobrym prognostykiem na rok 2018. 
Bardzo cieszy nas fakt, że nasi dotychczasowi klienci – zarówno ci wieloletni, jak 
nowi – ponawiają zakupy w kontekście rozwiązań oferowanych przez Wielton. Ich 
zaufanie jest dla nas najważniejsze.  
Wahania rynku, które możemy ostatnio obserwować, są według mnie konsekwen-
cją wielu czynników. Decyzje o zakupach są podatne na wszelkie negatywne 
sygnały docierające z Europy. Wszyscy dostrzegamy, jak silny jest lobbing Francji 
i kilku innych państw na rzecz ochrony własnego rynku. Dotyka to w szczegól-
ności naszych klientów. Problemy z kierowcami czy pozyskaniem ich do pracy 
to również całkiem poważny problem, który bardzo często jest wręcz barierą dla 
rozwoju biznesu.
W przypadku naczep samowyładowczych odbiorcami rozwiązań z tego segmentu 
produktów są w dużej mierze małe i średnie firmy. W ich przypadku inwestycje 
w nowy sprzęt są zwykle konsekwencją bieżących potrzeb. Część popytu to 
także efekt naturalnego zużywania się taboru. Po chwilowym okresie wstrzyma-
nia inwestycji, aktualnie sytuacja zmieniła się. Myślę tu o projektach, do których 
realizacji potrzebne są właśnie naczepy wywrotki. Rok 2018 to rok wyborów i jak 
sądzę, kolejny okres wzrostu tego segmentu. Nasza oferta jest tu bardzo szeroka. 
Aktualnie jednymi z najbardziej popularnych i poszukiwanych na rynku są naczepy 
do przewozu kruszyw.
Jeżeli chodzi o segment naczep plandekowych, w ubiegłym roku sprzedaliśmy 
ich 2358 sztuk. W tym roku, pomimo skurczenia się rynku o 8%, nasza sprzedaż 
wyniosła do tej pory 2337 sztuk. Oznacza to, że nasz udział w rynku w ujęciu rok 
do roku zwiększył się. Wzrost odnotowaliśmy także w kontekście naczep wywrotek 
oraz naczep kurtynowych – w obu przypadkach na poziomie 10%.
Wielton oferuje całe zastawy, czyli zabudowujemy komplet złożony z samochodu 
i przyczepy. W tym roku wyraźną tendencją, panującą na tym rynku, jest zdecydo-
wana przewaga zestawów z trapem. Zauważamy, że klienci poszukują rozwiązań, 
które dają im realne korzyści, a w tym przypadku sprowadzają się one do skró-
conego czasu załadunku. Dla wielu naszych kontrahentów zestaw z przyczepą 
jest uzupełnieniem zestawu ciągnika z naczepą. Duża część klientów specjalizuje 
się w transporcie samochodem ciężarowym z przyczepą. Największym naszym 
sukcesem w tym segmencie jest współpraca z największymi firmami. Jesteśmy 
z tego bardzo dumni.
Uważam, że pierwsza połowa 2018 roku na rynku naczep i przyczep może okazać 
się nawet lepsza niż druga połowa roku 2017. Wszelkie prognozy w tym zakresie 
wolę jednak pozostawić analitykom rynkowym. W ubiegłym roku szacowałem, że 
aktualny rok zakończy się lekką korektą in minus. Czas pokazał, że moja ocena 
była nietrafiona i dziś mamy 0. Bez wątpienia w przyszłym roku, jeśli nie będziemy 
mieli do czynienia z istotnymi tąpnięciami makroekonomicznymi, powinno być co 
najmniej tak dobrze, jak w tym roku.
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Tomasz Kujawa, 
członek zarządu, dyrektor handlowy, Pozkrone

„
 W końcówce 2016 roku przewidziałem 

spadek lub ewentualną stagnację na rynku. 
Nie może rynek rok do roku wzrastać o 10 czy 
20%. Ciągle mamy podobną liczbę podmiotów 
transportowych, a i konsumpcja aż tak mocno 
się nie zwiększa.
W 2017 roku nastąpił wzrost sprzedaży naczep 

Krone typu chłodnia i furgon. Wahania, które mają miejsce w segmencie 
chłodni są spowodowane stosunkowo niedużym wolumenem. Wystarczy, 
że w jednym roku nałoży się kilka dużych zamówień, żeby miało to wpływ 
na wynik ogólny. 
Spadki w segmencie naczep kurtynowych, które miały miejsce w tym roku, 
to wynik w pewnym sensie nasycenia rynku. Naczep nie wymienia się co 
roku, więc potrzebne są interwały czasowe eksploatacji. Sytuacja na euro-
pejskim rynku transportowym też nie jest bardzo optymistyczna, ciągłe 
zakazy, nakazy, zmiany nie wpływają pozytywnie na przewoźników. Myślę, 
że w roku 2018 sprzedaż powinna być na wyższym poziomie niż w tym roku, 
a widać to po liczbie zamówień, jakie do tej pory wpłynęły do nas, a będą 
realizowane w przyszłym roku. Patrzymy na rok 2018 optymistycznie.

Andrzej Dziedzicki, 
dyrektor handlowy, EWT Truck & Trailer Polska Sp. z o.o.

„
 Wahania koniunkturalne, które możemy 

obserwować na rynku naczep i przyczep, są 
czymś naturalnym, prędzej czy później rynek 
będzie dążył do średniej. W naszym przypadku 
bardzo dobra koniunktura w pierwszym kwar-
tale była w dużej mierze owocem zamówień 

zebranych podczas ubiegłorocznych targów IAA w Hanowerze. Kolejny to 
moment zawahania inwestycyjnego ze względu na zagrożenie odczuwane 
przez naszych przewoźników z tytułu Pakietu Mobilności forsowanego 
przez kraje „Starej Unii”. Polscy przewoźnicy wykonują ponad 28% kabo-
tażu w Europie, stąd to zawahanie. Trzeci to dostosowanie do rosnącego 
zapotrzebowania na rynku na usługi transportowe. Dlatego mimo wszystko 
rok 2017 będzie jednym z najlepszych, bardzo bliski rekordu z 2016 roku. 
Warte podkreślenia jest to, że w przypadku marki Schmitz Cargobull wyka-
zujemy wzrosty w udziałach rynkowych w każdym segmencie. Oczywiście 
szkoda, że branża notuje odczuwalny spadek w plandekach i w chłodniach, 
za to furgony i wywrotki chociaż bardziej niszowe biją rekordy sprzedaży.
Od września 2016 roku odnotowujemy ciągły wzrost zamówień na nowe 
naczepy samowyładowcze. Wzrósł entuzjazm klientów i chęć zakupu 
nowych środków transportu w związku z państwowymi inwestycjami 
w infrastrukturę oraz inwestycjami samorządowymi. W tym roku oceniamy, 
że rynek wzrośnie o 25%, przyszły rok zapowiada się jeszcze lepiej. 
Największy udział w naszej sprzedaży stanowią naczepy samowyładowcze 
z segmentu budowlanego o zdecydowanie mniejszych kubaturach.
Jak wynika z naszych statystyk, po 10 miesiącach nastąpił spadek rynku 
chłodni o 7,4%. Naszym zdaniem wynika to przede wszystkim z ograniczo-
nej podaży. W największej fabryce chłodni Schmitz Cargobull produkcja 
idzie przy 100% wykorzystaniu posiadanych mocy, a ponieważ w całej 
Europie panuje duże ożywienie, nie zawsze jesteśmy w stanie zaspokoić 
potrzeby krajowego rynku. Mimo dominującej pozycji rynkowej z udziałem 
74,5%, widzimy, że tracimy okazje sprzedażowe. Jest to dla nas zawsze 
irytujące. 
Jeżeli chodzi o rynek przyczep w Polsce – jest on dla marki Schmitz 
bardzo niszowy. Przyczepy dostarczamy w zdecydowanej większości jako 
kompletne zestawy. Koncentrujemy się na zestawach z zabudowami izo-
termicznymi oraz chłodniczymi głównie dla bardzo wymagających klientów, 
którzy potrzebują gotowych rozwiązań sprawdzonych na europejskich 
rynkach. W najbliższych latach planujemy powrót na rynek przestrzennych 
zestawów z plandeką. Obserwujemy ciągły wzrost sprzedaży na polskim 
rynku takich zestawów, co jest związane z większym popytem na wyko-
nywanie przewozów kubaturowych w branży motoryzacyjnej i budowlanej 
oraz postępującą specjalizacją firm transportowych.
Jaki będzie rok 2018? Brakuje nam szklanej kuli, musimy trochę pospeku-
lować. W gospodarce światowej utrzymuje się ożywienie koniunktury, do-
tyczy to również polskiego otoczenia. Prognozy polskich ekonomistów na 
najbliższe lata są optymistyczne z projekcją PKB na poziomie 4% w roku 
2018. Jeśli prognoza NBP się sprawdzi, to nasz sektor transportu zarówno 
po stronie dostawców, jak i odbiorców na pewno na tym skorzysta.

Po dziesięciu miesiącach tego 

roku rynek pozostaje praktycznie 

na tym samym poziomie – na-

bywców do tej pory znalazły 

20 222 pojazdy, o  6 sztuk mniej 

niż przed rokiem. Liderem jest 

Schmitz Cargobull z  22-procen-

towym udziałem – 4522 sprzeda-

nych pojazdów, czyli o 51 więcej 

niż przed rokiem. Na drugim 

miejscu już tradycyjnie uplaso-

wało się Krone – 3943 zarejestro-

wane pojazdy, o  9% mniej niż 

przed rokiem, prawie 20-procen-

towy udział w rynku. A na trze-

ciej pozycji oczywiście Wielton. 

Firma sprzedała na polskim ryn-

ku 3281 pojazdów, o 39 szt. wię-

cej niż przed rokiem. Największy 

wzrost rejestracji odnotował 

w  tym roku Stas – 44%, sprze-

daż marki LAG wzrosła o  34%, 

a  Zasławia o  25%. Największy 

spadek zaliczył Konar i FFB Feld-

binder – po ponad 23%. O ile 

w przypadku fi rmy Konar słabszy 

wynik może dziwić, o tyle FFB 

Feldbindera już mniej. Firma 

oferuje na naszym rynku niszowe 

pojazdy: cysterny i silosy. Na ma-

www.truck-van.pl

12/2017

RYNEKRYNEKNaczepyNaczepy



kurtynowe obsługują przede 

wszystkim transport międzyna-

rodowy, czyli obszar, w którym 

polscy przewoźnicy przodują 

w  Unii i  jednocześnie poprzez 

różnego rodzaju sankcje praw-

ne muszą pokonywać coraz 

mocniej doskwierające bariery. 

Niepewność sytuacji powodu-

je, że fi rmy transportowe wolą 

wstrzymać się z inwestycjami.

Liderem w  tym segmencie od 

lat jest Krone. Do końca paź-

dziernika zarejestrowano 3254 

naczepy plandeki tej marki, o pra-

wie 12% mniej niż przed rokiem. 

Na drugiej pozycji jest Schmitz 

– 2691 naczep kurtynowych, 

łym rynku każde wahanie popytu 

jest mocno odczuwalne. 

Normalizacja?

Najwięcej rejestracji – 10 964 

stanowią naczepy kurtynowe 

(–5,5%), czyli 54% rynku – spa-

dek o 5 punktów procentowych 

względem roku minionego. 

Nie powinno to być dla niko-

go zaskoczeniem, biorąc pod 

uwagę ponad 30-procentowy 

wzrost tego segmentu w 2016 r.

Kolejny czynnik, który mógł 

wpływać na tę zmianę, to już 

bardzo mocno doskwierają-

cy brak kierowców. Naczepy 

Jacek Portalski, 
wiceprezes zarządu Eurotrailer Sp. z o.o., generalnego impor-
tera naczep KÖGEL w Polsce, należącego do Grupy DBK

„
W tym roku rynek naczep pozostaje na 

podobnym poziomie jak rok wcześniej, ale 
nastąpiła zmiana w trendach. Widzimy zna-
czący wzrost w naczepach samowyładow-
czych. Aż o prawie 30%. Natomiast rynek 
naczep kurtynowych zanotował spadek o bli-
sko 6%. Spadek sprzedaży naczep marki 
Kögel to głównie efekt obniżenia zaintere-

sowania naczepami kurtynowymi. My jako Generalny Importer naczep 
Kögel, 99% swojej sprzedaży opieramy na naczepach kurtynowych. 
Jeżeli przeanalizujemy tylko ten segment, to ten spadek okaże się nie 
tak wysoki. Poza firmą Schmitz wszyscy inni producenci z tzw. „czwórki” 
zanotowali spadki. Myślę, że to jest swego rodzaju korekta i kolejny rok 
będzie na bardzo zbliżonym poziomie jak obecnie. 
Wpływ na spadek segmentu naczep kurtynowych ma swoje podłoże 
w kilku ważnych aspektach. Zdecydowanie jest to efekt sytuacji na rynku 
międzynarodowym oraz braku wykwalifikowanych kierowców.  Rów-
nież zmiany sytuacji geopolitycznej w Europie nie sprzyjają rozwojowi 
polskiego transportu. A rynek międzynarodowy oparty jest na transporcie 
w segmencie naczep kurtynowych. 
Uważam, że rok 2018 będzie bardzo zbliżony do obecnego. Nie spo-
dziewamy się znaczących wzrostów, jak również spadków. Będzie to na 
pewno rok, gdzie nastąpi wzrost cen naczep kurtynowych, bo tego tak 
naprawdę nie było od 3–4 lat. Jak to przyjmą nasi klienci, zostaje wielką 
niewiadomą, ale trzeba optymistycznie patrzeć w przyszłość. 

Michał Rzoska, 
dyrektor operacyjny na Europę Centralno-Wschodnią 
CIMC Vehicle Europe GmbH

„
 Rynek naczep w tym roku zaskoczył chyba 

wszystkich. Jako CIMC prognozowaliśmy 8% 
spadek w segmencie naczep kurtynowych oraz ok. 
14% wzrost w zakresie naczep podkontenerowych. 
Po 10 miesiącach tego roku wygląda na to, że nie 
doszacowaliśmy rynku naczep podkontenerowych, 
ponieważ odnotowujemy prawie 28% wzrost 
tego segmentu rok do roku. W przypadku naczep 

kurtynowych jest to 6%, a więc również w tym zakresie nasze prognozy okazały 
się bardziej pesymistyczne. Cały rynek pozostał na tym samym poziomie niemniej 
jednak zmieniła się jego struktura – wyraźnie traci segment naczep kurtynowych 
i chłodni, podczas gdy w wywrotkach notujemy prawie 50% wzrost. 
Nastąpił też wyraźny wzrost rynku naczep specjalistycznych. Z naszej per-
spektywy bardzo ważne są działania Polski zmierzające do reaktywacji szlaku 
jedwabnego. Nasz kraj staje się logistycznym centrum przeładunkowym pomiędzy 
Chinami a Europą Zachodnią, co bezpośrednio wpływa na aktywizację transportu, 
w tym w szczególności transportu kontenerów – stąd wzrost sprzedaży tego typu 
pojazdów. 
Rynek naczep plandekowych zanotował spadek głównie z uwagi na ciągle 
niepewną sytuację geopolityczną za naszą wschodnią granicą i przerzucanie 
części pojazdów na zachód Europy oraz stopniowe przejmowanie transportu 
na wschodzie przez kraje postsowieckie. 
Wystartowaliśmy ze sprzedażą bardzo późno, dopiero w kwietniu dostaliśmy 
pojazdy kurtynowe z nowej serii, zabezpieczone KTL, spawane przez roboty i la-
kierowane proszkowo. Podkontenerówki do przewozu kontenerów 45-stopowych 
spóźniły się o prawie pół roku i pierwsze dostarczyliśmy do klientów w czerwcu, 
a więc praktycznie po głównym sezonie, a mimo to pod koniec listopada zamknę-
liśmy plany na rok 2017. Na koniec roku przewidujemy przekroczyć pierwotny 
plan o ok. 25%, co przy malejącym rynku uznajemy za swego rodzaju sukces. 
Po 10 miesiącach tego roku wykonaliśmy plany i uzyskaliśmy 1,5% udziału w ryn-
ku porównywalnym naczep kurtynowych, przekraczając tym samym założenia 
o ok. 0,35% udziału rynkowego. Zupełnie nie odczuliśmy spadku rynku i zwięk-
szamy sprzedaż z miesiąca na miesiąc. Dziś ogranicza nas jedynie produkcja, 
którą planowaliśmy na niższym poziomie i po prostu nie mamy sprzętu, który 
moglibyśmy dostarczyć naszym klientom jeszcze w tym roku. Przyspieszyliśmy 
nawet część dostaw, jakie były przewidziane na pierwsze miesiące przyszłego 
roku tak, aby zaspokoić oczekiwania naszych klientów. Pozwala to dobrze wróżyć 
na przyszłość. W coraz bardziej dynamicznie rozwijającym się segmencie naczep 
podkontenerowych odnotowaliśmy 3,7% udziału, a planujemy zakończyć rok 
na ok. 5% z planowanych pierwotnie 4% i to zaledwie w pół roku dostępności 
produktu na rynku.
Jak pokazaliśmy w tym roku, nie boimy się wyzwań. Cieszymy się, że dziś zaufały 
nam już największe floty w Polsce i doceniają zalety naszych pojazdów, składając 
kolejne zamówienia. Zbudowaliśmy solidny portfel zamówień na pierwszy kwartał 
przyszłego roku, który pozwala nam systematycznie planować dostawy. Nie 
chciałbym zapeszyć, ale prognozujemy przekroczenie progu 4% udziału w rynku 
naczep kurtynowych i mamy apetyt na dwucyfrowy wynik w segmencie naczep 
podkontenerowych. Jaka będzie rzeczywistość, oczywiście czas pokaże, niemniej 
jednak w myśl starego chińskiego przysłowia: szczęście uśmiecha się do tych, 
którzy są na nie gotowi, nie tracimy czujności i pozytywnego nastawienia.

Naczepy kurtynowe w tym roku zmniejszyły swój wolumen 
o ponad 5%. Nie należy jednak zapominać, że rok temu 
zanotowały bardzo dynamiczny wzrost.  

Segment naczep do przewozu kontenerów w tym roku urósł o 30%. 
Chiński producent CIMC upatruje tutaj dużą szansę. Mimo późnego startu, 
firma zdobyła w tym roku 3,7% tego rynku.
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o 3% więcej niż przed rokiem, co 

należy uznać za duży sukces, a na 

trzeciej Wielton – 1978 rejestracji 

i 7-procentowy spadek. 

Wystrzał

Drugi co do wielkości na ryn-

ku przyczep i naczep jest segment 

naczep samowyładowczych, sta-

nowi ponad 14% (o  3 punkty 

procentowe więcej niż przed ro-

kiem). Po lekkim spadku w roku 

ubiegłym, mamy kolejny wzrost 

w  tym segmencie – ponad 27%. 

W  sumie zarejestrowano 2792 

takie naczepy. Liderem tego ryn-

ku również od lat jest Wielton. 

W tym roku zarejestrowano 564 

naczepy wywrotki tej fi rmy, o 8% 

więcej niż w  2016. Wprawdzie 

jest wzrost, ale biorąc pod uwagę 

tendencję na rynku, trochę nie-

wystarczający. Na drugim miej-

scu, również tradycyjnie uplaso-

wał się Schmitz – 376 rejestracji, 

o  28% więcej niż przed rokiem. 

Zaraz za nim, na trzeciej pozy-

cji jest Bodex z  wynikiem 366 

pojazdów – wzrost o  39%. Naj-

większy wzrost sprzedaży w tym 

segmencie odnotował Zasław 

– 180%: z 42 pojazdów w 2016 r.

do 118 w 2017. 

Segment pojazdów samowyła-

dowczych ostatnio nie rozpiesz-

czał producentów. Po dużym 

wzroście w 2015 r., wszyscy spo-

dziewali się dalszego rozwoju, 

a  rok 2016 przyniósł wyhamo-

wanie. Teraz mamy do czynie-

nia z  kolejnym ruchem w  górę. 

Większy popyt na naczepy może 

wiązać się z  realizacją inwesty-

cji budownictwa mieszkalnego. 

W  tym przypadku sprawdzają 

się zestawy złożone z  ciągnika 

i  naczepy. Są bardziej wydajne 

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep w 2017 r.
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i uniwersalne. Tam gdzie pojazd 

nie musi sobie radzić z trudnym 

terenem, naturalnie zestaw wy-

grywa z ciężarówką zabudowaną 

wywrotką. Być może mamy do 

czynienia właśnie ze zmieniają-

cymi się trendami na rynku. 

Znowu w dół

Kolejny pod względem wiel-

kości jest segment chłodni, 

w  całym rynku przyczep i  na-

czep stanowił ponad 9% ryn-

ku, co oznacza spadek o  dwa 

punkty procentowe względem 

ubiegłego roku. Chłodnie na 

zmianę z  naczepami samowy-

ładowczymi mają lata lepsze 

Piotr Iwański, 
dyrektor handlowy, członek zarządu Schwarzmüller Polska

„
 Z naszej perspektywy mijający rok należy 

do udanych, nasz udział w rynku rośnie, i co 
nas cieszy, w sektorze naczep i przyczep 
specjalistycznych oraz wywrotek (kilkuset 

procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego). 
Na rynku zauważalny jest spadek w segmencie Cargo. Dzieje się tak z wielu 
powodów, ale przede wszystkim chodzi o problemy z kierowcami oraz próbę 
ograniczania rynku na zachodzie naszym firmom transportowym poprzez 
różnego rodzaju przepisy prawne.
Natomiast „budowlanka” nie stoi, co widać po zamówieniach np. wywrotek. 
Inwestycje drogowe oraz zbyt duży czas oczekiwania na załadunek kruszyw 
na kopalniach powoduje wzrost sprzedaży w tym segmencie. W mojej 
ocenie najbliższe 2 lata będą w tej branży owocne. 
Uważam, że rok 2018 w ogólnej liczbie sprzedanych pojazdów będzie 
podobny to mijającego, jednak zwiększy się udział naczep i przyczep 
specjalistycznych. Naszym celem na przyszły rok jest dalsze zwiększanie 
udziału w rynku naczep i przyczep marki Schwarzmüller.

Wywrotki marki Meiller cieszą się na naszym rynku coraz większa popularnością. W przyszłym roku 
firma będzie walczyć o rynek, oferując super lekką naczepę stalową, jako alternatywę dla aluminiowej. 
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Krzysztof Marzec, 
dyrektor handlowy, Lux-Truck, autoryzowany diler Fliegl

„
 Rynek przyczep i naczep w Polsce jest 

w oczywisty sposób powiązany z tym, co się dzie-
je w branży transportowej. Dynamiczna sytuacja 
dotycząca czasu pracy kierowców w poszczegól-
nych krajach Unii Europejskiej i inne próby ogra-
niczenia naszej pozycji w Europie, ostudziły chęć 
inwestowania przez nasze firmy transportowe. 
Myślę, że to miało największy wpływ na wahania 

na rynku w ciągu ostatnich trzech kwartałów. 
Mimo to marka Fliegl odnotowała znaczący wzrost sprzedaży. Naszym naj-
większym atutem jest ciężar naczep. Jesteśmy liderem lekkich naczep: kurtyny, 
wywrotki, naczepy podkontenerowe. Masa własna pojazdów staje się coraz 
bardziej istotna dla polskich przewoźników. Mocno też wypromowaliśmy kurtyny 
typu Twin, czyli 2-osiowe, które powoli przebijają się wśród naczep trzyosio-
wych.
Wpływ na zmniejszenie się rynku naczep kurtynowych miał spadek sprzedaży 
naczep standardowych, najczęściej kupowanych. U nas też to zauważyliśmy. 
Nie odczuliśmy takiego spadku jak rynek, gdyż w kurtynach najczęściej sprze-
dajemy coilmuldy, umożliwiające transport kręgów stalowych (oczywiście typu 
light), a te sprzedają się bardzo dobrze.
Natomiast ruszył rynek naczep samowyładowczych na co miały wpływ duże in-
westycje drogowe. Segment rolnictwa w Polsce też w tym roku miał się dobrze, 
co przełożyło się na zakupy dużych kubaturowo wywrotek. Ten segment wydaje 
się bardzo obiecujący, jeżeli chodzi o przyszły rok. W naszym wypadku hitem 
są wywrotki super lekkie o małej kubaturze, które wykorzystuje się właśnie do 
obsługi inwestycji drogowych i w kopalniach kruszywa naturalnego.
Myślę, że rok 2018 będzie ciekawy. Nie spodziewam się, aby rynek naczep 
i przyczep gwałtownie wzrósł, raczej poziom sprzedaży będzie podobny do 
tegorocznego, z możliwością drobnej korekty w dół. Dużo się będzie działo 
w branży budowlanej oraz w mocno rozwijającym się rynku transportu konte-
nerów morskich. Jeżeli chodzi o kurtyny, to klienci będą szukać naczep nie-
standardowych z indywidualnymi rozwiązaniami, które pozwolą im się przebić 
na rynku usług transportowych.

i  gorsze. W  roku 2016 popyt 

na chłodnie wzrósł o  21%, by 

w tym skurczyć się o 12%. 

W  sumie zarejestrowano 

w  ciągu pierwszych dziesięciu 

miesięcy tego roku 1878 naczep 

chłodni. Liderem tego rynku 

jest oczywiście Schmitz Car-

gobull z  ponad 75% udziałem. 

W  tym roku zarejestrowano 

1399 chłodni tej marki, o  8% 

mniej niż przed rokiem. Na dru-

gim miejscu jest Krone – 399 

chłodni, o 21% mniej niż przed 

rokiem. Kolejni producenci wal-

czą z  gigantami, ale z  marnym 

skutkiem. Wśród nich jest m.in. 

Lamberet (25 szt.), Chereau 

(12 szt.) czy Wielton (11 szt.).

Widoczna huśtawka w  tym 

segmencie to efekt dość skrom-

nego wolumenu. Jeden zakup 

więcej lub mniej może wyraźnie 

odbić się w statystykach nie tyl-

ko pojedynczych producentów, 

ale również całego rynku. Przed 

kryzysem związanym z  rosyj-

skim embargiem, udział chłod-

ni w  rynku naczep oscylował 

w granicach 17% i był dość stały. 

Dzisiaj to tylko 9% rynku. Głów-

ny dostawca naczep chłodni na 

nasz rynek zaznacza, że niższy 

poziom rejestracji tych pojaz-

dów w naszym kraju to efekt 

dużego popytu w całej Europie. 

Czyli brak mocy przerobowych.

Wyraźny wzrost odnotowa-

ły natomiast naczepy furgony 

– 153% w porównaniu z 2016 r.

Do października włącznie za-

rejestrowano 445 takich po-

jazdów, najwięcej marki Krone 

– 259 (wzrost o 100%). Bardzo 

dobry wynik osiągnął w  tym 

segmencie również Wielton 

– 131 pojazdów (w 2016 r. było 

w  tym okresie 30 szt.) oraz 

Schmitz 41 szt. – podwojenie 

rejestracji sprzed roku.

Gdy połączymy te dwa seg-

menty w  jeden: naczepy furgo-

nowe, okaże się, że tego typu 

pojazdy utrzymały swój zeszło-

roczny poziom sprzedaży, a na-

wet poprawiły odrobinę wynik.

I cała reszta…

W  tym roku o  18% spadła 

również sprzedaż naczep cy-

stern, z  703 w  2016 roku do 

570 w  2017. Największy udział 

w  tym segmencie stanowią cy-

sterny do przewozu materiałów 

niebezpiecznych. W sumie zare-

jestrowano takich pojazdów 158, 

o  7% więcej niż przed rokiem. 

Podobny wzrost odnotowały cy-

sterny do przewozu artykułów 

spożywczych – zarejestrowa-

no 115 szt. Zaraz za nimi pod 

względem wielkości sprzedaży 

uplasowały się naczepy cysterny 

do przewozu materiałów płyn-

nych 104 szt. – o 1 mniej niż rok 

wcześniej. Na podobnym pozio-

mie kształtowała się sprzedaż 

cystern do przewozu paliw płyn-

nych – sprzedano 102 sztuki, 

o 49% mniej niż przed rokiem. 

Niespodzianką w  tym roku 

jest spory wzrost zaintereso-

wania naczepami do przewozu 

kontenerów. Zarejestrowano 

402 takie pojazdy, czyli o  30% 

więcej niż przed rokiem. To wy-

raźny sygnał, że kontenery stają 

się coraz popularniejsze.

Podobnym popytem jak 

w  roku ubiegłym cieszyły się 

tzw. naczepy pojemniki. Zare-

jestrowano ich 357, o  5 więcej 

niż w  2016 r. Wśród nich była 

jedna betoniarka, 2 silosy do 

Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP

Rejestracja nowych przyczep i naczep w rozbiciu na poszczególne marki w Polsce 
w latach 2016–2017 (w szt.)
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(wzrost o 125%) i 153 do prze-

wozu kontenerów.

O  66% spadła sprzedaż plat-

form – zarejestrowano w  tym 

roku tylko 86 egz. Natomiast 

w  górę poszybowały rejestracje 

przyczep do przewozu nadwozi 

wymiennych – z 5 sztuk w 2016 

r. do 115 szt. w 2017. Spadła na-

tomiast o  17% liczba rejestracji 

naczep cystern z 56 na 46 sztuk. 

Podobny wolumen odnotowały 

przyczepy furgony – w tym roku 

zarejestrowano takich pojazdów 

47, o  23% więcej niż przed ro-

kiem. Podobnie jak w przypadku 

naczep, wzrosła liczba furgonów 

uniwersalnych, a spadła chłodni. 

Liderem przyczep ciężaro-

wych na naszym rynku jest fi r-

ma Wecon z  20-procentowym 

udziałem. W tym roku do koń-

ca października zarejestrowano 

412 przyczep tej marki, to o 8% 

więcej niż w 2016 r. Na drugim 

miejscu jest Wielton – 386 szt., 

wzrost o  22%. Trzeci uplasował 

się Gniotpol z 12-procentowym 

udziałem. Zarejestrowano 245 

przyczep tej fi rmy, co stanowi 

5% spadek w porównaniu z  ro-

kiem ubiegłym.

Natomiast sporym sukcesem 

może się pochwalić fi rma Redos 

– 114 rejestracji, czyli o 72% wię-

cej niż przed rokiem. Na rynku 

dość mocno zaznaczyli swoją 

obecność producenci pojazdów 

do przewozu samochodów: fi r-

ma Lohr – wzrost o 262% z 16 do 

58 szt., Patikima Linija – wzrost 

o  420% z  10 do 52 egz. i  Rolfo 

Ogólna sprzedaż naczep i przyczep w latach 2010–2017* (szt.)

Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP* prognoza

0 10 0005 000 15 000 20 000 25 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

7 245

12 307

11 971

13 473

14 445

17 187

21 352

21 360

przewozu sypkich artykułów 

spożywczych i 354 do przewozu 

sypkich towarów. 

Podobną dynamikę wykazy-

wały niskopodwoziówki. W  cią-

gu dziesięciu miesięcy tego roku 

zarejestrowano 164 takie pojazdy, 

o jeden mniej niż przed rokiem. 

Spory wzrost natomiast za-

liczyły naczepy kłonicowe 

– o  150% z  25 szt. na 62 oraz 

naczepy dłużycowe z  21 na 29 

pojazdów. 

Sprzedaż przyczep cięża-

rowych wzrosła w  tym roku 

o 10% z 1812 szt. do 2009. Naj-

większym popytem cieszyły się 

„skrzyniówki” – zarejestrowano 

1199 pojazdów, o  14% więcej 

niż przed rokiem. Nabywców 

znalazło również 195 przyczep 

do przewozu samochodów 
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niunktura w  gospodarce, bu-

downictwie czy sektorze spo-

żywczym  nie pomoże, jak nie 

będzie miał kto usiąść za kie-

rownicą. Już dzisiaj coraz czę-

ściej słyszy się o tym, że chyba 

najlepszym rozwiązaniem tej 

trudnej sytuacji są pojazdy 

autonomiczne. Zanim jednak 

technologia i  infrastruktura 

się zgrają, dużym ułatwieniem 

byłoby dopuszczenie wydłu-

żonych zestawów do ruchu na 

europejskich drogach. ▐

Katarzyna Dziewicka
Źródło: PZPM, Samar, EWT

Fot. CIMC, K. Dziewicka, M. Kij, 
Kőgel, Patikima Linija

Krzysztof Adamiuk, prezes zarządu Meiller Polska

„
 Dane CEPiK jednoznacznie wskazują na 

wzrost rynku naczep wywrotek. Jako Meiller 
Kipper również odnotowaliśmy znaczący wzrost 
sprzedaży. W naszym przypadku jest to zasługa 
naczep stalowych typu mulda półokrągła. Zauwa-

żyliśmy, że część przewoźników pracujących w dość trudnych warunkach coraz 
częściej wybiera naczepę stalową zamiast sztywnych samochodów. Pozwala 
to optymalnie wykorzystać ładowność zestawu 5-osiowego, a naczepa stalowa 
odznacza się wystarczająca wytrzymałością. Oczywiście jest to możliwe dzięki 
poprawie jakości dróg technologicznych i wokół budowlanych, bo w żadnym 
razie nie jest to zestaw na trudne warunki terenowe. W tym roku również se-
gment samochodów wywrotek wykazuje wzrosty, co może oznaczać, że bu-
dowlanka jednak się powoli budzi.
Aktualna sytuacja pozwala z delikatnym optymizmem patrzeć na przyszły rok. 
Nasz portfel zamówień na początek przyszłego roku jest wypełniony najlepiej od 
wielu lat. Na pewno wpływ na to mają inwestycje w budownictwo mieszkaniowe 
przy niezbyt rozpędzających się inwestycjach infrastrukturalnych.
Duże nadzieje na przyszły rok wiążemy z naszym nowym produktem: naczepą 
Meiller LHPS. To naczepa stalowa o półokrągłej muldzie i zoptymalizowanej 
masie, która we właściwej specyfikacji bardzo zbliża się wagowo do poziomu 
naczep aluminiowych, nie tracąc nic ze stabilności i wytrzymałości. Szacujemy, 
że masa własna nowej naczepy w polskiej specyfikacji obejmującej oczekiwa-
ne zwyczajowo przez klienta wyposażenie nie powinna przekroczyć 5700 kg. 
Mamy nadzieje, że uda nam się przekonać klientów do zalet naczep stalowych 
o tak niskiej wadze jako alternatywie do naczep aluminiowych podlegających 
znacznie szybszemu zużyciu w porównywalnych warunkach pracy.
W tym roku sprzedaliśmy ok. 150 naczep wywrotek zarówno aluminiowych, jak i sta-
lowych. Na przyszły rok szacujemy, że ponownie uda nam się poprawić ten wynik.
Nieźle ma się rynek przyczep do przewozu kontenerów komunalnych. Niestety 
jako Meiller zrezygnowaliśmy z produkcji własnych nomen omen bardzo 
udanych i docenionych przez klientów przyczep. Rozpoczęliśmy zamiast tego 
współpracę z firmą Hueffermann, znanym i uznanym producentem z Niemiec. 
W tym roku wprowadzimy na rynek ok. 30 przyczep podkontenerowych, z czego 
ok. 1/3 to przyczepy tej marki. W przyszłym roku również w tym segmencie sza-
cujemy trend wzrostowy. Można chyba stwierdzić, że przyczepa podkontenero-
wa jest naturalnym uzupełnieniem ciężkiego samochodu z zabudową hakową, 
podwajając efektywność takiego środka transportu.

Łukasz Toboła, 
kierownik działu handlowego, Feber Sp. z o.o.

„
 Naczepy samowyładowcze to nie tylko 

pojazdy dedykowane do szeroko rozumianej „bu-
dowlanki”. Naczepami wywrotkami można wozić 
naprawdę dużo różnych materiałów i produktów, 
począwszy od wszelakich płodów rolnych przez 
opał, złom, stłuczkę szklaną, odpady komunalne 
po towar na paletach i wiele innych. Uniwersalność 
jest zapewne najczęstszym argumentem, który 

przemawia za wyborem tego typu pojazdów. Odzwierciedleniem takiego stanu 
rzeczy jest kolejny wzrost udziału naczep wywrotek w rynku naczep i przyczep.
Uniwersalność to najczęstsze kryterium wyboru rodzaju naczepy wywrotki. 
Dlatego od kilku lat najchętniej kupowane są pojazdy o kubaturze 40÷54 m3

z aluminiową skrzynią typu BOX i tylnym zamknięciem klapo-drzwi. Rok 
rocznie rośnie zainteresowanie pojazdami do transportu złomu, są to naczepy 
o kubaturze 48÷55 m3 ze stalową skrzynią z Hardoxu 450.
Rozmowy z klientami oraz obserwacje sytuacji rynkowej pozwalają nam są-
dzić, że przyszły rok będzie podobny do obecnego. Szacujemy kolejny wzrost 
sprzedaży w segmencie naczep wywrotek.
Rozpędu wyraźnie nabiera rynek naczep z ruchomą podłogą. Polscy prze-
woźnicy coraz częściej decydują się na wybór tego typu produktów. Widzimy 
to po stale rosnącym zainteresowaniu naszymi naczepami z ruchomą podło-
gą marki Legras. Takiego wyboru dokonują firmy zajmujące się transportem 
odpadów komunalnych, tworzyw, sztucznych, zbóż, otrąb, warzyw, płodów 
rolnych, trocin, zrębek, torfu jak również zwoi rolek papieru.
Zakładamy, że rok 2018 będzie podobny do obecnego i przyniesie kolejny 
wzrost sprzedaży naczep wywrotek. Mamy ugruntowaną pozycję na rynku 
i opinię bardzo solidnego producenta nowoczesnych i niezawodnych naczep. 
To co robimy, robimy z pasją i zaangażowaniem, dlatego naszym nadrzędnym 
celem jest zadowolenie klienta. Dzięki temu mamy świadomość, że jeśli raz 
zdecyduje się na pojazdy sygnowane marką Inter Cars, będzie do nas wracał.

dzi rynek pojazdów. Z  drugiej 

strony popyt na różne towary 

rośnie, konsumpcja nie maleje, 

wschód staje się dla nas coraz 

bardziej dostępny, wydaje się, 

że wszystko zmierza w dobrym 

kierunku. I gdyby nie względy 

społeczne – brak rąk do pracy, 

nie byłoby czym się martwić. 

Jednak problem z  brakiem 

kierowców narasta. Niewiele 

pomaga zatrudnianie obcokra-

jowców zza naszej wschodniej 

granicy. I  nawet najlepsza ko-

– 187% więcej rejestracji, z 15 na 

43 przyczepy w tym roku. 

Strach się bać

Przyszły rok jest zagadką. 

Generalnie nie ma powodów 

do zmartwień. Umiarkowa-

nie w  zakupach dobrze wróży. 

Niepokój wśród przewoźników 

wywołują braki w kadrach, pro-

blemy z płacami minimalnymi, 

biurokracją czy zaostrzającymi 

się przepisami. I to właśnie stu-

Ostatnio dużą popularnością cieszą się zestawy kubaturowe. W rynku 
przyczep największy udział mają „skrzyniówki” – ponad 50%. Najwięcej 
odbiorców mają przyczepy marki Wecon, Wielton i Gniotpol.

W tym roku wzrosło również zainteresowanie przyczepami 
do transportu samochodów. Firma Patikima Linija czterokrotnie 
zwiększyła sprzedaż na naszym rynku. 
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W   ostatnim dwudziesto-

leciu dokonał się znacz-

ny postęp. Typowe na-

czepy: do transportu drobnicy 

oraz wywrotki stały się lżejsze, 

a w stosunku do wymiarów ze-

wnętrznych zwiększyła się ich 

ładowność rozumiana zarówno 

jako masa, jak i objętość zabie-

ranego ładunku. Zadomowiły 

się w  nich osie z  hamulcami 

tarczowymi sterowanymi przez 

system elektroniczny, którego 

wyrafi nowanie sięga dalej niż 

zapobieganie blokowaniu kół 

przy hamowaniu (ABS). Obec-

nie naczepa może aktywnie 

współdziałać w  stabilizowaniu 

toru jazdy zestawu i zapobiegać 

jego wywróceniu. 

Przeciętna, nawet niezbyt 

droga naczepa jest kompozy-

cją różnorodnych materiałów. 

Rama nadal najczęściej wyko-

nana jest ze stali, ale zabudowa 

przystosowuje się do ładunku. 

Jaskrawym przykładem są wy-

wrotki, których skrzynia może 

być wykonana z aluminium lub 

z  kombinacji różnych gatun-

ków stali o  pożądanych wła-

ściwościach. Ogólnie poszu-

kuje się materiałów lżejszych 

i  wytrzymalszych, ale można 

zbliżyć się do oczekiwanego 

rezultatu stopniowo, wprowa-

dzając nowe stopy metali czy 

tworzywa tam, gdzie przyniosą 

najwięcej pożytku. 

Zasadą nadrzędną jest kon-

struowanie naczep o coraz niż-

szej masie własnej, ale podob-

nie jak w ciężarówkach, korektę 

wnosi rachunek zysków i  strat. 

Stąd na przykład zainteresowa-

nie przewoźników naczepami 

z ruchomą podłogą, które choć 

stosunkowo ciężkie są wszech-

stronne i  w  wielu wypadkach 

mogą wyręczyć zarówno nacze-

pę kurtynową, jak i wywrotkę. 

Na podobnej zasadzie w  na-

czepach mogą rozpowszechnić 

się rozwiązania, które ujmując 

pojazdów była tamtejsza fi rma 

Don-Bur Ltd. z  Longton. Pro-

totyp naczepy określanej jako 

„teardrop trailer” (ang. nacze-

pa o  kształcie kropli) powstał 

w  2006 r. Jest ona chroniona 

patentami i  oferowana obecnie 

w sprzedaży. Początkowo wystę-

powała wyłącznie jako furgon, 

ale w 2009 wspólnie z DHL zo-

stał opracowany wariant kurty-

nowy. 

DHL zbadało, że furgonowa 

naczepa kroplowa przyczyniła 

się do obniżenia zużycia paliwa 

przez zestaw nawet o 12% w po-

równaniu z  typowym. Zwykle 

oszczędności mieszczą się w gra-

nicach 6–10%. W Anglii eksplo-

atowane są również kroplowe 

furgony na podwoziach cięża-

rówek oraz analogiczne zestawy 

z przyczepą. 

Kurtynowa naczepa kroplowa 

pozwoliła uzyskać o  9% niższe 

spalanie. Jednocześnie oferuje 

o 10% większą objętość ładowni 

w porównaniu z typowym zesta-

wem o dopuszczalnej masie 38 t. 

Typowym w  Wielkiej Brytanii, 

należy koniecznie dodać. 

Obecnie DHL eksploatuje 

1400 pojazdów o  kroplowym 

kształcie, z  czego większość na 

wyspach. Pierwsze takie na-

Jutro będą banany?
Dyskusja o bardziej wydajnym – i zyskownym – transporcie nie omija 
naczep. Lecz jak poprawić pojazd, któremu zmiany na ogół szkodzą? 

Kurtynowe naczepy kroplowe pojawiły się we flocie 
DHL w 2009 r. Na zdjęciu wariant o wymiarach dopuszczalnych 
w Europie kontynentalnej. 

Furgonowe naczepy o kształcie kroplowym są używane przez DHL w Wielkiej 
Brytanii od 2007 r. Zwiększają wydajność zestawu, nie tylko obniżając opór 
aerodynamiczny, mają również nieco większą ładownię niż typowe pojazdy. 

Stworzony w 2012 r. przez firmy Schmitz-Cargobull 
i Daimler zestaw aerodynamiczny, także wystawiany na 
IAA, mieścił się w typowych gabarytach w przeciwieństwie 
do propozycji Krone i MAN-a. Starannie dopracowano 
detale, zadbano również o uspokojenie przepływu powietrza 
pod pojazdem poprzez zainstalowanie gładkich osłon. 

„Bananowy” zestaw zaprezentowany przez 
Krone i MAN-a na targach IAA w 2012 r. W tym 
czasie poruszały się już po brytyjskich drogach 
kroplowe zestawy DHL, jednak propozycja 
Krone i MAN-a jest bardziej radykalna. Naczepa 
jest z tyłu nie tylko niższa, ale i węższa.

Dodanie nawet 1,3 m do standardowej 
naczepy wyraźnie wpływa na poprawę 
rentowności przewozu. Naczepa Euro 
Trailer jest częścią oferty firmy Kögel. 
Przy załadunku na dwóch poziomach mie-
ści o 8 palet więcej niż typowy pojazd. 

zalet z jednej, dodają ich znacz-

nie więcej z drugiej strony. 

Zlikwidować opór

Przykładem aerodynamika, 

namiętnie studiowana w  teorii 

i  ignorowana na ogół w  nacze-

pach przeznaczonych do sprze-

daży. Opływowe formy nie nale-

żą do najbardziej „pakownych”. 

Spore korzyści można uzyskać, 

zaokrąglając same tylko kra-

wędzie nadwozia, ale nawet tak 

błahe na pozór rozwiązanie po-

woduje pewną utratę objętości 

ładowni i  podnosi koszty pro-

dukcji. 

Okazuje się jednak, że czasem 

opłaca się zainwestować w  bar-

dziej radykalne pomysły. Firma 

kurierska DHL (będąca w cało-

ści własnością Deutsche Post od 

2002 r.) wprowadziła do próbnej 

eksploatacji naczepy o  kształcie 

„banana”. Stało się to w Wielkiej 

Brytanii w  2007 r., a  dostawcą 
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czepy zostały wprowadzone na 

kontynent w  2010 r. do obsługi 

przewozów między Holandią 

i  Niemcami. Wiosną 2014 po-

jawiły się na trasach Niemcy 

– Francja, a jesienią tego samego 

roku w  Belgii, gdzie połączono 

je z ciągnikami zasilanymi LNG. 

Przedstawiciele DHL zaznacza-

ją, że wprowadzenie kroplowych 

naczep do ruchu na terenie 

kontynentalnej Europy ma sens 

w  określonych wypadkach, aby 

w pełni wykorzystać ich zalety. 

W  Wielkiej Brytanii nie jest 

określona dopuszczalna wyso-

kość zestawu. Zaleca się jedynie, 

aby nie przekraczała 4,95 m, 

co ułatwia poruszanie się w  ra-

mach typowej infrastruktury 

drogowej. Przeciętnie, brytyj-

ska naczepa o  wysokości 4,2 m 

może zabrać 26 palet brytyjskich 

(ang. UK pallet – 1200 × 1000 × 

150 mm), a  jej objętość wyno-

si 78 m3. Jak podaje Don-Bur 

standardowa naczepa kroplo-

wa o  długości 13,66 m zabiera 

tyle samo palet, ale ma ładow-

nię o  objętości przekraczającej 

80 m3. Wynik ten osiągnięto nie 

tylko „wypychając garb” ku gó-

rze, ale obniżając podłogę w tyl-

nej części naczepy. 

Europejskie naczepy kroplo-

we są zgodne z  obowiązującymi 

u nas wymiarami zestawów (wy-

sokość do 4 m), co zmniejsza ich 

objętość w  porównaniu ze zwy-

kłymi naczepami. 

Porozciągać

W  Wielkiej Brytanii DHL 

wypróbowuje również naczepy 

o wysokości 4,8 i 4,9 m, a wśród 

nich pojazdy z dwoma pozioma-

mi podłogi. Tak duże naczepy 

z  jednym pokładem przydają się 

do transportu części samochodo-

wych, z kolei dwupoziomowe po-

zwalają zabrać aż 52 palety. Do-

puszczalna masa zestawów mieści 

się w brytyjskim limicie 44 t. 

W  Republice Południowej 

Afryki DHL wprowadził do ru-

chu 22-metrowe pociągi drogo-

we (typu B-Double) o  kształcie 

kroplowym i  masie całkowitej 

dochodzącej do 56 t. Pierwsza 

z naczep ma długość 7,15, a dru-

ga 11,2 m, ładowność zestawu 

wynosi 37,8 t. 

Niemiecka fi rma podejmuje 

eksperymenty, w  związku z  zało-

żonym przez siebie celem ogra-

niczenia emisji dwutlenku węgla. 

Przy okazji bada najważniejsze 

z problemów związanych z rozwo-

jem transportu, takie jak alterna-

tywne układy napędowe oraz dwa 

aspekty kluczowe dla przyszłości 

naczep: ich formę i wymiary. 

Obie te cechy wzajemnie na 

siebie wpływają. Aerodynamicz-

ne kształty łatwiej byłoby zaak-

ceptować, gdyby poszło za ni-

mi zwiększenie dopuszczalnych 

wymiarów zestawów. Jednak 

zawsze będzie pokusa, aby to, 

co dozwolone zostało maksy-

malnie wykorzystane. Ujawnia 

to dyskusja o długich zestawach 

25,25 m, tzw. euro-combi toczą-

ca się od co najmniej kilkunastu 

lat. Zestawy takie są produko-

wane i  jeżdżą, ale bynajmniej 

nie mają aerodynamicznego 

kształtu. Projektantom chodzi 

przede wszystkim o  maksymal-

ne zwiększenie ich możliwości 

transportowych. 

W  Europie badanych jest kilka 

wariantów wydłużonych zestawów. 

Holownikiem może być ciągnik 

siodłowy lub ciężarówka z zabudo-

wą. Gdy to konieczne, w charakte-

rze łącznika wykorzystuje się wózek 

dolly. W stosunkowo najprostszym 

Zestaw aerodynamiczny Wabco 
OptiFlow składa się z osłon bocznych 
i składanego „ogona” z tyłu. 

Inny wariant zestawu „euro-combi” 25,25 m przygotowany 
przez firmę H&W Nutzfahrzeugtechnik. Pojazdem holującym jest 
podwozie z zabudową. Naczepa jest z nim połączona wózkiem dolly. 

Zestaw o długości 25,25 m złożony z typowych pojazdów 
będących w ofercie Krone. Zwiększenie możliwości prze-
wozowych zestawów jest dyskutowane od kilkunastu lat. 
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wariancie dopuszcza się do ru-

chu po prostu naczepy wydłużone 

o 1,3 m do 14,95 m. 

Stare pomysły przyobleka-

ją się w  nowe szaty. Tworzenie 

zintegrowanych konwojów (ang. 

platooning), w  których pierw-

szy zestaw „prowadzi” pozosta-

łe i dyktuje ich zachowanie, ma 

na celu m.in. czerpanie korzyści 

z niższego oporu powietrza, jaki 

stawiają pojazdy jadące tuż za 

innymi, w  ich cieniu aerodyna-

micznym. Na podobnej zasa-

dzie od dawna snuje się wizje 

pociągów drogowych, których 

poszczególne człony połączone 

są za pomocą przegubu zasło-

niętego „harmonijką”. Pojazdy 

takie są wydajne i  wyglądają 

efektownie, ale ich eksploatacja 

napotyka bariery natury prak-

tycznej. Rozłączanie elementów 

zestawu i  ich ponowne łączenie 

byłoby utrudnione, tymczasem 

logistyka preferuje rozwiązania 

jak najbardziej elastyczne. 

Zwiększanie długości naczep, 

czy mówiąc ogólniej ładow-

ni, też nie jest niczym nowym. 

W połowie lat 60. powstał Büs-

sing Supercargo 22-150 z kabiną 

pod podłogą ładowni. W  tym 

samym okresie na bazie Ley-

landów budowano jednostkowe 

egzemplarze zestawów do trans-

portu samochodów z  tak samo 

umieszczoną kabiną. Najbardziej 

zaawansowanym projektem tego 

rodzaju był do niedawana Ste-

inwinter z  1983 r., unikatowy 

ciągnik siodłowy, który w  ca-

łości mieścił się pod naczepą. 

Wszystkie te pojazdy były klau-

strofobiczne i  potencjalnie nie-

bezpieczne dla kierowcy. Teraz, 

w związku z rozwojem pojazdów 

autonomicznych przybliża się 

praktyczna realizacja „modułów 

napędowych”, które będą w cało-

ści mieściły się pod nadwoziem 

wymiennym lub ładownią. Są 

one częścią przyszłościowego 

projektu Volkswagena pod na-

zwą Sedric (ang. self-driving-

-car), którego zalążkiem jest 

pokazany wiosną 2017 r. auto-

nomiczny samochód miejski. 

Popchnąć

Naczepa może wspomagać 

ciągnik w  odzyskiwaniu energii 

i  napędzaniu zestawu. Ta idea 

też nie jest nowa. Naczepy z na-

pędzanymi osiami były konstru-

owane m.in. z  myślą o  wojsku. 

Przykładem prototypowy cią-

gnik siodłowy Star C266 z  na-

czepą N6 wyposażoną w hydro-

statyczny napęd kół czy rosyjski 

zestaw ZIŁ 137-137B (z  napę-

totypie zakres regulacji dachu 

wynosi 800 mm. Wg deklaracji 

producenta napęd elektryczny 

przyczynił się do zmniejszenia 

zużycia paliwa zestawu o  6%, 

a  rozwiązania zmniejszające 

opór powietrza o kolejne 9%. 

Naczepa została zbudowana 

w  ramach 4-letniego projek-

tu „Transformers”, który ruszył 

w  2013 r. Jego partnerami były 

m.in. DAF, Volvo i  Bosch, celem 

zaś ograniczenie zużycia energii 

przez zestaw o  25% w  stosunku 

do tonokilometrów. Przyjęto, że 

zestaw zostanie zoptymalizowany 

w  całości. Wybrano stosunkowo 

lekki ciągnik Volvo FM z  silni-

kiem o mocy 450 KM. Silnik elek-

tryczny naczepy zapewniał „na-

pęd hybrydowy na żądanie” (ang. 

hybrid-on-demand). Ruchomy 

dach powstał jako sposób ograni-

czania zużycia energii, gdy była po 

temu okazja, tzn. ładunek nie zaj-

mował pełnej wysokości naczepy. 

W tym momencie wkraczamy 

na pole organizacji transportu 

i metod jej usprawniania. Nacze-

pa przyszłości będzie wpleciona 

w  sieć przesyłania informacji, 

która już dziś funkcjonuje pod 

postacią różnego typu syste-

mów telematycznych oferowa-

nych przez wyspecjalizowanych 

dostawców oraz producentów 

pojazdów i  akcesoriów do nich 

np. agregatów chłodniczych, któ-

rzy wybrane rozwiązania oferują 

pod własną marką. Już dziś dąży 

się do wypracowania uniwer-

salnych standardów przesyłania 

informacji, mając m.in. na uwa-

dze tworzenie zintegrowanych 

konwojów oraz rozwój pojazdów 

autonomicznych. 

Wbrew pozorom naczepy „nie 

są takie ostatnie” w  wyścigu no-

woczesnych technologii. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, DHL, SAF

Oś SAF Intra CD Trak z napędem hydra-
ulicznym sprawia, że naczepa „pomaga” 
ciągnikowi przebyć odcinek trudnego 
terenu. Przeznaczona jest głównie do 
wywrotek i naczep z ruchomą podłogą. 

Tak Mercedes wyobrażał sobie 
przyszłość kilkanaście lat temu. 
W tle widoczna „harmonijkowa” 
osłona połączenia między ciężarówką 
a przyczepą. 

Naczepa S.CS firmy Schmitz-Cargobull z elektrycznie napędzaną trzecią osią. Powstała w ramach projektu „Transformers”, którego celem było zwiększenie 
wydajności energetycznej zestawu o 25%, m.in. dzięki zastosowaniu napędu hybrydowego dostępnego „na żądanie”. 

dem określanym jako 10×10 

– trzyosiowy ciągnik z  dwu-

osiową naczepą) produkowany 

początkowo w  wersji z  hydrau-

licznym napędem osi naczepy, 

a potem z mechanicznym prze-

niesieniem napędu z ciągnika. 

Ostatnio wrócił do tego po-

mysłu SAF Holland. Otrzymał 

nagrodę „Trailer Innovation 

2017” za oś naczepową SAF 

Intra CD Trak z  napędem hy-

draulicznym. Dostawcą modu-

łu napędowego jest francuska 

fi rma Poclain Hydraulics, która 

zaopatruje m.in. MAN-a w Hy-

drodrive. Oś SAF Intra CD Trak 

ma pomagać w  pokonywaniu 

odcinków trudnego terenu. Zo-

stała opracowana głównie dla 

wywrotek i ruchomych podłóg. 

Wyposażenie naczepy we 

własny napęd ma sens nie tylko 

w  pojazdach poruszających się 

po wertepach. Schmitz-Cargo-

bull skonstruował naczepę do 

ruchu długodystansowego, wy-

posażoną w  elektrycznie napę-

dzaną trzecią oś. Silnik o  mocy 

80 kW jest umocowany do ramy 

naczepy nad drugą osią. Z przo-

du jest zestaw akumulatorów. 

Zgromadzona w  nich energia 

jest przeznaczona wyłącznie do 

napędzania naczepy. Jej zada-

niem jest wspomaganie ciągnika 

– nie tylko gdy jedzie, ale także, 

gdy hamuje. Naczepa odzyskuje 

energię hamowania, ułatwiając 

spowolnianie zestawu. Baterie są 

doładowywane również podczas 

zjazdu ze wzniesienia. 

„Elektryczna naczepa” S.CS 

została ponadto udoskonalo-

na aerodynamicznie. Oprócz 

osłon bocznych i  składanych 

ogonów z  tyłu ma dach, który 

w  tylnej części można obniżyć, 

aby zestaw zwężał się ku tyło-

wi i  stawiał dzięki temu niższy 

opór aerodynamiczny. W  pro-
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W  agregacie Th ermo King SLXi Hy-

 brid wykorzystano zestaw Frigo-

 block EnviroDrive, który obej-

muje generator zamontowany do silnika 

ciągnika oraz układ z przemiennikiem czę-

stotliwości, który zapewnia stałe zasilanie 

i  umożliwia pracę w  trybie elektrycznym, 

zarówno wtedy, gdy agregat jest podłączo-

ny do trójfazowego źródła zasilania w doku 

załadunkowym, jak i podczas jazdy na tra-

sie. Technologia ta umożliwia wykonywanie 

wszystkich dostaw z wyłączonym silnikiem 

wysokoprężnym agregatu, co minimalizuje 

oddziaływanie na środowisko okolic skle-

pów. W razie potrzeby silnik wysokoprężny 

można ponownie uruchomić, zachowując 

zawsze pełną autonomię agregatu. 

W nowych i starszych

„SLXi Hybrid to prawdziwie innowacyj-

na technologia spełniająca oczekiwania na-

szych klientów, którzy potrzebują rozwiązań 

zapewniających łatwiejszy dostęp do stref 

niskiej emisji spalin w  miastach, a  jedno-

cześnie takich, które pozwalają ograniczyć 

oddziaływanie na środowisko i  obniżyć 

koszty eksploatacji – powiedział Laurent 

Debias, kierownik ds. zarządzania produk-

tem w Th ermo King i Frigoblock. – Dzięki 

nowej technologii hybrydowej nasi klienci 

mogą stworzyć całkowicie elastyczną fl otę 

pojazdów do transportu chłodniczego dale-

kobieżnego i na terenie miast.”

Aby uzyskać jeszcze większą elastyczność 

eksploatacyjną, nową technologię hybrydo-

wą Th ermo King i Frigoblock można zasto-

sować w już użytkowanych agregatach SLXi. 

Jeden ciągnik może obsługiwać różne nacze-

py działające w trybie hybrydowym, a użyt-

kownicy mogą łatwo zmodernizować swoje 

pojazdy i wprowadzić napęd hybrydowy.

We współpracy z  niemieckim dilerem 

EURAM i fi rmą MJ Transport GmbH z Do-

rtmundu, Th ermo King i  Frigoblock prze-

prowadziły szczegółowe testy pracy agrega-

tu w rzeczywistych warunkach pracy. Przez 

ostatnie kilka miesięcy ciągnik z  naczepą 

wyposażoną w  system SLXi Hybrid prze-

woził produkty zamrożone oraz wrażliwe 

na temperaturę produkty świeże i  rośliny 

na trasach pomiędzy Niemcami, Holandią 

i Belgią. 

Ekonomia z ekologią w parze

„Jesteśmy rodzinną fi rmą. Naszym zda-

niem ekologia i ekonomia powinny iść ręka 

w  rękę, więc zawsze staramy się opierać 

swoją działalność na zasadach zrównoważo-

nego rozwoju – powiedział Th omas Sadow-

ski, prezes zarządu MJ Transport. – Th ermo 

King jest fi rmą, która przyspiesza rozwój 

i  wiedzie prym we wprowadzaniu inno-

wacyjnych rozwiązań na rynku transportu 

chłodniczego. Wierzymy w przyszłość i za-

wsze chcemy być o krok do przodu. Dlate-

go właśnie chętnie podjęliśmy się testowa-

nia najnowszego agregatu SLXi Hybrid we 

współpracy z Th ermo King i EURAM”. 

Podczas ośmiu dni testu agregat wymagał 

tylko jednego tankowania, konwencjonal-

ne agregaty wymagają uzupełniania paliwa 

przeciętnie co 1,5– 2 tygodnie. Równocześnie 

klient zaobserwował, że wzrost zużycia pali-

wa przez ciągnik wyniósł tylko 0,6 l/100 km. 

Ciągła praca agregatu z  wysoką wy-

dajnością umożliwiła bardzo precyzyjną 

kontrolę temperatury i  poprawę obiegu 

powietrza. Pozwoliło to na stworzenie 

doskonałych, oszczędnych kosztowo wa-

runków w  przestrzeni ładunkowej o  kon-

trolowanej temperaturze do przewozu deli-

katnych produktów. Jednocześnie okazało 

się to doskonałą metodą dla transportu 

roślin i kwiatów. ▐

Fot. Thermo King

Elastyczny transport
W 2 016 roku Thermo King pokazał projekt agregatu naczepowego SLXi Hybrid, 
stworzonego z myślą o zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne i obniżeniu 
kosztów eksploatacji. Teraz jest już w ofercie.
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Nogi podporowe, jak wskazuje ich na-

zwa, służą głównie do podpierania 

naczep i  przyczep. Za pomocą pre-

cyzyjnego mechanizmu pomagają ustawić 

pojazdy do sprzęgu, służą też do stabiliza-

cji oraz minimalizują ryzyko wywrócenia 

się pojazdu podczas rozładunku lub zała-

dunku.

Podstawowa konstrukcja nóg podporo-

wych jest niemal zawsze taka sama. Noga 

składa się z  rozsuwanej kolumny o  prze-

kroju prostokątnym (często kwadratowym). 

Górny element przymocowany jest do ramy 

pojazdu lub pomocniczej poprzez specjalną 

płytę montażową i  ramiona usztywniające, 

podczas gdy dolny chowany w  pierwszym 

jest wysuwany tak, by umożliwić odpowied-

nie podparcie przyczepy lub naczepy. 

Regulacja wysokości może być realizowa-

na na dwa sposoby. Pierwszy odbywa się za 

pomocą przekładni zębatej i  mechanizmu 

śrubowego. Stosowane są dwa przełożenia: 

wysokie do szybkiego opuszczania i podno-

szenia oraz niskie do podnoszenia i opusz-

czania nóg pracujących pod obciążeniem. 

Drugi sposób wykorzystuje sworzeń bloku-

jący, co pozwala na szybkie wysunięcie dol-

nej części podpory o  sporą wartość. Wadą 

tego rozwiązania jest mało precyzyjna sko-

kowa regulacja, dlatego często stosowana 

jest jako uzupełnienie mechanizmu śrubo-

wego. W ten sposób uzyskujemy zwiększe-

nie skoku, co w pozycji złożonej maksyma-

lizuje prześwit pod stopą.

Innym sposobem na zwiększenie prze-

świtu, czyli maksymalne oddalenie stopy od 

podłoża, jest zastosowanie nóg uchylnych. 

Po złożeniu nogi, czyli podniesieniu stopy, 

całą nogę obraca się na specjalnym sworz-

niu o 90 stopni i blokuje w takiej pozycji. Na 

rynku znaleźć można też konstrukcje z od-

chylaną dolną częścią nogi spełniające ten 

sam cel.

Stąpanie po różnym gruncie

Najprostsze stopy to po prostu płaska bla-

cha przymocowana w dolnej części nogi. To 

niezawodne i  tanie rozwiązanie ma swoje 

wady. Po pierwsze nie jest w stanie dostoso-

wać się do nierówności podłoża, po drugie 

nie kompensuje ruchów naczepy czy przy-

czepy związanych np. ze zmianą obciąże-

nia. Z tego powodu jest stosowane głównie 

w  lekkich przyczepach, także rolniczych, 

gdzie pojedyncza noga mocowana jest do 

dyszla, a ryzyko uszkodzenia stopy jest nie-

wielkie ze względu na małe obciążenie. Ko-

lejne zastosowanie płaskich nieruchomych 

stóp to podpieranie tylnej części naczep 

przez parę nóg. Pomaga to w ustabilizowa-

niu podłogi ładowni podczas załadunku za 

pomocą wózka widłowego.

Bardziej zaawansowanym rozwiąza-

niem jest płaska stopa zamontowana do 

nogi w  sposób wahliwy. Pozwala tym sa-

mym na dostosowanie się do niewielkich 

nierówności podłoża. Stosowane one są 

w przyczepach i naczepach z zawieszeniem 

mechanicznym. Jeśli zawieszenie jest pneu-

matyczne, zalecane jest stosowanie tzw. stóp 

kompensacyjnych. Najprostsze rozwiązanie 

obejmuje stopę półkolistą zamocowaną wah-

liwie do nogi. Wadą tego rozwiązania jest to, 

że styk z  podłożem odbywa się na niewiel-

kiej płaszczyźnie. Bardziej zaawansowane 

rozwiązanie eliminujące tę wadę posiada do-

datkowo płaską stopę, po której element pół-

kolisty może się poruszać w  ograniczonym 

zakresie, ale pozwalającym skompensować 

ewentualne przesunięcia pojazdu.

Rozwiązaniem specjalistycznym umoż-

liwiającym większe przesunięcia wzdłużne 

pojazdu w  stanie spoczynkowym są nogi 

podporowe ze stopami o stalowych kółkach. 

Stosuje się je w  naczepach przewożonych 

drogą morską.

Postaw sprzęt na nogi... 
To jeden z najprostszych mechanizmów stosowany w zespołach pojazdów ciężarowych, 
ale jakże istotny. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o nogach podporowych.

Nogi podporowe mają 
pięć podstawowych 
rodzajów stóp. 
Najbardziej 
uniwersalna jest 
konstrukcja, gdzie 
półkolisty element 
porusza się po płaskiej 
stopce, zwanej w fir-
mie Haacon Typ-A 
(pierwsza z lewej).
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safholland.com
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www.we-think-ahead.de

Para podstawowych nóg 
podporowych powinna 
pracować razem. W tym 
celu stosuje się łączący 
nogi wał. Smarowanie 

W wózkach typu dolly stosowane są 
proste nogi podporowe z kółkiem 

obrotowym umożliwiającym ręczne 
manewrowanie.

odbywa się za 
pomocą otworu 
serwisowego umie-
szczonego w gór-

nej części nogi (czerwona zatyczka).

Nogi podporowe w tylnej części pojazdów mają 
proste stopy. Stosowane są m.in. podczas załadunku 

z rampy za pomocą wózka widłowego.

Warto jeszcze wspomnieć o  podporach 

kołowych znanych z  przyczepek lekkich. 

Stopa wyposażona jest w koło z oponą peł-

ną lub pneumatyczną, a dolny element jest 

obrotowy, co umożliwia ręczne manewro-

wanie. W transporcie samochodowym tego 

typu podpory można znaleźć w  wózkach 

typu dolly.

Liczba nóg zastosowanych w  pojeździe 

zależy od jego konstrukcji. W przyczepach 

jednoosiowych, lub gdy osie zlokalizowa-

ne są blisko siebie, wystarczy jedna noga 

podporowa montowana do dyszla. W  na-

czepach stosowane są dwie nogi podporo-

we, które można obsługiwać jednostronnie, 

gdyż są połączone ze sobą odpowiednim 

wałem. Tylne nogi, zwłaszcza w naczepach 

budowlanych pracują oddzielnie i wyposa-

żone są w  nieruchome stopy przystosowa-

ne do pracy na nieutwardzonym podłożu. 

W  naczepach do transportu ciężkich ma-

szyn montowane są dodatkowe boczne nogi 

podporowe stosowane podczas załadunku 

i rozładunku.

Mocne albo lekkie

Zdecydowana większość nóg podporo-

wych wykonywana jest ze stali. Z tego ma-

teriału łatwiej jest zbudować solidne wy-

trzymałe nogi podporowe. Najmocniejsze 

konstrukcje, m.in. tylne nogi podporowe 

W podporach PTS 50 firmy Pommier 
korba została zastąpiona systemem 
siłowników pneumatycznych 
sterowanych dwoma przyciskami. 
Takie rozwiązanie pozwala w 5 sekund 
opuścić podpory i je zablokować. 
W konstrukcji ograniczono liczbę 
komponentów, co uprościło 
konserwację i zmniejszyło wagę nóg 
podporowych. W efekcie masa całego 
zestawu spadła o 15 kg.
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w wywrotkach, mają specjalne wzmocnie-

nia, by minimalizować ryzyko wypaczeń 

czy uszkodzeń mechanizmu. Aluminio-

we nogi potrafią być nawet o 50% lżejsze 

od stalowych, przez co przeznaczone są 

w dużej mierze do naczep cystern czy si-

losów, w  których istotna jest niska masa 

własna.

Wytrzymałość nóg określa się za po-

mocą dwóch parametrów. Pierwszym jest 

maksymalne obciążenie statyczne, drugim 

jest udźwig, czyli obciążenie dynamiczne. 

Obydwa parametry wyrażone są w tonach, 

zazwyczaj udźwig stanowi 40÷50% maksy-

malnego obciążenia.

Na rynku wciąż dominują konstrukcje 

o  ręcznym sterowaniu. Jest ono realizo-

wane za pomocą składanej korby. W  za-

leżności od potrzeb dostępne są nogi 

z  mechanizmami o  różnym przełożeniu. 

Niskie ma zazwyczaj wartość 0,7÷1 mm 

na obrót korbą, wysokie 10÷15 mm na 

obrót.

Elektryczne sterowanie wciąż nie jest 

jeszcze standardem, choć ma wiele zalet. 

Oszczędza czas operacji, nie wymaga od 

kierowcy użycia siły fi zycznej i pozwala na 

ciasne parkowanie obok siebie szeregu na-

czep, co nie jest możliwe, gdy trzeba ręcz-

nie sterować nogami, stojąc obok pojazdu.

Kto smaruje, ten kręci

Podczas codziennej eksploatacji naj-

większym wrogiem nóg podporowych jest 

korozja. Powstaje ona wskutek działania 

wody, a także środków zimowego utrzyma-

nia dróg, czyli w  polskich warunkach soli 

drogowej. Zewnętrzna korozja to „powierz-

chowny” problem. Znacznie poważniejsza 

jest korozja wewnętrzna atakująca mecha-

nizm śrubowy czy przekładnię. Dlatego 

niezwykle ważne jest odpowiednie serwiso-

wanie. Nowe nogi podporowe są zazwyczaj 

zabezpieczone fabrycznie na pewien czas 

(np. na 2–3 lata). Po tym okresie należy uzu-

pełnić środek smarny wg zaleceń producen-

ta, który ma też właściwości hydrofobowe, 

a  następnie kilka razy opuścić i  podnieść 

nogę, by dokładnie rozprowadzić go po me-

chanizmach.

Wybór nóg podporowych nie wydaje się 

dużym problemem. Zwłaszcza, jeśli wiemy, 

czego potrzebujemy. Określając ładow-

ność, zawieszenie, przeznaczenie pojazdu 

czy rodzaje podłoża, na jakim stopy będą 

pracować, łatwo jest znaleźć odpowiedni 

produkt. Na rynku można spotkać nogi 

podporowe z wymiennymi stopami, przez 

co nie jesteśmy skazani na jeden ich rodzaj. 

Poszczególne części składowe także są do 

kupienia oddzielnie, więc można je w razie 

potrzeby wymienić. O niezawodności nóg 

podporowych przesądza zazwyczaj odpo-

wiedni serwis, więc po zakupie wszystko 

w naszych rękach. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. Haacon, Jost, Pommier, SAF-Holland, 

Schwarzmüller, Wielton, Zasław

Przy zawieszeniu mechanicznym stopa podpory może być stała lub płaska wahliwa (zdj.). Jeśli pojazd wyposażony 
jest w zawieszenie pneumatyczne, stopa podpory musi mieć możliwość kompensacji wzdłużnej.

W firmie Jost uniwersalna stopa kompensa-
cyjna nazywana jest Typ-S. Stanowi ona 
wyposażenie standardowe. W razie potrzeby 
można dokupić inny rodzaj stopy i w prosty 
sposób dokonać jej wymiany.

W lżejszych konstrukcjach całe nogi mogą być 
odchylane o 90 stopni na specjalnym sworzniu. 
Alternatywą jest Moduł CK firmy Jost, w którym 
składana jest dolna część nogi. Obydwa rozwiązania 
mają ten sam cel: zwiększają prześwit pod stopą.

Stalowe kółka to rozwiąza-
nie specjalistyczne. Stoso-
wane jest w naczepach 
przewożonych drogą morską 
bez ciągnika.
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Bezpośrednią odpowiedzią na wprowa-

dzoną zmianę jest stworzenie lampy 

pozycyjnej bocznej z funkcją kierun-

kowskazu. Diodowa lampa W161 spełnia 

aż 3 funkcje: charakteryzuje się mocnym 

światłem kierunku jazdy kat. 6, ma światło 

pozycyjne boczne oraz element odblaskowy 

– to wszystko zamknięte jest w małej, trój-

wymiarowej, owalnej lampie o  charaktery-

stycznym kształcie. Dostępna jest w dwóch 

wersjach mocowania. Uniwersalna napię-

ciowo, może działać w instalacjach 12 i 24 V. 

Bez zakłóceń

Jak każda z  produkowanych lamp, jest 

stworzona z  najwyższej jakości materiałów, 

dzięki czemu jest hermetyczna oraz ma 

zwiększoną odporność na wszelkiego rodza-

ju uszkodzenia mechaniczne. Ponadto ma 

homologację kompatybilności elektroma-

gnetycznej, co oznacza, że nie emituje zakłó-

ceń elektromagnetycznych oraz jest odporna 

na zakłócenia.

Zespolona lampa pozycyjna z  bocznym 

światłem kierunku jazdy  oraz urządzeniem 

odblaskowym to diodowa lampa W135. Jak 

każdy z  produktów fi rmy WAŚ jest uni-

wersalna napięciowo, ma wymaganą ho-

mologację oraz stopień ochrony IP 66/68. 

Hermetyczność oraz wysoką odporność na 

uszkodzenia mechaniczne zapewnia wyso-

kiej jakości tworzywo wykorzystywane do 

produkcji. Ta fi ligranowa lampa zapewnia 

kierowcy widoczność, a co za tym idzie bez-

pieczeństwo.

Dostosowanie

Jednak fi rma WAŚ nie ogranicza się do 

tworzenia jedynie nowych produktów od-

powiadających aktualnemu zapotrzebo-

waniu. Wszystkie powstałe dotąd lampy 

obrysowe będą spełniać aktualne wymogi 

dzięki stworzeniu i  wprowadzeniu do ob-

rotu specjalnego systemu sterującego tzw. 

„Flashera SM1”. Jest to wyjątkowy sterow-

nik lamp pozycyjnych bocznych, służący 

do wysterowania ich z taką częstotliwością 

oraz w takiej fazie pracy jak światła kierun-

ku jazdy w  lampach zespolonych. Firma 

WAŚ przygotowała kilka wersji fl ashera, 

dostosowanych do potrzeb użytkowników, 

jednak najistotniejszym podziałem jest 

zróżnicowanie systemów na jedno- i dwu-

kanałowe.

Flasher z  jednym kanałem pracy, współ-

pracuje z jedną stroną pojazdu, czyli steruje 

lewą bądź prawą stroną oświetlenia zasto-

sowanego w pojeździe. Natomiast „Flasher 

double” z dwoma kanałami pracy obsługuje 

oddzielnie lewą i prawą stronę oświetlenia, 

gdyż ma dwa zintegrowane moduły stero-

wania.

Urządzenia mogą sterować wszystkimi 

lampami obrysowymi zamontowanymi 

w pojeździe, przy maksymalnym obciążeniu 

2 A, są też uniwersalne napięciowo – mogą 

działać w instalacjach o 12 i 24 V.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

oraz potrzebom klientów producent od-

daje gotowe, innowacyjne rozwiązania do 

użytku, które nie tylko charakteryzują się 

trwałością oraz doskonałą jakością, ale też 

interesująco prezentują się po zamontowa-

niu, przyciągając uwagę niejednego użyt-

kownika. ▐

Fot. WAŚ

WAŚ gotowy na zmiany

Oświetlenie samochodowe zmienia się nie tylko pod wpływem 
nowych trendów czy potrzeb użytkowników, przede wszystkim 
produkowane lampy muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa. Zgodnie z nowymi przepisami oświetlenie 
pozycyjne boczne będzie musiało posiadać światło kierunku jazdy. 
Na ostatnio wprowadzone zmiany w przepisach Przetwórstwo 
Tworzyw Sztucznych WAŚ jest w pełni przygotowane.

>  Maksymalnym obciążeniu 10 ton
>  Optymalny kąt nachylenia od 30 ° do 150 °
>  2 położenia spoczynkowe

MOCOWANIE

Wielokierunkowy pierścień do 
mocowania złożonych ładunków

RC 10 Sirkle 
Ekspert w systemach 
mocowań 
przeznaczonych  
dla samochodów 

ciężarowych

www.pommier.pl
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Logistyka budowlana opiera się obecnie 

na pojazdach, które mają za zadanie 

przewieźć jednorazowo jak najwięcej 

ładunku, pozostając w  zgodzie z  wymoga-

mi przepisów odnośnie dopuszczalnej masy 

całkowitej i  nacisków na osie. Organizacja 

typowego, współczesnego placu budowy 

sprawia, że ruch odbywa się w przeważają-

cej mierze po drogach utwardzonych. Wła-

sności terenowe mają mniejsze znaczenie 

wobec potrzeby maksymalizacji ładowno-

ści. Poszukuje się oszczędności w podobny 

sposób, jak w  transporcie międzynarodo-

wym: wyposażając ciężarówki w  systemy 

wspomagające bezpieczną i  ekonomiczną 

jazdę oraz szkoląc kierowców. Niebagatelna 

rola przypada systemom telematycznym, 

które monitorują eksploatację pojazdu, 

a  w  wypadku zastosowań budowlanych 

umożliwiają ograniczenie typowej dla tego 

segmentu, długotrwałej pracy silnika na 

biegu jałowym – na ogół zbędnej. W trans-

porcie budowlanym także sumuje się drob-

ne oszczędności, a Starlis X-Way pomaga je 

uzyskać. 

Lżej budować
Nowy Stralis X-Way został zaprezentowany w połowie listopada 2017 r. w Polsce. 
Zjawia się w samą porę, jest odpowiedzią na nowe preferencje użytkowników. 

Silniki Iveco Stralisa X-Way

Moc  Moment obrotowy
(KM/kW/obr/min) (Nm/obr/min)
Cursor 9
6-cylindrowy, 8,7 l
310/228/1675÷2200 1300/1100÷1675
330/243/1655÷2200 1400/1100÷1655
360/265/1530÷2200 1650/1200÷1530
400/294/1655÷2200 1700/ 1200÷1655
Cursor 11
6-cylindrowy, 11,1 l
420/309/1475÷1900 2000/870÷1475
460/338/1500÷1900 2150/925÷1500
480/353/1465÷1900 2300/970÷1465
Cursor 13
6-cylindrowy, 12,9 l
510/375/1560÷1900 2300/900÷1560
570/420/1605÷1900 2500/1000÷1605

Tylny napęd i Hi-Traction

Gama nowego modelu obejmuje pod-

wozia 4×2, 6×2, 6×4, 8×2*6 i 8×4 – wersje 

4-osiowe także w układzie tridem (trzy osie 

z  tyłu) oraz ciągniki siodłowe 4×2 i  6×4. 

Do wyboru są kabiny: krótka Active Day 

(szerokość 2,28 m), sypialna Active Time 

z  niskim lub średnim dachem (szerokość 

2,28 m) oraz sypialna wysoka Active Space 

(szerokość 2,46 m). Do napędu służą silniki 

Cursor 9, Cursor 11 i Cursor 13 o mocy od 

310 do 570 KM oferowane ze zautomatyzo-

wanymi skrzyniami Hi-Tronix o 12 lub 16 

przełożeniach oraz 16-biegowymi skrzynia-

mi manualnymi – wszystkie dostarcza ZF. 

Do wybranych typów lżejszych podwozi 

proponowana jest również automatyczna, 

6-biegowa skrzynia Allison. 

Stosowane są osie napędowe jednostop-

niowe oraz ze zwolnicami, wyposażone 

w hamulce tarczowe. Zawieszenie do wybo-

ru: mechaniczne lub pneumatyczne. 

Podwozia występują w  odmianach róż-

niących się wysokością zawieszenia: „On” 

przeznaczona jest do jazdy głównie droga-

mi o dobrej nawierzchni, „On+” dodaje do 

tego zdolność pokonywania trudniejszego 

terenu dzięki większemu prześwitowi i ką-

towi natarcia, natomiast wysoko zawieszona 

„Off ” (kąt natarcia powyżej 25O) jest prze-

Większość ciężarówek klasy Stralisa X-Way pracuje jako wywrotki. 
Na zdjęciu wariant 6×4 z podwoziem Off, przystosowanym do trudnego terenu. 
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znaczona do eksploatacji przebiegającej 

w dużej mierze w terenie. 

Standardowa rama jest utworzona przez 

podłużnice o  grubości 7,7 mm, jednak do 

pojazdów, od których oczekuje się jak naj-

niższej masy, można wybrać podłużnice 

o grubości 6,7 mm. Rozstaw osi wynosi od 

3120 do 6700 mm, a długość tylnego zwisu 

można dopasować do zabudowy. 

Jako wszechstronny, zorientowany na 

dużą ładowność pojazd budowlany Stra-

lis X-Way ma napędzane wyłącznie tylne 

osie. Dla użytkowników potrzebujących 

nieco więcej, Iveco proponuje nowość: po-

mocniczy napęd hydrostatyczny przedniej 

osi Hi-Traction. Spełnia tę samą funkcję, 

co u  konkurentów. Pomaga poruszać się 

na krótkich odcinkach dróg o złej jakości, 

przykładowo wyjechać z miejsca rozładun-

ku na placu budowy. Przycisk, znajdujący 

się na tablicy rozdzielczej służy jedynie 

włączeniu napędu w  stan „czuwania”. Na-

pęd włącza się i  wyłącza automatycznie, 

w  zależności od przyczepności podłoża. 

Działa również w  trybie „Boost”, który 

ułatwia ruszanie i pokonywanie wzniesień. 

Rozłącza się po przekroczeniu prędkości 

17÷22 km/h. 

Najlżejszy w klasie wg UTAC

Możliwe zastosowania Iveco Stralisa 

X-Way znacznie wykraczają poza budow-

nictwo. Może być używany w przedsiębior-

stwach komunalnych, leśnictwie, przy pra-

cach porządkowych czy remontowych lub 

zimowym utrzymaniu dróg. Stralis X-Way 

ma konstrukcję modułową. Umiejętnie 

łącząc oferowane przez producenta kom-

ponenty i  wyposażenie, można otrzymać 

pojazd najlepiej dopasowany do stawianych 

mu wymagań. 

Producent podpowiada zresztą najbar-

dziej użyteczne wyposażenie do typowych 

prac. Wrażenie robi zwłaszcza lekkie pod-

wozie Super Loader (SL) stworzone spe-

cjalnie dla betonomieszarek. Zastosowano 

w nim szereg rozwiązań, które składają się 

na obniżenie masy własnej podwozia. Ich 

suma sprawiła, że podwozie Stralis X-Way 

8×4 z 400-konnym silnikiem Cursor 9 osią-

gnęło znakomite wyniki w  teście UTAC 

(L’Union Technique de l’Automobile du 

Motocycle et du Cycle). Niezależne, fran-

cuskie centrum badawcze UTAC, które od 

2013 r. działa jako UTAC CERAM zajmuje 

się certyfi kacją i  dopuszczaniem produk-

tów z branży motoryzacyjnej. Wspomniane 

podwozie ze zoptymalizowaną ramą, no-

wymi, jednopiórowymi resorami z  przodu 

i dwupiórowymi z  tyłu, przystawką odbio-

ru mocy bez sprzęgła przenoszącą 800 Nm 

momentu obrotowego oraz opcjonalnymi 

aluminiowymi felgami kół, zbiornikami 

paliwa i  sprężonego powietrza osiągnęło 

w  stanie gotowym do jazdy masę własną 

zaledwie 8845 kg. To najlepszy wynik w tej 

klasie pojazdów. 

Gromadzenie oszczędności

W  podobny sposób można zoptymali-

zować masę wywrotek, a  także hakowców, 

bramowców czy innych pojazdów noszą-

cych ciężkie zabudowy komunalne. W nie-

których typach pojazdów przydatne będą 

osie ze zwolnicami, zwiększające prześwit, 

Bramowiec wyposażony w krótką, wąską kabinę Active Day (AD) 
jest bardzo dobrze przystosowany do swoich zadań dzięki relatywnie 
krótkiemu rozstawowi osi i bogatemu przeszkleniu tylnej ściany. 

Podwozie Super Light (SL) wyróżnia się bardzo niską 
masą własną i znakomicie nadaje się pod zabudowę 
betonomieszarką. 
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na katalizatorze Hi-SCR sprzyjają uzyskiwa-

niu znaczących oszczędności na paliwie. 

Nowy Stralis X-Way jest dostępny z opo-

nami Michelin X Works, opracowanymi 

z  myślą o  użytkownikach zaopatrujących 

place budów. Opony te są oferowane w roz-

miarze 315/80 R 22,5 i 13 R 22,5 na osie kie-

rowane i  napędowe mają obniżone opory 

toczenia (klasa C wg EKG/R117). Pozwalają 

na dalsze ograniczenie zużycia paliwa w po-

równaniu z poprzednim modelem Michelin 

X Works XZY (klasa D wg EKG/R117), bez 

pogorszenia trwałości i bezpieczeństwa.

Począwszy od pierwszego kwartału 2018 r.,

Stralis X-Way dostępny będzie z  nowymi, 

uniwersalnymi oponami Michelin X Multi 

Energy. Podobnie, jak ogumienie X Works 

przyczyniają się do zmniejszenia spalania, 

przy zachowaniu wysokiego poziomu bez-

pieczeństwa i trwałości. Z łatwością poddają 

się również pogłębianiu bieżnika i bieżniko-

waniu. 

Opony Michelin X Multi Energy przy-

czyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa 

o  0,9 l/100 km w  porównaniu z  oponami 

Michelin X Multiway 3D. 

Wraz z  „hardwerem” Iveco proponuje 

kompleksowy „soft ware”, który ułatwia 

kontrolę nad eksploatacją pojazdów i uzy-

skanie możliwie najniższego całkowitego 

kosztu użytkowania (TCO). Należy do 

niego przede wszystkim system telema-

tyczny Iveconnect z usługami, które obej-

muje. 

Iveco Stralis X-Way powstał w odpowie-

dzi na tendencje panujące na rynku. Wg 

danych zgromadzonych przez producenta 

80% przewozów związanych z  budow-

nictwem odbywa się po drogach dobrej 

jakości, 15% w  lekkim terenie i  tylko 5% 

w  ciężkim. Użytkownicy oczekują przede 

wszystkim wysokiej ładowności, niskiego 

zużycia paliwa, a jednocześnie możliwości 

dojechania wprost do miejsca rozładun-

ku, co może być związane z  pokonaniem 

krótkiego odcinka gorszej drogi. Ponadto 

chcą niskich kosztów obsługi i napraw oraz 

wysokiego komfortu i bezpieczeństwa kie-

rowcy. Stralis X-Way odpowiada na te po-

trzeby niezwykle precyzyjnie. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, Iveco

w innych kabina z oknem na tylnej ścianie 

ułatwiającym rozładowanie i  załadowanie 

kontenera. W  pojazdach do najcięższych 

prac plastikowy zderzak można zastąpić sta-

lowym. Do wyboru są różne typy przysta-

wek odbioru mocy oraz akcesoria zwiększa-

jące wygodę i  bezpieczeństwo eksploatacji, 

w  tym dodatkowe oświetlenie czy kamery 

ułatwiające manewrowanie. 

Stralis X-Way ma „inteligentnie” stero-

wany osprzęt, który załącza się tylko, gdy to 

konieczne. W jego skład wchodzi sprężarka 

powietrza włączająca się odpowiednio do 

zapotrzebowania, alternator odzyskujący 

energię i  system zarządzania energią aku-

mulatora, a  także pompa wspomagania 

o  regulowanej wydajności. W  ramach ar-

chitektury elektrycznej i elektronicznej Hi-

-Mux pojazd może być wyposażony w  za-

awansowane systemy wspomagające jazdę, 

przykładowo tempomat Hi-Cruise sterujący 

pracą układu napędowego odpowiednio do 

ukształtowania terenu przed samochodem, 

wykorzystujący m.in. Eco-roll. Elementy 

te w połączeniu z technologią oczyszczania 

spalin opierającą się w przeważające mierze 

Nowy Stralis X-Way może występować również z silnikiem 
iskrowym na skroplony gaz ziemny (LNG). 

Funkcjonalna tablica rozdzielcza Stralisa X-Way może być uzupeł-
niona o dodatkowe akcesoria, np. ekran kamery cofania. 

480-konny ciągnik siodłowy z pomocniczym napędem hydrostatycznym 
przedniej osi Hi-Traction. Jest skierowany do nabywców, którzy oczekując 
jak najwyższej ładowności i niskiego zużycia paliwa, chcą zarazem, aby 
zestaw poradził sobie na krótkim odcinku dróg złej jakości, np. przy 
rozładunku na placu budowy. 

Ciągnik siodłowy z szeroką, ale niską kabiną sypialną Active 
Space (AS) oraz podwozie 6×2 z węższą, ale wysoką kabiną 
Active Time (AT). Oba są napędzane silnikami o mocy 460 KM
i stanowią obrazowy przykład umiejętnego wykorzystania 
modułowej konstrukcji Iveco. 
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Na fabrycznym terenie te-

stowym off -road w Wörth 

mogliśmy wypróbować po-

jazdy do różnych zadań: od wy-

wrotek do ciężkich ciągników 

siodłowych, z napędami od 4×2 

do 8×8.

Więcej wariantów, 
komfortu i bezpieczeństwa

W roli głównej wśród pojaz-

dów budowlanych Mercedesa 

występuje Arocs, który jest do-

stępny w każdej możliwej konfi -

guracji napędu: 4×2 i 4×4, trzy-

osiowej 6×2 z osią ciągnioną lub 

prowadzącą, 6×4 i  6×6. Wersje 

czteroosiowe są dostępne jako 

ciężarówki 8×2 z  osią ciągnio-

ną, 8×4, 8×4 z  osią ciągnioną, 

8×6 i 8×8. 

Dostosowując wersje Arocsa 

do potrzeb i  życzeń klientów, 

producent zaoferował pojazd 

o  małych gabarytach. Classic-

Space LowRoof w  wariancie 

M i L o szerokości 2300 mm jest 

o  10 cm niższy od wersji pod-

stawowej. W  połączeniu z  sil-

nikiem OM 470 i  tunelem sil-

nika 320 mm wysokość dachu 

zmniejsza się nawet o 280 mm.

Linie projektowe i  wyposa-

żenia Home Line i  Style Line 

są teraz dostępne również dla 

Arocsa z  kabiną o  szerokości 

2,5 m. Koncepcja SoloStar z ob-

szernym miejscem odpoczynku 

dla kabin StreamSpace i  Big-

Space sprawia, że Arocs zapew-

nia większy komfort.

Zaoferowano również nowe 

warianty w zakresie zawieszenia 

i układu napędowego. Sterowa-

ny elektrycznie układ kierowni-

czy Servotwin jest teraz dostęp-

ny również w  czteroosiowym 

Arocsie 8×4 i  w  wersjach z  in-

nymi rozstawami osi. Hydrau-

liczny pomocniczy napęd do-

łączany na przednią oś (HAD) 

można dodatkowo stosować 

w wariantach ciągników siodło-

wych z rozstawem osi 3300 mm 

do transportu towarów niebez-

piecznych. Nowe wersje Arocsa 

z HAD to tunel silnika 320 mm 

dla kabin L oraz osłona zapew-

niająca ochronę przed ładun-

kami masowymi w  połączeniu 

z kabiną M.

Jeśli pojazd ma poruszać się 

często z  niskimi prędkościami, 

nabywcom poleca się turbo-

sprzęgło z  retarderem (TRC). 

Dostępny są też asystent kontroli 

zbliżenia i  aktywne wspomaga-

nie hamowania we wszystkich 

podwoziach Arocsa 6×4 z zawie-

szeniem pneumatycznym.

Arocs staje się też pojazdem 

jeszcze bardziej bezpiecznym. 

Producent oferuje system moni-

torowania ciśnienia w oponach 

z nową koncepcją wyświetlania 

– wskazywane jest dokładne ci-

śnienie wymagane w zależności 

od temperatury zewnętrznej. 

Poza tym dwu- i  trzyosiowy 

Arocs zatwierdzony do użytku 

drogowego (N3) jest dostępny 

z nowym Active Brake Assist 4, 

jedynym asystentem hamowa-

nia awaryjnego z wykrywaniem 

pieszych. Zużycie paliwa można 

obniżyć, korzystając z  tempo-

Większe możliwości na budowie
Mercedes zaprezentował całą gamę pojazdów budowlanych, wśród których Arocs 2017 
ma sporo nowych funkcji, więcej wariantów, zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo. 
Hydrauliczny napęd pomocniczy (HAD) i turbosprzęgło z retarderem dostępne są 
w kolejnych wariantach modelu.

Na błotnistych podjazdach 
warto skorzystać 

z manualnego trybu 
zautomatyzowanej 

skrzyni biegów, żeby się 
nie zakopać.
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zysowych. Bez zarzutu działa-

ło także sprzęgło poddawane 

przeciążeniom w trudnych wa-

runkach. Wybraliśmy tereno-

wy tryb pracy (Off road) zauto-

matyzowanej 12-stopniowej 

skrzyni biegów PowerShift  3, 

która pod wieloma względami 

przewyższa skrzynie manualne, 

m.in. znacznie szybciej przełą-

czając biegi. Okazało się jednak, 

że na stromych podjazdach au-

tomat może zgłupieć. Gdyby 

była możliwość rozpędzenia 

ciężarówki przed wzniesieniem, 

na pewno nie byłoby proble-

mu, ale nie zawsze są warunki 

do uzyskania odpowiedniej 

prędkości najazdowej. Tak było 

i  w  tym wypadku. Mimo za-

pięcia wszystkich blokad, koła 

zaczęły się ślizgać, zrywać przy-

czepność. Na ich zwiększone 

obroty skrzynia zareagowała, 

podnosząc bieg, a  w  konse-

kwencji pojazd stracił siłę na-

pędową i  zaczął się staczać do 

tyłu. Okazało się jednak, że 

można łatwo wyjść z tej opresji. 

Po zatrzymaniu wywrotki jesz-

cze na stoku, wystarczyło prze-

łączyć skrzynię biegów w  tryb 

manualny. Na zablokowanym 

niskim biegu udało się ruszyć 

pod górę i pokonać wzniesienie. 

Towarzyszący nam instruktor 

potwierdził, że w  tak trudnych 

warunkach tryb manualny 

może okazać się najlepszym 

rozwiązaniem.

Niezniszczalne sprzęgło

Ciekawe były też próby wspi-

nania się na strome wznie-

sienia oraz zjeżdżania z  nich 

ciężarówkami wyposażonymi 

w  turbosprzęgło z  retarderem 

TRK drugiej generacji VIAB 

fi rmy Voith. Jest to unikatowy 

system wspomagania ruszania 

i hamowania. Łączy on funkcje 

hydrodynamicznego sprzęgła 

oraz retardera w jednym zespo-

korzystając z  8, 12 lub 16 bie-

gów. Bezpośredni mechanizm 

zmiany biegu z  pierwszego na 

wsteczny ułatwia manewro-

wanie. Programy napędowe 

Off road i Power działają w róż-

nych trybach i dostosowują się 

do danego rodzaju operacji. 

Dodatkowe funkcje, m.in. tryb 

rozkołysania, wspierają kierow-

cę. Nowością w  przekładniach 

stosowanych w  pojazdach bu-

dowlanych są szlifowane zęby, 

zmniejszające tarcie. 

Nie zawsze automat

Próby terenowe na fabrycz-

nym torze testowym rozpo-

częliśmy od Arocsa 8×4/4 na-

pędzanego silnikiem OM 470, 

w  wariancie o  dość wysokiej 

mocy 428 KM, osiągającym 

moment obrotowy 2100 Nm. 

Napęd ten radził sobie bardzo 

dobrze na błotnistych pagór-

kach, nawet w  sytuacjach kry-

matu przewidującego – Predic-

tive Powertrain Control (PPC).

18 wariantów mocy

Wybór silników Mercede-

sa do pojazdów budowlanych 

jest duży: to sześciocylindrowe 

diesle – OM 936 o pojemności 

7,7 l, OM 470 (10,7 l), OM 471 

(12,8 l) i OM 473 (15,6 l). W su-

mie jest 18 wersji mocy, obejmu-

jących zakres od 238 do 625 KM

i od 1000 do 3000 Nm.

W  silniku OM 470 najnow-

szej generacji zwiększono mak-

symalne ciśnienie w  szynach 

i maksymalne ciśnienie wtrysku 

(do 2700 barów). W silniku tym 

zaprojektowano nową geome-

trię komory spalania, z  wgłę-

bieniem w  tłoku, zwiększono 

kompresję i  wprowadzono 

bezstopniową recyrkulację spa-

lin ze zmniejszoną prędkością. 

W  najmocniejszym wariancie 

silnik ten rozwija moc 456 KM 

i  moment obrotowy 2200 Nm. 

Osiągając 42,7 KM z  litra po-

jemności (i 206 Nm/l), jednost-

ka ta jest jedną z  najmocniej-

szych w swojej klasie.

Jednostki OM 470, OM 471 

i  OM 473 zalewane są nowymi, 

o niskim tarciu, olejami silniko-

wymi, stosowana jest bardziej za-

awansowana przekładnia i osie.

W  jednostce OM 473 ulep-

szono system wtrysku X-Pulse. 

Tutaj maksymalne ciśnienie 

w  szynie zostało podniesione 

z  900 do 1160 barów. Maksy-

malne ciśnienie wtrysku wzro-

sło do 2700 barów.

Oferowane w  standardzie 

zautomatyzowane przekładnie 

PowerShift  3 przenoszą moc 

Kierowca dwu- lub trzyosiowego Arocsa zatwierdzonego do użytku drogowego (N3) ma do dyspozycji 
cały arsenał asystentów bezpieczeństwa.

Podświetlona na nie-
biesko kontrolka na 
wyświetlaczu informu-
je o aktywności HAD.

HAD – hydrauliczne 
wspomaganie napę-
du kierowca musi
włączyć przyciskiem
na tablicy rozdzielczej
(pierwszy z prawej).

Zielona kontrolka 
na wyświetlaczu 
pokazuje, kiedy tur-
bosprzęgło TRK 
przekazuje napęd 
hydraulicznie.

Po wertepach fabrycznego poligonu sprawnie poruszał się Arocs 
Grounder – wytrzymały specjalista do szczególnie trudnych zadań, 
konstruowany na wytrzymałych ramach. 

Turbosprzęgło z retarderem TRK drugiej generacji VIAB firmy 
Voith jest praktycznie niezniszczalne, nawet podczas najbardziej 
morderczej eksploatacji na stromych wzniesieniach.
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Zosta  Przewo nikiem
DB Schenker

Do obs ugi naszej sieci krajowej 
i poszczególnych oddzia ów, poszukujemy 
przewo ników dysponuj cych:

- Ci gnikami z naczepami
- redniotona owymi solówkami z windami
- Busami dostawczymi

Zakres obowi zków:

-  Obs uga ca opojazdowych zlece  
 wed ug ustalonych tras
- Przewozy liniowe pomi dzy terminalami 
 DB Schenker
- Odbiory przesy ek od klientów firmy 
 DB Schenker, przewozy i dostawy do odbiorców

Oferujemy:

- Regularne, miesi czne obroty
- Podpisanie umowy na czas nieokre lony
- Atrakcyjne wynagrodzenie p atne co miesi c 
- P atno  za ka dy przejechany km

A ponadto karty paliwowe 
i wiele innych korzy ci.

Zainteresowanych przewo ników
prosimy o kontakt pod adresem: 
przewoznik@dbschenker.com 

le konstrukcyjnym. Pracuje bez 

zużycia elementów i umożliwia 

zarówno precyzyjne ruszanie 

z  miejsca, jak i  manewrowanie 

z minimalnymi prędkościami.

Przy ruszaniu z miejsca wci-

śnięcie pedału gazu powoduje 

wpompowanie oleju do turbo-

sprzęgła, dzięki czemu następu-

je połączenie hydrodynamiczne 

między silnikiem a wałem wej-

ściowym skrzyni biegów. Zaraz 

po ruszeniu z miejsca następuje 

usunięcie oleju i napęd przeno-

szony jest przez sprzęgło cierne. 

Na podjeździe o  nachyleniu 

60% wypróbowaliśmy ten sys-

tem zamontowany w  Arocsie 

8×8. Tu nie było grząsko, więc 

wystarczyło zapięcie pierwszej 

blokady (międzyosiowej) i  na 

drugim biegu pojazd sprawnie 

wspinał się pod górę. Sam wjazd 

nie byłby jednak czymś specjal-

nym – turbosprzęgło pozwalało 

na zatrzymywanie się np. w po-

łowie stoku, cofanie i  płynne 

przechodzenie do wspinaczki 

bez używania hamulca, a  je-

dynie poprzez operowanie ga-

zem. Zwykłe sprzęgło w  takiej 

sytuacji na pewno zaczęłoby 

się palić. Natomiast testowany 

Arocs nawet się nie zagrzał. Co 

ciekawe, system ten nie wymaga 

praktycznie żadnych umiejęt-

ności, samochód poprowadzi-

łoby dziecko.

Zjazd ze stromizny ćwiczy-

liśmy Arocsem 6×4 wyposażo-

nym w  taki sam system. Przed 

zjazdem trzeba było uruchomić 

dźwignią hamulec silnikowy 

i retarder, a następnie pozwolić 

ciężarówce powoli staczać się, 

bez używania hamulca zasad-

niczego.

Sporadycznie w terenie 

HAD (Hydraulic Auxiliary 

Driver) – hydrauliczne wspo-

maganie napędu wpiera kie-

rowcę podczas jazdy, która od 

czasu do czasu wymaga lep-

szych właściwości trakcyjnych, 

np. pojazdów z  naczepą wy-

wrotką. Układ wykorzystywany 

jest do wspomagania ruszania 

oraz przy prędkościach jazdy 

poniżej 30 km/h. Siła napę-

dowa przenoszona jest za po-

mocą zintegrowanego modułu 

hydraulicznego, do silników 

umieszczonych w  piastach kół 

osi przedniej. System ten do-

stępny jest w  pojazdach 4×2, 

6×2 i 6×4. 

Na poligonie testowym mo-

gliśmy wypróbować ciągnik 

Arocs 4×2, zaprzężony do na-

czepy wywrotki. Jak wiadomo, 

taki zestaw ze standardową 

konfi guracją napędu łatwo za-

kopuje się nawet w niewielkim 

błocie. Tak samo było podczas 

testu – próba wycofania się 

z  kałuży kończyła się bukso-

waniem kół. Wówczas trzeba 

było tylko zapiąć blokadę tyl-

nego mostu i  przyciskiem na 

tablicy rozdzielczej aktywować 

układ HAD. Tak uzbrojony ze-

staw sprawnie wydobywał się 

z opresji.

HAD w pojeździe 4×2 zapew-

nia ładowność wyższą o 500 kg 

w porównaniu z 4×4, a zużycie 

paliwa niższe o  12%. Daje też 

szersze możliwości dobierania 

rozstawu osi, wysokości ramy 

i kabiny.

Jak wyjaśnia Grzegorz Bro-

żyna, szef produktu w  Merce-

des-Benz Trucks, w  Arocsach 

istnieją zazwyczaj dwie możli-

wości wyboru typu pojazdu: N3 

(szosowe) lub N3G (terenowe). 

Jeśli nabywca wybiera klasę N3, 

to tak jak wszystkie szosowe 

Actrosy, musi on być wyposa-

żony w przednią belkę przeciw-

wjazdową i systemy bezpieczeń-

stwa (ESP, Active Brake Assist, 

Asystent utrzymujący pojazd na 

pasie ruchu). Wybierając pojazd 

klasy terenowej (N3G) możemy 

zrezygnować ze wszystkich sys-

temów bezpieczeństwa i  belki 

przedniej. ▐

Jerzy Wasielewski
Fot. J. Wasielewski, Daimler

Jeśli podłoże nie jest bardzo grząskie, można 
się po nim poruszać zestawem wyposażonym 
w hydrauliczne wspomaganie napędu.
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Renault Trucks nie chce zostać z  tyłu, 

dlatego stale modernizuje swoje po-

jazdy. W  zeszłym roku dalekobieżne 

Renault serii T przeszły szereg modyfi kacji. 

Rozpoczęto od zmian w  konstrukcji przed-

niej osi i  zawieszenia pneumatycznego oraz 

zastosowania siodła ze stopów aluminium, 

które w sumie zaowocowały masą własną ob-

niżoną nawet o 114 kg. W kolejnych krokach 

skupiono się na aerodynamice. Najważniejsze 

zmiany dotyczą spojlera dachowego o zopty-

malizowanym kształcie oraz dodaniu specjal-

nej listwy pod przednim zderzakiem popra-

wiającej przepływ powietrza pod ciężarówką.

Silnik DTI 13 otrzymał układ wtryskowy 

typu common rail, który był już stosowany 

w  mniejszej jednostce napędowej noszącej 

oznaczenie DTI 11. Tym samym dostoso-

wano go do normy Euro 6C. W taką właśnie 

jednostkę o  mocy 440 KM został wyposa-

żony testowy zestaw. Ostatnim składnikiem 

oszczędnej ciężarówki Renault jest tempo-

mat predykcyjny Optivision. Jest to rozwią-

zanie znane z siostrzanych pojazdów Volvo 

– znany pod nazwą I-See.

Do przewidzenia

Tempomat to urządzenie już tak po-

wszechne, że jego zalet nie trzeba nikomu 

przedstawiać. Ma on jednak i  wady, któ-

re już jakiś czas temu zostały dostrzeżone. 

Chodzi głównie o  nieekonomiczne po-

konywanie wzniesień, jako że tempomat 

za wszelką cenę próbuje utrzymać zadaną 

prędkość jazdy, oraz o przyspieszanie także 

podczas zjazdów. Odpowiedzią na te pro-

blemy mają być tempomaty predykcyjne. 

Pionierem w tej dziedzinie był Mercedes, za 

Szukamy 
oszczędności
Współczesna motoryzacja stoi pod znakiem ekologii. 
Jednym z czynników mających znaczący wpływ na „zielony” 
obraz pojazdu jest zużycie paliwa. Inżynierowie stają 
na głowie, by poprawić sprawność energetyczną, poszukując 
oszczędności w każdym możliwym miejscu.

Zestaw testowy stanowił 
standardowy ciągnik siodłowy 

Renault T440 Optifuel z naczepą 
zmodyfikowaną pod kątem aerodynamicznym 

na zamówienie Renault Trucks.

Projekt naczepy pokazuje, jak w prosty 
sposób za pomocą odpowiednio wy-
profilowanych paneli z tworzyw sztucz-
nych można zmniejszyć opór powietrza 
w tylnej części zestawu, a co za tym 
idzie zmniejszyć zużycie paliwa.

Miejsce pracy kierowcy jest zaprojektowane 
w prosty, ale przemyślany sposób. Skrzynię 
biegów obsługuje dźwignia pod kierownicą, 
zaś hamulec postojowy przycisk na środku 
tablicy rozdzielczej.

Pod przednim zderzakiem umieszczone są 
specjalne listwy poprawiające przepływ 
pod ciągnikiem, co przekłada się na niższe opory, 
a co za tym idzie na niższe zużycie paliwa.
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nim podążyły Scania i  Volvo, a  poprzez tę 

ostatnią markę także i francuskie Renault.

Działanie każdego z  tych systemów ma 

własną specyfi kę. W Volvo i w Renault mapa 

dróg i  ich topografi a jest tworzona przez 

pojazdy, po czym zapisywana w  pamięci 

i przesyłana na serwer, z którego każdy po-

jazd w tym systemie może pobrać już zgro-

madzone dane. To dość ciekawe rozwiązanie 

pozwalające na uniknięcie stałego i kosztow-

nego aktualizowania map. Konkurencyjne 

systemy wykorzystują mapy nawigacji, na 

które nakładane są dane topografi czne. Tu 

zasada jest następująca: wszyscy korzystamy 

z danych, które sami zgromadziliśmy.

W  Optivision mamy podział na trzy po-

ziomy „czułości”. W  zależności od tego, jak 

strome czekają nas wzniesienia, możemy 

dobrać do ich pokonania najbardziej od-

powiedni tryb. Podstawowy sprawdzi się 

na prostych drogach ze sporadycznymi 

wzniesieniami o  niewielkim nachyleniu. 

Zadana prędkość będzie się bowiem zmie-

niać w  niewielkim zakresie, może spaść 

o  1 lub wzrosnąć o  2 km/h. Drugi poziom 

dopuszcza już spadek o 3 i wzrost o 5 km/h, 

więc będzie przydatny na najbardziej „pofa-

lowanych” odcinkach autostrad oraz w  tere-

nie pagórkowatym. Trzeci poziom dopuszcza 

zmiany prędkości w zakresie 13 km/h i jest po-

myślany do stosowania na drogach górskich.

Optivision ściśle współpracuje z  syste-

mem Optiroll. Ten ostatni bierze pod uwagę 

masę pojazdu oraz nachylenie wzniesienia 

i jeśli uzna, że pojazd może utrzymać zada-

ną prędkość bez udziału układu napędowe-

go, to wrzuci bieg jałowy.

W praktyce

Aby przekonać się o zaletach predykcyjne-

go tempomatu Optivision, udaliśmy się do 

Eurocomplexu Liszki koło Krakowa, gdzie 

czekał na nas dwuosiowy ciągnik Renault T 

440 Optifuel z naczepą i ładunkiem, o łącznej 

masie całkowitej ponad 39 ton. Jedyna różni-

ca w stosunku do zestawów, jakie poruszają 

się po drogach polegała na tym, że naczepę 

przebudowano pod kątem aerodynamiki.

Trasa testowa biegła z  bazy Eurocom-

plexu autostradą A4 do węzła Brzesko 

i z powrotem. Odcinek ten trudno nazwać 

górskim, ale ma wystarczającą liczbę pochy-

łości o różnym stopniu nachylenia, by moż-

na było ocenić działanie systemu.

Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że po 

włączeniu tempomatu kierowca nie ma żad-

nej informacji, czy system działa, czyli czy 

posiada już mapę drogi, po której się poru-

szamy, czy też dopiero ją rejestruje. Jedynie 

po zachowaniu się pojazdu możemy ocenić, 

czy regulator prędkości reaguje na topogra-

fi ę terenu, czy też nie. Pokonywana trasa jest 

dość mocno uczęszczaną drogą, poza tym 

odbyło się po niej kilka testowych przejaz-

dów, więc akurat w tym przypadku nie mu-

sieliśmy się nad tym zastanawiać.

Optivision ma niewielki margines utraty 

prędkości, w każdym przypadku jest on mniej-

szy, niż margines nadmiernej prędkości. To 

oznacza, że z założenia tempomat nie odpusz-

cza i o ile może utrzymać zadaną prędkość, sta-

ra się to zrobić. Jeśli to konieczne system sam 

dobierze odpowiednie przełożenie. Po pokona-

niu szczytu chętnie korzysta z biegu jałowego, 

jeśli tylko spadek jest wystarczająco stromy.

Optivision jest tempomatem adaptacyjnym 

potrafi ącym dopasować prędkość do poprze-

Renault T 440 4×2 Euro 6

Dmc (t) ............................................................................... 19
Masa własna (t) ..............................................................7,23
Rozstaw osi (mm) ..........................................................3700
Typ silnika ....................................................DTI 13 EURO 6
Liczba i układ cylindrów .................................................... R6
Pojemność (dm3) ............................................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) .................440/324/1300÷1800
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) .....................2200/800÷1400
Skrzynia biegów ...................... zautomatyzowana Optidriver
  ............................................................ 12 +3 z Optivision
Przełożenie przekładni głównej ........................2,31:1-6,17:1
Przeglądy .................................maksymalnie co 100 tys. km
Gwarancja ....................................... rok bez limitu przebiegu

Tempomat aktywuje się pokrętłem 
znajdującym się na desce rozdzielczej. 
Sterowanie podczas jazdy odbywa 
się już za pomocą przycisków 
umieszczonych na kierownicy.

Ze względów aerodynamicznych elementy układu 
klimatyzacji przeniesiono na tył kabiny i schowano 
za odchylanymi bocznymi panelami. Przednia część 
naczepy otrzymała zaokrąglony kształt, by nawet 
na zakrętach stawiać jak najmniejszy opór.

Podstawowe dane dotyczące tempomatu predykcyj-
nego wyświetlane są na dużym czytelnym ekranie 
pośrodku zestawu wskaźników. Wśród nich brakuje 
informacji o tym, czy funkcja predykcyjna jest aktyw-
na, czy też nie. Do wyboru są trzy tryby jazdy zapro-
jektowane z myślą o różnym ukształtowaniu terenu.

dzającego pojazdu. Do wybo-

ru mamy trzy predefi niowane 

odległości, co pozwala na do-

stosowanie jej do warunków 

drogowych. Na głównym 

wyświetlaczu komputera po-

kładowego możemy podczas 

jazdy obserwować odległość 

od pojazdu jadącego przed 

nami oraz jego prędkość.

Największą wadą tempo-

matu Optivision jest nie-

wykorzystany potencjał. 

Jak przyznają przedstawi-

ciele Renault, realne oszczędności wynoszą 

około 2%. To i tak nieźle, ale konkurencyj-

ne systemy potrafi ą więcej i chwalą się na-

wet trzykrotnie większymi (procentowo) 

oszczędnościami w zużyciu paliwa. Podczas 

jazd testowych średnie zużycie wyniosło 

24 l/100 km.

Wizja oszczędzania

System regulacji prędkości stosowany 

przez Volvo i Renault nie odznacza się du-

żymi oszczędnościami, ale też w  pewnym 

sensie nie o to tu chodziło.

Optivision stara się poprawić niedosko-

nałości klasycznego tempomatu, ale bez się-

gania po tajniki eko-drivingu. Zamiast tuż 

przed szczytem wzniesienia odpuszczać gaz, 

co może irytować jadących za nami kierow-

ców, zmuszając ich do przedwczesnego w ich 

przypadku wytracenia prędkości np. w  po-

łowie podjazdu lub wręcz na jego początku, 

Optivision odpuszcza gaz dopiero za szczy-

tem korzystając np. z funkcji Optiroll. Można 

więc powiedzieć, że tempomat predykcyj-

ny Renault jest „prospołeczny”, bo z  jednej 

strony potrafi  dostosować się do innych, nie 

wpływając negatywnie na płynność jazdy po-

zostałych pojazdów w kolumnie, a przy tym 

potrafi  jeszcze oszczędzać paliwo.  ▐

Marcin Lewandowski
Fot. M. Lewandowski
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Można zżymać się, że wyróżnienia są 

przewidywalne jak niespodziewana 

ciąża w  tasiemcowym serialu, ale 

jurorzy nie mają lekko. Rynek pojazdów 

użytkowych z rzadka eksploduje nowościa-

mi. Regułą są stopniowe udoskonalenia, 

które pączkują i  nawarstwiają się, czyniąc 

stare – nowym. Malkontenci powiedzą, że 

tegoroczne laury zdjęto ze strychu i  otrze-

pano z  kurzu. Optymiści z  przyjemnością 

skonstatują, że mamy z dawna wyczekiwaną 

stabilizację. 

Dostawczy za ochronę

Tytuł „Vana Roku 2018” (Internationa 

Van of the Year 2018) zdobyło Iveco Da-

ily Blue Power, które „łączy najważniejsze 

i praktyczne rozwiązania, redukujące wpływ 

eksploatacji lekkich pojazdów użytkowych 

na środowisko miasta i przedmieść”, stwier-

dziło jury. Na szczególne uznanie zasłużyło 

sobie przede wszystkim „prezentując już te-

raz nowe silniki Diesla dostosowane do te-

stów RDE – trzy lata przed wprowadzeniem 

w krajach unii obowiązku stosowana takich 

testów wobec samochodów dostawczych 

i na długo przed konkurentami”. Testy „Real 

Driving Emissions”, którymi od 1 września 

2017 r. są już objęte samochody osobowe, 

mają obrazować bardziej realistycznie emi-

sję spalin. Sednem innowacji jest pomiar 

dokonywany przez przenośne urządzenie 

w jadącym samochodzie. 

Zwycięska gama Daily wyposażona jest 

w silniki wysokoprężne z rodziny F1A o po-

jemności 2,3 l oraz na gaz ziemny o zapłonie 

iskrowym F1C NG o mocy 136 KM. Wraz 

z nimi oferowana jest opcjonalnie 8-biego-

wa, automatyczna skrzynia biegów Hi-Ma-

tic. Silnik Diesla jest wyposażony we wtrysk 

paliwa MultiJet II, a  do oczyszczania spa-

lin wykorzystuje wyłącznie opatentowany 

przez Iveco wydajny układ SCR. Zdaniem 

producenta znakomite wyniki w teście RDE 

Daily uzyskuje m.in. dzięki większej niż 

u konkurentów pojemności silnika, co jed-

nocześnie podnosi jego trwałość. To godne 

podkreślenia w dobie uporczywego „down-

sizingu” silników. 

Pikap za moment

„Moc nie jest w  wypadku Amaroka V6 

żadnym wyzwaniem. Szeroki wybór trzyli-

trowych jednostek TDI o mocy od 120 do 

190 kW (163÷259 KM) zadowoli oczekiwa-

nia wszystkich klientów szukających wyso-

kiej mocy i momentu obrotowego”, zgodnie 

orzekło grono 25 jurorów, reprezentujących 

branżowe czasopisma z  całej Europy. Na-

grodę „Pikapa Roku 2018” (International 

Pick-up of the Year 2018) przyznało Volks-

wagenowi. Wysokoprężny silnik V6 z Ama-

roka ma pojemność skokową 3 l. 

Ci sami ludzie docenili Daily, co być 

może sygnalizuje, że jednostki o dużej po-

jemności nie są całkiem stracone dla świata. 

Zdaniem jury Amarok realizuje w praktyce 

zasadę „work hard, play hard” (pracuj cięż-

ko, graj ostro) i nadaje się do wykonywania 

„najcięższych zadań”. Szczególną uwagę 

zwrócono na prostą i  wyrazistą stylistykę 

oraz wysoką jakość wykonania. Pięciooso-

bowa kabina jest uznawana za wzorcową, 

a przeznaczone dla kierowcy i pasażera fo-

tele ergoComfort z atestem AGR, przyzna-

wanym przez lekarzy ortopedów należą do 

jej ważnych zalet. Amarok został „Pikapem 

Roku” już po raz wtóry, za pierwszym ra-

zem był laureatem w 2011. Daily było „Va-

nem Roku w 2015 i 2000. 

Ciężarówka za sprawność

Nagroda „Ciężarówki Roku 2018” (In-

ternational Truck of the Year 2018) przy-

padła duetowi DAF-a. „Prezentując nowe 

modele z serii CF i XF, fi rma DAF wprowa-

dziła na rynek gamę średnich i ciężkich po-

jazdów ciężarowych, która ustanawia nowe 

standardy w  kwestii sprawności układu 

napędowego i  całkowitej wydajności” 

– powiedział przewodniczący jury kon-

kursu Gianenrico Griffi  ni. Oba zasłużyły 

sobie na wyróżnienie nie tylko wydajnym 

układem napędowym, ale także nowymi, 

kompaktowymi układami oczyszczania 

spalin, zaawansowanym oprogramowa-

niem, formą zoptymalizowaną pod kątem 

niskiego oporu powietrza oraz spektaku-

larną redukcją masy własnej podwozi pod 

zabudowę o 300 kg. 

Top 2018
Nagrody dla najlepszych 
samochodów użytkowych roku 
2018 w Europie rozdane. Nie 
ma, jak znów spotkać starych 
znajomych! 

Niecodzienni, podwójni zwycięzcy: CF i XF. Duży DAF 
odnosił już sukcesy w konkursie na „Ciężarówkę Roku”, 
CF wygrał po raz pierwszy. 

Amarok z 3-litrowym silnikiem V6 okazał się jeszcze lepszy niż Amarok 
z 2011. Doceniono osiągi i dojrzałość. 
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DAF XF105 zwyciężył w  konkursie 

w  2007 r., w  1998 laureatem był 95XF, 

a w 1988 DAF 95. Średni CF został wyróż-

niony po raz pierwszy. Na drugim miejscu, 

tak jak w  poprzednim roku ulokowało się 

Iveco Stralis. W 2017 r. do konkursu przyję-

to modele XP i zasilanego gazem ziemnym 

NP, w tym roku udoskonalonego NP. 

Autokar za zakręty

Konkurs na „Autobus Roku” odbywa się 

na przemian w dwóch odsłonach: raz auto-

bus miejski, raz autokar. Tym razem przy-

szła pora wybrać autokar, a zwycięski tytuł 

„Coach of the Year 2018” zgarnął Irizar i8 na 

podwoziu Scanii. 

W  pokonanym polu zostawił Iveco 

Evadysa, Mercedesa Tourismo, Neo-

plana Tourlinera, VDL FDDII oraz… 

Scanię Interlink HD! Wygląda na to, że 

Szwedzi robią lepsze podwozia niż auto-

busy. 

Irizar i8 zasłużył sobie na nagrodę świe-

żym, ponadczasowym dizajnem, dobrym 

wyposażeniem o wysokiej jakości, świetnie 

zaprojektowanym miejscem kierowcy oraz 

własnościom jezdnym, wśród których na 

czoło wybija się bezpieczne, spokojne po-

konywanie zakrętów. 

Konkurs jest wprawdzie ogólnoeuropej-

ski, ale przebiega w  familijnej atmosferze. 

Wynika to ze specyfi ki rynku autobusowe-

go, gdzie sprzedaje się mało, ale drogo. Po-

nadto cechy samego produktu sprawiają, że 

odbierany jest jako bardzo „ludzki” i to na 

kilku poziomach percepcji. Irizar i8 został 

doceniony niejako w kontrze do oferty sil-

nych kapitałowo producentów, związanych 

z  koncernami. Hiszpańska fi rma nadal 

działa niezależnie i  nagroda dla niej po-

świadcza ważną rolę, jaka w doskonaleniu 

konstrukcji autokarów przypada stosun-

kowo małym, ale doświadczonym i pomy-

słowym wytwórcom. Wśród tegorocznych 

zwycięzców Irizar jako jedyny jest debiu-

tantem, choć jego autobusy uczestniczyły 

w  rywalizacji już wcześniej, niestety bez-

owocnie. 

Bieżący rok nie obfi tował w spektakular-

ne premiery, co być może stworzyło szansę 

rozwiązaniom mniej widowiskowym, za to 

dojrzałym. Poza tym jeśli poszukujemy sa-

mochodów rzeczywiście najlepszych, trze-

ba pogodzić się z faktem, że niektóre z nich 

nie mają sobie równych przez czas dłuższy 

niż 12 miesięcy. Może doczekamy się więc 

chwili, gdy jeden pojazd będzie dzierżył ty-

tuł przez dwa czy trzy sezony. Nie będzie to 

wcale mniej ekscytujące, a może wzmocnić 

nie tylko prestiż zwycięzcy, ale i  samego 

tytułu. ▐

Michał Kij
Fot. DAF, Irizar, Iveco, Volkswagen

Daily Blue Power o trzy lata wyprzedza przepisy o nowych metodach kontroli emisji 
spalin, co zostało docenione w kontekście rozwoju rynku samochodów dostawczych, 
które coraz liczniej pojawiają się w miastach. 

Irizar i8 po raz kolejny udowodnił, że dobry autokar jest sumą rozwiązań mierzalnych oraz trudno 
uchwytnych wrażeń subiektywnych, których oczekiwaną jakość nie zawsze mogą zapewnić duże budżety 
koncernów przeznaczane na rozwój produktów. 
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Ciągnik MAN TGX Effi  -

cientLine 3 18.460 4×2 

z  kabiną XLX trafi ł do 

Grupy Omega Pilzno. Zakup 

pojazdu o  numerze seryjnym 

100 000 i pozostałych 20 zamó-

wionych w  drugim i  trzecim 

kwartale 2017 r. przez Omega 

Pilzno sfi nansuje MAN Finan-

cial Services, spółka należąca do 

Volkswagen Financial Services. 

Ten rok jest wyjątkowy również 

dla MAN FS – obchodzi 10. 

rocznicę swojej działalności. 

Prawie 4 tys. pojazdów

MAN FS powstał w 2007 r., aby 

wspierać klientów MAN Truck 

& Bus w Polsce. W ramach mie-

sięcznej raty leasingu lub najmu 

łączy usługi: ubezpieczenia, serwi-

su, opłaty w ramach podatku dro-

gowego, rejestracji pojazdów oraz 

szerokiego zakresu assistance.

„W  ciągu 10 lat działalności 

na polskim rynku MAN Finan-

cial Services osiągnął naprawdę 

wiele. Podpisaliśmy kontrakty 

na łączną wartość ponad mi-

liarda złotych, sfi nansowaliśmy 

niemal 4 tys. pojazdów, w  tym 

3682 z  serii TGX, a  poziom 

penetracji rynku ubezpieczeń 

wynosi obecnie aż 74% – mówi 

Piotr Borowski, dyrektor zarzą-

dzający MAN Financial Services 

–Naszymi najważniejszymi pro-

duktami fi nansowymi są najem 

długoterminowy pojazdów cię-

żarowych oraz produkty oparte 

na leasingu operacyjnym”.

W  styczniu 2014 r. MAN Fi-

nancial Services dołączył do 

Volkswagen Financial Services 

AG (VWFS), stając się częścią 

Grupy Volkswagen. Wartość 

portfela VWFS AG przekroczyła 

105 mld euro i opiera się na nie-

mal 19 mln umów na fi nansowa-

nie pojazdów oraz umów ubez-

pieczeniowych i serwisowych.

100 000. MAN 
w Omedze Pilzno

Jubileuszowy MAN TGX 

o  numerze seryjnym 100  000 

wyposażony jest w  tempomat 

Effi  cientCruise 2 wspomagany 

GPS, tempomat ACC z  funkcją 

utrzymania odległości, skrzynię 

biegów MAN TipMatic z  funk-

cją Effi  cientRoll oraz systemem 

MAN Easy Start. Kierowca ma 

do dyspozycji ogrzewane sie-

dzenie z  pneumatycznym za-

wieszeniem, regulacją podparcia 

lędźwi i pleców oraz pakiet bez-

pieczeństwa Plus i MAN Media.

Omega Pilzno w tym roku ob-

chodzi jubileusz 25-lecia swojej 

działalności. To znany, dyna-

micznie rozwijający się opera-

tor logistyczny. Współpracuje 

z fi rmą MAN nieprzerwanie od 

2008 r. W tym czasie przez fl o-

tę fi rmy przewinęło się prawie 

760 ciężarówek marki MAN. 

Obecnie w barwach Omega Pil-

zno jeździ prawie 700 pojazdów, 

w tym 380 MAN-ów. 

„Jesteśmy zadowoleni ze 

współpracy z  fi rmą MAN, 

szczególnie w  zakresie dostaw 

nowych pojazdów. W  ciągu 

ostatnich 2 lat wypracowaliśmy 

wspólnie sprawnie funkcjonują-

ce mechanizmy handlowe w  tej 

sferze. Obecnie pracujemy nad 

optymalizacją procesów obsługi 

posprzedażnej i  gwarancyjnej” 

– mówi Adam Godawski, wice-

prezes zarządu Grupy Omega 

Pilzno. 

„Na nasze decyzje dotyczące 

wyboru ciągników marki MAN 

ma wpływ wiele czynników. 

Warto wspomnieć, że kierujemy 

się w  dużej mierze względami 

Kumulacja
Pod koniec listopada z linii produkcyjnej w zakładzie MAN Trucks 
w Niepołomicach zjechała stutysięczna ciężarówka. Wydarzenie 
to zbiegło się w czasie z jubileuszem 10-lecia działalności fabryki.

Produkcja pojazdów MAN w fabryce w Niepołomicach
w latach 2008-2017
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stępujące problemy. Dzięki sys-

temom kontrolno-pomiarowym 

można także przeprowadzać 

pogłębione analizy przebiegu 

procesu szkoleniowego, a  moni-

toring pojazdów szkoleniowych 

owocuje zestawem informacji 

podsumowujących jazdę i umie-

jętności kursanta. 

Najnowsze technologie, zasto-

sowane w Ośrodku Doskonalenia 

Techniki Jazdy Grupy CARGO 

sprawiają, że można w  jeszcze 

lepszych warunkach organizo-

wać między innymi zapowiadane 

obowiązkowe kursy dla kierow-

ców młodych stażem, szkolenia 

dla kierowców zawodowych czy 

też kierowców pojazdów uprzy-

wilejowanych. Wzrosły też moż-

liwości organizacji szkoleń dla 

kierowców zainteresowanych 

jazdą ekonomiczną lub chcących 

podnieść kompetencje w  jeździe 

defensywnej. Bez wątpienia do 

najważniejszych należą spodzie-

wane długofalowe efekty wdro-

żonego systemu, wśród których 

na pierwszym miejscu wymienia 

się podniesienie jakości kształ-

cenia, pozwalające na jeszcze 

lepsze utrwalanie u  kursantów 

właściwych postaw i  zachowań 

na drodze, pożądanych ze wzglę-

du na bezpieczeństwo wszystkich 

użytkowników dróg. ▐

podnosi 
bezpieczeństwo
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N ieustanne inwestycje obej-

mowały nie tylko samo-

chody i  plac manewrowy, 

ale przede wszystkim służące 

szkoleniu kierowców najnowo-

cześniejsze rozwiązania techno-

logiczne. 

Firma, jako pierwsza w  Pol-

sce, dysponowała mobilnym sy-

mulatorem jazdy w  warunkach 

specjalnych i  kontynuuje obra-

ny kierunek na innowacyjność. 

Przejawem tego jest zrealizowane 

właśnie interesujące, pionierskie 

zadanie, polegające na zauto-

matyzowaniu Ośrodka Dosko-

nalenia Techniki Jazdy Grupy 

CARGO. Na jego terenie zakoń-

czono wprowadzanie jedynego 

w  Polsce systemu integracji no-

woczesnych urządzeń telemetrii 

i infrastruktury. 

Efektem inwestycji jest poja-

wienie się na rynku niepowta-

rzalnych usług edukacyjnych dla 

kierowców, podnoszących jakość 

kształcenia na zupełnie inny 

poziom. Instruktorzy otrzymali 

narzędzie, powiększające kontro-

lę nad uczestnikami szkolenia, 

dające szczegółowe informacje 

o  popełnianych przez kursan-

tów błędach. Prowadzący zajęcia 

i ich uczestnicy mogą na bieżąco 

obserwować wyniki, a  w  trybie 

offl  ine omawiać najczęściej wy-

InnowacyjnośćInnowacyjność

Działająca od 25 lat Grupa CARGO zaczynała 
od prowadzenia kursów prawa jazdy i szkoleń 
transportowych. Jej stały rozwój przejawiał się 
między innymi szybkim powiększaniem 
zaplecza szkoleniowego. 

ekonomicznymi, obejmującymi 

aspekt warunków fi nansowych 

nabywania nowych pojazdów. 

Niebagatelne znaczenie, przy tak 

rozbudowanej fl ocie, jak nasza, 

mają również czynniki związa-

ne z  kosztami eksploatacji i  zu-

życiem paliwa. Duże znaczenie 

ma również fakt, że posiadamy 

w  ramach Grupy Omega Pilzno 

autoryzowany serwis pojazdów 

ciężarowych marki MAN w Rze-

szowie, co ułatwia nam dbanie 

o  techniczną stronę pojazdów” 

– dodaje Mariusz Godawski, pre-

zes zarządu Grupy Omega Pilzno.

Rekord produkcji

„100  000 pojazdów MAN 

wyprodukowanych w  fabryce 

w Niepołomicach to dla nas wy-

jątkowy powód do dumy. Ta uro-

czystość łączy się z  jubileuszem 

W otwartej 10 lat temu, w paź-

dzierniku 2007 roku, fabryce 

w  Niepołomicach powstają po-

jazdy klasy ciężkiej TGX i TGS. 

Trafi ają na rynki całej Europy, 

a  serie TGX WW i  TGS WW 

również poza jej granice.

W  minionych 10 latach za-

kład przeszedł zaledwie kilka 

zmian organizacyjnych i  nadal 

jest jedną z  najnowocześniej-

szych w Europie montowni po-

jazdów ciężarowych. Obecnie 

fabryka zatrudnia 540 osób, 

w  tym 7% kobiet. Dziennie po-

wstaje w  Niepołomicach ponad 

50 ciężarówek. W tym roku z li-

nii produkcyjnej zjedzie 15  842 

– najwięcej w historii.

MAN Trucks zdobył sporo 

nagród i  certyfi katów, m.in.: 

Top Employers 2012/2013, 

OHSAS 18001-2007, EMAS 

ISO9001:2008, ISO14001: 2004, 

EMAS, pierwsze miejsce w ran-

kingu fi rm odpowiedzialnych 

społecznie w  Małopolsce (mały 

ranking Dziennika Gazety 

Prawnej), trzecie miejsce w kon-

kursie Państwowej Inspekcji 

Pracy w kategorii „Pracodawca: 

organizacja pracy bezpieczniej 

w  2014” oraz trzecie miejsce 

w  rankingu Filary Polskiej Go-

spodarki organizowanym przez 

Puls Biznesu. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka

10-lecia działalności fabryki. 

Przez ten czas zakład zdobył 

zaufanie klientów z całego świa-

ta. Cieszy nas fakt, że wspól-

nie z  MAN Financial Services 

dostarczamy naszym klientom 

w Polsce produkty i rozwiązania 

najwyższej jakości. Właścicielom 

fi rmy Omega Pilzno gratuluję 

wyboru i  dziękuję za zaufanie, 

jakim obdarzają naszą markę” 

– powiedział podczas uroczysto-

ści Piotr Stański, prezes zarządu 

MAN Truck & Bus Polska.

„Stutysięcznika” odebrali osobiście Adam i Mariusz Godawscy, 
prezesi zarządu Grupy Omega Pilzno. Panowie uroczyście dokręcili 
śruby w kole ciężarówki.
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D la każdego menedżera fl oty niezawod-

ność jest kluczowa. Jego największym 

marzeniem jest zawsze sprawny po-

jazd, bez nieoczekiwanych wizyt w warszta-

cie. Dzięki Mercedes-Benz Uptime marzenie 

to może się urzeczywistnić. System ten spra-

wia, że zarządca fl oty i serwis cały czas mają 

łączność z pojazdem, a w pełni zautomatyzo-

wane diagnozowanie na bieżąco monitoruje 

kondycję poszczególnych układów pojaz-

du. Wczesne wykrycie stanów krytycznych 

sprawia, że pojazd jest od razu kierowany na 

przegląd i naprawiany, co zapobiega awariom 

oraz kosztownym przestojom.

Uptime przeciwdziała dezorganizacji pra-

cy przy nieplanowanej awarii, pomaga moż-

liwie jak najszybciej zrealizować zlecenie 

transportowe mimo konieczności wizyty 

w warsztacie, w czasie rzeczywistym infor-

muje o  kondycji pojazdu i  obniża koszty 

działalności fi rmy transportowej. 

Informacja na czas

Aby móc korzystać z takiej usługi, w po-

jeździe musi być zainstalowany FleetBoard 

Connectivity. To tam w czasie rzeczywistym 

odbierane i wysyłane są wszystkie dane. Za 

pośrednictwem tej platformy Uptime sta-

le sprawdza status układów pojazdu. Jeśli 

okaże się, że potrzebny jest przegląd lub 

naprawa, automatycznie wysyła zgłoszenie 

na serwer serwisu Mercedes-Benz. Przesy-

łanie danych zapewnia układ telematyczny 

FleetBoard. Serwer serwisu analizuje dane 

automatycznie, a  na podstawie zapisanych 

algorytmów sporządza w  czasie rzeczywi-

stym interpretację usterek i przesyła ją wraz 

z  konkretnymi zaleceniami do centrum 

serwisowego. Na podstawie przesłanych in-

formacji, serwisant kontaktuje się z  mene-

dżerem fl oty, udziela konkretnych zaleceń, 

a  na życzenie szuka warsztatu i  organizuje 

naprawę, jeśli jest konieczna.

Cały ten proces przebiega całkowicie au-

tomatycznie, niemal wykluczone są błędy 

ludzkie bądź opóźnienia. W  ciągu kilku 

minut po pojawieniu się kodu usterki lub 

ostrzeżenia przed możliwym przyszłym 

uszkodzeniem wysyłana jest informacja do 

klienta wraz z zaleceniami dotyczącymi dal-

szych działań.

Serwis w chmurze
Zdalna diagnostyka, a nawet naprawa. Elektroniczne 
systemy nie tylko ułatwiają pracę przewoźnikom, 
ale również dbają, by ich pojazdy zatrzymywały się tylko 
wtedy, gdy to konieczne.

Pomiędzy pojazdem, serwisem i zarządcą floty następuje ciągła wymiana infor-
macji. Dzięki temu na bieżąco wiadomo, w jakiej kondycji jest pojazd, kiedy będzie 
konieczny przegląd, jaki jest poziom płynów eksploatacyjnych, kiedy dana część się zużyje, 
a kiedy może dojść do awarii. To sprawia, że wizytę w serwisie można z góry zaplanować, 
a sam serwis może się dobrze przygotować do naprawy, oszczędzając czas przedsiębiorcy.

Uptime wspiera przedsiębiorstwo transportowe we wszystkich aspektach 
związanych z serwisowaniem i naprawą pojazdu.
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Korzystając z  czujników umieszczonych 

w pojeździe, Uptime analizuje przy pomocy 

Connectivity cały układ pojazdu i  wszyst-

kie elementy techniczne, których dane są 

dostępna przez magistralę CAN. Należy do 

nich także informacja o  poziomie płynów 

eksploatacyjnych włącznie z AdBlue. 

Trzy filary

W  ramach Uptime można korzystać 

z  trzech usług: unikanie przestojów, efek-

tywne zarządzanie naprawami i  przeglą-

dami oraz wsparcie w  czasie rzeczywistym 

napraw pojazdu. W ramach usługi pozwala-

jącej unikać nagłych awarii serwer serwisu 

automatycznie analizuje dane samochodu 

przesłane przez FleetBoard i  rozpoznaje 

typowe usterki. Na tej podstawie w ułamku 

sekundy są wysyłane zalecenia koniecznych 

działań. Jeśli zagrożenie wystąpienia awarii 

pojazdu jest duże, niezwłocznie informowa-

ny jest Customer Assistance Center (CAC) 

w Maastricht w Holandii. Stamtąd natych-

miast wykonywany jest telefon do wyzna-

czonej osoby kontaktowej w  fi rmie. Prze-

kazywane są konkretne zalecenia, wspólnie 

z fi rmą transportową rozważana jest możli-

wości uniknięcia awarii pojazdu i wdrażane 

są środki zaradcze.

Jeśli konieczna jest natychmiastowa na-

prawa, samochód jest kierowany do serwisu 

znajdującego się na trasie jego przejazdu. 

CAC podaje informację o  odpowiednich 

punktach wsparcia serwisowego, wyjaśnia 

kwestię dostępnych terminów, a  nawet 

orientuje się, jaka jest sytuacja w magazynie 

serwisu i czy potrzebne części są na stanie. 

Zdalna analiza stanu pojazdu pozwala z wyprzedzeniem zaplanować przegląd 
lub niezbędną naprawę, zanim dojdzie do awarii na drodze.
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Następnie po uzgodnieniu z  menedżerem 

fl oty zlecana jest odpowiedniemu serwisowi 

konkretna naprawa.

Druga usługa pozwala z  wyprzedze-

niem zaplanować naprawy i  przeglądy. 

Wcześnie rozpoznane potrzeby w  tym 

zakresie są automatycznie przekazywa-

ne do wybranego przez klienta serwisu. 

W oparciu o te informacje serwis określa, 

jakie naprawy i przeglądy są konieczne do 

wykonania i kontaktuje się z klientem, aby 

uzgodnić termin, który będzie optymalnie 

zgrany z  planowaną trasą i  koniecznymi 

do wykonania pracami. Dzięki temu zmi-

nimalizowany zostanie czas pobytu po-

jazdu w serwisie i wynikający z tego czas 

przestoju.

W  wielu przypadkach zaniedbania 

podczas eksploatacji lub przeprowadza-

ne z  opóźnieniem naprawy to pierwsze 

czynniki zwiększające zużycie pojazdu 

lub prowadzące do awarii i  uszkodzeń. 

Takim zaniedbaniem może być na przy-

kład nieprzeprowadzona regeneracja 

fi ltra cząstek stałych, brak uzupełnienia 

płynów eksploatacyjnych takich jak Ad-

Blue czy zbyt niskie ciśnienie w oponach. 

Jeśli problem zostanie rozpoznany na 

czas, łatwo można mu zaradzić i uniknąć 

przestojów.

W tych przypadkach Uptime za pośred-

nictwem portalu dla klientów informuje 

zarządzających taborem o  koniecznych do 

wykonania czynnościach oraz o  nieprawi-

dłowej obsłudze, z  czym przedsiębiorstwo 

lub kierowca sami sobie poradzą. Zgłosze-

nia oszczędzają fi rmom niepotrzebnych wi-

zyt w serwisie i kosztów napraw.

Wszyscy użytkownicy usługi Upti-

me otrzymują dostęp do portalu online 

„Mercedes-Benz Uptime”. Tam w  czasie 

rzeczywistym aktualizowany jest pełny 

przegląd stanu całej fl oty, włącznie ze 

wszystkimi nieprawidłowościami, m.in. 

aktualny stan części zużywalnych i  środ-

ków eksploatacyjnych. W  pojazdach, 

które korzystają z  systemu FleetBoard te 

również przez FleetBoard Cockpit.

Nieplanowane przestoje komplikują proces zarządzania firmą transportową, 
narażając przedsiębiorcę na stres i dodatkowe koszty. 
Uptime pozwala je wyeliminować, ponieważ 
awaria jest przewidywalna i w porę 
można jej zapobiec.

W pakiecie

Niezależnie czy wykryta nieprawidło-

wość nastąpiła nagłe, czy należy się jej spo-

dziewać dopiero w  dalszej perspektywie, 

pojawienie się informacji o  błędzie może 

zainicjować konkretne działania zaradcze, 

pozwalające uniknąć awarii, a  jeśli wystą-

pi, skrócić do minimum czas jej trwania. 

Oprócz precyzyjnego rozpoznawania uste-

rek i interpretacji decydującą rolę odgrywa-

ją procesy aktywnego doradzania klientom. 

Z ich barków zdejmuje się trud samodziel-

nego zadbania o naprawy i przeglądy. Gdy 

tylko rozpoznana zostanie potrzeba działa-

nia, CAC lub serwis informuje fi rmę o nie-

prawidłowości i  zaleca, co należy zrobić 

w celu usunięcia usterki. 

Mercedes-Benz Uptime jest oferowany 

dla Actrosa, Arocsa i Antosa zamawianych 

jako fabrycznie nowe od października 2016 r.

jako umowa serwisowa i może być dowol-

nie łączony z  wszystkimi usługami Fleet-

Board i umowami serwisowymi Mercedes-

-Benz. 

Uptime przez dwa lata był testowany 

w 1400 samochodach ciężarowych w 16 fl o-

tach na 200 mln km w Niemczech, Austrii, 

Polsce i  Wielkiej Brytanii. Jako szczególną 

korzyść przedsiębiorcy postrzegali uniknię-

cie stresu związanego z koniecznością zor-

ganizowania pomocy przy usterce, bowiem 

otrzymywali jasną diagnozę i  prowadzące 

do rozwiązania problemu zalecenia. 

W  przyszłości to rozwiązanie ma zostać 

rozszerzone o  diagnostykę naczep i  przy-

czep. Prawdopodobne jest także realizo-

wanie przesyłu danych w  odwrotnym kie-

runku. Możliwe mają być również zdalne 

naprawy oprogramowania i  jego aktualiza-

cja dla indywidualnych ustawień pojazdu. 

Wiele napraw, które obecnie wykonywane 

są w  serwisie, będzie odbywać się „over 

the air”, na przykład wyczyszczenie danych 

o  błędach  z  pamięci lub wgranie nowego 

oprogramowania. ▐

Katarzyna Dziewicka
For. Daimler

Od drugiego kwartału 2018 roku będzie można 
wybrać jeden z dwóch modułów telematycznych 
do naczep Kögel: dotychczasowy lub nowy opraco-
wany we współpracy z LDL Technology z funkcją 
automatycznego wykrywania opon. Oba rozwiąza-
nia są dostosowane specjalnie do naczep Kögel 
i umożliwiają dostęp w czasie rzeczywistym do 
danych EBS, lokalizacji, temperatury, opon i samej 
naczepy poprzez portal internetowy Kögel.

Wbudowany odbiornik systemu monitorowania 
ciśnienia w ogumieniu umożliwia dokładne okre-
ślenie położenia każdego czujnika w oponach 
i dzięki temu – także każdej opony. Opony moż-
na wymieniać w dowolnym warsztacie, ponieważ 
czasochłonny i drogi proces kalibracji czujników 
ciśnienia w ogumieniu czy przeprogramowanie za 
pomocą specjalnych przyrządów ręcznych nie są 
już konieczne. Pracownicy warsztatu nie muszą 
przechodzić żadnych szkoleń ani wykazywać się 
znajomością oprogramowania. System ten skraca 
także czas reakcji w razie utraty ciśnienia, czym 
zmniejsza ryzyko awarii i wypadków. 

W połączeniu z modulatorem EBS i agre-
gatem chłodniczym nowy moduł telematyczny 
dostarcza istotnych danych na temat stanu eks-
ploatacyjnego naczepy. Dzięki portalowi inter-
netowemu Kögel Telematics dane te mogą być 
analizowane. Można tam również ustalić trasy 
geofencingu i w razie potrzeby alarmy informu-
jące spedytora, warsztat lub osobę zarządzającą 
flotą, poprzez SMS lub e-mail, o odchyleniach od 
zdefiniowanych parametrów. ▐

Fot. Kögel

I czujniki…
Podczas targów Solutrans firma 
Kögel zaprezentowała nowy 
moduł telematyczny do naczep 
z funkcją automatycznego 
wykrywania opon. System ten 
lokalizuje czujniki ciśnienia 
w każdej oponie. Umożliwia 
w ten sposób szybką i prostą 
wymianę ogumienia w dowolnym 
warsztacie, ponieważ eliminuje 
żmudny i kosztowny proces 
ręcznej kalibracji czujników.
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PWP Bluelift 600 jest uruchamianym ręcznie 

hydraulicznym urządzeniem do podnoszenia da-

chu, które może być zamontowane w kłonicach 

narożnych elementów nadbudowy, przyczynia-

jąc się do zaoszczędzenia miejsca.

Szczególną cechą urządzenia PWP Bluelift 600

są niepołączone z sobą podzespoły: podnośnik 

dachu, jak też przesuwany element.

Dzięki temu trikowi zastosowanemu przez 

naszych konstruktorów urządzenie PWP Bluelift 

600 jest szczególnie przyjazne w naprawie, 

a jednostka hydrauliki nie stanowi obciążenia 

w trakcie jazdy.

PWP Bluelift 600
Podnośnik dachu

PWP Blueline
Stalowe i aluminiowe kłonice środkowe CS

Nowy system kłonic 

PWP Blueline ma prostą, 

modułową budowę, 

gdzie wszystkie komponenty 

osprzętu montowane są na kłonicy 

przy pomocy nitów lub połączeń śrubowych.

znie 

zenia da-

onicach 

yczynia-

ft 600

nośnik 

ez

Bluelift

wie, 

żenia 

Poddano certyfi kacji według DIN EN 12642 XL

•  Układ otworów do montażu desek i belek zabezpieczających 

znajduje się na tylnej stronie korpusu kłonicy, 

•  Opcja teleskopu z wózkiem do stosowania 

w przypadku dachów podnoszonych, 

•  Dodatkowa możliwość blokady teleskopu z wózkiem, umożliwia-

jąca jazdę z podniesionym dachem (tylko wersja standardowa). 

Suer Polska Sp. z o.o.

Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
64-000 Kościan

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

e-mail: info@suer.pl

Nowość

Nowość

Elvi zaprojektowano w wersji 

trzyosobowej. Pojazd może 

mieć zabudowę chłodniczą, 

plandekę, kontener lub otwartą 

skrzynię. Może zasilić fl oty zaj-

mujące się wywozem odpadów, 

przewozem paczek, budownic-

twem czy dostawą żywności. Nic 

nie stoi na przeszkodzie, by taki 

pojazd skonstruować na potrze-

by służb medycznych czy straży 

pożarnej. Największe szanse dla 

Elvi Ursus upatruje w  usługach 

kurierskich. Dopuszczalna masa 

całkowita to 3,5 tony, ładowność 

wynosi 1100 kg. Ładownia mie-

ści 4 europalety.

Na pełnej baterii dostawczak 

z Ursusa może przejechać 150 km,

co odpowiada zapotrzebowaniu 

fi rm, które wykonują zadania 

transportowe w  obrębie jednego 

miasta. Baterie litowo-jonowe 

można naładować w 90% w zaled-

wie 15 minut. Maksymalna pręd-

kość pojazdu to 100 km/h. 

Pokazany samochód wzbudza 

wiele emocji. Pojawia się sporo 

głosów krytycznych wobec jego 

wyglądu. „Nie jestem w  stanie 

wskazać jednego, konkretnego 

źródła inspiracji, które wyraźnie 

wpłynęło na kształt projektu. My-

ślę, że nic takiego sprecyzowane-

go po prostu nie było. Natomiast 

dość często w  ostatnim czasie 

wracam do moim zdaniem złote-

go okresu projektów nadwozi z lat 

50. i 60. oraz takich modeli jak np.: 

Ferrari 250 GTO, Alfa Romeo 33 

Stradale czy Austin Healey 100-6. 

Naprawdę piękne wozy. Z drugiej 

strony ciągle staram się też śle-

dzić nowości, że wymienię tylko 

bardzo ciekawy koncept Mazdy 

Kai czy jeden z  nowszych dzieł 

włoskiego studia projektowego 

Zagato – Aston Martin Vanquish 

Zagato Speedster” – mówi Grze-

gorz Czechowski, projektant Elvi.

W  wyposażeniu standardo-

wym mają być zamontowane dwa 

wyświetlacze. Na jednym, umiesz-

czonym za kierownicą, będą się 

pokazywały takie informacje, jak: 

prędkość czy zasięg, drugi – w po-

staci mobilnego tabletu będzie 

umieszczony w  doku. Będzie go 

można indywidualnie skonfi gu-

rować, dodawać swoje ulubione 

lub sprofi lowane aplikacje. Na 

tablicy rozdzielczej mają znaleźć 

się też schowki i skrytki przydat-

ne zwłaszcza fi rmom kurierskim. 

W standardzie ma być oferowana 

klimatyzacja i  elektrycznie stero-

wane szyby. ▐

Fot. Ursus

Elektryczny Ursus
Podczas II edycji Kongresu 590 Ursus pokazał 
prototyp elektrycznego samochodu dostawczego 
Elvi o zasięgu 150 km. Pojazd wyposażony 
jest w system szybkiego doładowywania. 
W ciągu 15 minut baterie ładują się w 90%. 



Talento zjawiło się na miejscu Scudo. 

Należy do popularnej i  uniwersalnej 

klasy średnich samochodów dostaw-

czych o masie całkowitej rzędu 3 t. Ze swej 

roli wywiązuje się dobrze, w  czym zasługa 

bogatego doświadczenia francuskich kon-

struktorów. Talento jest bliźniakiem Renault 

Trafi ca. Trudno orzec, czy gładki i nieskom-

plikowany przód Fiata jest bardziej aerody-

namiczny od „renówkowego”, ale wygląda 

bardziej „sportowo” i  może się podobać. 

Najbardziej z  czarnymi, matowymi, 17-ca-

lowymi felgami za 1900 zł netto. 

„Economizer”

Montowany w Talento silnik EcoJet, któ-

ry Renault określa skrótem Energy dCi, 

rzeczywiście jest „energiczny”, zwłaszcza 

w  najmocniejszej, 145-konnej wersji. Przy 

wyprzedzaniu z prędkością rzędu 100 km/h 

nie trzeba koniecznie redukować biegu. 

Dostępny moment obrotowy zapewnia cał-

kiem jeszcze przyjemne przyspieszenie na 

„szóstce”, o ile auto nie jest zanadto obciążo-

ne. W „naszym” było 500 kg plus kierowca. 

W mieście najbardziej uniwersalnym prze-

łożeniem jest „czwórka”. Można się na niej 

równomiernie toczyć i  mieć pod pedałem 

pewien zapas do skracania czasu wyprze-

dzania rowerów. 

Pozycja na fotelu oraz łatwość operowa-

nia kierownicą, dźwignią zmiany biegów 

i  pedałami zachęca do „proaktywnego” 

stylu jazdy. Fiatem bardzo dobrze „się 

jedzie”. Jest na swój sposób „miękki”, ale 

układ kierowniczy nie działa tak „spon-

tanicznie”, jak w poprzednich generacjach 

samochodów francuskiego pochodzenia, 

wliczając Opla Vivaro i różne Dacie. Było 

to bardzo wygodne przy manewrowaniu, 

ale odrobinę niepokojące przy dużej pręd-

kości. Talento w każdych okolicznościach 

zachowuje kamienny spokój, chyba że wy-

soką prędkość połączyć z drogą o złej jako-

ści. Wówczas daje o sobie znać głównie za-

wieszenie pozwalające nadwoziu na nieco 

więcej niż np. w  Mercedesie Vito. Fiatem 

mocniej buja. 

Znajdujący się na obudowie lewarka 

przycisk „Eco” znacznie zmienia charakter 

samochodu. Znieczulony pedał gazu musi 

pokonać długą drogę, aby silnik zechciał się 

ożywić. Jeśli jadąc drogą szybkiego ruchu, 

wcisnąć „Eco” i  spróbować przyspieszyć 

przy wyprzedzaniu – efekt jest szokujący. 

Talento ślamazarnie „przystępuje do rozpę-

dzania”, a  gdy osiąga wreszcie oczekiwaną 

prędkość, przychodzi pora zjechać na pra-

wy pas. 

Oczywiście trzeźwo myślący kierow-

ca robi na odwrót: oszczędza ile sił, jadąc 

w trybie „Eco”, a wyłącza go tylko, gdy sytu-

acja tego wymaga. Wówczas różnica między 

„oszczędnym”, a „dynamicznym” rozpędza-

niem sprawia mnóstwo frajdy. 

Raptem lub żółwiem
Furgon niski, ale długi to coś w sam raz do szybkich przewozów 
na duże odległości. Tylko dlaczego Fiat? 

Ograniczniki sprawiają, że można bez obaw i z rozmachem 
otwierać jednocześnie drzwi boczne oraz tylne na całą szerokość. 
Próg załadunku jest na optymalnej wysokości około 55 cm. 

Opcjonalne, brązowe 
wykończenie jest chara-
kterystyczne dla Fiata. 
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Połóż wzdłuż

Kabinę tego akurat egzemplarza wzboga-

cono o  „wnętrze w  kolorze brązowym Lo-

ungue” kosztujące 600 zł netto. Lepiej chyba 

wydać 550 zł na tempomat z ogranicznikiem 

prędkości, ale o gustach – zwłaszcza włoskich 

projektantów – się nie dyskutuje. Konkuren-

cyjny Trafi c jest oferowany wyłącznie w czer-

ni i odcieniach szarości, Opel Vivaro dodaje 

od siebie ciemno-blade, dżinsowe błękity. 

Na pewno w  furgonie przydaje się dwu-

osobowa kanapa pasażerska, która pod 

siedziskiem skrywa duży schowek, a  na 

życzenie może być uzupełniona o składany 

stolik w oparciu pośrodku. Talento obfi tuje 

w przeróżne skrytki i schowki, choć telefon 

najlepiej trzymać w  specjalnie do tego za-

projektowanym uchwycie, który nie należy 

do standardu. 

Widoczność z wnętrza jest dobra, a naj-

potrzebniejsze, a  także mniej potrzebne 

przyciski są pod ręką. 

Wsiadanie i  wysiadanie jest wygodne. 

Drzwi są dostatecznie szerokie, a  zarazem 

na tyle wąskie, aby można było wydostać się 

z  kabiny w  ciasnym miejscu postojowym, 

nie posiadając srebrnego medalu w gimna-

styce artystycznej. 

Niski furgon najlepiej nadaje się do prze-

wożenia ciężkich przedmiotów o względnie 

małych gabarytach. W Talento można je cał-

kiem wygodnie ręcznie wkładać do środka. 

Próg załadunku jest 55 cm nad ziemią, ani 

za nisko, ani za wysoko. Dokupienie lewych, 

odsuwanych drzwi za 1150 zł na pewno jest 

dobrym pomysłem dla kuriera czy dostawcy 

działającego w rejonach o gęstej zabudowie 

i  intensywnym ruchu. Co ciekawe, za brak 

prawych drzwi trzeba dopłacić 700 zł! 

Punkty mocowania wyglądają „niepotęż-

nie”, ale w białym Talento sięgały dachu. Na tej 

wysokości mogą się przydać choćby do zacze-

pienia siatki przytrzymującej paczki i worki. 

Samochód miał przegrodę między ła-

downią, a  kabiną wyposażoną w  klapę po 

prawej na dole. Dzięki niej ładownia wy-

dłuża się „miejscowo” do 3,35 m, co ułatwia 

przewóz przedmiotów wąskich, a  długich. 

Przegroda z klapą Cargoplus kosztuje 675 zł 

w wersji z  szybą i  185 zł bez szyby. Drew-

niana podłoga to wydatek 450 zł. Nie są to 

kwoty astronomiczne, a samochód wiele zy-

skuje na funkcjonalności. 

W  długim Talento tylne drzwi otwierają 

się na całą szerokość (czyli „kładąc się” na 

boki) i nie wchodzą w kolizję z odsuwanymi 

drzwiami bocznymi. Wewnątrz niskiego fur-

gonu nie można się wprawdzie wyprostować, 

ale przy drzwiach na obu bokach rzadko jest 

konieczność, aby wchodzić do środka. 

Twój wybór

Talento L2 H1 ma 5,4 m długości i  bez 

mała 2 m szerokości. Szczelnie wypełnia 

typowe miejsce parkingo-

we, czasem ciut wystaje. 

Teoretycznie powinno 

mieścić się w  parkingach 

podziemnych z  limitem 

wysokości 2 m. W  cia-

snych miejscach pomaga 

kamera cofania, a  przy 

włączaniu się do ruchu 

lusterko panoramiczne 

w daszku przeciwsłonecz-

nym pasażera. 

Prawidłowo używany 

Fiat rzadko będzie miał 

okazję postać. Ładow-

ność przekracza 1,2 t, 

co w  połączeniu z  moc-

nym silnikiem przenika 

Fiata chęcią do pracy. 

Cechy układu napędo-

wego i  podwozia czynią 

go przyjemnym pomoc-

nikiem, który nie czyni 

niemiłych niespodzia-

nek. W  oszczędnej jeździe 

pomaga tryb Eco lub… lek-

ka noga. Na odcinku 230 km biegnącym 

w przeważającej mierze dwupasmową dro-

gą szybkiego ruchu oraz częściowo miej-

skimi ulicami Talento zużył 6,7 l/100 km

przy średniej prędkości 53,5 km/h – wg 

komputera pokładowego. Pogoda sprzyja-

ła. Nie padało, było kilkanaście stopni na 

plusie, a wiatr był słaby. W praktyce samo-

chód sporadycznie przekraczał 110 km/h. 

145-konne Talento L2 H1 kosztuje 

o 9000 zł więcej niż analogiczny model, ale 

z  najsłabszym montowanym w  tej wersji 

silnikiem 120-konnym (MultiJet 95 KM 

jest tylko w  odmianie L1 H1). Decydując 

się na dopłatę otrzymujemy samochód, 

którym można szybko, gdy to konieczne 

lub oszczędnie, gdy tak lepiej. Wybór na-

leży do ciebie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Fiat Talento L2 H1 1,6 EcoJet 
Twin Turbo 145 KM

Dmc (kg) ........................................................................... 3040
Masa własna (kg) ............................................................. 1797
Ładowność (kg) ................................................................ 1243
Objętość ładowni (m3) ............................................................ 6
Długość ładowni (mm) .....................................................2937*
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm).......... 1662/1268
Maksymalna wysokość ładowni (mm) .............................. 1387
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) .................... 552
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
Tylnych ................................................................. 1391 × 1320
Bocznych .............................................................. 1030 × 1284
Rozstaw osi (mm) ............................................................. 3498
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............... 5399/1956/1971
Liczba miejsc .......................................................................... 3
Średnica zawracania (m) ................................................. 13,17
Silnik 1,6 EcoJet Twin Turbo
Liczba cylindrów ..................................................................... 4
Pojemność (cm3) .............................................................. 1958
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................... 145/107/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ........... 340/1750
Typ skrzyni/liczba biegów ............................................ręczna/6
Prędkość maksymalna** (km/h) ......................................... 180
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) .................................... 6,3
Gwarancja ...................................... 2 lata bez limitu przebiegu
Cena wersji podstawowej (zł netto) ............................... 98 900

*3350 mm po otwarciu klapy w ściance działowej
**wg danych producenta

Gdyby zamiast składanego wózka była do prze-
wiezienia drabina, można użyć klapki w ściance 
działowej i wsunąć długi ładunek pod fotel z przodu. 

Drzwi w lewej ścianie są za dopłatą, ale znacznie zwiększają funkcjonalność 
Talento. Nie tylko można ładować je z obu stron, ale rzadko trzeba wchodzić 
do wnętrza, co doceni każdy, kto miał do czynienia z niskim furgonem. 

www.truck-van.pl

12/2017 39TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZETestTest



Do takich legend zalicza się ciężaro-

wo-terenowy Star 266, który karierę 

zaczął w  1973 r. w  Starachowicach. 

I choć MAN po przejęciu zakładu (1999 r.)

już po roku wygasił jego wytwarzanie, 

w wojsku (do czego od początku był dedy-

kowany) służy jeszcze ok. 12 tys. sztuk.

Dzisiejsza specyfi ka działań armii jest 

jednak inna niż przed 40 laty. Frontalne 

starcia zastąpiły konfl ikty asymetryczne 

(w  tym misje na obszarach o gorącym kli-

macie), pogłębiły się specjalizacja zabudów 

i  trend do zwiększania osiągów pojazdów, 

a  także fi zycznego ułatwienia codziennej 

obsługi przez żołnierza. Stąd wynika potrze-

ba sprzętu w  mniejszej ilości, ale bardziej 

zaawansowanego technicznie i  dostosowa-

nego do aktualnych możliwości zaopatrze-

nia w komponenty do serwisu. Oczywiście 

w ramach dostępnego budżetu. 

Pakiet udokumentowany

W tych warunkach rozsądną opcją okazała 

się modernizacja Stara 266 zaproponowana 

przez spółkę Autobox, należącą do grupy 

Zasada – właściciela pozostałości Zakładów 

Starachowickich, których nie przejął MAN. 

Autobox podjął niejako kontynuację koncep-

cji MAN-a z lat 1999–2007, po których upły-

wie niemiecki koncern ostatecznie porzucił 

podtrzymywanie marki Star. Istotnym atutem 

Autoboxu jest przy tym dostęp do oryginalnej 

dokumentacji fabrycznej Stara, umożliwia-

jący przejście ofi cjalnych badań potwierdza-

jących zmiany konstrukcyjne. Zmoderni-

zowany w  Autoboxie Star zaliczył w  2011 r. 

pozytywną ocenę w  pełnym cyklu testów 

przeprowadzonych w  WITPiS na dystansie 

10  000 km (objęły one m.in. deszczownię, 

próby termiczne rozruchu przy –30°C i  kli-

matyzacji przy +50°C, próby brodzenia do 

1,2 m, i  jazdy na paliwie zastępczym). To 

otworzyło drogę do zamówień z  wojska po 

ok. 90 szt. samochodów skrzyniowych w la-

tach 2011 i 2012. W 2013 r. wszedł kontrakt na 

modyfi kację zabudów warsztatowych: WOR/

Inż. (Warsztat Obsługi Remontowej i  Inży-

nieryjnej), RWSPchem (Ruchomy Warsztat 

Sprzętu Przeciwchemicznego), ZPB (Zespół 

Pobierania Próbek dla obrony przed bronią 

masowego rażenia) w połączeniu z moderni-

zacją nośnika, co wraz ze zleceniami podwy-

konawstwa wyniosło po ok. 100 szt. rocznie 

do 2015 r. W  roku 2016 zawarto trzyletnią 

umowę na wersje skrzyniowe po 100 szt./

rok, co w połączeniu z kontraktami rocznymi 

dało ok. 190 szt. modernizacji (czyli wersje 

skrzyniowe) i modyfi kacji (wersje warsztato-

we, z lekką przewagą liczbową). Rok bieżący 

zakończy się zapewne wynikiem powyżej 

250 szt. – proporcjonalnie obu typów, wolu-

men zwiększają zamówienia dla WOT. 

Kluczowe zmiany

Podstawę pakietu modernizacyjnego 

stanowi przekonstruowanie kabiny na od-

chylaną i  jej doszczelnienie umożliwiające 

montaż fi ltrowentylacji. Jednak oryginalna 

kabina trudna jest do doszczelnienia. Po 

próbach adaptacji kabin Kamaza i  Iveco 

w  2015 r., udało się uzyskać dostawy ka-

bin typu L2000 wytwarzanych w związanej 

z MAN-em chińskiej fi rmie Sinotruck. Oba 

typy kabin w standardzie mają klimatyzację. 

Ta wywodząca się z oryginału została wypo-

SolidnaSolidna podstawa podstawa
Globalizacja przemysłu wymuszająca coraz szybszą wymianę 
modeli nie wyeliminowała jeszcze konstrukcji długowiecznych 
o sprawdzonych parametrach.

Modyfikacja zabudów WOR/Inż. obejmuje także 
przyczepy z agregatem prądotwórczym. 

Nowa wersja skrzyni ładunkowej 
umożliwia boczny lub tylny 
załadunek 10 europalet bez 
demontażu pałąków i opończy lub 
kontenera 10-stopowego. 

Całkowity cykl modernizacyjny obejmuje demontaż do gołej ramy, 
jej konserwację, a następnie montaż podzespołów oryginalnych po 
naprawie głównej (skrzynia rozdzielcza, mosty i wały napędowe, 
zawieszenie, układ kierowniczy) oraz nowych (kabina, silnik ze skrzynią 
biegów, zbiornik paliwa, skrzynia ładunkowa). 
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sażona w  trzeci fotel, pasy bezpieczeństwa 

i zmodernizowaną tablicę rozdzielczą. 

Drugi fi lar modernizacji to wymiana 

zespołu napędowego. Zastosowano silnik 

Iveco F4AE 0481 (Tector 4): lżejszy, mniej-

szy i  mocniejszy od pierwotnego 359M 

(R4, 3,9 l, 170 KM/560 Nm wobec R6, 6,8 l, 

150 KM/432 Nm), skonfi gurowany z  6-bie-

gową skrzynią Eaton FS5206B (6. bieg bez-

pośredni). WITPiS ocenił ten zespół jako 

wyjątkowo udany, istotne pod względem ser-

wisowym jest też szerokie zastosowanie silni-

ków rodziny Iveco w  nowych ciężarówkach 

kupowanych przez armię. Celem zachowania 

prostoty konstrukcji przyjęto preferowaną 

przez wojsko normę czystości spalin Euro 3.

Trzecim zasadniczym elementem moderni-

zacji jest nowa skrzynia ładunkowa, zdolna po-

mieścić 10 europalet ładowanych bez koniecz-

ności demontowania opończy. Dwa zbiorniki 

paliwa 150 l zastąpił jeden 200 l, co wydaje 

się rozwiązaniem dyskusyjnym. Zapewnia on 

zasięg do 780 km wobec 1040 km klasycznej 

wersji dwuzbiornikowej przy zużyciu paliwa 

27,7 l/100 km, czyli takim jak w  wersji pier-

wotnej. Wciągarka 6 ton i  szperacz na dachu 

dostępne są w  opcji, ponadto możliwe jest 

uzupełnienie kompletacji na życzenie zama-

wiającego. W podstawowej wersji skrzyniowej 

Star 266M2 ma dmc 12 350 kg przy 7200 kg 

masy własnej (wersja klasyczna 10 850 kg przy 

7200 kg). Głębokość brodzenia wynosi 1,2 m 

(wobec 1,8 m w oryginale), kąt natarcia/zejścia 

36,1°/39,7° (wobec 37°/42,5° w oryginale). 

Inne propozycje

Na MSPO 2016 Autobox wystawił Stara 

266M2 w  wersji z  automatyczną skrzynią 

biegów Allison o 6 przełożeniach. Opcjonal-

nie oferowany jest też system automatyczne-

go gaszenia Fire Guard. Dysze z  proszkiem 

gaśniczym umieszczone są nad wszystkimi 

kołami, mogą też być zainstalowane w przed-

nim zderzaku. Ma to chronić pojazd przed 

płonącym podłożem (np. napalmem) i obkle-

jeniem ogumienia palącym się materiałem.

Rok wcześniej ofertę Autoboxu uzupełnił 

SAS 270.16. To samochód ciężarowy wysokiej 

mobilności w układzie 4×4 o dmc 16 t i masie 

własnej 8100 kg (w podstawowej wersji skrzy-

niowej). Oparty jest na komponentach wy-

twarzanych w Chinach, ale wywodzących się 

z licencji renomowanych producentów euro-

pejskich. Wagonowa kabina pochodzi z Volvo 

FL, silnik ze Steyra (WD615.92C – R6, 9,7 l, 

270 KM, 1190 Nm), podobnie jak klasyczna 

rama podłużnicowa i sztywne mosty napędo-

we z blokadami mechanizmów różnicowych. 

Napęd przenosi 10-stopniowa przekładnia 

manualna i  2-biegowa skrzynia rozdzielcza. 

Przy 430 l zbiorniku paliwa zasięg SASa wy-

nosi 800 km. Kąty natarcia/zejścia to 31°/33° 

(22° z kołem zapasowym), głębokość brodze-

nia 1,2 m. Skrzynię ładunkową analogiczną, 

jak w Starze 266M2 zabudowuje Autobox. 

Firma dysponuje też technologią wytwa-

rzania kontenerów specjalnych, spełnia-

jących normy tłumienności i  szczelności 

elektromagnetycznej NO-06-A200 i  A201 

o  długościach od 10 do 40 stóp, przystoso-

wanych do pracy w temperaturach od –30°C 

do +50°C. Ponadto jako następca Unistara, 

wyznaczonego u  schyłku Zakładów Stara-

chowickich do produkcji zabudów Autobox 

dysponuje możliwościami wykonywania 

rozmaitych konstrukcji skrzyniowych i kon-

tenerowych na podwoziach ciężarowych 

i dostawczych, a także kooperacji w zakresie 

ich podwykonawstwa. I tak np. dostarcza do 

Danii po ok. 20 szt. rocznie zabudowy zamia-

tarek lotniskowych (bez sterowania). ▐

Jan Getter
Fot. Michał Kij, Autobox

Obecna oferta Autoboxu obejmuje 2 warianty modernizacji: na bazie kabiny oryginalnej i z kabiną L2000. W obu wariantach 
szerokość pojazdu jest jednakowa: 2450 mm. 

SAS 270.16 mimo parametrów zbliżonych 
do Jelcza 442 nie jest przewidziany dla WP, 
lecz jako próba wejścia na rynki afrykańskie 
i oferta dla innych odbiorców pojazdów 
specjalnych.

Przy modyfikacji zabudowy warsztatowej zostaje zachowane 
dotychczasowe pudło nadwozia, a wymianie ulega całe jego wnętrze, 
włącznie z kompletacją wyposażenia wg specyfikacji wojska.
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