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3 LATA GWARANCJI 

na FAG SmartSET

Od teraz 3-letnia gwarancja na FAG SmartSET 
dla samochodów ciężarowych

Przełomowa innowacja
90% reklamacji łożysk spowodowanych jest nieprawidłowym smarowaniem i błędami w montażu.  

Eksperci FAG stworzyli zestaw naprawczy, który rozwiązuje te problemy - FAG SmartSET.

Dłuższa żywotność
Wstępnie zmontowane, nasmarowane i zaprojektowane dla jak największej wytrzymałości. 

Szybki i bezpieczny montaż przy użyciu dołączonego narzędzia, a do tego 3-letnia gwarancja.

Szybkość i wydajność
Fabrycznie ustalony luz w łożysku skraca czas naprawy, a przy tym czas przestoju pojazdu do 

minimum. Zabezpiecza również przed błędami, które mogą się pojawić podczas montażu.

www.repxpert.pl

Dłuższa 
żywotność

Przełomowa 
innowacja

Szybkość 
i wydajność



Wydawca 
Mirosław Ganiec
tel. 502 532 575, m.ganiec@kmg-media.pl

Redaktor naczelny 
Katarzyna Dziewicka
tel. 691 311 680, k.dziewicka@truck-van.pl

Dział reklamy i marketingu
Jarosław Dynek – tel. 694 725 118, j.dynek@truck-van.pl
Krystyna Koch – tel. 515 444 589, k.koch@truck-van.pl
Marcin Marczuk – tel. 513 432 305, m.marczuk@truck-van.pl 

Prenumerata
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
prenumerata@truck-van.pl

Redakcja i współpraca: Damian Dziewicki, Jan Getter, 
Michał Kij, Marcin Lewandowski

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 17a, 05-820 Piastów
tel. 22 / 213 88 28, fax 22 / 205 07 57
NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 0000348328
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

POZNAJ NASZE WYDAWNICTWO:

Nakład 11 000 egzemplarzy

Miesięcznik Truck & Van
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
redakcja@truck-van.pl, www.truck-van.pl, ISSN 2082-9795

TruckTruckVanVan&

Druk Drukarnia Edit, tel. 22 872 95 08

TruckTruck
www.truck-van.pl VanVan& Katalogis net

CO2 pod lupą 
Po raz pierwszy emisje dwutlenku węgla przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności zare-

jestrowane na terenie Unii Europejskiej będą mierzone i monitorowane w znormalizowany 

sposób. Pod koniec marca osiągnięto porozumienie w tej kwestii. Wypracowane rozporządzenie 

umożliwi stworzenie centralnego rejestru, do którego władze i producenci będą dostarczać 

danych na temat emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa przez ciężarówki i autobusy. Dane te 

będą publicznie dostępne, co umożliwi do nich wgląd każdemu i porównanie różnych modeli 

pojazdów. Wyjątkiem są przypadki uzasadnione potrzebą ochrony danych osobowych i zapew-

nienia uczciwej konkurencji.

Tekst rozporządzenia czeka teraz na zatwierdzenie przez ambasadorów UE. Potem zostanie pod-

dany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim, a następnie przedłożony Radzie do ostatecz-

nego przyjęcia. Rozporządzenie ma wejść w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym UE.

Nowy system monitorowania i sprawozdawczości będzie stanowił podstawę do ustanawiania 

i egzekwowania norm dotyczących emisji CO2 i zużycia paliwa. Stanowi wstęp do opracowania 

kolejnego wniosku ustawodawczego, który Komisja zamierza przedstawić wkrótce.

Podobne przepisy dotyczące samochodów osobowych i dostawczych już obowiązują. 

Wśród emitowanych gazów cieplarnianych aż 82% stanowi dwutlenek węgla (dane za rok 2015). 

Najwięcej takich gazów, bo aż 78% emitowanych jest podczas produkcji energii elektrycznej. 

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, emisja gazów cieplarnianych pochodzących 

z transportu drogowego w 2015 r. była o 19% wyższa niż w roku 1990. Transport drogowy 

odpowiadał wówczas za prawie 73% całkowitej emisji gazów cieplarnianych generowanych przez 

cały transport (w tym lotniczy i morski). 44,5% emisji generowały samochody osobowe, a 18,8% 

ciężarowe. Do 2030 r. emisja gazów cieplarnianych generowanych przez transport ma spaść 

o 20% w stosunku do poziomu z roku 2008. Taki cel wyznaczyła sobie Unia. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Mercedes-Benz Uptime
 + Optymalizacja transportu Fleetboard
 + Obsługa klienta w czasie rzeczywistym

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

www.mercedes-benz.com/roadeffi  ciency



Charakterystyczna dla 

współczesnego budow-

nictwa jest maksymaliza-

cja wydajności wynikająca z po-

śpiechu, w  jakim wykonywane 

są inwestycje. Czas to pieniądz, 

dziś bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej. Budowana od 136 

lat barcelońska Sagrada Família 

jest ewenementem na skalę 

światową. Plac budowy coraz 

bardziej przypomina fabry-

kę z  dostawami „just-in-time”. 

Zaplecze logistyczne rozrasta 

się, a będąc jego częścią, należy 

grać w tę samą grę, co wszyscy 

uczestnicy przedsięwzięcia: wię-

cej za mniej. 

Zwrot

Jeszcze kilkanaście lat temu 

samoograniczanie typowe 

np. dla standardowej oferty 

podwozi budowlanych DAF-

-a  czy Volvo mogło wydawać 

się sensowną, choć dość bez-

względnie nastawioną na zysk 

producenta unifi kacją pro-

duktów. Gama złożona z  po-

jazdów z  napędzanymi tylko 

tylnymi osiami nie pokrywała 

całego zapotrzebowania na-

bywców, jedynie najpopular-

niejszy segment przewozów 

ukierunkowanych na zaopa-

trzenie z  wyłączeniem ruchu 

po samym placu budowy. Nie 

mogła zadowolić kopalń od-

krywkowych, a do prac leśnych 

nadawała się w  ograniczonym 

stopniu. Stała w  opozycji do 

wciąż popularnych np. w  Ro-

sji i krajach ościennych pojaz-

dów z napędem wszystkich osi. 

Różnica wynikała z  podejścia 

związanego z  warunkami eks-

ploatacji: na Wschodzie po-

jazd musi przystosować się do 

trudnego terenu, na Zachodzie 

trudny teren został wyelimino-

wany z obszaru codziennej ak-

tywności ludzkiej, pozostając 

najczęściej jedynie turystycz-

no-rekreacyjnym kuriozum. 

Rozwój miast w  skali świata 

powoduje, że pojazdy budowlane 

coraz rzadziej mają okazję, aby 

stykać się z bezdrożami. Uprosz-

czenia konstrukcyjne i  idące za 

nimi zmniejszenie masy własnej 

ma więc uzasadnienie. 

Paradoksalnie, od kilku lat 

znów wprowadza się do oferty 

pojazdy bardziej wyspecjalizo-

wane, czego przykładem jest 

gama Volvo FMX czy Scania XT. 

Przy czym Scania nigdy nie zre-

zygnowała z  ciężkich, tereno-

wych pojazdów budowlanych, 

a XT porządkuje jedynie ofertę 

fi rmy, nadając jej fragmentowi 

chwytliwe marketingowo opa-

kowanie. FMX natomiast jest 

rzeczywistym powrotem Volvo 

do segmentu ciężarówek wyso-

ce wyspecjalizowanych – przy-

najmniej w  budownictwie. 

Oferta militarna zawsze obej-

mowała pojazdy z  napędem 

wszystkich osi i  rozwiązaniami 

ułatwiającymi poruszanie się 

w terenie. 

Optymalizacja

Skąd taka zmiana? Nabyw-

cy wciąż poszukują pojazdów 

różnego typu, co szczególnie 

łatwo mogą zaobserwować 

koncerny roszczące sobie pra-

wo do miana „globalnych”. 

Budownictwo nadal potrze-

buje ciężarówek terenowych, 

co ma związek m.in. z  du-

żymi inwestycjami infra-

strukturalnymi prowadzo-

nymi w Azji czy Ameryce Po-

łudniowej. Z  wolna dołącza 

Afryka. Presja kosztów spra-

wia, że poszukuje się pojazdów 

optymalnie dostosowanych do 

zadań. Interesująco wypada 

np. porównanie wozidła z wy-

wrotką na podwoziu samocho-

du ciężarowego. Wozidło ma 

oczywistą przewagę w  ładow-

ności, ale w niektórych wypad-

kach kalkulacja zysków i strat, 

z  uwzględnieniem paliwa 

i serwisu, wychodzi na korzyść 

dużej ciężarówki. „Szczególne 

przypadki” defi niują w  istocie 

kształt rynku, a co za tym idzie 

określają zapotrzebowanie na 

takie, a nie inne pojazdy. Niko-

go dziś już nie stać na omijanie 

nisz. Skrajne punkty kontinu-

um ciężarówek budowlanych 

stanowią ciężkie pojazdy te-

renowe z  jednej oraz pojazdy 

typowo miejskie z drugiej stro-

ny. Te ostatnie są nowością na 

rynku, której pojawieniu się 

dały impuls przepisy odno-

śnie ciężarówek poruszających 

się w  mieście wprowadzone 

w Londynie. Nowe prawo słu-

ży zwiększeniu bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników ruchu 

i  preferuje ciężarówki zapew-

niające kierowcy jak najlepszą 

widoczność, co znakomicie 

wykorzystał Mercedes, podsu-

wając swojego Econica. 

W  Polsce analogiczne zjawi-

sko zróżnicowania popytu moż-

na zaobserwować na mniejszą 

skalę. Wprawdzie dominują 

pojazdy nastawione na maksy-

malizację ładowności kosztem 

własności terenowych, ale wier-

nych nabywców nadal mają cię-

żarówki pokroju Tatry. 

Nie ma lekko
Podwozia wywrotek są polem bezwzględnej walki o każdy kilogram masy 
własnej, jaki można ująć. Rzecz w tym, że ujmować nie ma z czego. 

Nowa koncepcja zainspirowana londyńskimi 
przepisami: miejska ciężarówka budowlana, która 
zapewnia bardzo dobrą widoczność. Mercedes 
Econic jest w tej roli znakomity. 

Tak zapamiętamy początek XXI wieku: 
najbardziej typowa z typowych wywrotka 8×4 
na podwoziu DAF-a CF. Równoważy wysoką 
ładowność i własności terenowe. 

Mercedes Arocs jako 5-osiowe podwozie, 
„oszczędzające nawierzchnię” przy zachowaniu 
wysokiej ładowności. Pomysł sprawdzony w Ameryce 
Północnej oraz w krajach Beneluksu. 

www.truck-van.pl
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Wyzwania

Pojazdy tej marki wyróżniają 

się napędem na wszystkie osie 

oraz ramą rurową z  wahliwy-

mi półosiami, które znakomicie 

„wybierają” nierówności, zapew-

niając kołom stały kontakt z pod-

łożem. Za rodzaj przystosowania 

do ciężkich warunków klima-

tycznych można uznać również 

silnik wysokoprężny chłodzony 

powietrzem, nadal stosowany 

w  wybranych typach pojazdów 

oraz na rynkach niewymagają-

cych spełniania surowych norm 

emisji spalin. Z myślą o europej-

skich nabywcach Tatra proponu-

je silniki Paccar MX11 i  MX13 

zgodne z  normą Euro 6. Poza 

typowymi układami napędowy-

mi 6×6 czy 8×8, fi rma proponuje 

również podwozia 10×10 prze-

znaczone np. dla kopalń odkryw-

kowych, a  także jeszcze bardziej 

rozbudowane konfi guracje na-

pędu, np. 16×8, przeznaczo-

ne do zadań specjalistycznych. 

W  kwietniu 2018 r. wchodzi na 

rynek zmodernizowana wersja 

najnowszego w  gamie modelu 

Phoenix, korzystającego z  kabin 

DAF-a  CF. Na życzenie będzie 

wyposażana w  automatyczną 

skrzynię biegów TraXon o  16 

przełożeniach fi rmy ZF. Ponadto 

ma nową architekturę elektro-

niczną oraz nowy, kompaktowy 

katalizator zawierający m.in. 

fi ltr cząstek stałych i układ SCR. 

Kabina jest lepiej wyciszona 

i  poprawiono jej wykończenie. 

Na modernizacji silników do-

Przykład „szczupłego tragarza”: Scania P410 z gamy XT z kabiną 
określaną w nomenklaturze producenta jako „dzienna”, nieco dłuższą 
od „krótkiej”. Pomieści się w niej składana leżanka. Długi rozstaw osi 
umożliwił zamontowanie skrzyni o dużej objętości. 

Scania robi porządki i gra na emocjach: 
gama XT to pakiet wyposażenia, który 
jednoznacznie identyfikuje pojazd jako 
„dzielny w każdych warunkach”. 

www.truck-van.pl BUDOWLANEBUDOWLANERynekRynek



miejscach, gdzie panują zbliżo-

ne warunki. Przy czym X-Way 

jest tym „lekkim i  wydajnym”, 

a Trakker „mocnym i niepoko-

nanym” – mówiąc w przenośni, 

część komponentów obu mode-

li jest bowiem wspólna. 

Wybór

Niezależnie od prowadzo-

nej polityki marketingowej 

i  klasyfi kacji typów pojazdów, 

europejscy wytwórcy pod szyl-

dem „ciężarówka budowlana” 

grupują podobne samochody. 

Ich cechą wspólną jest ogólna 

odporność na ciężkie warun-

ki eksploatacji, wyrażająca się 

m.in. w sporym prześwicie oraz 

rozmiarze i  typie ogumienia. 

Pozostałe elementy: rama, za-

wieszenie, układ napędowy czy 

kabina są polem do daleko po-

suniętej indywidualizacji. 

Podział funkcjonalny za-

stosowany przez Iveco ma od-

zwierciedlenie w  ofercie kon-

kurentów, choć nie zawsze jest 

zarysowany tak wyraźnie. Scania 

woli mówić o „konstrukcji mo-

dułowej” umożliwiającej „opty-

malne dopasowanie” do warun-

ków eksploatacji. W  praktyce 

rezultaty są zbliżone. Użytkow-

nik może otrzymać pojazd, któ-

ry będzie spełniał jego potrzeby 

po wypełnieniu jednego wa-

runku: uprzednio należy te po-

trzeby prawidłowo rozpoznać 

i  odpowiednio do nich dobrać 

pojazd i jego wyposażenie, naj-

lepiej w porozumieniu z dobrze 

zorientowanym handlowcem 

reprezentującym producenta 

ciężarówki. 

Aby uprościć wybór, w  ofer-

cie często występują gotowe 

pojazdy przystosowane do 

„uśrednionych” warunków 

eksploatacji danego typu sa-

mochodów, np. lekkie, 4-osio-

we podwozia pod betonomie-

szarki. W  tym wypadku niska 

masa własna jest koniecznością 

w  przytłaczającej większości 

przypadków. Przy innych zabu-

dowach sprawa się komplikuje. 

Leśnictwo szuka zwykle pod-

wozi 6×4, branża komunalna 

w  Polsce także 3-osiowych, ale 

zarówno 6×4, jak i  6×2. Gdy 

mowa o wywrotkach nader po-

pularne są podwozia 8×4 nasta-

wione na jak największą ładow-

ność, ale zaraz za nimi lokują 

się 6×4, które lepiej radzą sobie 

w  trudniejszym terenie. Trzy-

osiowe wywrotki są de facto naj-

bardziej uniwersalne, a korzysta 

na tym Kamaz, który wciąż 

z powodzeniem sprzedaje w na-

szym kraju stosunkowo proste 

i tanie pojazdy „do wszystkiego”. 

Marka ta zresztą dąży do prze-

sunięcia środka ciężkości swojej 

oferty z pojazdów „tanich i uni-

wersalnych” w stronę ciężarówek 

wyspecjalizowanych. Proponuje 

zarówno same tylko podwozia 

(także z  napędem wszystkich 

osi), jak i kompletne, zabudowa-

ne pojazdy, w  tym żurawie sa-

mochodowe o udźwigu do 70 t. 

konanej ostatnio przez DAF-a, 

skorzystała również Tatra. Naj-

nowszy Phoenix będzie nieco 

mocniejszy niż poprzednik. 

W ramach opcji pojawiły się ha-

mulce tarczowe. 

Pojazdy o  porównywalnych 

własnościach proponuje Iveco 

pod marką Astra. Podobnie jak 

Tatra oferuje różne warianty sil-

ników zgodne zarówno z Euro 6,

jak i mniej restrykcyjnymi nor-

mami emisji spalin. Astra ma 

typową ramę „drabinkową” 

wykonaną ze stali o  wysokiej 

wytrzymałości. Wiele kom-

ponentów jest wzmocnionych 

z  myślą o  ciężkich zastosowa-

niach, standardem są hamulce 

bębnowe. Producent podkre-

śla również prostotę elektro-

nicznego systemu pojazdu 

i  umieszczenie jego głównych 

elementów tak, aby były dobrze 

chronione przed zniszczeniem. 

Lekka kabina z  poszyciem 

z  tworzywa sztucznego wspie-

ra się na mocnym, stalowym 

szkielecie, zapewniając bezpie-

czeństwo kierowcy. W układzie 

przeniesienia napędu występuje 

skrzynia automatyczna. Bez-

pośrednim konkurentem Tatry 

są ciężarówki z  rodziny HHD, 

z napędem wszystkich lub więk-

szości osi: od 4×2 do 8×8. 

Uzupełnieniem dla Astry jest 

gama Iveco Trakkera, modelu 

dobrze znanego polskim na-

bywcom. Symptomatyczne jest 

dodanie do niej przez produ-

centa w połowie 2017 r. Starlisa 

X-Way, który przede wszystkim 

porządkuje ofertę, skupiając 

w  sobie rozwiązania zwięk-

szające wydajność, przydatne 

w pracy na budowie i w innych 

Ciągnik MAN TGS z pomocniczym napędem przedniej osi 
HydroDrive. Nieskomplikowany napęd hydrostatyczny stosowany 
przez MAN-a od kilkunastu lat okazał się tak popularny, że 
zdecydowali się go wprowadzić konkurenci. 

Nowość Iveco: Stralis X-Way przygotowany 
specjalnie do pracy w trudnych warunkach, 
ale ze wskazaniem na dużą ładowność na 
drogach publicznych. 

Użytkowane w Szwajcarii Renault stosunkowo lekkiej i uniwersalnej 
serii C. Unoszona oś zmniejsza nacisk na nawierzchnię przy 
pełnym ładunku. Gdy są kłopoty z ruszeniem na niestabilnym podłożu, 
można ją unieść, co zwiększy nacisk na osie napędzane. 

Renault serii K pracujący w afrykańskiej kopalni odkrywkowej ma silnik Euro 3. 
W Europie jest oferowana odmiana Euro 6. Typ systemu utylizacji spalin bywa nie tylko 
wyrazem przystosowania pojazdu do przepisów, ale również do warunków eksploatacji. 
Im „niższe Euro” tym mniej awaryjnych akcesoriów. 
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Rynek pojazdów specjalnych jest 

przychylny Kamazowi, którego 

atutem jest konkurencyjna cena. 

Stosunkowo niskie przebiegi 

uzyskiwane w tego typu pracach 

oraz nieuniknione okresy prze-

stoju związane z rytmem zapla-

nowanych zadań sprawiają, że 

użytkownik ma dość czasu, aby 

zatroszczyć się o  stan technicz-

ny ciężarówki. Kamaz wyposa-

żany jest w  liczne komponenty 

renomowanych zachodnich 

producentów, niemniej należy 

do pojazdów „starszego poko-

lenia”, a  zatem potrzebuje sys-

tematycznej i  uważnej, choć 

stosunkowo łatwej do przepro-

wadzenia obsługi. Wersje Euro 6

korzystają z  silników Cummins 

z fi ltrem DPF i układem SCR na 

wydechu. Do kompletu należą 

skrzynie biegów ZF. 

Rozpoznanie

Gama rozwiązań stosowa-

nych w  ciężarówkach budow-

lanych służy stopniowaniu ich 

ładowności, wytrzymałości 

i  zdolności terenowych odpo-

wiednio do oczekiwań nabyw-

cy. Zaczyna się od potrzeb użyt-

kownika, które trzeba przełożyć 

na konkretne rozwiązania. 

Podstawą pojazdu jest rama. 

Większość producentów umoż-

liwia stopniowanie jej wytrzy-

małości bądź poprzez wybór 

grubości i  wymiarów profi lu 

podłużnic, bądź możliwość za-

stosowania wzmocnień. Ko-

lejną decyzją jest liczba osi, 

w  tym napędzanych oraz typ 

zawieszenia. Preferowane jest 

mechaniczne, choć gdy w  grę 

wchodzi chęć utrzymania ni-

skiej masy pojazdu i  ruch po 

drogach utwardzonych pod 

stałym z  grubsza obciążeniem 

przydać się może pneumatycz-

ne – przynajmniej przy tylnej 

osi czy osiach. Z  decyzją o  ro-

dzaju zawieszenia wiąże się wy-

bór hamulców: odporniejsze na 

zabrudzenie bębnowe ustępują 

w  Europie miejsca tarczowym, 

ale nie w każdej pracy. 

Im więcej osi napędzanych, 

tym lepsze własności w  tere-

nie i  tym wyższa masa własna. 

Każda dodatkowa oś nienapę-

dzana jest wręcz utrudnieniem 

w  ruchu, dlatego unoszone 

czy kierowane osie pchane czy 

wleczone w  europejskich po-

jazdach budowlanych stosuje 

się stosunkowo rzadko. Cza-

sem nie ma ucieczki od 6×6 

czy 8×8 z  reduktorem, cen-

tralnym mechanizmem róż-

nicowym i  kompletem blokad 

Betonomieszarka na podwoziu MAN-a TGS z napędem 
8×4. Nie jest to wariant najlżejszy, 8×2 ma pod tym 
względem przewagę, ale jest chętnie wybierany przez 
użytkowników, ceniących jego wszechstronność. 

Tatra Phoenix 8×8. Marka specjalizuje 
się w ciężkim segmencie rynku 
i utrzymuje się na nim mimo częstych 
zmian właściciela. 



cały czas jest możliwość ręcz-

nego sterowania zmianą prze-

łożeń. W  ciężkich pojazdach, 

jak wspomniana Astra, mon-

tuje się skrzynie automatyczne 

z przekładnią hydrokinetyczną, 

które są nie tylko banalnie pro-

ste w  obsłudze dla kierowcy, 

odporne na uszkodzenie i chro-

nią cały układ napędowy przed 

przeciążeniem, ale sprawiają, że 

moment obrotowy dociera do 

kół stale, bez przerw na zmianę 

przełożenia. 

Moc silników dobiera się 

z  uwzględnieniem wyższych 

oporów ruchu związanych 

z  pokonywaniem trudnych od-

cinków dróg. W  zależności od 

wielkości i  ładowności pojazdu 

wynosi zwykle od 300 do 450 

KM, rzadko przekracza 500 KM. 

W  tym typie eksploatacji liczy 

się wysoki moment obrotowy 

oraz sposób jego przenoszenia 

na koła. Poślizg jest niepożądany. 

Kabiny – krótkie (dzienne) 

w  wywrotkach i  betonomie-

szarkach niekiedy zastępowane 

są wydłużonymi ze składaną 

leżanką lub sypialnymi – np. 

w  podwoziach dla leśnictwa, 

hakowcach czy ciągnikach sio-

dłowych. Wykończenie kabin 

jest odporne na brud i ułatwia 

sprzątanie. Normą stała się 

klimatyzacja, która pozwa-

la uniknąć jazdy z  otwartymi 

oknami w  dużym zapyleniu. 

Częstym udogodnieniem w wy-

wrotkach jest stopień z uchwy-

tem w tylnej części kabiny po-

zwalający kierowcy kontrolo-

wać załadunek. 

Uszkodzeniu pojazdu zapo-

biegają dodatkowe akcesoria: 

osłony świateł, stalowe zde-

rzaki czy osłony chroniące od 

dołu chłodnicę i silnik. Zwykle 

najniższy stopnień prowadzą-

cy do kabiny jest wykonany 

z  elastycznego tworzywa lub 

składany. Niektórzy producenci 

uwypuklają przy pomocy tych 

i podobnych elementów „moc-

ny styl” ciężarówki. 

Interesującym wyjątkiem jest 

„miejska ciężarówka budowla-

na” na bazie Econica, poniekąd 

„autobus ze skrzynią lub grusz-

ką”. Na razie jest „niszą w niszy”, 

ale jego dalszy rozwój będzie in-

trygujący – o ile nastąpi. 

Przygotowanie pojazdu do 

pracy na budowie oraz wszę-

dzie tam, gdzie panują zbliżo-

ne warunki, jest „grą w  rów-

nowagę”. Niska masa własna 

i  dobre własności terenowe 

wykluczają się nawzajem. Po-

dobnie prosta i  tania obsługa 

z  pojmowaną nowocześnie 

wysoką wydajnością i  nieza-

wodnością. Najgorsze jednak, 

że nawet prawidłowo dobrany 

pojazd może przy następnym 

kontrakcie okazać się nie dość 

dobry. „Perfekcyjne dopaso-

wanie” i  wszechstronność to 

również przymioty, które się 

czasem kłócą. Tym bardziej 

w  okresie szybkiego postępu 

techniki i  częstych zmian na 

rynku. Nie tylko zgłębianie 

szczegółów bogatej oferty pro-

ducentów pomaga dokonać 

wyboru, ale również zachowa-

nie wobec niej zdrowego dy-

stansu. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, DAF, Daimler, Iveco, 

Renault, Scania, Volvo

to tzw. automatyczny system 

kontroli trakcji. 

Trudny teren jest zawziętym 

wrogiem elektroniki, jednak 

przykład Volvo i innych produ-

centów wskazuje, że może być 

ona wykorzystana z pożytkiem. 

Najbardziej rozpowszechniła 

się pod postacią wyrafi nowane-

go sterowania zautomatyzowa-

nymi skrzyniami biegów, które 

coraz częściej występują także 

w  segmencie budowlanym. 

Przykładem specjalne wersje 

skrzyń PowerShift  Mercedesa 

czy Opticruise Scanii, wypo-

sażone w  tryb jazdy terenowej. 

Jego działanie opiera się na 

opóźnianiu momentu zmiany 

biegu celem maksymalnego 

wykorzystania osiągów silnika, 

oraz unikaniu zbędnych zmian 

biegów, co służy zapewnie-

niu nieprzerwanego dopływu 

momentu obrotowego do kół 

wtedy, gdy jest najbardziej po-

trzebny – np. gdy ciężarówce 

grozi ugrzęźnięcie. W  rezerwie 

mechanizmów różnicowych. 

Jednak niekiedy może wystar-

czyć napęd tylko tylnych osi 

i  wyposażenie ich w  zwolnice 

w  piastach, które zwiększają 

przełożenie, a  jednocześnie 

prześwit. Użytkownikom, któ-

rzy potrzebują napędzanej 

przedniej osi w  ograniczonym 

zakresie, większość producen-

tów: MAN, Mercedes, Iveco, 

Renault, oferuje opcjonalny 

hydrostatyczny napęd przed-

niej osi działający przy niskiej 

prędkości, przydatny przy-

kładowo na krótkich odcin-

kach dojazdowych do miejsca 

rozładunku na placu budowy. 

Może być instalowany zarówno 

w podwoziach, jak i ciągnikach 

siodłowych. Volvo w FMX wy-

brało tradycyjne rozwiązanie 

z  napędem przedniej osi załą-

czanym przy pomocy sprzęgła 

kłowego. O  jego włączeniu 

i  rozłączeniu decyduje elek-

tronika, posługując się danymi 

o poślizgu kół tylnych osi. Jest 

  przednia oś jest 
napędzana do chwili, 
gdy kierowca zwolni 
pedał gazu

  w ciągu bez mała pół 
sekundy sprzęgło kłowe 
automatycznie, w trakcie jazdy 
załącza napęd przedniej osi

czujniki wykrywają 
poślizg kół

Volvo FMX z dołączanym 
napędem przedniej osi, który 
stanowi alternatywę 
dla napędu hydrostatycznego. 

Uniwersalna wywrotka terenowa Kamaz 
z napędem 6×6, systemem regulacji 
ciśnienia w oponach i typową dla marki 
kabiną mieszczącą leżankę. 

Automatyczny system kontroli trakcji stosowany w Volvo FMX 
dołącza przedni napęd, gdy wykryje uślizg tylnej osi.

Iveco Trakker jest przeznaczony do najtrudniejszych warunków, 
a wersje o podwyższonej ładowności z powodzeniem mogą 
pracować w kopalniach odkrywkowych. Specjalistyczne 
ciężarówki Astra używają wielu komponentów Trakkera.  
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Przyczepy 
niskopodwoziowe 

i tandemowe 

Lekkie  Wytrzyma e  Uniwersalne

Fliegl DTS
przyczepa niskopodwoziowa do transportu 
ci kich maszyn budowlanych

 w pe ni ocynkowana, 
 waga 5500 kg
 adowno  23800 kg
 d ugo  powierzchni za adunkowej: 8,1 m

Fliegl TSK
przyczepa tandem do transportu materia ów 
budowlanych

 trójstronny wywrot
 regulowana wysoko  dyszla
 rama ocynkowana
 d ugo  skrzyni od 4,5 do 5,5 m

Fliegl TPS
przyczepa tandem do transportu l ejszych 
maszyn budowlanych

 najazdy d ugo : 2,30 m lub 2,70 m 
 DMC 12000 kg
 adowno : 9000 kg
 wyst puje w 2 wersjach: 

 – z p ask  powierzchni ,
 – ze skosem tylnym

LUX-TRUCK Sp. z o.o.
ul. wi tej Katarzyny 10, 55-001 Siechnice

tel. +48 71 341 97 26
tel. kom. +48 609 323 554

biuro@  iegl.pl

Oddzia  Gdynia: 781 899 990
Oddzia  Rzeszów: 782 788 881

Oddzia  l sk: 781 899 991

www.  egl.pl



Podobnie jak do innych branż, do prze-

wozów ponadnormatywnych szeroko 

wkroczyła elektronika. Jednak specy-

fi ka tego typu transportu sprawia, że wciąż 

duże znaczenie mają rozwiązania „fi zycznie 

namacalne”, którym elektronika służy jedy-

nie pomocą, np. poprzez usprawnienie ste-

rowania nimi. 

Sieć przyspiesza

Szybkie przesyłanie danych jest ważne 

nie tylko dla sprawności działania sprzętu. 

Ma również znaczenie dla serwisu. W imię 

wydajności pracy i wygody obsługi pożąda-

na jest integracja elektronicznego systemu 

pojazdu. 

Podczas targów Solutrans w  Lyonie 

w  październiku 2017 r. Goldhofer przed-

stawił wielofunkcyjną naczepę MPA 4 wy-

posażoną w sieć CAN. Architektura elektro-

niczna stanowi własny projekt fi rmy Gold-

hofer, od kilku lat jest stosowana w  pojaz-

dach lotniskowych tej fi rmy, wytwarzanych 

przez należącą do grupy spółkę Goldhofer 

Airport Technology. Zaadoptowanie jej do 

pojazdu przeznaczonego do przewozów po-

nadnormatywnych sprawiło, że sterowanie 

uległo znacznemu uproszczeniu. „Dzięki 

sieci CAN możemy zaoferować klientom 

szybkie, a ponadto łatwiejsze niż kiedykol-

wiek wcześniej sterowanie naszym pojaz-

dem. System ma duży potencjał na przy-

szłość, sprawia, że możemy jeszcze bardziej 

skoncentrować się na bezpieczeństwie przy 

projektowaniu pojazdów” – mówi Rainer 

Auerbacher, główny menedżer techniki 

transportowej w Goldhoferze. 

Naczepą można sterować za pomocą 

panelu na pojeździe lub zdalnie, pilotem. 

Wszystkie funkcje są opisane czytelnymi 

piktogramami. Nie przypadkiem właśnie 

model MPA 4 został wyposażony w  sieć 

CAN jako pierwszy w gamie. Jest to uniwer-

salna naczepa niskopodwoziowa, wyposa-

żona w opatentowane osie MPA o nośności 

12 t. Wysokość pokładu to zaledwie 780 mm. 

Pojazd można wydłużyć w  razie potrzeby 

o  5,7 m. W  tego typu naczepie sieć CAN 

może zaprezentować wszystkie swoje zalety. 

Zawieszenie pomaga

Kolejną nowością jesieni 2017 jest oś pod-

noszona PowerUp z  czujnikami obciążenia 

do zawieszenia hydraulicznego fi rmy Noote-

boom. O  ile osie podnoszone od lat wystę-

pują w połączeniu z zawieszeniem pneuma-

tycznym, o tyle zastosowanie ich wraz z za-

Małe wielkiej wagi
Naczepy do ładunków ponadnormatywnych są podatne na udoskonalenia, a znacznym 
ułatwieniem w pracy mogą być nawet drobne z pozoru, pomysłowe rozwiązania. 

Oś podnoszona PowerUp z czujnikami obciążenia do zawieszenia 
hydraulicznego firmy Nooteboom oferuje funkcje ułatwiające ruszenie 
obciążonym zestawem oraz zapobiegające przeciążeniu osi. 

Sieć CAN zapewnia wygodne i precyzyjne sterowanie. 
Wyposażona w nią naczepa Goldhofer MPA 4 
zadebiutowała jesienią 2017 na targach Solutrans. 

Oś wahliwa PA-X wyróżniająca się skokiem zawieszenia 
600 mm jest teraz dostępna z uniwersalnymi naczepami 

Faymonville CombiMAX, czyniąc je jeszcze bardziej 
wszechstronnymi. 
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wieszeniem hydraulicznym było do tej pory 

problematyczne. Podstawą PowerUp jest in-

teligentny sterownik hydrauliczny, połączo-

ny z oprogramowaniem opracowanym przez 

Nooteboom. Dzięki tej osi również użyt-

kownicy pojazdów z  zawieszeniem hydrau-

licznym mogą czerpać korzyści, wynikające 

z możliwości uniesienia osi i w sprzyjających 

warunkach polepszyć manewrowość zesta-

wu, zmniejszyć zużycie opon i zużycie pali-

wa. Oś PowerUp wyposażona jest ponadto 

w system pomocy przy ruszaniu, który – jako 

opcja – może być sterowany z  kabiny. Sys-

tem unosi oś lub osie naczepy znajdujące się 

w sąsiedztwie osi ciągnika siodłowego. W ten 

sposób oś napędzana zostaje dociążona i ze-

staw może łatwiej ruszyć z  miejsca. System 

wyłącza się (opuszcza osie) po przekroczeniu 

prędkości 20 km/h. 

Ponadto moduł PowerUp uniemożliwia 

jazdę ze zbyt dużym obciążeniem osi. W ten 

sposób chroni przed przeciążeniem zarów-

no naczepę, jak i nawierzchnię drogi. Kiedy 

Naczepa Nooteboom Manoovr typu MPL-97-06 może z powodzeniem zastąpić typowe pojazdy do transportu 
balastu dźwigu, a dzięki nisko położonej podłodze jest bardziej stabilna. 

Wyznaczamy 
kierunek

• Już teraz dostępne w sieci dystrybucji 

JOST – www.jost-polska.pl

• Gwarantowana jakość OEM

Bezpiecznie i łatwo dzięki JOST

Z jednego źródła: 

Oryginalne części zamienne 

do osi naczepowych 

Mercedes-Benz i JOST

www.jost-axle-systems.com

Engineered by

Mercedes-Benz

 Original 

Axle Parts
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maksymalne dopuszczalne obciążenie osi 

zostanie przekroczone, PowerUp automa-

tycznie opuści jedną lub więcej osi. Funk-

cja automatycznego opuszczania osi działa 

tylko, gdy naczepa się porusza, co eliminuje 

ryzyko ugrzęźnięcia zestawu na niestabil-

nym podłożu. 

Oś podnoszona PowerUp może być za-

montowana we wszystkich naczepach Noote-

boom wyposażonych w  zawieszenie hy-

drauliczne: Multitrailers, dłużycowych Te-

letrailers, balastowych Balasttrailers oraz 

wyposażonych w  zagłębienie Eurotrailers. 

PowerUp może być również zamontowa-

ny w naczepach Nooteboom, które są już 

w eksploatacji. 

W czerwcu 2017 r. do programu produk-

cyjnego dołączyła naczepa z rodziny Mano-

ovr typu MPL-97-06 z  osiami wahliwymi. 

Naczepa ma pokład na wysokości 780 mm, 

a maksymalny nacisk na linię osi wynosi 12 t.

Może być z  powodzeniem używana do 

transportu balastów dźwigowych. Ma wy-

soką ładowność, a  nisko położony pokład 

zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Sztywna 

rama z  centralnym dźwigarem zapobiega 

uginaniu się podłogi. Pojazdem tym łatwo 

jest również manewrować. Naczepa MPL-

97-06 stanowi alternatywę dla bardziej ty-

powych naczep balastowych Balasttrailers 

z  płaskim pokładem znajdującym się na 

wysokości siodła ciągnika. 

Duży skok

W  kwietniu 2017 r. fi rma Faymonville 

przejęła włoską fi rmę Industrie Cometto 

S.p.A., specjalizującą się w  produkcji mo-

dułów samobieżnych. W  ten sposób po-

większyła swoją ofertę, ale jak zapewnia na 

współpracy skorzystają obie strony oraz ich 

klienci. Cometto zaadaptuje system zarzą-

dzania jakością stosowany przez Faymo-

nville’a nie tylko do produkcji, ale również 

przy pracach badawczo-rozwojowych oraz 

obsłudze posprzedażnej, w  tym w  dosta-

Broshuis zapowiada wprowadzenie do szerokiej 
gamy pojazdów osi wahliwych PL2 o skoku zawieszenia 
600 mm. Umożliwiają one  jazdę z pokładem 
opuszczonym na minimalną wysokość 810 mm. 

wach części zamiennych. „Rezultatem będą 

większe moce produkcyjne i wyższa jakość. 

To przejęcie istotnie wzmocni naszą pozycję 

na rynku” – powiedział Alain Faymonville, 

prezes Grupy Faymonville. 

Jednocześnie Faymonville stale wzboga-

ca gamę swoich pojazdów. Jedyna w swoim 

rodzaju oś wahliwa PA-X wyróżniająca się 

skokiem zawieszenia 600 mm jest dostępna 

z  uniwersalnymi naczepami CombiMAX, 

co dodatkowo zwiększa ich wszechstron-

ność i  ułatwia przystosowanie do potrzeb 

użytkowników. Osie PA-X mogą być za-

równo przy wózku przednim, jak i tylnym. 

Całkowicie obniżona naczepa ma ciągłą 

wysokość załadunkową 790 mm. Ma zop-

tymalizowaną masę własną i  wyróżnia się 

łatwością obsługi. Dostępne szerokości to: 

2540, 2850 oraz 3000 mm. 

Broshuis także zapowiada wprowadze-

nie do szerokiej gamy swoich pojazdów osi 

wahliwych o skoku zawieszenia 600 mm. Są 

to osie typu PL2 skonstruowane we współ-

pracy z  BPW. Umożliwiają jazdę z  pokła-

dem opuszczonym na minimalną wysokość 

810 mm. Linia osi ma maksymalną no-

śność 12 t. Pojazdy z osiami PL2 znalazły już 

uznanie w  oczach holenderskiej marynarki 

wojennej, m.in. w związku z przewidywaną 

niezawodnością związaną z ich cechami kon-

strukcyjnymi, przede wszystkim umieszcze-

nie siłowników hamulcowych relatywnie wy-

soko, dzięki czemu są one lepiej chronione. 

Ponieważ zapotrzebowanie na przewo-

zy ponadnormatywne będzie rosło, można 

spodziewać się dalszych udogodnień, któ-

re będą podnosić funkcjonalność specja-

listycznych pojazdów. Ogromne rezerwy 

nadal tkwią w  cyfryzacji sterowania, choć 

w  związku z  trudnymi warunkami eksplo-

atacji zestawów do „gabarytów” barierą do 

pokonania może być zapewnienie elektroni-

ce wystarczającej niezawodności. ▐

Michał Kij
Fot. Broshuis, Faymonville, 

Goldhofer, Nooteboom

Eksperci Scanii stale pracują nad zmniejsze-
niem emisji gazów cieplarnianych związanych 
z pracą pojazdów ciężarowych, co ma związek 
z realizację celów wyznaczonych na paryskim 
szczycie klimatycznym. 

„Opracowaliśmy długoterminową wizję dzia-
łalności naszej organizacji, która jest neutralna 
dla klimatu. Stawiamy przed sobą wyzwanie re-
dukcji emisji CO2 o 50% do 2025 r. we wszyst-
kich naszych globalnych operacjach” – podkre-
śla Ruthger de Vries, wiceprezes wykonawczy 
i dyrektor produkcji i logistyki w Scanii. 

Cele te zostaną osiągnie poprzez dalszą opty-
malizację procesów produkcyjnych, jeszcze lep-
sze wykorzystywanie energii oraz przestawienie 
się na pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych. 
W 2017 r. eksperci Scanii zapowiedzieli, że do 
2020 r. będzie z nich pochodzić cała wykorzy-
stywana w firmie energia elektryczna. 

Codziennie w ramach Scanii przeprowadza-
ne są różne operacje logistyczne. Dlatego drugi 
z postawionych celów jest związany z rolą firmy, 
jako ważnego zleceniodawcy transportu. 

„Każdego dnia rozmawiamy z naszymi klien-
tami o najbardziej przyjaznych dla środowiska 
rozwiązaniach w prowadzonej przez nich działal-
ności transportowej. Nasze własne operacje logi-
styczne są w dużej mierze praktycznym laborato-
rium, w którym rozwiązania te są testowane oraz 
rozwijane nowe możliwości. Będąc znaczącym 
zleceniodawcą transportu w naturalny sposób 
staramy się stanowić punkt odniesienia dla bran-
ży i zobowiązujemy się do znacznego zmniejsze-
nia śladu węglowego” – dodaje Ruthger de Vries.

Przyjmując model, w którym redukcja CO2 
ma tę samą wagę, co koszt przy wyborze 
rozwiązania transportowego, inżynierowie ze 
Scanii dążą do ograniczenia emisji wynikającej 
z operacji logistycznych i transportu lądowego 
w Europie i Ameryce Łacińskiej również o 50% 
do 2025 r. ▐

Fot. Scania

 O połowę mniej CO2

Do 2025 remisja tlenków węgla 
związana z działalnością Scanii 
zostanie zredukowana w skali 
globalnej o połowę. 

www.truck-van.pl
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Producenci rozwiązań transportowych 

cały czas pracują nad dostarczaniem 

jeszcze lepszych zabudów, które będą 

w stanie spełnić nie tylko wysokie wymagania 

wykonawców, ale także pomóc im w  prze-

strzeganiu przepisów drogowych obowiązują-

cych w poszczególnych państwach. Doskona-

le tę fi lozofi ę rozumie Fliegl, który ma bardzo 

szeroką ofertę dla branży budowlanej. 

Niemiecka jakość 

Fliegl w działaniach pod kątem branży bu-

dowlanej skupia się na produkcji zabudów 

pozwalających przewozić dużo większe ilości 

materiału w  stosunku do konkurencyjnych 

produktów. Klucz tkwi w bardzo niskiej masie 

wywrotek, naczep i przyczep. Drugą kwestią 

jest wytrzymałość konstrukcji. Żaden przed-

siębiorca nie może sobie pozwolić na częstą 

wymianę środków transportu, dlatego jakość 

zabudów ma w tej branży ogromne znaczenie. 

Budowlanka potrzebuje transportu drogo-

wego nie tylko w  zakresie sypkich materia-

łów. Fliegl ma kilka ciekawych propozycji do 

przewozu maszyn i  urządzeń budowlanych. 

Oprócz całej serii naczep niskopodwoziowych 

standardowych 3-osiowych po specjalistyczne 

6-osiowe, posiada także przyczepy mające od 

jednej do czterech osi.

Fliegl DTS 300 to przyczepa 3-osiowa, wy-

konana w technologii niskopodłogowej. Kon-

strukcja jest oparta na osiach SAF/BPW, ma 

zawieszenie mechaniczne i hamulce bębnowe. 

Przestrzeń ładunkowa może zostać poszerzo-

na do 3 m. Oczywiście w komplecie są także 

najazdy i  uchwyty do mocowania ładunku 

przystosowane do przytwierdzania maszyn 

budowlanych. Rama jest całkowicie ocyn-

kowana. DTS 300 występuje także w  wersji 

z  prostą, wydłużoną podłogą. Długość prze-

strzeni załadunkowej wynosi tu aż 8,1 m, 

opcjonalnie nawet do 10 m.

Bez ograniczeń

Fliegl ma także propozycję dwuosiową. Jest 

to przyczepa TPS 118 w  wersji tandem z  alu-

miniową burtą o wysokości 40 cm. Długość po-

wierzchni ładunkowej wynosi od 4,5 do 5,5 m,

a szerokość 2,48 m. Zawieszenie zostało wspar-

te na resorach. Ważną cechą tej przyczepy jest 

regulowana w  szerokim zakresie wysokość 

sprzęgu: od 700 do 950 mm. Masa całkowita 

TPS 118 wynosi 11 800 kg, masa własna 3100 

kg, a ładowność aż 8700 kg. Przyczepa jest także 

dostępna w  wersji wywrotki trójstronnej TSK 

118 – wówczas wysokość burt zwiększa się do 

500 mm (istnieje możliwość dzielenia burty tyl-

nej), długość powierzchni ładunkowej wynosi 

od 4,5 do 5,5 m, a szerokość 2,42 m. W specjal-

nej wersji TPS Bau Tridem przyczepa osiąga 

imponującą masę całkowitą na poziomie 30 ton. 

Uzupełnieniem gamy produktów stworzo-

nych specjalnie z  myślą o  branży budowlanej 

jest seria przyczep TTS. Mają one ładowność 

od 4100 do 8500 kg. Wyróżnia je szerokość we-

wnętrzna wynosząca 2050 mm. Standardowe 

rozwiązania innych producentów mają ograni-

czenie szerokości do 1950 mm, co uniemożliwia 

transport wielu maszyn budowlanych. W przy-

padku Fliegla ta bariera już nie obowiązuje. 

Fliegl bez wątpienia traktuje branżę budow-

laną bardzo poważnie. Lista dedykowanych jej 

propozycji jest optymalna i  dostosowana do 

różnych potrzeb przedsiębiorców. Ważne jest 

to, że Fliegl, którego przedstawicielem w Pol-

sce jest fi rma Lux-Truck, konsekwentnie sta-

wia na obniżanie masy swoich zabudów, przez 

co zwiększa się produktywność pracy, obniża 

zużycie paliwa oraz poprawia stan naszych 

dróg. Bardzo wysoką jakość możemy już trak-

tować jak standard wyposażenia. ▐

Fot. Fliegl

Fliegl wynosi transport 
na wyższy poziom
Branża budowlana bez transportu 
drogowego nie istnieje. 
Widać to na każdym kroku – zarówno 
podczas przewożenia materiałów, 
jak i samych maszyn. 

Dwuosiowa przyczepa TPS 118 z aluminiową burtą o wysokości 40 cm. Długość 
powierzchni ładunkowej wynosi od 4,5 do 5,5 m, a szerokość 2,48 m. Można w niej 

regulować wysokość sprzęgu w szerokim zakresie: od 700 do 950 mm. 

Przyczepy TTS mają ładowność od 4100 
do 8500 kg. Wyróżnia je szerokość wewnętrzna 
wynosząca 2050 mm. 

Przyczepa trójstronna TSK 118. Wysokość burt zwiększa się do 500 mm 
(istnieje możliwość dzielenia burty tylnej), długość powierzchni ładunkowej 
wynosi od 4,5 do 5,5 m, a szerokość 2,42 m.

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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ściowych materiału i  szybszą produkcję. Dla 

klienta ostatecznego oznacza z  kolei lżejszy 

i tańszy produkt oraz krótszy termin realiza-

cji. Reasumując: wykorzystanie materiałów 

wysokiej jakości umożliwia stały rozwój inno-

wacyjnych rozwiązań pozwalający na zapew-

nienie klientom w  tej samej cenie lepszych 

produktów pod kątem jakości i wagi.

Jakie znaczenie dla producentów na-

czep i zabudów samowyładowczych ma 

ścisła współpraca z producentem stali? 

Współpraca z producentem stali jest dla 

nas kluczowa i  szczególnie ważna na eta-

pie tworzenia prototypów, bez których nie 

byłoby możliwe dostarczanie klientom no-

Nad jakimi projektami obecnie pracuje-

cie wspólnie z SSAB?

Posługując się konkretnymi przykłada-

mi, przytoczyć można niedawno opraco-

wany projekt nowej zabudowy kopalnianej 

KH-Kipper (W1MV), w  której w  świetny 

sposób wykorzystano sprężyste właściwo-

ści stali Hardox. Dodatkowych wzmocnień 

w postaci profi li poprzecznych w zabudowach 

KH-Kipper nie stosuje się z  reguły już od 

dawna. Mniejsza liczba lub całkowity ich brak 

niesie za sobą obniżenie masy zabudowy oraz 

mniej połączeń spawanych, a  więc mniejsze 

odkształcenia. To z kolei w znacznym stopniu 

podnosi jakość i trwałość produktu. Podłoga 

w  zabudowie WM1V kiedyś była wykony-

wana z 3 warstw: stali i gumy amortyzującej, 

teraz – wykonuje się ją z jednej warstwy stali 

Hardox. Pomimo prostszej konstrukcji pod-

łogi, energia kinetyczna uderzeń towarzyszą-

cych załadunkowi odłamków skalnych o du-

żej frakcji jest doskonale rozpraszana.

Obecnie pracujemy nad unowocześnie-

niem tradycyjnej kwadratowej wywrotki 

W1C, tak popularnej na rynku rosyjskim 

i w krajach Afryki. O szczegółach będziemy 

informować wkrótce.

Dziękujemy za rozmowę.

Fot. KH-Kipper

» Wykorzystanie materiałów wysokiej jakości 
umożliwia stały rozwój innowacyjnych rozwiązań 

pozwalający na zapewnienie klientom w tej samej cenie 
lepszych produktów pod kątem jakości i wagi «

LżejszeLżejsze  
i wytrzymalszei wytrzymalsze
Jaka stal jest dzisiaj najbardziej Jaka stal jest dzisiaj najbardziej 
pożądana przez konstruktorów pojazdów pożądana przez konstruktorów pojazdów 
samowyładowczych – pytamy samowyładowczych – pytamy 
Sławomira Bernikera, dyrektora technicznego Sławomira Bernikera, dyrektora technicznego 
KH-Kipper Sp. z o.o.KH-Kipper Sp. z o.o.

tów o  bardziej skomplikowanych kształtach 

i  lepiej dostosowanych do danej konstruk-

cji. Dla producenta zabudów takich jak 

KH-Kipper zastosowanie cieńszych materia-

łów w postaci Hardox i Strenx oznacza zwykle 

mniej spawania, mniej tzw. wtrącenia ciepła, 

a zatem zachowanie właściwości wytrzymało-

wych rozwiązań. W praktyce mamy dostęp 

do szerokiego know-how SSAB: najnowszej 

wiedzy produktowej producenta, praktyk 

warsztatowych, pierwszeństwo dostępu do 

poznania nowych innowacyjnych sposobów 

projektowania, wsparcie w  rozwiązywaniu 

problemów serwisowych. 

Jaką stal stosujecie przy konstruowaniu 

swoich pojazdów? W  jakich przypad-

kach, jaki rodzaj ma zastosowanie? 

Większość zabudów KH-Kipper powstaje 

z takich materiałów, jak Hardox czy Strenx 

dostarczanych przez szwedzką hutę SSAB. 

Generalnie stale te stosujemy wszędzie tam, 

gdzie ważna jest waga i wytrzymałość, czyli 

zarówno w zabudowach na większych 5- lub 

4-osiowych podwoziach, jak i w tych mniej-

szych – 2-osiowych. Rynkiem samochodów 

użytkowych niezmiennie od wielu lat rządzi 

dążenie do zmniejszenia wagi zabudów przy 

jednoczesnym zachowaniu ich trwałości. 

Mniejsza masa pociąga za sobą teoretycznie 

zmniejszenie sztywności i  wytrzymałości. 

Aby to zrekompensować, zabudowy są dziś 

projektowane z  coraz lepszych materiałów. 

Wytrzymałość nowoczesnych stali umożli-

wia stosowanie cieńszych blach, a przez to 

uzyskanie lżejszych konstrukcji. 

Na co zwracacie uwagę przy wyborze 

materiału? 

Pomimo znacznie wyższych parametrów 

wytrzymałościowych w  porównaniu do in-

nych popularnie stosowanych stali, Strenx 

jest łatwa w  obróbce. Dzięki temu umożli-

wia projektowanie i  wytwarzanie elemen-

www.truck-van.pl
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System ostrzegawczy ko-

rzysta z  zamontowanej na

zewnątrz kompaktowej an-

teny, która jest połączona z zain-

stalowanym w  kabinie wyświe-

tlaczem wyposażonym w czytel-

ne dźwiękowe i  świetlne urzą-

dzenia kontrolne. Moduł pra-

cujący pod napięciem 12÷24 V

jest łatwy do zamontowania 

zarówno w  nowych pojazdach, 

jak i używanych, zazwyczaj wy-

wrotkach i dźwigach.

Zamontowany w kabinie wy-

świetlacz o rozmiarach 130 × 35 

× 25 mm zajmuje bardzo mało 

miejsca i  emituje intensywne 

czerwone światło LED oraz wy-

daje dźwięk brzęczyka o natęże-

niu 85 dB, gdy wysokie napięcie 

zostanie stwierdzone w obrębie 

wstępnie ustalonego dystansu 

(do 100 m). Antena ma długość 

235 mm i waży tylko 60 g.

Urządzenie aktywuje się po 

załączeniu przystawki odbioru 

mocy i  monitoruje ewentualne 

zagrożenia elektryczne, aby ogra-

niczyć ryzyko wypadków. ▐

Fot. Jost

Pod napięciemPod napięciem

Jost, producent 
siłowników wywrotu oraz układów hydraulicznych 
marki Edbro, ma w swojej ofercie system 
ostrzegający przed wysokim napięciem HVA02 
(High Voltage Alert) zaprojektowany, 
aby chronić kierowców i sprzęt przez kontaktem
z linią wysokiego napięcia i innymi 
ewentualnymi zagrożeniami elektrycznymi.

Jost, producent
siłowników wywrotu oraz układów hydrauliczny

Wykrywanie 
wysokiego 
napięcia

Wskaźnik 
alarmu

Przycisk 
wyciszania 
alarmu

Wskaźnik zasilania LED

Wykrywanie 
wysokiego napięcia

Wskaźnik siły sygnału

Diody LED

www.truck-van.pl
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Najnowsze wywrotki Schmitz Cargo-

bull są jeszcze lepiej przystosowane 

do swoich zadań. Zastosowano też 

kilka pomysłowych rozwiązań ułatwiają-

cych ich użytkowanie. 

Lekko

Wywrotka S.KI Volume AK z ramą w for-

mie „łabędziej szyi” odpowiada na rosnące 

zapotrzebowanie rolnictwa na lekkie pojaz-

dy o dużej objętości skrzyni, przeznaczone 

do transportu płodów rolnych. Występu-

je w  wersjach o  objętości od 45 do 59 m3. 

W porównaniu ze standardowym pojazdem 

ma mniejszą o 160 mm wysokość załadun-

ku oraz jest nawet o 150 kg lżejsza. Dzięki 

temu można ją załadować wygodniej i szyb-

ciej. Ponadto obniżony środek ciężkości 

korzystnie wpływa na stabilność pojazdu. 

Zmniejszona wysokość całkowita ułatwia 

poruszanie się po terenie gospodarstw rol-

nych i punktów skupu, a także podjechanie 

pod silos. 

W cieple

W  pojazdach przeznaczonych do budo-

wy dróg Schmitz Cargobull oferuje obec-

nie ulepszoną izolację termiczną okrągłych 

muld stalowych. Jednocześnie projektantom 

udało się zmniejszyć masę własną naczepy. 

Dzięki temu ładowność wzrosła o  200 kg 

w stosunku do naczepy wywrotki z okrągłą 

muldą stalową o pojemności 24 m3, typu SR 

7.2 o wysokości ściany 1460 mm. 

Izolacja ma nową strukturę. Materiał 

izolacyjny i blacha zewnętrzna nie są już ze 

sobą połączone, a  zatem możliwe stało się 

zastosowanie na ścianie bocznej izolacji seg-

mentowej. W razie uszkodzenia powstałego 

na przykład w wyniku najechania na pojazd 

przez ładowarkę, wymiana poszczególnych 

segmentów jest znacznie łatwiejsza. Izola-

cją jest wodoszczelna pianka elastomerowa. 

Zaletą konstrukcji segmentowej jest moż-

liwość prostego demontażu izolacji przed 

spawaniem muldy, co zapobiega powstaniu 

uszkodzeń izolacji. Ponadto nowa izolacja 

oferuje większą różnorodność wariantów, 

co dopasowuje tego typu naczepy do wymo-

gów różnych rynków europejskich. 

Okrągła mulda stalowa i izolacja termicz-

na jest dostępna w pojazdach SR 7.2 o obję-

tości 24 i  27 m3 (wysokość konstrukcyjna: 

1460 i  1660 mm) oraz SR 8.2 o  objętości 

27 m3 (1460 mm). W zależności od potrzeb, 

typ podłóg i  ścian bocznych można łączyć 

ze sobą w dowolny sposób (ściany boczne: 

3,2 / 4,0 / 5,0 mm, dna: 4,0 / 5,0 / 6,0 mm).

Na jubileusz

Po udanym wprowadzeniu pakietu Exe-

cutive do chłodni i  naczep kurtynowych, 

Schmitz Cargobull oferuje go obecnie tak-

że w naczepach samowyładowczych. Pakiet 

obejmuje elementy wyposażenia i  usługi 

serwisowe. Zapewnia przewidywalne kosz-

ty, przyczynia się do ograniczenia przesto-

jów oraz utrzymania wysokiej wartości po-

jazdu. 

Pakietem Executive mogą być objęte lek-

kie naczepy samowyładowcze ze skrzynią 

stalową o objętości 21÷56 m3 lub aluminio-

wą o objętości 24÷59 m3. Ofertę uzupełnia-

ją lekkie, aluminiowe zbiorniki powietrza, 

system kontroli ciśnienia w oponach i układ 

telematyczny z usługą TrailerConnect-Info. 

Umowa serwisowa zawarta w pakiecie obej-

muje swoim zakresem także układ hydrau-

liczny. 

Z  okazji 125-lecia Schmitz Cargobull 

przygotował specjalny pakiet jubileuszowy 

o nazwie „Limited Edition 125 Years”. Ofer-

ta obejmuje ocynkowane ogniowo podwo-

zie z osiami Rotos i tylnymi lampami LED. 

W cenie zawarte jest ubezpieczenie AC na 

dwa lata. Pakiet jest dostępny dla różnego 

typu naczep Schmitz Cargobull. ▐

 Fot. Schmitz Cargobull

Wywrotki 
z dodatkami
Schmitz Cargobull 
stale wzbogaca swoje 
pojazdy o rozwiązania 
podnoszące funkcjonalność. 
Korzystają na tym również 
użytkownicy naczep 
samowyładowczych oraz 
wszyscy, którzy wraz 
z firmą zechcą świętować 
jej 125-lecie. 

Pakiet Executive jest również dostępny w wywrotkach. Obejmuje elementy 
wyposażenia i usługi serwisowe, zapewnia przewidywalne koszty, przyczynia się 
do ograniczenia przestojów oraz utrzymania wysokiej wartości pojazdu.

Wywrotka S.KI Volume AK z ramą w formie „łabędziej szyi” to lekki pojazd o dużej objętości skrzyni, 
przeznaczony do transportu płodów rolnych. Występuje w wersjach o objętości od 45 do 59 m3.
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Model wyróżnia się wy-

trzymałością, bogatym

wyposażeniem seryj-

nym i  rozbudowaną ofertą wy-

posażenia indywidualnego. Jak 

zapewnia producent, nacze-

pa charakteryzuje się niskimi 

kosztami eksploatacji i  dużą 

elastycznością użytkowania.

Z myślą o codziennych zała-

dunkach również w  sytuacjach 

ekstremalnych, a także o trans-

porcie ciężkich ładunków 

w  najróżniejszych warunkach 

panujących na drodze, do na-

czepy Kögel Cargo zaprojekto-

wano ramę o  wysokiej stabil-

ności, na której w przemyślany 

sposób rozmieszczono belki 

poprzeczne. Nośność podłogi 

przystosowanej do przenosze-

nia wysokich nacisków wóz-

ków widłowych dochodzi do 

7,2 tony. Kögel Cargo ma niską 

masę własną i  solidną zabu-

dowę. Dzięki dwóm wzdłuż-

nym profi lom dachowym przy 

otwartej bocznej plandece nie 

jest konieczne podparcie kłonic. 

W  wyposażeniu podstawowym 

masa własna naczepy wyno-

si około 6000 kg. Dzięki temu 

sprawdzi się w  przewozie cięż-

kich ładunków. 

Bezpieczeństwo

Pasy do mocowania ładun-

ku są seryjnie zintegrowane 

w  plandece dachowej, dzięki 

czemu przy otwartym dachu nie 

zwisają do wnętrza. Takie roz-

wiązanie eliminuje problem za-

haczania się pasów o znajdujący 

się w środku ładunek. Optymal-

ne zabezpieczenie ładunku jest 

możliwe dzięki zastosowaniu 

zewnętrznej perforowanej sta-

lowej ramy typu Vario-Fix wraz 

z 13 parami zaczepów, z których 

każdy może mieć opcjonalną 

wytrzymałość na siłę rozciąga-

jąca 4000 kg. Naczepa Cargo 

ma również certyfi kat zabez-

pieczenia ładunków wg normy 

DIN EN 12642 Code XL. 

Naczepa Cargo zaprezento-

wana podczas targów Commer-

cial Vehicle Show była wyposa-

żona w podłogę antypoślizgową, 

która jest dostępna jako opcja 

także w  innych typach naczep 

Kögel. Płyty podłogowe ze sklej-

ki zostały pokryte powłoką anty-

poślizgową, co znacznie ułatwia 

zabezpieczenie ładunku i  spra-

wia, że transport jest bezpiecz-

niejszy. Dzięki temu kierowca, 

spedytor i osoby przeładowujące 

oszczędzają czas, gdyż nie jest 

konieczne długie manipulowa-

nie matami antypoślizgowymi. 

Współczynnik tarcia posuwi-

stego rzędu 0,6 powłoki anty-

poślizgowej sprawia, że można 

zastosować mniej pasów mocu-

jących. To wszystko składa się 

na mniejszy nakład pracy przy 

mocowaniu ładunku. 

Elastyczność

Prezentowany model zo-

stał przystosowany do trans-

portu morskiego i  wodne-

go poprzez zastosowanie 

wyposażenia RoRo obejmują-

cego cztery pary pierścieni mo-

cujących o  wysokiej wytrzy-

małości i  nośności 12  000 kg

oraz oznakowanie zgodne 

z  normą DIN EN 29367-2.

Na wypadek większych ob-

ciążeń ściany czołowej po we-

wnętrznej stronie zastosowano 

powlekaną płytę zabezpieczjącą 

o  grubości 12  mm i  wysokości 

1250 mm. Ponadto prezentowa-

ny model został wyposażony we 

wzmocnione stalowe zderzaki, 

które dodatkowo zwiększają 

bezpieczeństwo. Całość wypo-

sażenia ochronnego uzupełnia 

gumowy zderzak przechodzący 

przez całą szerokość pośrodku 

płyty osłaniającej ramę.

Naczepa może też być wy-

posażona w  stalowy wspornik 

świateł, podnośnik pierwszej 

osi, wspomaganie najazdu na 

rampę, skrzynkę narzędziową, 

gumowy fartuch pod tylnym 

zderzakiem i wiele innych. 

W  naczepie Kögel Cargo cała 

rama pojazdu jest chroniona 

przed korozją przy użyciu tech-

nologii nanoceramicznej oraz 

powłoki KTL, a następnie pokry-

wana warstwą lakieru UV. ▐

Fot. Kögel

Wielozadaniowy długodystansowiec
Podczas targach Commercial Vehicle Show w Birmingham firma Kögel przedstawiła ofertę pojazdów
skierowanych do branży spedycyjnej i budowlanej. Między innymi pokazano naczepę Cargo. 
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Układ selektywnej redukcji katalitycz-

nej (SCR) jest powszechnie stosowa-

ny w dużych, europejskich pojazdach 

użytkowych z silnikami Diesla. Spotyka się 

go również w lżejszych samochodach, także 

osobowych. Jego zadaniem jest usuwanie 

szkodliwych tlenków azotu (NOx), będących 

składnikiem spalin. Czyni to, przekształca-

jąc je przy użyciu amoniaku (NH3) w  azot 

(N) i wodę (H2O). Źródłem amoniaku jest 

32,5-procentowy wodny roztwór mocznika, 

znany w naszej części świata pod handlową 

nazwą AdBlue. 

Mieszalnik znajduje się w  układzie wy-

dechowym w  sąsiedztwie wtryskiwacza 

AdBlue. Jego zadaniem jest dokładne roz-

prowadzenie cząsteczek amoniaku w  spa-

linach, celem ułatwienia redukcji tlenków 

azotu. 

Nowy mieszalnik jest produkowany przez 

Eberspächer Exhaust Technology i  znaczą-

co usprawnia funkcjonowanie katalizato-

ra. Składa się z  dwóch, głęboko tłoczonych 

elementów, które są ukształtowane tak, aby 

zapewnić skuteczne, równomierne wymie-

szanie amoniaku ze spalinami. Jednocześnie 

pozwala gazom swobodnie przepływać, co 

sprzyja zmniejszeniu zużycia AdBlue i prze-

ciwdziała tworzeniu się osadów nieprze-

reagowanego amoniaku, które wywołują 

przykry zapach. 

W  porównaniu z  poprzednią wersją, 

nowy mieszalnik ma bardziej zwartą i wy-

trzymalszą konstrukcję. W sekcji mieszania 

panuje bardzo wysoka temperatura, która 

ułatwia odparowanie wodnego roztworu 

mocznika. Dzięki temu już na wczesnym 

etapie rozpoczyna się redukcja tlenków azo-

tu, co podnosi sprawność katalizatora. 

W maju 2018 r. nowy mieszalnik wchodzi 

do fabrycznego wyposażenia samochodów 

osobowych jednego z czołowych, europejskich 

producentów. Z  łatwością może być przysto-

sowany do różnych typów wtryskiwaczy Ad-

Blue oraz dostępnej w  pojeździe przestrzeni 

montażowej. Może być używany w systemach 

utylizacji spalin różnych typów samochodów 

osobowych i pojazdów użytkowych. ▐

Fot. Eberspächer

Dobrze zmieszane
Eberspächer wprowadza do produkcji seryjnej nowy typ mieszalnika do układów SCR. 
Dzięki niemu katalizator działa bardziej wydajnie i jest mniej uciążliwy dla użytkownika. 

Nowy mieszalnik 
Eberspächer zapewnia 

skuteczne wymieszanie 
amoniaku ze spalinami 

i przyczynia się do 
zmniejszenia zużycia 

AdBlue. 

Wlot spalin Obudowa wtryskiwacza 
AdBlue

Katalizator 
utleniający (DOC)

Wylot spalin Komora 
mieszania

Katalizator SCR

Schemat katalizatora SCR wyposażonego w nowy mieszalnik Eberspächer 
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Rynek pojazdów ciężarowych w Euro-

pie na przestrzeni ostatnich 9 lat wy-

kazuje tendencje wzrostowe. Segment 

o dmc od 6 do 16 t jest dość stabilny i oscy-

luje wokół 50 000 pojazdów. Natomiast seg-

ment pojazdów ciężkich o dmc powyżej 16 t

w zeszłym roku zakończył się na poziomie 

306 000 szt. W tym roku przewidywany jest 

wzrost w tym segmencie do 320 000 pojaz-

dów. Na rynku europejskim w 2017 r. DAF 

zwiększył swoje udziały w segmencie pojaz-

dów o dmc od 6 do 15,9 t o 0,4%, uzyskując 

10,5% rynku i  ten trend wzrostowy ma się 

utrzymać również w tym roku. W przypad-

ku pojazdów ciężkich, o dmc powyżej 16 t 

udział w sprzedaży wyniósł 15,3%, co ozna-

cza spadek o 0,2%. W tym roku przewidy-

wany jest wzrost udziałów do 16,3%, co ma 

się wiązać z  większym zainteresowaniem 

zakupem „Ciężarówki Roku 2018”. 

Poza Europą DAF sprzedał w  minio-

nym roku 9019 pojazdów, o 76% więcej niż 

w 2016 r. W tym roku planowane dostawy 

mają wynieść 9500 szt. 

Na wszystkich frontach

Tytuł Truck of the Year znowu powędro-

wał do DAF-a. Tym razem, nietypowo, nie 

dotyczy konkretnego modelu, a całej gamy 

CF i XF. „Pierwszy raz w historii przyznano 

nagrodę całej linii produkcyjnej zarówno 

średniotonażowej, jak i pojazdów ciężkich” 

– podkreśla Maciej Taniewski, dyrektor za-

rządzający DAF Trucks Polska. 

Jury podczas oceny brało pod uwagę nie 

tylko innowacyjność rozwiązań i  komfort 

pracy – co jest szczególnie ważne teraz, 

gdy w  całej Europie brakuje kierowców, 

ale również bezpieczeństwo, właściwości 

jezdne, oszczędność paliwa, wpływ na śro-

dowisko oraz całkowity koszt eksploatacji 

pojazdu. 

„Ustanowiliśmy nowe standardy w spraw-

ności i  wydajności układu napędowego. 

Jako jedyni wprowadzając na rynek te nowe 

modele, mówiliśmy o realnych wartościach 

zużycia paliwa. Zgodnie z zapowiedzią, po-

jazdy te zużywają co najmniej o  7% mniej 

paliwa od poprzedników. Obniżyliśmy rów-

nież ich masę, w zależności od typu i kon-

fi guracji, od 100 do 800 kg i wydłużyliśmy 

interwały serwisowe do 200 000 km” – za-

pewnia Maciej Taniewski. 

Zmiany w serii CF i XF kosztowały ponad 

300 mln euro. 

Nie należy też zapominać o nowym mo-

delu LF, który wg deklaracji DAF-a ma o co 

najmniej 6% niższe zużycie paliwa. Przy-

czyniły się do tego innowacje w silniku i ze-

spole napędowym. Model ten jest też łatwy 

do zabudowy dzięki zastosowanym nowym 

modułom łączącym oraz oprogramowaniu, 

które ułatwia projektowanie kompletnego 

pojazdu. 

Nowe okno dystrybucyjne sprawia, że LF 

świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie 

widoczność jest ograniczona. Pojawiła się 

też specjalna wersja tego modelu do mia-

sta – LF City z  nowym silnikiem Paccar 

PX-4, który doskonale radzi sobie w warun-

kach gęstego ruchu. 

Perspektywicznie

Pod koniec 2017 r. w  Westerlo zosta-

ła otwarta nowa lakiernia. Jak podkreśla 

Maciej Taniewski, to jedna z najnowocze-

śniejszych lakierni w  branży. Dzięki tej 

inwestycji można teraz lakierować po-

jazdy, korzystając z kilkukrotnie większej 

palety barw. Istotnym czynnikiem przy 

budowie lakierni była również ochrona 

środowiska. 

Pasmo 
sukcesów
Tytuł Truck of the Year 
2018 dla gamy CF i XF 
– tak zakończył się rok 
2017 dla marki DAF. Ale 
to nie koniec. Ponad 9000 
pojazdów dostarczonych 
na rynki pozaeuropejskie, 
4500 sprzedanych silników, 
rekordowa sprzedaż części 
zamiennych oraz usług 
finansowych. W Polsce 
zarejestrowano ponad 5000 
pojazdów DAF.

Rocznicowa edycja DAF-a ma bardzo bogate wyposażenie, w tym m.in. pneumatyczne zawieszenie kabiny 
Super Space Cab ze wszystkimi zewnętrznymi częściami w kolorze kabiny, reflektory LED, świetliki, światła 
przeciwmgielne i doświetlające zakręty, duży spojler dachowy i osłony międzyosiowe oraz felgi aluminiowe 
Alcoa. Na dachu kabiny zamontowane są klaksony pneumatyczne. 

Wręczenie nagrody „2018 DAF International Dealer of the Year”. 
Na zdjęciu od lewej: Richard Zink, dyrektor marketingu i sprze-
daży DAF Trucks, Jarosław Szymkowiak i Klaas Elema 
z ESA Trucks Polska Sp. z o.o. oraz Preston Feight, prezes DAF-a. 
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Kolejna inwestycja roku 2017 dotyczy 

fabryki silników w  Eindhoven. Stworzono 

nową, całkowicie zautomatyzowaną linię, 

gdzie są produkowane silniki MX-11. Po-

zwoliło to zwiększyć moce produkcyjne sil-

ników, które służą nie tylko do napędzania 

ciężarówek DAF, ale również są wykorzysty-

wane przez innych producentów pojazdów 

na całym świecie.

W  ciągu ostatnich 5 lat DAF zainwe-

stował w  rozwój 530 mln euro, w  tym 

110 mln pochłonęły prace nad układem 

napędowym, 200 mln euro kosztował 

rozwój pojazdów, a 220 mln euro – inwe-

stycje operacyjne. W  najbliższej pięcio-

latce kwota na inwestycje ma się prawie 

podwoić. Do 2022 r. DAF zainwestuje 

957 mln euro, w tym najwięcej w pojazdy 

– 525 mln euro. 

Numer 1

W  Polsce udział marki DAF w  sprze-

daży pojazdów o dmc powyżej 16 t wzrósł 

w 2017 roku do 19,8%. „2017 był kolejnym 

rokiem umacniania pozycji marki DAF we 

wszystkich głównych segmentach polskie-

go rynku” – komentuje Maciej Taniewski. 

– W transporcie długodystansowym, dzięki 

nowemu XF większość polskich fl ot umie-

ściła markę DAF na liście preferowanych 

dostawców.”

DAF sprzedał 5009 pojazdów, co oznacza, 

że 2017 był najlepszym rokiem pod wzglę-

dem wolumenu dostaw w historii tej marki 

w Polsce. Pierwszy raz w naszym kraju jed-

na marka przekroczyła próg 5000 dostaw 

ciężarówek o dmc powyżej 16 t. 

DAF Trucks Polska zakończył rok 2017 

na trzecim miejscu w  Europie, pod wzglę-

dem liczby złożonych zamówień na nowe 

pojazdy. Polscy klienci kupili 10% całej 

produkcji fabryki w  Eindhoven. Sprzedaż 

kontraktów serwisowych DAF Multisup-

port osiągnęła rekordową liczbę 2446 sztuk 

(wobec 2362 sztuk w roku 2016), co stano-

wi 48,4% udział w dostawach DAF i wzrost 

o 3,5%. Znacznie wzrósł udział kontraktów 

FullCare (zawiera naprawy i obsługi całego 

pojazdu bez żadnych wyłączeń) z  24,3% 

w  2016 do 41% w  roku 2017. Wynik 1225 

sfi nansowanych pojazdów to kolejny rekord 

w  pięcioletniej historii działalności Pac-

car Financial Polska, co przełożyło się na 

22,5% udziału w całkowitej sprzedaży DAF 

w Polsce. To trzeci wynik w Europie. Kolej-

ne rekordy to sprzedaż części na poziomie 

46 mln euro, z  czego 26,3% przypada na 

części dostępne w ramach katalogu TRP.

W  roku 2017 fi rma DAF kontynuowała 

też akcję szkolenia kierowców w  ramach 

programu DAF EcoDrive+. Każdy klient 

odbierający nowy pojazd serii CF i XF mógł 

skorzystać z  nieodpłatnego przeszkolenia 

jednego kierowcy z  ekonomicznej jazdy. 

W  ten sposób przeszkolono 2360 kierow-

ców, co przyczyniło się do poprawy wyni-

ków zużycia paliwa o  9,8%, jednocześnie 

zwiększając średnią prędkość przejazdu 

o ponad 1%. 

Powody do zadowolenia mają również 

dilerzy DAF-a. Spółka ESA Trucks Pol-

ska zdobyła tytuł „2018 DAF International 

Dealer of the Year” za wybitne wyniki w za-

kresie sprzedaży pojazdów ciężarowych, 

części i usług fi nansowych, a także osiągnię-

ty rozwój i zadowolenie klientów. Natomiast 

DBK Sp. z  o.o. z  Olsztyna otrzymała tytuł 

„Paccar Parts Europe International Dealer 

of the Year” za dobre wyniki w  sprzedaży 

części zamiennych. 

W tym roku sieć dilerska ma się powięk-

szyć o trzy punkty: DBK Suwałki, ESA Zgo-

rzelec i Wanicki Kielce. Powstanie też szósty 

już sklep TRP – TB Wieluń.

Na ten rok DAF zapowiada również 

wiele atrakcji związanych z  markę. Przede 

wszystkim uroczystości z  okazji 90. uro-

dzin. Z  tej okazji powstała limitowana 

wersja XF-a  z  bogatym pakietem wyposa-

żenia, unikatowymi pasami i  subtelnymi 

detalami wzbogacającymi styl ciężarówki. 

Aby podkreślić jej ekskluzywny charakter, 

została wyposażona w  kabinę Super Space 

Cab i  najmocniejszy silnik Paccar MX-13 

o mocy 530 KM. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. DAF

Nowa lakiernia umożliwia lakierowanie na jeden z 3000 kolorów. 
Możliwości produkcyjne nowego zakładu sięgają 300 kabin 
dziennie, co daje 70 000 kabin rocznie. Stanowi to wzrost o 50% 
w stosunku do dotychczasowej lakierni. 

Tytuł „Paccar Parts Europe International Dealer of the Year” trafił w tym 
roku do Grupy DBK. Preston Feight, prezes firmy DAF (z lewej) ze Stefanem 
Goversem z DBK, Dickiem Leekiem, dyrektorem Paccar Parts oraz 
Richardem Zinkiem, dyrektorem marketingu i sprzedaży DAF Trucks. 
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Według danych Polskie-

go Związku Przemy-

słu Motoryzacyjnego 

(PZPM) w  stosunku do 2016 

wzrost był niewielki, zaledwie 

2%, ale oznaczał, że padł ko-

lejny rekord i  przekroczona 

została bariera 60  000 sztuk 

rocznie. Rynek ustabilizował 

się po gwałtownych, kilkuna-

stoprocentowych wzrostach 

w  2015 r. (53  285 samocho-

dów i  wzrost 16,9% w  stosun-

ku do 2014) i 2016 (59 812 aut 

i  wzrost 12,3%). Czy oznacza 

to, że w  nadchodzącym roku 

sukcesem będzie już nie kolejny 

wzrost, a  utrzymanie dotych-

czasowego poziomu? Wyniki 

stycznia i lutego są nadspodzie-

wanie optymistyczne. W  sto-

sunku do analogicznych mie-

sięcy 2017 r. liczba rejestracji 

zwiększyła się o 13,9%. 

Najlepsi od lat

Liderem w  Polsce niezmien-

nie pozostaje Fiat, choć zanoto-

wał spadek sprzedaży i udziału 

w  rynku drugi rok z  rzędu. 

W  2017 dostarczył 11  322 sa-

mochody, gdy w 2016 – 11 729, 

a  w  2015 – 12  014. Atutem 

marki jest gęsta sieć sprzedaży, 

z  której wydzielono strukturę 

Fiat Professional zajmującą się 

wyłącznie lekkimi samochoda-

mi użytkowymi. Prowadzi to do 

lepszego poznania potrzeb na-

bywców i szybszego reagowania 

na nie. Znaczenie ma również 

bogata gama, w  której najważ-

niejszą pozycję zajmuje Duca-

to – pod wieloma względami 

wzorcowy dostawczak początku 

XXI wieku. Ma przedni napęd, 

jest wygodny i  wyposażony 

w  mocne i  oszczędne silniki. 

Producent zapewnia o  niskim 

całkowitym koszcie posiadania 

(TCO – Total Cost of Owner-

ship), pod którym może kryć 

się zarówno niezawodności, jak 

i niskie koszty napraw. 

Podobnie jak w  poprzednich 

latach drugie miejsce należy do 

Renault – 8529 zarejestrowanych 

samochodów. Marka także za-

notowała spadek liczby dostar-

czonych pojazdów, ale zaledwie 

o  0,3%. Wcześniej miała silne, 

dwucyfrowe wzrosty (11,9% 

w  2016, 20,8% w  2015, 28,9% 

w  2014). Jej przebojem jest Ma-

ster, który należy do najchęt-

niej wybieranych samochodów 

w  szybkich przewozach mię-

dzynarodowych. W  odbywają-

cym się na podobnych zasadach 

transporcie osób ceniony jest 

Trafi c. Do zalet obu modeli nale-

ży niezawodny układ napędowy. 

Ponadto Master z wyjątkowo ob-

szerną kabiną i spłaszczoną tabli-

cą rozdzielczą ułatwiającą poru-

szanie się w środku rzeczywiście 

stwarza dobre warunki do jazdy 

na długich dystansach. Po Maste-

ry można udać się do osobowego, 

„żółtego” Renault lub „czerwone-

go” Renault Trucks, co dobrze 

wpływa na ożywienie popytu. 

Wyprzedzanie

Trzecie miejsce zajął Ford, 

który w  2016 r. zepchnął 

Wysokie 
tempo
W 2017 r. po raz kolejny wzrosła liczba 
rejestracji nowych samochodów dostawczych 
o dmc do 3,5 t. Polski rynek wchłonął 
w ubiegłym roku 60 990 takich pojazdów. 

Dacia Dokker okazała się wielkim sukcesem rumuńskiej marki, 
ma bowiem te same zalety, co inne jej modele. Niska cena wsparta 

jest walorami praktycznymi. 

Najpopularniejszym samochodem dostawczym w Polsce 
jest Fiat Ducato, jednak w 2017 r. udział marki w rynku znów 
nieznacznie spadł. 

Volkswagen od lat utrzymuje stabilną pozycję w sprzedaży, blisko 
Mercedesa.  Konkurencja się zaostrza, ruszyła już małoseryjna 
produkcja e-Craftera, a Mercedes zaprezentował analogiczny 
wariant nowego Sprintera. 

Najlepiej sprzedającym się modelem Peugeota jest Boxter, 
bliźniak Ducato. Partner pozostaje ostatnio w tyle, ale u progu 
czeka nowa generacja tego modelu. 
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z  niego francuskiego Peugeot. 

W 2017 dostarczył 6428 samo-

chodów, czyli o 5,5% więcej niż 

rok wcześniej. Ford zwiększał 

w  ostatnich latach sprzedaż 

i  to w  jeszcze szybszym tem-

pie niż Renault: 16,5% w 2016, 

24,1% w 2015, 39,9% w 2014 r. 

Ma równie bogatą i  zróżnico-

waną gamę modeli, a  ponad-

to licznych partnerów wśród 

polskich fi rm nadwoziowych. 

Fordy nader często widuje się 

we fl otach dużych fi rm, np. 

kurierskich, a  także w  policji, 

straży miejskiej czy straży po-

żarnej. Interesującą i  rosnącą 

niszą są minibusy na podwo-

ziu „dużego” Transita, które 

trafi ają do statystyk rejestracji 

autobusów. 

Czwarte i piąte miejsce nale-

żą kolejno do Peugeot i  Iveco. 

Peugeot, które w 2014 r. zmniej-

szyło sprzedaż określaną liczbą 

rejestracji o  18,3%, a  mimo to 

utrzymało trzecią pozycję do 

2015 włącznie, systematycznie 

odrabia straty. W 2017 r. zwięk-

szyło sprzedaż o  11,8% – do 

6119 sztuk, co było najlepszym 

wynikiem w  czołówce fi rm 

oferujących u  nas samochody 

dostawcze. Szybciej rosła tylko 

Toyota, o 61,2% w stosunku do 

2016, ale zajmuje 11. miejsce 

i  operuje innymi wielkościami: 

w  2016 zarejestrowano 913, 

a w 2017 – 1472 dostawczaki tej 

marki. 

Gratulacje należą się Iveco, 

które można nazwać „Scanią 

wśród samochodów dostaw-

czych” – oferuje bowiem wy-

*w 2013 r. na 15. miejscu było Mitsubishi z wynikiem 457 szt. Dla przejrzystości zostało dołączone do pozycji „Inne” (457 + 859 = 1316). 
Źródło: PZPM

Liczba rejestracji nowych samochodów dostawczych o dmc do 3,5 t w Polsce 
w latach 2013÷2017 

 Pozycja        zmiana udział w rynku
 w 2017 r. marka 2017 2016 2015 2014 2013 2016/2017 (%) w 2017

 1 Fiat 11 322 11 729 12 014 10 679 9897 –3,5 18,56

 2 Renault 8529 8558 7649 6334 4892 –0,3 13,98

 3 Ford 6428 6095 5230 4215 3013 5,5 10,54

 4 Peugeot 6119 5472 5272 4695 5734 11,8 10,03

 5 Iveco 5300 5173 3261 2061 1854 2,5 8,69

 6 Volkswagen 4880 4801 4804 3999 3457 1,6 8,03

 7 Mercedes-Benz 4544 4382 3634 3175 3032 3,7 7,45

 8 Citroën 3929 3729 3612 3130 2785 5,4 6,44

 9 Opel 3042 3268 2594 1698 1030 –6,9 4,99

 10 Dacia 2370 2332 1916 1665 1415 1,6 3,89

 11 Toyota 1472 913 817 779 1370 61,2 2,41

 12 Skoda 1077 1269 1090 1099 1299 –15,1 1,77

 13 Nissan 585 681 386 509 684 –14,1 0,96

 14 Hyundai 350 391 192 518 404 –10,5 0,57

 15 Isuzu 260 378 314 234 –* –31,2 0,43

  Inne 783 640 498 787 1316* 22,3 1,28

 Suma  60 990 59 811 53 283 45 577 42 182 2 100

Dostawczym bestsellerem Mercedesa jest Sprinter, który z racji tylnego 
napędu i stonowanej stylizacji jest przeciwieństwem Ducato. 
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łącznie duże modele, o dmc od 

3,3 t w górę, zupełnie jak Scania 

proponująca ciężarówki tylko 

w  ciężkim segmencie od 16 t. 

Obie fi rmy samoogranicza-

ją się w  ten sposób, ale mimo 

to z  powodzeniem konkurują 

z  producentami o  bogatszej 

gamie. Hitem Iveco jest Daily 

(dmc 3,3÷7,2 t), a marka która 

jeszcze w 2015 była na miejscu 

8, od 2 lat zajmuje 5. pozycję. 

Niemniej dynamika wzrostu 

odmian Daily o  dmc do 3,5 t 

osłabła, w  2017 r. było to tyl-

ko 2,5%, gdy w  2016 – 58,6%, 

w  2015 – 58,2%, a  w  2014 

– 10,8%. Iveco jak zwykle cie-

szy się uznaniem branży spo-

żywczej oraz użytkowników 

potrzebujących mocnej ramy 

i tylnego napędu. 

Źródło: ACEA

Liczba rejestracji nowych samochodów 
dostawczych o dmc do 3,5 t w Europie 
(Unia Europejska oraz Europejskie Stowarzyszenie 
Wolnego Handlu – EFTA) w latach 2016–17
 

Kraj 2017 2016 zmiana 
    2016/17 (%)

Austria 40 174 35 919 11,8

Belgia 76 397 68 165 12,1

Bułgaria 5,973 4,890 22,1

Chorwacja 8408 8173 2,9

Cypr 2029 1815 11,8

Czechy 19 398 19 239 0,8

Dania 35 892 36 638 –2,0

Estonia 4229 3919 7,9

Finlandia 15 524 13 525 14,8

Francja 437 415 408 546 7,1

Grecja  6627 5623 17,9

Hiszpania 199 101 172 334 15,5

Holandia 73 478 70 429 4,3

Irlandia 24 216 28 203 –14,1

Litwa 3202 2793 14,6

Luksemburg 4754 4376 8,6

Łotwa 2242 2215 1,2

Niemcy 270 694 258 021 4,9

Polska 60 990 59 811 2,0

Portugalia 38 523 34 890 10,4

Rumunia 15 829 14 127 12,0

Słowacja 7581 7459 1,6

Słowenia 12 107 9959 21,6

Szwecja 55 390 51 669 7,2

Węgry 19 942 21 331 –6,5

Wielka Brytania 362 149 375 687 –3,6

Włochy 193 533 200 271 –3,4

Unia Europejska 1 995 797 1 920 027 3,9

Islandia 2025 1773 14,2

Norwegia 35 838 36 008 –0,5

Szwajcaria 31 829 30 014 6

EFTA 69 692 67 795 2,8

UE + EFTA 2 065 489 1 987 822 3,9

Iveco podbija klasę samochodów dostawczych do 3,5 t i to tak 
skutecznie, że jego Daily należy do najpopularniejszych modeli w tym 
segmencie, mimo bardzo silnej konkurencji.  

Renault Master jest chętnie wybierany do ekspresowych 
przewozów międzynarodowych, co jest zasługą obszernej kabiny 
i wydajnych silników. 

Hyundai opracował porządny, konserwatywny samochód, 
który w ostatnich dwóch latach zapewnił marce „małą stabilizację” 
na rynku lekkich pojazdów użytkowych w Polsce. 

Toyota Hilux jest najlepiej sprzedającym się pikapem w Polsce. 
Należy do najnowszej generacji aut tego typu o „europejskim rozmiarze” 
i nadal jest jednym z najbardziej udanych. 
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Jeden wystarczy

Najpopularniejsze w  Polsce 

modele dostawcze w  2017 r. to 

Fiat Ducato, Renault Master i Ive-

co Daily. W lżejszych segmentach 

były to Dacia Dokker (2330 auta) 

oraz Skoda Citigo Van (569 aut). 

Wśród pikapów Toyota Hilux 

nieznacznie wyprzedziła Forda 

Rangera (578 versus 572). 

Ewenementem w  rankingu 

najczęściej wybieranych modeli 

jest Dacia. W zatłoczonej klasie 

niedużych dostawczaków, gdzie 

do niedawna liczyły się Kangoo 

i Doblò wywalczyła przewagę sa-

mochodem nieznanym, nowym, 

który w dodatku jest praktycznie 

jedynym jej modelem stricte 

100-konną wersję Base furgonu 

jest argumentem trudnym do 

przebicia. 

Wielkim wygranym ubiegłe-

go roku był importer Toyoty. 

Efekty przynosi nie tylko nowy 

model ProAce produkowany we 

współpracy z Grupą PSA (Peu-

geot, Citroën, Opel), ale rów-

nież agresywna polityka mar-

ketingowa. Nissan, który kilka 

lat temu zapowiadał ofensywę 

na rynku samochodów użyt-

„Duży” Transit był jednym z pierwszych w swojej 
klasie, które oferowały napęd przedni, tylny lub 

4×4. Ford ma kompletną i nową gamę samochodów 
dostawczych, która szybko wyrabia sobie dobrą 

pozycję na polskim rynku.

Najpopularniejsze samochody dostawcze 
w Polsce w 2017 r. 

   liczba  zmiana
   zarejestrowanych  2016/2017
 Miejsce typ egzemplarzy (%)
 1 Fiat Ducato 7258 –3,4
 2 Renault Master 6929 –5,1
 3 Iveco Daily 5300 2,4
 4 Peugeot Boxter 3451 2,1
 5 Mercedes-Benz Sprinter 3319 2,1

użytkowym. Na pewno Dok-

kerowi pomaga pokrewieństwo 

techniczne z Renault, zwłaszcza 

silniki, ale jeśli ktoś potrzebuje 

samochodu nastawionego prak-

tycznie, bez „umilaczy”, za które 

producenci zwykli sobie słono li-

czyć – Dacia jest najlepszym wy-

borem. Również ze względu na 

komfort jazdy i osiągi. W gamie 

jest również fabryczny wariant 

na LPG. Zresztą cena wyjściowa 

31  700 zł netto za benzynową, 

kowych nie znajduje w  Polsce 

uznania, a  strategia sprzedaży 

przedstawiciela marki, kładąca 

nacisk na modele osobowe mu 

nie pomaga. Hyundai okupuje 

niszę, którą zapewne są użyt-

kownicy poszukujący dobrze 

zaprojektowanego auta o trady-

cyjnym charakterze. Isuzu wy-

raźnie traci oddech. 

Na zachodzie bez zmian

Jak podaje Europejskie Sto-

warzyszenie Producentów 

Samochodów (ACEA) rynek 

nowych samochodów dostaw-

czych w  Europie w  2017 r. 

zwiększył się o  3,9% w  porów-

naniu z  2016. Spośród głów-

nych rynków zbytu największy 

wzrost zanotowały: Hiszpania, 

o 15,5%, Francja – 7,1% i Niem-

cy – 4,9%. Spadek dotknął 

Wielką Brytanię – o  3,6% oraz 

Włochy – o  3,4%. Ogólnie po-

pyt można uznać za stabilny, 

tak w  krajach „starej Unii”, jak 

i  w  nowych państwach człon-

kowskich. Wyjątkiem była Sło-

wenia, gdzie liczba rejestracji 

wzrosła o  rekordowe w  skali 

europejskiej 21,6%. Najwięk-

szym rynkiem zbytu pozostaje 

Francja, a za nią Wielka Bryta-

nia i Niemcy. 

Zapotrzebowanie na dostaw-

czaki do 3,5 t na polskim ryn-

ku jest na zbliżonym poziomie, 

jak w Szwecji, Holandii i Belgii. 

W  odniesieniu do liczy lud-

ności powinniśmy wchłaniać 

podobną liczbę pojazdów, jak 

Hiszpania. W dłuższej perspek-

tywie należy się więc spodzie-

wać wzrostu popytu, lecz jego 

tempo będzie dyktować bieżąca 

sytuacja gospodarcza, w  tym 

wydatki na konsumpcję. ▐

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

Daimler, Fiat, Peugeot, Renault
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W szystko wskazuje, że mamy za sobą 

okres dużych zmian w  kształcie 

oferty producentów. Powołane do 

życia na przełomie XX i  XXI wieku nowe 

segmenty rynku okrzepły. Każda fi rma po-

ważnie traktująca samochody dostawcze ma 

kilka modeli, które można uszeregować od 

najmniejszych, jak Fiat Fiorino do najwięk-

szych – jak Ducato. Utarło się, że w dużych 

modelach dostawczych występuje napęd 

przedniej, tylnej lub obu osi – przykładem 

„duży” Ford Transit czy Renault Master. 

Mercedes miał analogiczną ofertę w  lżej-

szej klasie, której przedstawicielem jest 

Vito, a teraz wprowadził ją do najnowszego 

Sprintera. Francuzi na wybranych rynkach 

proponują napęd 4×4 do przednionapędo-

wych aut klasy Citroëna Berlingo. 

Nowości przystosowują się do tak zaryso-

wanego środowiska. Nacisk kładziony jest 

na zwiększanie wygody i poszerzenie zakre-

su wyposażenia o  systemy wspomagające 

jazdę oraz multimedia występujące w droż-

szych wariantach popularnych samocho-

dów osobowych. 

Duże z automatu

Gdy Volkswagen kończył w  ubiegłym 

roku wprowadzanie na linię produkcyjną 

we Wrześni kompletnej gamy Craft era, za-

debiutował ofi cjalnie jego bliźniak MAN 

TGE. Samochody te różnią się zasadniczo 

jedynie oznakowaniem marki i  modelu 

oraz drobnymi elementami stylizacji. Sil-

nik, układ przeniesienia napędu i  gama 

nadwozi są identyczne. Rozstając się z Mer-

cedesem, Volkswagen dąży do zapewnie-

nia sobie wysokiego popytu, dzieląc ofertę 

pomiędzy dwie marki, działające w ramach 

Grupy. TGE nie będzie naturalnie bił re-

kordów sprzedaży, czego dowodzą m.in. 

plany produkcyjne zakładu we Wrześni, 

w  których MAN stanowi relatywnie mały 

odsetek. Niemniej polityka cenowa MAN-a

oraz dobór wyposażenia standardowego 

i  opcjonalnego, w  połączeniu z  ofertą ob-

sługi posprzedażnej mogą być silną zachętą 

dla nabywców, zwłaszcza tych, którzy mają 

w  taborze ciężarówki MAN. W przypadku 

TGE fi rma skupia się na podobnych walo-

rach jak w swych ciężkich pojazdach, przede 

wszystkim sprawnym serwisie skracającym 

czas przestoju samochodu oraz systemie te-

lematycznym usprawniającym eksploatację 

fl oty – mowa o platformie RIO. Efektem ma 

być furgonetka, na której można polegać jak 

na ciągniku siodłowym. 

„Vanem Roku 2018” został zaprezento-

wany jesienią 2017 Iveco Daily Blue Power. 

Do jego zalet należą przede wszystkim eko-

nomiczne silniki, które spełniają wymogi 

testu RDE (Real Driving Emissions) spraw-

dzającego emisję spalin w  rzeczywistych 

warunkach jazdy. Ponadto w gamie pojawił 

się pionierski wariant łączący silnik CNG 

i  automatyczną skrzynię biegów Hi-Matic 

dostarczaną przez fi rmę ZF. Powstał dzięki 

temu doskonały samochód miejski: cichy, 

o niskiej emisji spalin oraz wygodny w gę-

stym ruchu. 

Nowością lutego 2018 jest nowy Merce-

des Sprinter. Wyglądem kontynuuje styl 

poprzednika, funkcjonalnie zbliżył się do 

Renault Mastera. Charakterystyczna jest 

spłaszczona tablica rozdzielcza, którą od 

dawna miał Master, a  która w  zbliżonym 

kształcie pojawiła się również w  najnow-

szym Craft erze. Mercedes dodał do oferty 

Sprintery z przednim napędem, gdy dotych-

czasowy model miał jedynie napęd tylny lub 

4×4. Dopuszczalna masa całkowita przed-

nionapędowych Sprinterów zawiera się 

między 3 a 4,1 t. Tylnonapędowe dochodzą 

do 5,5 t dmc. Największy furgon ma obję-

tość ładowni 17 m3. Dostępne są silniki wy-

sokoprężne o pojemności 2,1 oraz 3 l i mocy 

od 114 do 190 KM. Nowością jest opcjonal-

na, 9-biegowa skrzynia automatyczna oraz 

ulepszona 6-biegowa ręczna. 

Firma pozostawia „twarde dane” w  cie-

niu, kładąc nacisk na ogólną wszechstron-

ność modelu dostępnego w  przeszło 1700 

wersjach. Zachwala dostępny w  kilku od-

Zwykły rytm
Rozstania i nowe sojusze nie zakłócają napływu nowości 
na rynek samochodów dostawczych. Pobudzają wręcz 
zainteresowanie, kto co pokaże i z kim. 

Spłaszczona tablica rozdzielcza jest normą 
w najnowszych, dużych samochodach dostawczych 
klasy 3,5 t dmc. 

Nie tylko nowy, ale w nowej wersji. 
Mercedes eSprinter będzie bezpośrednim 
konkurentem e-Craftera. 

Zmodernizowane Fordy: Transit Connect i Transit 
Courier wzbogaciły się o nowe silniki i ciekawsze gadżety 
elektroniczne – w opcji. 
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mianach system telematyczny PRO con-

nect, z  którym współdziała system mul-

timedialny MBUX (Mercedes-Benz User 

Experience). 

Małe weselsze

Ford zmodernizował Transita Custom, 

który jest konkurentem m.in. Renault Trafi ca 

i Volkswagena Transportera. Zmiany skupiły 

się na stylizacji oraz wyposażeniu wnętrza. 

Ford rozbudował systemy wspomagające 

jazdę, multimedia i  polepszył standard wy-

kończenia. Do napędu nowego modelu służy 

2-litrowy diesel EcoBlue o mocy 105, 130 lub 

170 KM, który wszedł na miejsce poprzednio 

stosowanego 2,2 Duratorq TDCi. 

Pojawił się też nowy Transit Connect, 

który otrzymał nowe diesle 1,5 TDCi oraz 

benzynowy, litrowy EcoBoost. W gamie jest 

teraz hybryda plug-in. We wnętrzu wprowa-

dzono system multimedialny Ford SYNC-3. 

Analogiczne zmiany zaszły w gamie Transi-

ta Courier. Ponadto otrzymał on nową, 

6-biegową ręczną skrzynią, a  optymalne 

chłodzenie zapewnia regulowana przesłona 

chłodnicy (ang. Active Grille Shutter). 

Koncern PSA, do którego należy obecnie 

oprócz Citroëna i  Peugeot również Opel 

i Vauxhall, szykuje się do wprowadzenia zu-

pełnie nowych modeli, które zastąpią obecne 

Berlingo, Partnera i  Combo. Na razie de-

biutują odmiany osobowe: Citroën Berlingo 

Multispace, Peugeot Ri ft er oraz Opel Com-

bo Life, o którym piszemy w tym numerze. 

Wyglądem nawiązują do dostawczych „śred-

ników”: Citroëna Jumpy, Peugeota Experta 

i  Toyoty ProAce. Są estetyczne i  praktycz-

ne, a  projektanci wiele zrobili, aby – przy-

najmniej wspomniane odmiany osobowe 

– wyróżniały się atrakcyjnością pod każdym 

względem. Mają mnóstwo różnorodnych 

schowków, dobre wykończenie, a  przy tym 

sprawiają wrażenie znacznie wygodniejszych 

w codziennym obcowaniu niż minivany. Jed-

nocześnie poziomem wyposażenia są bliskie 

SUV-om i  crossoverom. Pozostaje jedynie 

mieć nadzieję, że odmiany użytkowe również 

mile zaskoczą bogactwem praktycznych roz-

Peugeot Rifter zadebiutował wiosną 2018 w Genewie. 
Wraz z bliźniaczymi modelami Citroëna i Opla zapowiada 
nową gamę małych dostawczaków.

MAN TGE występuje nie tylko w surowych, roboczych 
wersjach. Przewidziane są również wersje rekreacyjne, 
którymi firma wkracza na teren zupełnie sobie nieznany. 

Iveco Daily BluePower stawia na ekologię. 
Producent widzi dla niego miejsce przede 
wszystkim w rozrastających się miastach. 

safholland.com
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wiązań. Na pewno im się przydadzą, ponie-

waż na jesień Volkswagen zapowiada debiut 

zupełnie nowego Caddy. 

Interesujące, że poza ograniczoną liczbą 

dostawczych modeli elektrycznych, któ-

rą dysponuje m.in. Renault, Nissan i  Iveco 

(dołącza Volkswagen z  e-Craft erem i  Mer-

cedes z  eSprinterem, Peugeot zapowiada 

elektryczną wersję swojego nowego, małego 

dostawczaka), oraz odmianami gazowymi na 

CNG, które są specjalnością Iveco, Mercede-

sa, Opla i Volkswagena, stosunkowo niewiele 

się mówi w tym segmencie o alternatywnych 

układach napędowych. Zestawienie najśwież-

szych premier przekonuje, że preferowane są 

rozwiązania tradycyjne, w domyśle – spraw-

dzone. Nabywcy są wrażliwi na cenę i koszty 

obsługi, nie lubią eksperymentów. Wyjątkiem 

są np. duże fi rmy kurierskie, ale one mogą 

sobie pozwolić na testy i wdrażanie alterna-

tywnych układów napędowych. Ich obroty 

stale rosną, co ma związek nie tylko ze zwięk-

szającym się popytem na ich usługi, ale także 

windowaniem cen owych usług. 

Uwagę zwraca bogactwo wariantów no-

wych modeli, które wykracza poza typowe 

różnicowanie wielkości ładowni oraz gamy 

nadwozi i  silników. Możliwość wyboru osi 

napędzanej, a  także kariera układów napę-

dowych 4×4, zarówno uproszczonych, jak 

i  tradycyjnych, mechanicznych ze skrzynią 

rozdzielczą, reduktorem i  blokadami me-

chanizmów różnicowych wskazuje, że wciąż 

udaje się odnaleźć nowe nisze rynkowe do 

zagospodarowania. 

W  samochodach dostawczych spotykają 

się najnowsze zdobycze świata oplecione-

go siecią przesyłania danych. Z osobowych 

przejmują rozbudowane systemy multime-

dialne, z ciężarowych systemy telematyczne. 

Na razie jeszcze nieśmiało i w ramach wy-

posażenia dodatkowego, ale pierwszy krok 

dawno został zrobiony. Najnowsze modele 

samochodów dostawczych literalnie łączą 

„tradycję i nowoczesność”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Citroën, Daimler, Ford, 

Iveco, MAN, Peugeot

Citroën Berlingo Multispace wyróżnia się awangardowym stylem. Jego odpowiedniki 
są bardziej konserwatywne. 

Unowocześniony Ford Transit Custom Trend zgromadził charakterystyczne dla bieżącego 
okresu udoskonalenia. Projektanci zajęli się podwyższeniem wydajności układu napędowego i… 
sprawności przesyłania danych. Dobry system multimedialny urasta obecnie do podstawowych 
atutów samochodu, nie tylko osobowego. 

Ponad 70% lekkich pojazdów użytkowych 
stosowanych w transporcie miejskim pokonuje 
w ciągu dnia poniżej 100 km, poruszając się 
przy tym z niewielką średnią prędkością. Dlate-
go zakładany na poziomie 160 km zasięg elek-
trycznego MAN-a powinien pokryć około trzech 
czwartych zapotrzebowania. 

Stacja ładowania o mocy 40 kW może w cią-
gu 45 minut napełnić akumulatory w 80%. Przy 
skrzynce ściennej z prądem trójfazowym MAN 
eTGE może być w pełni gotowy do użytku po 
5,5 godzinach. W przypadku zastosowania prą-
du zmiennego 220 V całkowity proces ładowa-
nia zajmuje około 9 godzin. Przy prawidłowej 
obsłudze akumulatorów o mocy 36 kW utrata 
mocy po dziesięciu latach i 2000 cyklach ła-
dowania wynosi zaledwie 15%. Poszczególne 
moduły obejmujące sześć lub dwanaście ogniw 
mogą być przy tym wymieniane niezależnie od 
siebie. Moduły akumulatora umieszczone są 
pod lekko podniesioną podłogą ładowni, analo-
gicznie jak w przypadku nadwozi z napędem na 
tylne koła z silnikami wysokoprężnymi.

Dla pojazdu TGE z przednim napędem elek-
trycznym wybrano stale wzbudzany silnik syn-
chroniczny o maksymalnej dostępnej mocy 
100 KW. Sprawną jazdę zapewnia moment ob-
rotowy 290 Nm dostępny natychmiast, i w całym 
zakresie prędkości obrotowej. Przy maksymal-
nej prędkości jazdy ustawionej na 90 km/h po-
bór energii wynosi około 20 kWh na 100 km. 

Na początku MAN eTGE będzie dostępny ze 
standardowym rozstawem osi i podwyższonym 
dachem. ▐

Fot. MAN

 TGE na prąd

MAN eTGE z silnikiem elektrycz-
nym może przejechać do 
160 km na jednym ładowaniu. 
Jego ładowność wynosi od 950 
do 1700 kg w zależności od dmc 
(3,5 lub 4,25 ton). 
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Samochód imponuje stylizacją i walo-

rami praktycznymi. Może przewieźć 

7 osób zarówno w długiej, jak i krót-

kiej wersji. Długa mierzy 4,75 m przy roz-

stawie osi 2,98, a krótka 4,40 m przy roz-

stawie 2,79 m. Pojemność bagażnika do 

dolnej krawędzi okien wynosi odpowied-

nio 850 i  597 l. Po złożeniu foteli maksy-

malna przestrzeń na bagaż w długiej wersji 

dochodzi do imponujących 4000 l. Złoże-

nie przedniego fotela pasażera umożliwia 

przewożenie przedmiotów o długości prze-

kraczającej 3 m. 

Pomaga

Tyle własności czysto użytkowych Opla 

Combo Life, które zapewne przełożą się 

wprost na zalety odmian towarowych. 

Premiera nowego Opla 
Combo Life odbyła się 
w atmosferze pośpiechu 
– Rifter i Berlingo mają debiut 
już za sobą! To zupełnie nowe 
modele, do których produkcji 
przygotowują się zakłady 
w Mangualde Portugalii. Nowe 
„trojaczki” będą powstawać również 
w pobliskim Vigo w Hiszpanii. 

Life jak życie
Nowa generacja Opla Combo zapowiada się intersująco. Na początek 
debiutuje osobowy wariant Life. 

Wnętrze prezentuje się bardzo dobrze i kryje niejedną przyjemną 
niespodziankę. Schowków jest mnóstwo. 
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Schowki są mocną stroną Combo Life. 

Znajdziemy je w  typowych miejscach, 

a  także pod dachem. Na życzenie auto 

może być wyposażone w  dach przeszklo-

ny, który nie tylko nie zakłóca możliwości 

montażu dodatkowych skrytek, ale czyni 

wnętrze wyraźnie „obszerniejszym” w  su-

biektywnym odczuciu. 

Drugi rząd siedzeń jest dzielony w pro-

porcji 60/40, ale może również składać 

się z  trzech indywidualnych foteli. Każdy 

z nich jest wyposażony w system mocowa-

nia fotelików dziecięcych Isofi x. 

Combo Life ma liczne systemy wspo-

magające jazdę, w  tym system ostrzega-

nia przed kolizją, wykrywania pieszych 

i  hamowania awaryjnego, kamerę Opel 

Eye, dzięki której działa system rozpo-

znawania znaków oraz ostrzegania przed 

niezamierzonym zjechaniem z  pasa ru-

chu, a  także tempomat dostosowujący 

prędkość do pojazdu z przodu. Parkowa-

nie ułatwia system 12 czujników Flank 

Guard, obejmujący również boki samo-

chodu, kamera cofania o  kącie widzenia 

180 stopni, a opcjonalnie układ automa-

tycznego parkowania. Pośrodku tablicy 

rozdzielczej może znaleźć się wielofunk-

cyjny ekran dotykowy o przekątnej nawet 

8 cali. System multimedialny Opla jest 

kompatybilny z Apple CarPlay i Android 

Auto. Dzięki temu oraz gniazdkom USB, 

AUX i łączności Bluetooth samochód bez 

trudu integruje się ze smartfonami oraz 

innymi osobistymi urządzeniami elektro-

nicznymi. 

Wyręcza

Opel nie przypadkiem pokazuje na wstę-

pie wygodną, osobową wersję Life. Jest nie 

tylko bardzo efektowna, ale z  powodze-

niem może wypełniać podobne zadania jak 

niemodne minivany oraz modne SUV-y 

i  crossovery. Przedni napęd nie przeszko-

dził w zainstalowaniu akcesoriów przydat-

nych na gorszych drogach: elektronicznego 

systemu IntelliGrip symulującego dzia-

łanie blokady mechanizmu różnicowego 

oraz systemu kontroli prędkości na zjeź-

dzie. W  przyszłości w  sprzedaży będzie 

również wersja 4×4. 

Combo jest napędzany turbodoładowa-

nymi silnikami Diesla i  benzynowymi. Są 

to kolejno: diesel 1,6 l – 75 KM z 5-biego-

wą skrzynką ręczną, diesel 1,6 l – 100 KM 

z  5-biegową skrzynką ręczną, diesel 1,6 l 

– 130 KM z  6-biegową skrzynką ręczną 

lub 8-biegową automatyczną,  benzynowy 

1,2 l – 110 KM z 6-biegową skrzynką ręcz-

ną oraz benzynowy 1,2 l – 130 KM z 8-bie-

gową skrzynką automatyczną. 

Ośmiobiegowy „automat” to nowość 

w tej klasie, wygodna i przydatna przy tak 

wysilonych silnikach zastosowanych do 

napędu niemałego przecież samochodu. 

Nabywcy, którzy na co dzień mają do czy-

nienia z ruchem o dużym natężeniu z pew-

nością ją docenią. Skrzynia to typowa kon-

strukcja z  przekładnią hydrokinetyczną, 

wzbogacona o  elektroniczne sterowanie, 

które czyni ją niezwykle skuteczną w prze-

kazywaniu napędu. 

Brata się

Od chwili debiutu w 1986 r. Combo za-

wsze bazowało na innym modelu. Począt-

kowo był to Kadett E, potem dwie kolejne 

generacje Corsy, a od 2011 do 2017 – Fiat 

Doblò. Wraz z  drugą generacją Combo 

pojawiła się osobowa odmiana Tour i była 

obecna do 2017. Teraz osobowy wariant 

nazywa się Combo Life, co podkreśla zmia-

nę statusu tego modelu. Podobnie postąpił 

Peugeot, który zamiast Partnera Tepee 

oferuje teraz Rift era. Tylko Citroën pozo-

stał przy dawnej nazwie Berlingo. Koncern 

PSA liczy zapewne, że na rosnącym zainte-

resowaniu wszechstronnymi samochodami 

skorzystają również modele spokrewnione 

z  autami dostawczymi. W  obecnym wy-

daniu są nie tylko praktyczne – co zawsze 

należało do ich głównych zalet, ale również 

dobrze wykończone i „czarują” gadżetami, 

które znacznie zwiększają atrakcyjność po-

dróżowania. 

Na tle „kuzynów” Opel Combo prezen-

tuje się jako poważny i z  lekka konserwa-

tywny. Stylizacja zawiera typowe dla marki 

elementy, w  tym wlot powietrza z  pozio-

mymi listwami „na wysoki połysk”. Peu-

geot jest bardziej „rozluźniony”, a Citroën 

„awangardowy” – przynajmniej z wyglądu. 

Samochody te powstały na nowej plat-

formie EMP2 umożliwiającej stosowanie 

napędu przedniej lub obu osi. Pierwszymi 

modelami, które z niej korzystały były Peu-

geot 308 i Citroën C4 Picasso drugiej gene-

racji pokazane w 2013 r. Platforma EMP2 

umożliwia również montaż tylnego zawie-

szenia wielowahaczowego lub prostszej osi 

skrętnej. Jest zatem niezwykle przydatna 

w  samochodzie, który jak Combo będzie 

i rodzinny, i roboczy – w zależności od wa-

riantu. 

Szczegółowe dane nowego Opla nie są 

jeszcze znane. Na razie prezentowane są 

egzemplarze przedprodukcyjne i  importer 

zwraca uwagę, że wykończenie wnętrza nie 

przybrało jeszcze ostatecznego wyglądu. 

W  maju dilerzy zaczną zbierać zamówie-

nia na Combo Life, a  pierwsze auta będą 

do odebrania wczesną jesienią. Komplet-

na gama obejmująca benzynową wersję 

130-konną z „automatem” oraz model 4×4 

będzie w sprzedaży w 2019 r. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Duża klapa ułatwia dostęp do bagażnika, którego 
wielkość można dopasować do ładunku. 

Jedna z większych atrakcji Combo Life, 
opcjonalny, przeszklony dach. 
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Działająca w ramach koncernu Daimler 

AG BusStore jest fi rmą wspomagającą 

przedsiębiorstwo EvoBus w  obrocie 

autobusami używanymi. BusStore działa 

bez mała w całej Europie i oferuje klientom 

setki używanych autobusów, które przeszły 

gruntowne badania, potrzebne naprawy i są 

oferowane z odpowiednią gwarancją. 

Czas na zmiany

W jubileuszowym roku fi rma podejmuje 

nowe działania obejmujące uruchomienie 

dodatkowych lokalizacji i  punktów ser-

wisowych, a  także przeniesienie imprezy 

targowej ze stałej lokalizacji w  Neu-Ulm. 

Próbne wyjście poza granice Niemiec za-

owocowało zorganizowaniem targów au-

tobusów używanych w dniach 9 i 10 marca 

w  Warszawie. Ogólnoeuropejskie BusStore 

Show w Warszawie jest wyraźnym znakiem 

i  sygnałem świadczącym o  coraz większej 

roli klientów ze środkowej i wschodniej Eu-

ropy i  jednocześnie o  ich coraz większym 

zainteresowaniu może droższą, ale spraw-

dzoną i gwarantowaną ofertą. Nasilający się 

trend w  stronę wysokiej jakości pojazdów 

używanych w  tym regionie jest też zauwa-

żany w BusStore, dlatego też podjęto próbę 

wyjścia z imprezą poza teren Niemiec w kie-

runku rozwijających się rynków. 

Duży wybór

Do podwarszawskiego Nadarzyna, gdzie 

odbywało się BusStore Show, sprowadzono 

ponad 50 autobusów i  busów Mercedes-

-Benz, Setra i innych marek. Oprócz fi zycz-

nie obecnych w hali i przed halą pojazdów 

oferowane były także autobusy znajdujące 

się na placach fi rmy w  całej Europie. Na 

miejscu można było dopytać się o szczegó-

ły ekspertów marki serwisowej Omniplus 

i  ustalić warunki zakupu u  pracowników 

Mercedes-Benz Financial Services. Goście 

z ponad 20 krajów mieli okazje przyjrzeć się 

dokładnie autobusom używanym i  spraw-

dzić je drobiazgowo podczas jazd testowych. 

W roku jubileuszowym marka autobusów 

używanych BusStore powiększyła istniejącą 

sieć o  Zagrzeb w  Chorwacji i  Bratysławę 

w Słowacji, ponadto we Francji dodała dru-

gą lokalizację nieopodal Tuluzy. Następne 

punkty zostaną zorganizowane w  Buda-

peszcie na Węgrzech oraz łotewskim Kiesiu. 

Artur Konarski, 
prezes EvoBus Polska 

„
Nasza szeroka paleta produktów i usług 

spełnia oczekiwania klientów, oferując 
autobusy i usługi serwisowe dostosowane 
do wielozadaniowych potrzeb.

Dr Bernhard Neef, 
szef sprzedaży BusS tore w Europie

„
W jubileuszowym roku BusStore robi 

kolejny krok w stronę swoich klientów. 
Podjęte działania obejmują uruchomienie 
dodatkowych lokalizacji i punktów 
serwisowych, a także po raz pierw-
szy BusStore Show stanowiące targi 
autobusów używanych odbywa się poza 
Niemcami, i to w Warszawie.

Jubileusz w Warszawie
19 punktów w Europie i sprzedaż na poziomie 2000 używanych autobusów rocznie. 
W tym roku BusStore obchodził swoje 5. urodziny podczas BusStore Show w Nadarzynie 
pod Warszawą. I miał powody do dumy.

Podczas BusStore Show w Nadarzynie szpalery autobusów czekały na klientów od samego rana.
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W sumie fi rma działa w 19 miejscach w Eu-

ropie, ale to nie koniec, ponieważ w planach 

jest już kolejna rozbudowa. W każdym kra-

ju w  Europie ma powstać punkt oferujący 

sprawdzone i  wysokiej jakości autobusy 

używane. 

Ze względu na różne formy prawne wpro-

wadzono rozróżnienie pomiędzy BusStore 

Center a BusStore Partner. Centra to fi rmy 

należące do koncernu, natomiast partnerzy 

są spółkami związanymi umową, ale oferu-

jącymi pojazdy na tych samych zasadach 

i  w  tym samym standardzie. Oferta usług 

obejmująca gruntowne badanie i  renowa-

cje oraz naprawy pojazdów używanych jest 

identyczna we wszystkich lokalizacjach. 

A w Polsce!

BusStore Show było okazją także do za-

prezentowania działalności fi rmy EvoBus 

w  Polsce. Artur Konarski, prezes Evobus 

Polska podsumował miniony rok oraz 

przedstawił plany na obecny. W 2017 roku 

fi rma sprzedała łącznie ponad 360 nowych 

autobusów, w tym 220 turystycznych, mar-

ki Mercedes-Benz i  Setra, uzyskując 57% 

udziału w  rynku w  tym segmencie. Za-

mówienia już złożone na ten rok pozwa-

lają z  optymizmem patrzeć na zamknięcie 

bieżącego roku. Także dział autobusów 

miejskich odnotował rekord sprzedaży, 

dostarczając autobusy do Warszawy, Gdań-

ska, Sosnowca, Gdyni, Bydgoszczy i  Bia-

łegostoku. Rok 2018 to już realizowane 

zamówienia dla Wrocławia, Zielonej Góry 

i  Bydgoszczy oraz podpisane w  marcu za-

mówienie na dostawy miejskich pojazdów 

do MPK Kraków na 86 Citaro, w  tym 30 

modeli hybrydowych. Oprócz sprzedaży 

nowych autobusów EvoBus Polska inwe-

stuje także w obrót autobusami używanymi 

przez BusStore, czego dowodem jest nie tyl-

ko nowy budynek obsługi klienta, ale rów-

nież organizacja Międzynarodowej Giełdy 

Autobusów Używanych. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

Przy stołach szybko zaczęło robić się tłoczno, co zapowiadało dobry dzień dla handlowców.

OCHRONA

Odboje z rolkami do  
absorpcji energii

S.Roll 

Ekspert w dziedzinie  
 

www.pommier.pl
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Dziś zatrudnionych jest około 700 tys. 

kierowców pojazdów ciężarowych, 

ale to za mało. Według szacunków 

fi rmy doradczej PwC na rynku jest ponad 

100 tys. wakatów. Kolejny problem to wiek 

aktualnie zatrudnionych. Prawie połowa 

zawodowych kierowców ukończyła 65. 

rok życia i w każdej chwili może odejść na 

emeryturę. Brak kierowców jest obecnie 

największym problemem polskich fi rm 

transportowych i może zahamować rozwój 

całej branży.

Problem ten trwa już od lat. W 2016 roku 

fi rmy związane z branżą transportową, któ-

rym zależało, aby ta mogła dalej systema-

tycznie się rozwijać i konkurować na rynku 

europejskim, zainicjowały akcję społeczną 

„Profesjonalni kierowcy”. W  ramach tego 

przedsięwzięcia organizowane są bezpłatne 

kursy, na których instruktorzy szkolą przy-

szłych kierowców zawodowych. Właśnie 

rusza trzecia edycja tej akcji. W  tym roku 

zostanie przeszkolonych co najmniej 300 

osób, które swoją przyszłość wiążą z branżą 

transportową. Szkolenia mają się odbywać 

w co najmniej 12 miejscach w różnych re-

gionach Polski, korzystając z  gościnności 

fi rm transportowych. Dzięki temu przyszli 

kierowcy mogą dowiedzieć się czegoś więcej 

o fi rmie, w której organizowane jest szkole-

nie, czyli swoim potencjalnym pracodawcy, 

a z drugiej strony pracodawca może obser-

wować kursantów i  zaproponować współ-

pracę najlepszym. Uczestników czeka dwu-

dniowa dawka praktycznych zajęć i wykła-

dów.

Obecnie akcję wspiera Volvo Trucks, 

Renault Trucks, Wielton, Ergo Hestia oraz 

Continental. 

62% już w trasie

Do tej pory certyfi kat „Profesjonalnego 

kierowcy” uzyskało 500 osób, w  tym 400 

w  minionym roku. Podczas drugiej edycji 

organizatorzy planowali przeszkolić łącznie 

300 osób, ale zainteresowanie przeszło ich 

oczekiwania.

„Rok 2017 pokazał, jak bardzo nasza ak-

cja jest potrzebna. Otrzymaliśmy prawie 

1000 zgłoszeń od osób, które swoją przy-

szłość planują związać z  branżą transpor-

tową. Przeprowadziliśmy 40 szkoleń w  15 

lokalizacjach, po których wydaliśmy uczest-

nikom 400 certyfi katów” – mówi Michał 

Proc, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych 

w Volvo Group Trucks Poland. 

Organizatorom zależało przede wszyst-

kim, aby w szkoleniach wzięły udział osoby, 

które w przyszłości chciałyby podjąć pracę 

jako zawodowi kierowcy.

„I  to się udało. Regularnie badamy losy 

naszych kursantów i  według najnowszych 

danych aż 62% osób, które uczestniczyły 

w naszych kursach organizowanych w ciągu 

dwóch ostatnich lat, pracuje już w  branży 

transportowej. A  wielu kierowców, którzy 

pracy jeszcze nie podjęli, zapowiada, że będą 

chcieli spróbować swoich sił w tym zawodzie 

w przyszłości” – dodaje Michał Proc.

Akcja „Profesjonalni kierowcy” została 

również bardzo dobrze przyjęta przez fi rmy 

Poszukiwani 
kierowcy 
profesjonalni
Polskie firmy transportowe obsługują 25% unijnego 
rynku przewozów. Ich wkład w nasz PKB wynosi aż 10%. 
Być może odsetek ten byłby jeszcze większy, gdyby 
nie braki kadrowe…

W tym roku na chętnych czeka co najmniej 300 miejsc. 
W sumie zaplanowano 600 godzin nauki teorii i praktyki.

Zespół trenerów już czeka na kolejną grupę uczestników akcji „Profesjonalni kierowcy”.
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transportowe. W  2017 roku sporo szko-

leń było organizowanych przy współpracy 

z przewoźnikami. 

„W naszej siedzibie w Malborku w szko-

leniu wzięło udział 30 osób, które w trakcie 

zajęć wykazały się bardzo dużym zaangażo-

waniem i determinacją. Wielu uczestników 

już na starcie zainteresowanych było pracą 

w  naszej fi rmie i  pierwszego dnia pytało 

o szczegóły zatrudnienia. W dobie defi cytu 

kierowców, gdy znalezienie zdolnych, od-

powiedzialnych pracowników nie należy do 

rzeczy łatwych, jest to dla nas bardzo duża 

wartość” – mówi Jarosław Buła, prezes za-

rządu fi rmy Alegre z Malborka.

Po szkoleniu w Malborku w Alegre zosta-

ło zatrudnionych kilka osób. Jedną z  nich 

jest Piotr Konicki z Iławy, który już w sierp-

niu ub. r. wyruszył w  swoją pierwszą trasę 

międzynarodową. „Wiele zawdzięczam 

instruktorom, którzy w  trakcie dwóch dni 

przekazali nam ogromną dawkę wiedzy 

i  pomogli uwierzyć we własne umiejętno-

ści” – podkreśla Piotr Konicki.

Właściciele fi rm zwracają jednak uwagę, 

że szkolenia „Profesjonalnych kierowców” 

to nie tylko możliwość znalezienia nowych 

pracowników. Zdaniem Romana Ruteckiego, 

prezesa zarządu fi rmy Bud-Mat Transport 

z  Płocka, akcja przede wszystkim buduje 

nowy wizerunek kierowcy zawodowego. 

„Osobom, które wchodzą w  dorosłość 

i myślą o swojej pierwszej pracy, przy każdej 

okazji podpowiadamy, że zawód kierowcy 

może być bardzo ciekawą alternatywą. Prze-

mawia za tym stabilność pracy, jazda bardzo 

nowoczesnym, bezpiecznym samochodem 

oraz możliwość ciągłego rozwoju własnych 

pasji i  zainteresowań, które wielu naszych 

kierowców rozwija w trakcie przerw posto-

jowych. W  naszej fi rmie tygodniowy tryb 

pracy, najczęściej w  systemie poniedziałek 

– piątek sprawia także, że kierowcy nie do-

świadczają długiej rozłąki z rodziną – wyli-

cza Romana Rutecki. – Kluczem pozostaje 

jednak znalezienie odpowiedzialnego, do-

brze zorganizowanego pracodawcy, który 

ceni wartość pracownika i  nie zgadza się 

na omijanie przepisów, zwłaszcza w  kwe-

stii czasu pracy kierowców. Osoby, które 

rozpoczynają pracę w naszej fi rmie od razu 

uświadamiamy, że nie godzimy się na żadne 

odstępstwa od tej reguły” – zaznacza Ro-

man Rutecki. 

„W perspektywie długoterminowej wygra 

na rynku ten, kto oprócz super nowoczesnej 

ciężarówki, dostarczy z nią również kierow-

cę. Jeżeli popatrzymy na ten problem z szer-

szej perspektywy, to okaże się, że wszystkie 

takie działania, które promują ten zawód 

i  przybliżają go młodym ludziom oraz 

umożliwiają zaznajomienie się ze wszyst-

kimi detalami związanymi z tym zawodem 

rzutują na to, ilu tych młodych ludzi zgłosi 

się do nas i co będą chcieli osiągnąć” – pod-

kreśla Jan Załubski właściciel fi rmy ZET 

Transport. 

Bezpieczniej

Uczestnicy tegorocznych szkoleń nauczą 

się nie tylko, jak jeździć bardziej efektywnie, 

ale przede wszystkim zwiększą swoją  wiedzę 

na temat bezpiecznej jazdy. 

„Ze statystyk Komendy Głównej Policji 

wynika, że z  roku na rok kierowcy cięża-

rówek coraz rzadziej uczestniczą w wypad-

kach drogowych. Chcemy już od samego 

początku przekazywać kierowcom najlepsze 

praktyki, dzięki którym na drogach będzie 

jeszcze bezpieczniej” – mówi Wilhelm Ro-

żewski z Volvo Trucks. 

„Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się 

m.in., jak bezpiecznie prowadzić pojazd cię-

żarowy, jak przygotować go do drogi, w jaki 

sposób zabezpieczyć ładunek i  jak manew-

rować 40-tonowym zestawem. Poznają też 

przepisy dotyczące czasu pracy kierowców 

i  zasady udzielania pierwszej pomocy” 

– dodaje Marcin Majak z Renault Trucks.

„Początkujący, jeszcze niedoświad-

czeni kierowcy, mogą nie być do końca 

świadomi tego, jak ważne dla bezpieczeń-

stwa jest chociażby prawidłowe ciśnienie 

w  oponach i  jego systematyczna kontrola 

w  trakcie użytkowania pojazdu, dlatego 

w  ramach akcji ‘Profesjonalni kierowcy’ 

eksperci będą edukować uczestników m.in. 

z  zakresu kontroli ogumienia czy prawi-

dłowego doboru opon do samochodu cię-

żarowego” – wyjaśnia Bartłomiej Antoniak 

z fi rmy Continental.

Wszystkie kursy organizowane w  ra-

mach akcji „Profesjonalni kierowcy” są 

bezpłatne. Zapisy na szkolenia ruszyły 

na początku marca. Osoby zainteresowa-

ne udziałem muszą wypełnić formularz 

umieszczony na stronie internetowej po-

święconej akcji www.profesjonalnikierow-

cy.pl. Warunkiem uczestnictwa jest po-

siadanie w dniu szkolenia ważnego prawa 

jazdy kategorii C+E. ▐

KD 
Fot. Volvo 

Dzisiaj największym problemem firm transportowych jest brak kierowców. Szczególnie odczuwalny w tym zawodzie jest deficyt młodych ludzi. 
Takie akcje jak „Profesjonalni kierowcy” mają również na celu pokazanie, że ta praca może dawać wiele satysfakcji. 
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Zeszłoroczna edycja imprezy zgro-

madziła 418 fi rm z  20 krajów całego 

świata, a odwiedziło ją przeszło 14 tys. 

zwiedzających. Targi od przeszło 20 lat 

stanowią przegląd najnowszych osiągnięć 

branży budowlanej. Oprócz maszyn do 

budowy i  utrzymania dróg, mostów, wia-

duktów, tuneli, stacji benzynowych, na sto-

iskach pojawiają się nowości technologiczne 

dedykowane branży. Nie zabraknie zatem 

innowacyjnych rozwiązań, m.in. z  zakresu 

druku 3D czy robotyki. Udział w tegorocz-

nej edycji zapowiedziały fi rmy: KH-Kipper, 

Scania, DAF, Iveco, Atlas Copco Polska.

Merytorycznie o branży

W  targach co roku udział biorą branżo-

wi specjaliści, których wsparcie owocuje 

bogatą ofertą wydarzeń towarzyszących. 

W tym roku odbędzie się konferencja „In-

frastruktura drogowo-kolejowa. Przeszłość, 

Teraźniejszość, Przyszłość” organizowana 

przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów 

i  Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 

Polskiej. Na uwagę zasługuje również konfe-

rencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy 

nawierzchni drogowych”, której tegoroczna 

edycja poświęcona zostanie nowoczesnej 

diagnostyce. Wzorem ubiegłych lat, orga-

nizowana przez IBDiM konferencja, ma 

stanowić szerokie, naukowe forum służące 

wymianie opinii i  wniosków związanych 

z  diagnozowaniem wszelkich typów na-

wierzchni i różnymi metodami ich napraw. 

Organizator, Instytut Badawczy Dróg i Mo-

stów, zachęca do udziału w panelach dedy-

kowanych zagadnieniom z  zakresu: oceny 

stanu technicznego nawierzchni, zastoso-

wania badań nieniszczących w diagnostyce 

nawierzchni, oceny nośności nawierzch-

ni, nieniszczących metod rozpoznawania 

konstrukcji nawierzchni drogowych. Pod-

czas spotkania, poruszone zostaną rów-

nież zagadnienia z  obszaru metodologii 

napraw nawierzchni drogowych: projek-

towania wzmocnień nawierzchni, techno-

logii remontów i  przebudów, recyklingu 

nawierzchni, wzmocnienia nawierzchni 

siatkami, specyfi ki remontów miejskich 

i  pozamiejskich oraz poprawy właściwości 

powierzchniowych. Poruszone zostaną tak-

że aspekty społeczno-środowiskowe. 

W ramach wystawy, odbędzie się również 

seminarium „Bezpieczeństwo techniczne 

maszyn budowlanych i  pojazdów” organi-

zowane przez Przemysłowy Instytut Maszyn 

Budowlanych. Jak co roku Instytut Mecha-

nizacji Budownictwa i  Górnictwa Skalne-

go oraz Targi Kielce zapraszają na „Salon 

Kruszyw”. Inicjatywa ma na celu integrację 

fi rm – z  szeroko pojętej branży pozyska-

nia, przeróbki, transportu i  wykorzystania 

kruszyw – prezentujących się na targach 

w Kielcach, a także osób i fi rm nieuczestni-

czących w targach. 

Dynamicznie i z rozmachem

Podczas targów odbędą się pokazy dyna-

miczne sprzętu budowlanego na terenie ze-

wnętrznym. Dla operatorów, jak co roku, zor-

ganizowany zostanie Konkurs Operatorów 

Maszyn Budowlanych BIG BAU MASTER. 

Kolejna, piąta już edycja upłynie pod zna-

kiem zmagań najlepszych operatorów z całej 

polski. Wśród uczestników BBM, znalazła się 

również płeć piękna. Po raz pierwszy w histo-

rii wszystkich tego typu zawodów organizo-

wanych w Polsce, udział w rywalizacji w roku 

2017 wzięła kobieta – Natalia Śniadowska 

z  Prądnika Korzkiewskiego. Podobnie jak 

w  roku ubiegłym, nie zabraknie „Żywego 

Serwisu” na stoisku Przeglądu Oponiarskie-

go. Odbędą się tam pokazy dotyczące, m.in. 

wymiany opon w dużych samochodach cię-

żarowych, czy maszynach budowalnych typu 

ORT. Pokazy odbywać się będą przez trzy dni 

targów budownictwa drogowego, podczas 

których zwiedzający będą mogli zasięgnąć 

rady ekspertów. 

Szczegóły wydarzenia oraz aktualna lista 

wystawców dostępne są na stronie www.au-

tostrada-polska.pl. Zachęcamy do udziału 

w wydarzeniu. ▐

Fot. TK

Wszystkie drogi 
poprowadzą do Kielc
Od 8 do 10 maja w Kielcach będzie odbywać się kolejna 
edycja XXIII Międzynarodowych Targów Budownictwa 
Drogowego Autostrada – Polska wraz z towarzyszącymi 
Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów 
Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowymi Targami 
Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTR. 
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Wycieraczki i oświetlenie 
Bosch do ciężarówek

Sprawdzona w milionach egzem plarzy 
jakość wycieraczek i techniki oświetle-
niowej Bosch gwarantuje odpowiednią 
widoczność podczas jazdy nawet 
w najtrud niejszych warunkach.

Dobra widoczność 
to bezpieczeństwo i komfort jazdy

www.motobosch.pl

Inspiruje nas
   BEZPIECZEŃSTWO


