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Nocny koszmar
Zatłoczone ulice, korki, mnóstwo zmarnowanego czasu i energii. Jak można rozwiązać problem 

terminowych dostaw do centrów miast? Producenci pojazdów proponują transport nocą.

Jest to możliwe dzięki elektrycznym napędom, które właśnie wkraczają do dystrybucji. 

Samochody na prąd pracują cicho i można nimi wjechać do hali, dzięki czemu nie będą zakłócać 

ciszy nocnej. Nocne dostawy to same zalety, jak zapewniają producenci. Puste ulice, sprzyjają 

płynnej jeździe. Kierowca mniej się denerwuje i pracuje bardziej wydajnie, a pojazd jest lepiej 

wykorzystany, mniej zużywa energii, więc jest bardziej oszczędny. Ma być ekonomicznie i ekolo-

gicznie. Czyżby?

Choć nastały czasy, w których kierowca jest najbardziej pożądanym pracownikiem na rynku 

pracy, a wszem i wobec podkreśla się, jak ważna jest jego wygoda i komfort pracy, w tym wypad-

ku zapomina się właśnie o nim. W dobie wszechobecnej troski o środowisko naturalne, czyste 

powietrze, faunę i florę, nie pamięta się o… człowieku. 

Dostawy nocne 

– na pierwszy 

rzut oka brzmi 

logicznie i roz-

sądnie. Jednak 

w tej kalkulacji 

warto wziąć pod 

uwagę jeszcze 

inne koszty. 

Zdrowia.

Naukowcy nie 

mają wątpliwo-

ści: praca w nocy 

ma negatywne 

skutki zarówno 

psychiczne, 

jak i fizyczne. 

Zakłócenie naturalnego rytmu dobowego może mieć szerokie konsekwencje. Oprócz bezsenno-

ści, narastającego przemęczenia i stresu, otyłości, bólu głowy i mięśni, mogą nastąpić problemy 

z układem pokarmowym, krążeniem i gospodarką hormonalną. Zwiększa się również ryzyko 

wystąpienia nowotworów oraz pogłębia problem dzisiejszych czasów, czyli bezpłodność. Praca 

w nocy wiąże się ze znacznym obciążeniem organizmu i zazwyczaj charakteryzuje się niższym 

stopniem koncentracji, co może skutkować większą skłonnością do wypadków drogowych. 

Wzmożona aktywność w nocy burzy harmonię naszego organizmu w sposób, który naukow-

cy porównują do zespołu nagłej zmiany strefy czasowej charakteryzującego się nadmierną 

produkcję hormonów stresu. Konsekwencje tego mogą być bardzo poważne, a koszty społeczne 

wysokie.

Są zawody, w których praca w nocy to konieczność. Nocne dostawy? Warto zrobić rachunek 

zysków i strat. ▐

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



Już dziś w skali świata ponad 55% po-

pulacji zamieszkuje miasta. Trend 

urbanizacji ludzkości nie ustaje i coraz 

więcej osób chce korzystać z dobrodziejstw 

coraz szybciej rosnących aglomeracji. To 

jednak rodzi wiele problemów, w  tym ko-

munikacyjnych. Jednocześnie konsumuje-

my coraz więcej i  oczekujemy coraz częst-

szych dostaw towarów, niejednokrotnie 

wprost do klienta końcowego. To przekłada 

się na wymogi, jakie stawiane są pojazdom 

miejskim.

Hop i już

W ruchu miejskim szczególnego znacze-

nia nabierają kwestie bezpieczeństwa pojaz-

du ciężarowego względem innych uczestni-

ków ruchu, w  tym pieszych. Kluczowa jest 

tu widoczność z  miejsca kierowcy i  jego 

niemal bezpośredni kontakt z  otoczeniem. 

Nisko osadzona kabina to również wygoda 

dla samego kierowcy, który w  ruchu miej-

skim wsiada i  wysiada nawet kilkanaście 

razy dziennie. Wychodząc z tego założenia, 

Scania w  pojazdach miejskich proponuje 

zastosowanie nie tylko tradycyjnych kabin 

dystrybucyjnych P, ale również niskowej-

ściowych L. Co ważne bazują one na mo-

dułowej konstrukcji całej pozostałej rodzi-

ny kabin, przez co koszty ich wytworzenia 

czy późniejszej eksploatacji i napraw nie są 

zniechęcająco wyższe od klasycznych roz-

wiązań. Modułowa koncepcja całego pojaz-

du nie utrudnia też dostosowania zabudo-

wy, bowiem w samej konstrukcji podwozia 

i  ramy nie ma żadnych różnic wobec roz-

wiązań z  klasyczną kabiną. Przy kabinie L 

zabudowa nadwozia może się zaczynać już 

42 cm za przednią osią. 

Wysunięte przed przednią oś kabiny L 

mają 2 m długości i  są dostępne z  trzema 

wariantami dachu: niskim, standardowym 

i  wysokim, dzięki czemu nisko osadzona 

kabina może być jednocześnie bardzo wy-

godna i przestronna dla kierowcy. Całkowita 

wysokość pojazdu może wynosić odpowied-

nio od 2,7 do 3,3 m, jeśli wysokość zabudo-

wy nie będzie wyższa niż wysokość kabiny. 

Podłoga znajduje się na wysokości 80 lub 

93 cm nad jezdnią i prowadzi do niej jeden 

lub dwa stopnie, szerokie na blisko 80 cm. 

Wysokość podłogi i liczba stopni uzależnio-

na jest od wyposażenia pojazdu w  funkcję 

automatycznego przyklęku, opuszczającego 

o 10 cm pneumatyczne zawieszenie po uru-

chomieniu hamulca postojowego lub wymu-

szonego naciśnięciem przycisku. Co istotne 

pojazd może również poruszać się w pozycji 

przyklęku z  niedużą prędkością, co doceni 

np. obsługa śmieciarek.

W  środku do dyspozycji załogi mogą 

być nawet cztery miejsca. Dwa środkowe 

umieszczone są na tunelu silnika, przed któ-

rym pozostaje jeszcze sporo przestrzeni na 

wygodne przechodzenie pomiędzy strona-

mi kabiny. 

Z  zewnątrz kabinę L wyróżnia solidny 

stalowy zderzak, odporny na bliskie kontak-

ty z  krawężnikami czy innymi elementami 

infrastruktury okołodrogowej. W  dolnej 

części prawych drzwi można teraz zamon-

Zastosowanie niskowejściowej kabiny L 
to nie tylko typowy sektor komunalny, 

ale również miejska dystrybucja. 
Nisko umieszczone miejsce kierowcy pozwala 

na lepszy kontakt z innymi uczestnikami ruchu, 
a przez to większe bezpieczeństwo. 
Kierowca odnosi również korzyści 

przy częstym wsiadaniu i wysiadaniu z kabiny, 
typowym dla ruchu miejskiego. 

Zeskanuj kod 
i zobacz film

Nisko i blisko
Scania nowej generacji wkracza w zakamarki miast. Niskowejściowa 
kabina serii L czy nowy, 7-litrowy silnik mają być odpowiedzią na potrzeby 
użytkowników miejskich, sektora komunalnego i dystrybucji.

www.truck-van.pl
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tować dodatkowe okno, znacznie reduku-

jące martwe pole widzenia w newralgicznej 

strefi e na prawo od kabiny kierowcy. Okno 

to dostępne jest także w  miejskich kabi-

nach serii P. Pojazdy miejskie z  kabinami 

P i L można też wyposażyć w szereg kamer 

dodatkowo zwiększających pole widzenia 

i  ułatwiających manewrowanie w  ciasnych 

przestrzeniach – w tym kamerę cofania czy 

kamery narożnikowe.

Lżej i taniej

Pojazdy z  kabiną L są napędzane odno-

wionym, 9-litrowym silnikiem Scania, któ-

ry w  wersji zasilanej olejem napędowym 

jest dostępny w  trzech wariantach mocy: 

280, 320 i  360 KM, dostarczający od 1400 

do 1700 Nm momentu obrotowego. Może 

on być wyposażony w  przystawkę odbioru 

mocy (600 Nm). Jeszcze w tym roku w ofer-

cie pojawi się silnik OC09 przystosowany do 

zasilania gazem, zarówno w wersji CNG, jak 

i LNG. Wszystkie silniki mogą być łączone 

ze zautomatyzowanymi, 8- i  12-przełoże-

niowymi skrzyniami biegów Scania Opti-

cruise (z 1 albo 2 biegami pełzającymi) lub 

automatycznymi skrzyniami Allison.

W miejskich pojazdach z klasyczną kabiną 

P poza jednostkami 9- i 13-litrowymi poja-

wiła się nowa jednostka napędowa, dedyko-

wana głównie do zastosowań dystrybucyj-

nych. To rzędowy, 6-cylindrowy silnik DC07 

o pojemności 7 litrów. Występuje on w trzech 

wariantach mocy: 220, 250 i 280 KM, dając 

odpowiednio 1000, 1100 i  1200 Nm mo-

mentu obrotowego. Silnik powstał na bazie 

większej jednostki 9-litrowej i podobnie jak 

on wyróżnia się dobrą charakterystyką pra-

cy przy niskich obrotach. Wyposażony jest 

w turbosprężarkę o stałej geometrii i korzy-

sta wyłącznie z  selektywnej redukcji katali-

tycznej (SCR) bez układu EGR. 

Wprowadzenie DC07 oznacza również, 

że kabina P może być zamawiana z niskim 

tunelem, co jest możliwe dzięki niewiel-

kim gabarytom silnika. Tunel silnika został 

Wnętrze kabiny L ze standardowym dachem może pomieścić nawet cztery osoby. 
Cofnięty tunel silnika nie utrudnia przechodzenia pomiędzy stronami kabiny. 

Do wnętrza kabiny serii L prowadzi jeden lub dwa stopnie – w zależności od wysokości podwozia 
oraz wyposażenia pojazdu w przyklęk. W wersji z przyklękiem po opuszczeniu pojazdu pojedynczy 
stopień znajduje się zaledwie 44 cm nad jezdnią i ma 79 cm szerokości. 

safholland.com

²

www.we-think-ahead.de
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Najważniejszym wyróżnikiem nowej 

jednostki jest mniejsze zużycie paliwa (sza-

cunkowo około 10% oszczędności w  sto-

sunku do jednostki 9-litrowej) oraz o 360 kg 

niższa masa całego pojazdu, co przekłada 

się wprost na większą ładowność. Inżynie-

rowie Scanii zakładają, że nowa, 7-litrowa 

jednostka z  powodzeniem sprawdzi się 

nawet w  cięższych pojazdach dystrybucyj-

nych czy komunalnych, aż do 26 ton dmc 

– zwłaszcza, że w pracy dystrybucyjnej czy 

komunalnej pojazd porusza się zwykle ze 

zmiennym obciążeniem, osiągając pełną 

ładowność tylko w skrajnych przypadkach.

W grupie siła

Przy okazji wprowadzania na rynek pojaz-

dów miejskich, Scania zaprezentowała rów-

nież nową odsłonę kabiny załogowej CrewCab, 

zbudowanej na bazie kabiny P i dedykowanej 

przede wszystkim do pojazdów ratowniczych 

i pożarniczych. Również i ta kabina powstaje 

w oparciu o modułowe, standardowe elemen-

ty seryjnie produkowanej kabiny P. Przekłada 

się to zarówno na niższe koszty wytworzenia, 

łatwiejszą eksploatację, ale również i na skró-

cenie czasu niezbędnego do wyprodukowania 

typowego pojazdu ratowniczego. 

Kabina załogowa dostępna jest w dwóch 

długościach, różniących się częścią za dru-

gimi drzwiami. Dodatkowo dłuższa wersja 

kabiny może być dostępna nie tylko z  da-

chem niskim, wybieranym przez większość 

użytkowników i  pozwalającym na zmiesz-

czenie się w  wysokości 3 m, ale również 

z  dachem standardowym. Kabiny są już 

fabrycznie przygotowane do umieszczenia 

w nich typowego wyposażenia wozu ratow-

niczego, m.in. poprzez liczne, wytrzyma-

łe punkty mocowania osprzętu, specjalne 

przestrzenie i  kanały do poprowadzenia 

wiązek elektrycznych i pneumatycznych. 

Drugi rząd siedzeń można dowolnie 

wyposażyć, m.in. w  osobną klimatyza-

cję manualną lub automatyczną, a  także 

w ogrzewanie. Siedzenia z tyłu mogą zostać 

zamontowane jako indywidualne fotele lub 

szeroka ławka z kilkoma typami rozlokowa-

nia pasów bezpieczeństwa, uwzględniający-

mi bezpieczeństwo osób noszących na sobie 

sprzęt ratowniczy. W  ramach fabrycznych 

opcji oferowane są też dodatkowe dolne 

okno w drzwiach po stronie pasażera, wyso-

ko umieszczony wlot powietrza oraz liczne 

typy przystawek odbioru mocy. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Scania 

obniżony o 95 mm, dzięki czemu w kabinie 

jest więcej przestrzeni i  łatwiej przez nią 

przechodzić w poprzek. Niższy tunel ozna-

cza też, że w kabinie P znajduje się tyle samo 

schowków, co w większej wersji G. 

Kabina załogowa CrewCab powstaje 
ze standardowych elementów seryjnie 
produkowanej kabiny P, dzięki czemu jej 
produkcja jest szybsza i prostsza, niż miało 
to miejsce dotychczas. Kabina dostępna 
jest w dwóch wersjach długości i seryjnie 
wyposażona w wiele elementów typowych 
dla pracy pojazdów ratowniczych. Do 
wnętrza przedziału załogowego prowadzą 
wygodne schody (dolny rozkładany 
automatycznie).

Zeskanuj kod 
i zobacz film

W kabinach P i L w drzwiach pasażera może zostać umieszczone dodatkowe okno ułatwiające obserwację 
newralgicznego w ruchu miejskim obszaru po prawej stronie kabiny. 

www.truck-van.pl
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SYSTEM ZARZĄDZANIA 

TWOJĄ FLOTĄ



Z apowiadane premiery na ten rok ob-

 fi tują w napędy elektryczne. Mimo że 

 zasięg takich pojazdów jest dość mały, 

akumulatory ciężkie i  cena wysoka, pro-

ducenci pojazdów ciężarowych wyraźnie 

stawiają na elektryki. W mieście ten napęd 

rzeczywiście ma wiele zalet. 

Szybciej nocą

Nowe modele to FL i  FE Electric prze-

znaczone do pracy w  mieście: FL do lżej-

szych zadań, a FE cięższych. Lepsza jakość 

powietrza i  mniejszy hałas w  mieście po-

zwolą na większą niż obecnie swobodę 

w  planowaniu budownictwa mieszkanio-

wego i  infrastruktury. Napędzany elek-

trycznie samochód ciężarowy, o  zerowej 

emisji spalin, może być użytkowany we-

wnątrz budynków magazynowych i w tzw. 

zielonych strefach. Natomiast cichobież-

ność tych pojazdów pozwala zwiększyć 

aktywność pojazdów w nocy, jednocześnie 

odciążając zatłoczone miejskie ulice w cią-

gu dnia. 

W ramach projektu Off  Peak City Distri-

bution zbadano efekty nocnej dystrybucji 

towarów w Sztokholmie. Dzięki przewozom 

poza godzinami szczytu komunikacyjnego, 

pojazdy ciężarowe potrzebowały na wyko-

nanie zadania jedną trzecią czasu, w porów-

naniu z czasem koniecznym za dnia. 

„Aby przechodzenie na nową technologię 

odbywało się płynnie i bezpiecznie, będzie-

my proponować kompleksowe rozwiązania, 

zależnie od indywidualnych potrzeb klien-

tów w zakresie cykli roboczych, ładowności, 

dyspozycyjności, zasięgu i  innych parame-

trów. Rozwiązanie takie może obejmować 

wszystko, od analizy tras i  optymalizacji 

akumulatorów po obsługę serwisową i  fi -

nansowanie. Volvo Trucks blisko współ-

pracuje z kilkoma dostawcami urządzeń do 

Brak hałasu, wibracji i spalin pozwala na więcej. Pojazd może dostarczyć towar dokładnie 
w punkt, ponieważ nie ma przeszkód, by poruszał się również w pomieszczeniach.

Miasto
nocą
W odstępie trzech tygodni 
Volvo przedstawiło dwa 
modele w pełni elektrycznych 
ciężarówek. To zapowiedź 
tego, co w tym roku będzie 
dominować na zbliżających się 
targach IAA w Hanowerze.

Jonas Odermalm, 
dyrektor ds. strategii produktowej Volvo FL
i Volvo FE w Volvo Trucks

„
Aby przechodzenie na nową 

technologię odbywało się płynnie 
i bezpiecznie, będziemy proponować 
kompleksowe rozwiązania”.

www.truck-van.pl
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ładowania akumulatorów. Jak zawsze, celem 

jest zapewnienie klientom dużej dyspozy-

cyjności i  wydajności” – zapewnia Jonas 

Odermalm, dyrektor ds. strategii produk-

towej Volvo FL i Volvo FE w Volvo Trucks. 

Warto dodać, że Grupa Volvo ma spore 

doświadczenie w  kwestii silników elek-

trycznych, przede wszystkim jako elementu 

napędu hybrydowego. Zastosowana w elek-

trycznych ciężarówkach Volvo technologia 

napędu i  magazynowania energii została 

od podstaw gruntownie przetestowana 

i  jest objęta pełnym wsparciem sieci Volvo 

Trucks w obszarze sprzedaży, serwisu i do-

staw części.  

„Z  doświadczenia wiemy, jak ważna we 

wdrażaniu elektryfi kacji na dużą skalę jest 

kooperacja miast, dostawców energii i pro-

ducentów pojazdów. Dzięki atrakcyjnym 

zachętom fi nansowym, uzgodnionym stan-

dardom oraz długofalowej strategii doty-

czącej urbanistyki i  rozwoju infrastruktury 

ładowania akumulatorów, proces ten moż-

na znacznie przyspieszyć” – wyjaśnia Jonas 

Odermalm. 

Szerokie podejście

 Żeby poradzić sobie z  wyzwaniami, 

takimi jak wytwarzanie energii elektrycz-

nej i  akumulatory, do kwestii elektryfi ka-

cji transportu należy podchodzić komplek-

sowo. 

„Aby zagwarantować odpowiedzialny 

sposób pozyskiwania surowców do pro-

dukcji ogniw elektrycznych, Grupa Volvo 

współpracuje z  siecią Drive Sustainably, 

monitorującą ten problem. Ponadto Grupa 

Volvo angażuje się w  różnorodne projekty, 

w ramach których akumulatory pochodzą-

 Volvo FE Electric  Volvo FL Electric

Maksymalne dmc (t) 27 16

Układ napędowy dwa silniki elektryczne o mocy  silnik elektryczny o mocy
 maksymalnej 370 kW  maksymalnej 185 kW
 (moc ciągła 260 kW)  (moc ciągła 130 kW)
 i dwubiegowa skrzynia  i dwubiegowa skrzynia
 biegów Volvo.  biegów Volvo.
 Maks. mom. obrot. silnika  Maks. mom. obrot. silnika
 elektrycznego: 850 Nm.  elektrycznego: 425 Nm.
 Maks. mom. obrot. na wyjściu  Maks. mom. obrot. na wyjściu
 z przekładni głównej: 28 kNm z przekładni głównej: 16 kNm

 Źródło energii akumulatory akumulatory 
 litowo-jonowe, litowo-jonowe,
 wydajność od 200÷300 kWh wydajność od 100÷300 kWh 
Użyteczny zasięg (km) do 200 do 300 

Ładowanie CCS2 (szybkie, stałym prądem) maksymalna moc
akumulatorów ładowania 150 kW DC 
 ładowanie małej mocy (ładowanie prądem przemiennym) 
 – maksymalna moc ładowania 22 kW 

Czas ładownia akumulatorów  
(o wydajności 300 kWh)  
od zera do maksimum CCS2 150 kW około 1,5 godziny 1-2 godziny
ładowanie małej mocy około 10 godzin do 10 godzin

Dmc FM dochodzi do 27 t. 
Taki pojazd może pokonywać 

na jednym ładowaniu akumulatorów 
trasę o długości do 200 km.

Puste miasto nocą pozwala łatwiej 
i szybciej się przemieszczać z miejsca na miejsce, 

a elektryczny napęd, dzięki cichej pracy nie 
niepokoi mieszkańców.

Elektryczne pojazdy 
to również komfort prowadzenia. 

Dzięki cichej pracy, kierowca łatwiej 
znosi wiele godzin spędzonych 

za kierownicą.

ce z  elektrycznych pojazdów użytkowych 

otrzymują drugie życie jako magazyny 

energii. Nie na wszystkie pytania dotyczące 

akumulatorów znaleziono już odpowiedź, 

lecz aktywie działamy, zarówno w  ramach 

Grupy, jak i w porozumieniu z innymi pod-

miotami, na rzecz rozwoju i opracowywania 

potrzebnych rozwiązań” – podkreśla Jonas 

Odermalm. 

Pierwsze samochody ciężarowe z  serii 

Volvo FL Electric właśnie zaczynają re-

gularną eksploatację w  Goeteborgu. Będą 

użytkowane przez fi rmę komunalną Renova 

oraz fi rmę transportową TGM.

Natomiast pierwszy egzemplarz Volvo 

FE Electric, śmieciarka z zabudową opraco-

waną wspólnie z fi rmą Faun, zostanie prze-

kazany do eksploatacji na początku 2019 r. 

w Hamburgu. 

„Obecnie każda z naszych 300 konwencjo-

nalnych śmieciarek emituje około 31 300 kg

dwutlenku węgla rocznie. Śmieciarka o na-

pędzie elektrycznym, z  akumulatorami 

zdolnymi wytrzymać pełną zmianę roboczą: 

8 do 10 godzin – stanowi przełom technolo-

giczny. Kolejna korzyść wynika z  faktu, że 

Stadtreinigung Hamburg wytwarza neutral-

ny dla klimatu prąd elektryczny, który może 

być wykorzystywany do ładowania akumu-

latorów” – podkreśla Rüdiger Siechau, dy-

rektor generalny Stadtreinigung Hamburg.

Nowe Volvo FE Electric będzie oferowa-

ne w  kilku wariantach, dostosowanych do 

różnych rodzajów zadań. Dostępna będzie 

m.in. wersja z  niskowejściową kabiną Low 

Entry, ułatwiającą wchodzenie i wychodze-

nie oraz zapewniającą kierowcy doskonałą 

widoczność wokół pojazdu. ▐

KD
Fot. Volvo
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Trasa biegła okolicznymi drogami i stwa-

rzała możliwość wykorzystania wszel-

kich sposobów oszczędnej jazdy, także 

przy użyciu tempomatu PCC. Bardziej niż 

intuicja przydawało się zaufanie do systemów 

wspomagania jazdy. Myślenie i  przewidywa-

nie należało połączyć ze zręcznością w obsłu-

dze nowoczesnych układów ciągnika. Warto 

było również znać teren, co pozwalało wyko-

rzystać do maksimum potencjał zestawu. 

Ilość w jakość

Ciągnik z naczepą przyjechał do nas z Ho-

landii. Był to najnowszy XF wersji „Pure Ef-

fi cient”, zdobywca tytułu „Truck of the Year 

2018” z  kabiną Space Cab i  480-konnym 

silnikiem Paccar MX-13. Dobrano do niego 

naczepę furgonową z  osłoną na wysokości 

kół. Pojazd miał więc rozwiązania korzystne 

z punktu widzenia aerodynamiki. Ponadto był 

wyposażony w akcesoria zmniejszające masę 

własną, w tym aluminiowe obręcze kół. 

DAF należy do producentów, którzy kła-

dą nacisk na systematyczne i  wszechstronne 

doskonalenie poszczególnych podzespołów. 

Mówiąc o  zmianach w  najnowszym XF, na-

leży sięgać po terminologię, którą swobodnie 

posługują się inżynierowie-konstruktorzy, ale 

niekoniecznie mechanicy i  kierowcy. Szcze-

gółowo pialiśmy o  nowych DAF-ach w  nu-

merze 6/2017 i  1/2018. Przypomnę tylko, że 

wzrosła moc i  moment obrotowy silników 

MX-11 i  MX-13, a  w  układzie przeniesienia 

napędu znalazła się zupełnie nowa, zautoma-

tyzowana skrzynia TraXon fi rmy ZF występu-

jąca standardowo w wersji z 12, a opcjonalnie 

z 16 biegami. Każda z nich ma odmianę z ostat-

nim przełożeniem bezpośrednim lub nadbie-

giem. Ponadto zmodernizowano osie napędo-

we, wprowadzając jeszcze „szybsze” przełożenia. 

Nowa jest również architektura elektryczna 

i elektroniczna. Suma drobnych ulepszeń składa 

się na całkiem pokaźny wzrost wydajności. 

System i kierowca

Do rywalizacji stanęli dziennikarze z  me-

diów branżowych, z  których każdy miał do 

czynienia ze szkoleniami z ekonomicznej jaz-

dy prowadzonymi przez polskich importerów 

ciężarówek. Ogólne zasady oszczędnego stylu 

prowadzenia nowoczesnego zestawu nikomu 

nie były obce. Diabeł tkwił w  szczegółach. 

Procentowało obycie z DAF-ami, a nieodzow-

ny był również łut szczęścia. Zmiany pogody 

czy sytuacji na drodze mogły mieć wyraźny 

wpływ na wynik. 

Każdy z uczestników odbył krótki instruk-

taż dotyczący obsługi nowej skrzyni biegów 

TraXon oraz innych systemów pojazdu. 

W nowym DAF-ie wszystkie ze sobą współ-

działają, co ma wpływ na strategię zmiany 

biegów oraz działanie EcoRoll. Głównym 

urządzeniem integrującym komunikaty na-

pływające z  pojazdu i  otoczenia jest przewi-

dujący tempomat PCC (Predictive Cruise 

Control). To on podejmuje decyzję, kiedy 

„odpuścić” gaz przed wzniesieniem, a  kiedy 

„wrzucić na luz” i  użyć EcoRoll. Projektanci 

nowych DAF-ów, podobnie jak ich koledzy 

z  konkurencyjnych fi rm, starali się odciążyć 

kierowcę i dbałość o niskie spalanie w decy-

dującej mierze powierzyli elektronice. 

I tak jak w innych markach można spodzie-

wać się zadowalającego efektu, gdy kierowca 

polega na elektronicznych systemach i im „nie 

Oszczędności Oszczędności po znajomościpo znajomości
Konkurs „jazdy o kropelce” zorganizowany przez DAF-a w okolicach Torunia dowiódł, 
że największe oszczędności na paliwie przynosi dobra znajomość ciężarówki oraz… 

Umiejętnie wykorzystując możliwości DAF-a, można w sprzyjają-
cych warunkach zejść ze spalaniem poniżej 20 l/100 km. Jednak 
deszcz i utrudnienia na drodze sprawiły, że przejazd konkursowy 
zakończył się nieco gorszym, choć nadal bardzo dobrym wynikiem. 

Ustawienie dużej histerezy (zakresu dopusz-
czalnych zmian prędkości) tempomatu ma
dobry wpływ na niskie spalanie. Daje 
tempomatowi PCC większe „pole manewru”. 
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przeszkadza”. Lecz aby osiągnąć mistrzowski 

wynik, należy czasem wziąć inicjatywę w swo-

je ręce. Pytanie tylko kiedy i jak? 

Opór i rozpęd

Pogoda podczas dwudniowych prób była ka-

pryśna. Słońce na przemian z deszczem, zdarzał 

się porywisty wiatr, było raczej chłodno, naj-

wyżej kilkanaście stopni „na plusie”. Spotkanie 

odbywało się pod koniec kwietnia, u progu ma-

jowego „długiego weekendu”. Ruch na drodze 

był zatem kolejną, nieprzewidywalną zmienną. 

Uczestników próby czekało trudne zadanie, 

a niektórzy mieli pecha osobiście doświadczyć 

czynników, które są pozornie bez znaczenia, 

a jednak mają wpływ na spalanie. Sekret eko-

nomicznej jazdy tkwi w  obniżaniu oporów 

ruchu i  wykorzystywaniu energii kinetycznej 

rozpędzonego zestawu. Tymczasem aura i inne 

samochody niekiedy zawzięcie przeciwdziałały 

„taniej” jeździe. Opory ruchu rosły na skutek 

silnego wiatru i  opadów, a  swobodny zjazd 

do „niecki” przed podjazdem zakłócały inne, 

włączające się do ruchu ciężarówki. Skutek był 

taki, że nie tylko znikała wszelka oszczędność 

z  jazdy rozpędem, ale należało „dołożyć do 

interesu”, mozolnie pnąc się w górę przez całą 

długość wzniesienia. Nie zawsze też można 

było płynnie „wkleić się” na rondo, a dodatko-

we „zagrożenie” dla niskiego spalania stwarzały 

krążące po okolicy ciągniki rolnicze. 

W idzi dalej?

DAF XF „Pure Effi  cient” miał 4-osobową 

kabinę, pozwalającą w  bezpiecznych warun-

kach obserwować sytuację na drodze i zacho-

wanie kierowcy. O tym, że XF jest komfortowy, 

nie trzeba nikogo przekonywać. Warta uwagi 

jest specyfi ka pracy układu napędowego i ste-

rujących nim układów. Przy typowej prędko-

ści podróżnej silnik utrzymuje niskie obroty, 

a skrzynia ogranicza liczbę zmian biegów, ale 

nie jest w  tym konsekwentna. Czasem „nie 

dowierza” momentowi obrotowemu silnika 

i przeprowadza redukcję. Wówczas kierowca 

może zaingerować, jeśli uzna, że zaoszczędzi 

w ten sposób nieco paliwa. 

Wynika to stąd, że skrzynia biegów „nie wi-

dzi” sytuacji przed pojazdem, kierowca może ją 

ocenić lepiej. Lecz uwaga! W nieznanym terenie 

większe korzyści odnosi się, powierzając stero-

wanie napędem tempomatowi PCC. Również 

i jego można „poprawić”, ale tylko wówczas, gdy 

kierowca zna trasę oraz sposób, w  jaki zacho-

wuje się na niej tempomat. PCC często „widzi 

więcej” niż kierowca, zatem korygowanie jego 

działania tak, aby zaoszczędzić na paliwie, wy-

maga dużego, praktycznego doświadczenia. 

Konkurs był swego rodzaju intensywnym, 

praktycznym szkoleniem z ekonomicznej jaz-

dy i czynników, które mają dla niej znaczenie. 

Pokazał, jak wiele potrafi  w tym zakresie XF 

oraz jak dalece może mu pomóc w  niskim 

spalaniu dobry kierowca. Reprezentujący na-

szą redakcję Mirosław Ganiec był najlepszy 

w pierwszym dniu konkursu. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Mirosław Ganiec, wydawca miesięcznika Truck & Van

Nowe silniki Paccar osiągają maksymalny moment obrotowy od niższych obrotów, przez co 
skrzynia i mosty zestopniowane są tak, że jazda przy 80 km/h na najwyższym biegu oznacza 
niską prędkość obrotową, niewiele ponad 1000 obr/min. Im mniej obrotów, tym mniejsza liczba 

cykli spalania, a zatem mniejsze jednostko-
we zużycie paliwa. 
Nowa skrzynia TraXon z nowym oprogra-
mowaniem bardzo dobrze dobiera przeło-
żenia do prędkości i obciążenia pojazdu. 
Rzadko zdarza się, by niewłaściwie do-
brała bieg. Ma tylko jeden minus: w trybie 
automatycznym (A) nie można „ręcznie” 
wymusić zmiany biegu, tylko najpierw trze-
ba zmienić na tryb manualny (M) i dopiero 
wtedy dokonać korekty. Podobnie, gdy je-
dziemy na A-eco i chcemy zmusić skrzynię 
do pozostania na danym biegu bez redukcji, 

musimy przełączyć się na manual. A po drodze jest niestety tryb A (zwykły), przez który przecho-
dząc, skrzynia może jednak zredukować, ponieważ zwykły tryb automatyczny jest nastawiony 
bardziej na prędkość jazdy i osiągi niż A-eco. 
Nowa skrzynia i mosty mają wyraźnie mniejsze opory, przez co pojazd jeszcze lepiej toczy się 
z rozłączonym napędem (EcoRoll). Jeśli chcemy wykorzystać rozpęd, np. dojeżdżając do zjazdu 
z autostrady czy skrzyżowania, warto jak najdłużej pozostać na jak najwyższym biegu oraz prze-
łączyć się na chwilę na manual, żeby zablokować automatyczną redukcję. Również trudniejsze 
odcinki, np. ronda warto przejechać na manualnie zablokowanym biegu, bo choć skrzynia do-
brze interpretuje sytuację, to czasem przy dużym chwilowym obciążeniu (np. gwałtowniejszym 
skręceniu kół) może niepotrzebnie zredukować bieg. 
Głównym sprzymierzeńcem w oszczędzaniu jest tempomat PCC uwzględniający pozycję pojaz-
du i topografię najbliższych 2 km trasy. Podstawą oszczędnej jazdy jest nie przeszkadzać mu 
tylko pozwolić na aktywne ingerowanie w prędkość, zarówno jej podnoszenie, jak i chwilowe 
zmniejszanie. Czasem jego działanie może być zaskakujące. Np. kierowcy wydaje się, że droga 
biegnie już w dół, a tak naprawdę nadal jest płasko albo wręcz lekko pod górkę. Wygląd otocze-
nia może być mylący. Dla osiągnięcia najlepszych oszczędności warto jak najszerzej ustawić 
histerezę – wtedy co prawda prędkość jazdy może się mocno zmieniać, rosnąć albo spadać, ale 
finalnie oszczędności paliwa będą największe. 

Obok tej „szykany” udało się przejechać płynnie. Jednak na jednopasmowej drodze nr 10, choć urokliwej, było trudniej. Można było „nadziać się” 
na zestaw, który jadąc w tym samym kierunku, niedawno włączył się do ruchu i nie mknął tak szybko jak nowe DAF-y do klienta. 
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R enault serii T okrzepło już na ryn-

 ku. Model z niżej zawieszoną kabiną 

 z  niewielkim tunelem silnika może 

odgrywać tę samą rolę, co dawniej Pre-

mium. Lecz pod kilkoma względami o wiele 

lepiej. W  wariancie Optifuel sporo zrobio-

no, aby zużywał jak najmniej paliwa. 

W zasięgu i prosto

Na korzyść niskiego spalania działa przede 

wszystkim skromność. Ciężarówki o  małej 

masie własnej, z  mniejszymi kabinami sta-

wiają mniejsze opory ruchu. Renault T jest 

przykładem takiego właśnie pojazdu. Doda-

jąc odpowiednio dobrany układ napędowy, 

można spodziewać się sporych oszczędności. 

Kabina o oryginalnej stylizacji stawia sto-

sunkowo mały opór powietrzu, co przejawia 

się na przykład ciszą, jaka w niej panuje przy 

prędkości rzędu 85 km/h. Uzupełnieniem 

dopracowanego kształtu są spojlery za kabi-

ną, które uspokajają przepływ powietrza na 

styku ciągnika i naczepy. Renault T zapew-

nia wysoki komfort akustyczny. Dobrą izo-

lację od drgań i wstrząsów daje pełne, pneu-

matyczne zawieszenie kół – także przedniej 

osi, które zastosowano w zielonym ciągniku. 

Wnętrze jest przytulne i interesująco wy-

kończone, tak gdy mowa o  wyglądzie, jak 

i użytych materiałach. Sporo jest praktycz-

nych rozwiązań, uprzyjemniających jazdę 

i  wypoczynek. Najważniejszym jest chyba 

poszerzana, dolna leżanka. Jej szerokość do-

chodzi po rozłożeniu do blisko 80 cm, przy 

długości 2 m. Charakterystyczna dla Re-

nault podkładka pod plecy pozwala wygod-

nie usiąść z nogami na materacu. Tuż obok 

jest pilot do sterowania funkcjami kabiny, 

w tym oświetleniem i klimatyzacją, umoco-

wany na długim kablu. Na uchwycie pilota 

są dwa gniazdka: 12 i 24 V. Można więc wy-

godnie używać dodatkowych urządzeń. 

Górna leżanka ma składaną krawędź, 

która zmienia ją w doskonałą półkę na duże 

torby. Dodatkowym zabezpieczeniem jest 

siatka, zrolowana pod dachem. Wspinanie 

się na górę ułatwia rozkładana drabinka. Su-

Nie maNie ma  
komplikacjikomplikacji

Lekki, opływowy i bez szaleństw w wyposażeniu elektronicznym. 
Idealny ciągnik „do wszystkiego”? 

biektywne poczucie bezpieczeństwa zwięk-

sza solidny, nocny zamek przy drzwiach, 

który można mieć w ramach opcji. 

Licząc od tunelu, kabina ma wewnątrz 

1903 mm wysokości. Sporo, a kierowcy ni-

scy czy o  średnim wzroście będą czuli się 

w niej komfortowo. Nie tylko wyprostują się 

w  dowolnym prawie miejscu wnętrza, ale 

wszystko będą mieli wtedy w zasięgu ręki. 

Obroty niskiego apetytu

Tablica rozdzielcza harmonizuje ze stylem 

sylwetki ciągnika. Jest niesztampowa, ale 

Tylko cztery kroki do podłogi. Renault T ma 
niewielki tunel silnika, ale łatwiej wsiąść niż do 
czołowego modelu T High z płaską podłogą. 

Interesujący wygląd i czytelne komunikaty. Ekran z prawej 
mógłby być jednak większy. Pod tym względem europejskie 
ciężarówki nie dorastają jeszcze do samochodów osobowych. 
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czytelna. Cyfrowe wskaźniki, elektryczny, 

dyskretnie podświetlony hamulec ręczny 

oraz przyciski, których ułożenie można do-

pasować do własnych preferencji, są oznaką 

stylu „hi-tech”. Niemniej 7-calowy ekran 

po prawej wydaje się nieco zbyt mały, choć 

nie można odmówić mu czytelności. Zara-

zem do często używanych funkcji pojazdu 

projektanci podeszli nader praktycznie. 

Włącznik świateł, tempomatu czy wentyla-

tora nawiewu to zwykłe, wygodne pokrętła. 

Regulowana w trzech płaszczyznach kierow-

nica była obszyta w tym ciągniku skórą, co 

jest nie tylko eleganckie, ale wygodne. 

W  układzie przeniesienia napędu zna-

lazła się zautomatyzowana, 12-biegowa 

skrzynia Optidriver z  ostatnim biegiem 

bezpośrednim. Wraz z  przełożeniem mo-

stu 2,47 stanowi „pakiet oszczędnościowy” 

utrzymujący silnik na niskich obrotach przy 

typowej prędkości podróżnej narzuconej 

przez oszczędnego kierowcę lub… ogranicz-

nik! Gdy ciągnik porusza się z  prędkością 

90 km/h, obroty silnika dochodzą do 1198. 

Przy momencie obrotowym rzędowego, 

6-cylindrowego silnika sięgającym 2200 Nm 

już przy 900 obr/min, Renault porusza się 

zwinnie, nie tylko na równym, ale również 

lekko pofalowanym terenie. Na-

wet na wzniesieniu, silnik ma 

dostateczny zapas, aby skrzynia 

mogła „połykać” biegi przy roz-

pędzaniu załadowanego do peł-

na zestawu. Ciągnik wyposażo-

no w  opony Michelin o  niskich 

oporach toczenia z  rodziny X 

Line Energy. Są ważnym uzupeł-

nieniem ekonomicznego układu 

napędowego. 

Ustępstwem na rzecz niskiej 

masy własnej były obręcze kół 

ze stopów lekkich oraz zbiornik 

paliwa o pojemności 450 l. 

Do utylizacji spalin służy 

przede wszystkim kompaktowy tłumik 

w  układzie wydechowym, którego częścią 

jest SCR oraz fi ltr cząstek stałych z automa-

tyczną regeneracją. Silnik samoczynnie wy-

łącza się po 5 minutach pracy na postoju, 

co zapobiega marnowaniu paliwa. 

Przekonujący

W ciągniku było kilka powszechnie uży-

wanych systemów wspomagających jazdę, 

w tym m.in. zaawansowany tempomat Opti-

vision z  systemem Optiroll, który umożli-

wia swobodne toczenie się „na luzie”. Dość 

natarczywie przypominał o  sobie LDWS 

(Lane Departure Warning System) ostrze-

gający przed niezamierzonym zjechaniem 

z  pasa ruchu. Nieprzesadna „elektroniza-

cja” tego egzemplarza wydaje się sensowna 

i może przynieść potencjalnym nabywcom 

podobnie wyposażonych ciągników pewne 

oszczędności w chwili zakupu. 

Aby rozciągnąć je na okres eksploata-

cji, warto dodać do wyposażenia retarder 

hydrauliczny Voith, jako uzupełnienie dla 

zwalniacza Optibrake+, będącego połącze-

niem dekompresyjnego hamulca silnikowe-

go i  wydechowego. Zestaw taki znalazł się 

w zielnym ciągniku i okazał się bardzo sku-

teczny i wygodny. Odruch sięgania po zwal-

niacz pojawia się niemal automatycznie. 

Używając go, oszczędza się hamulce zasad-

nicze i można prowadzić bardzo płynnie. 

W  ramach „oszczędzania dla zaawan-

sowanych” Renault Trucks oferuje system 

telematyczny Optifl eet, a  także szkolenia 

dla kierowców z ekonomicznej jazdy. Dzię-

ki temu można w pełni korzystać z możli-

wości, jakie stwarzają ciężarówki Renault. 

W  przypadku pojazdów tak „szczupłych” 

jak „nasz” T 440 można osiągnąć znaczne 

oszczędności na paliwie i serwisie bez wiel-

kiego wysiłku. 

Na początku XXI wieku Renault Trucks 

w Polsce przyciągnęło do siebie wielu klien-

tów z  różnych sektorów transportu. Dla 

niektórych przewozy były trzonem dzia-

łalności, dla innych tylko jej uzupełnie-

niem. Lśniła gwiazda Magnum, podobało 

się wydajne, oszczędne Premium, wielu 

użytkowników mile zaskoczyło Midlum. 

Perturbacje związane m.in. ze zmianami 

na naszym rynku oraz lokowaniem fran-

cuskiego producenta w  strukturach Volvo, 

nie pozostały bez wpływu na sprzedaż. Re-

nault odrabia zaległości i  może zapropono-

wać interesujące, wydajne pojazdy. Ciągnik 

T 440 Optifuel jest przykładem udanego 

połączenia obszernego wnętrza z  kompak-

towymi wymiarami zewnętrznymi kabiny 

oraz „ekonomicznie” zestawionego układu 

napędowego z  niezbędnym minimum sys-

temów wspomagających jazdę stosowanych 

współcześnie w  dalekim transporcie. Dlate-

go warto na niego zwrócić uwagę. Ma cechy 

przydatne w transporcie międzynarodowym 

i  krajowym i  małym wysiłkiem można go 

przystosować do transportu specjalistycz-

nego, np. przewozu materiałów niebezpiecz-

nych wg ADR. Komplikacji nie będzie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Renault T 440 4×2 Optifuel Euro 6

Dmc (t) ................................................................................... 19
Masa własna (t) .................................................................. 7,69
Rozstaw osi (mm) .............................................................. 3800
Typ silnika ....................................................................... DTI13
Liczba i układ cylindrów .........................................................R6
Pojemność (dm3) ................................................................ 12,8
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .......... 440/323/1400÷1800
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) .......... 2200/900÷1400
Skrzynia biegów ........................................... zautomatyzowana 
  .............................................................Optidriver AT 2412F
Przełożenie przekładni głównej .......................................... 2,47
Przeglądy ................................. co 100 tys. km lub 12 miesięcy
Gwarancja ......................................... 12 miesięcy na cały pojazd 
  ...........................................i 24 miesiące na układ napędowy

Udoskonalona aerodynamicznie 
naczepa furgonowa ma swój wkład 
w niskie zużycie paliwa. 

Wygoda bez kłopotu. Leciutkie 
oparcie i wałek pomagają 
wypocząć z książką czy filmem. 

Dzięki specjalnie uszykowanej górnej leżance kabina nadaje się tak samo 
dobrze dla 1, co dla 2 osób. Za pomocą składanej krawędzi 
i siatki wysuwanej z dachu można ją zmienić w dużą, wygodną półkę. 

www.truck-van.pl
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„Nasze wyniki jednoznacznie po-

twierdzają, że zarówno na pozio-

mie fi nansowym, jak i  wolume-

nu sprzedaży Grupa Wielton znajduje się 

w  bardzo dobrej kondycji, konsekwentnie 

realizując przyjętą strategię rozwoju i w peł-

ni wykorzystując swój potencjał. Pierw-

szy kwartał bieżącego roku po raz kolejny 

okazał się dla nas rekordowy. Osiągnięty 

zysk netto przyniósł historyczną wartość 

kwartalną, a  poziom przychodów Grupy 

był o blisko jedną trzecią wyższy niż przed 

rokiem. Bez wątpienia jest to efekt sprzyja-

jącej koniunktury, która w naszej ocenie po-

winna utrzymać się w najbliższym czasie na 

większości rynków. Zamierzamy wykorzy-

stać korzystną sytuację makroekonomicz-

ną, dlatego inwestujemy w moce produkcyj-

ne i rozwijamy nasze know-how, wdrażając 

nowe technologie” – mówi Mariusz Golec, 

prezes zarządu Wielton S.A.

Koniunktura sprzyja 

Grupa Wielton konsekwentne chce 

umacniać swoją pozycję na wszystkich 

kluczowych rynkach i  budować przewagę 

konkurencyjną w oparciu o nowe techno-

logie przy jednoczesnym pełnym wykorzy-

staniu potencjału konsolidowanych spół-

ek. Wolumen sprzedaży naczep i przyczep 

oraz produktów dla rolnictwa, który Grupa 

odnotowała po pierwszym kwartale 2018 

roku to skonsolidowana sprzedaż marek 

Wielton, Viberti, Fruehauf oraz Langen-

dorf. W porównaniu z analogicznym okre-

sem w  roku ubiegłym, kiedy sprzedano 

Zgodnie Zgodnie z planemz planem

Grupa Wielton w pierwszym kwartale tego roku zwiększyła swoje obroty 
o ponad 20%. Osiągnięto poziom 479,9 mln zł. Zysk netto wyniósł 20,2 mln zł, 
co oznacza, że został pobity nowy rekord. 

3650 sztuk, skumulowany wynik za I kwar-

tał 2018 roku jest wyższy o 20,2% i wynosi 

4386, z czego aż 68,5% (3005 szt.) to sprze-

daż za granicą.

Pomimo nieznacznej korekty sprzedaży 

we Francji i  Włoszech, Grupa po pierw-

szym kwartale 2018 roku pozostała lide-

Zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi 
i skrzyń metodą kataforezy jest obecnie w fazie testów.

www.truck-van.pl

6/201816 TruckTruckVanVan&

PRODUKT PRODUKT NaczepyNaczepy



rem na rynku francuskim, a  w  przypadku 

rynku włoskiego utrzymała dotychczasową 

pozycję. Istotne wzrosty były widoczne na 

rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura 

przełożyła się na zwiększoną sprzedaż, któ-

ra wyniosła 458 sztuk (wzrost o 36,3% r/r), 

co przyniosło wzrost przychodów Grupy 

Wielton do poziomu 40,4 mln zł (wzrost 

o 39,3%. r/r). W pierwszym kwartale 2018 

roku skonsolidowany został także wolumen 

sprzedaży Wielton GmbH i  Langendorf 

– łącznie na niemieckim rynku Grupa 

sprzedała 348 pojazdów, czyli ponad dzie-

sięciokrotnie więcej niż przed rokiem.

Nowy segment

Korzystając z  bardzo dobrej koniunktu-

ry na rynku krajowym, której towarzyszył 

wzrost w ujęciu całej branży, w pierwszym 

kwartale 2018 roku Grupa Wielton sprzeda-

ła w  Polsce 1381 sztuk produktów (wzrost 

o  14,9% r/r), odnotowując jednocześnie 

wzrost przychodów o  8,8% do poziomu 

125,2 mln zł. 

„Aktualnie jesteśmy obecni w większości 

na rynkach, które z punktu widzenia Gru-

py uznajemy za kluczowe. Będąc globalnym 

graczem, nie zapominamy jednak o Polsce, 

gdzie obecnie mamy ponad 14% udziałów. 

Ten rynek od kilku lat notuje nieprzerwany 

wzrost i obecnie, pod względem wielkości, 

plasuje się na trzeciej pozycji w  Europie. 

Pamiętając o  naszych podstawowych seg-

mentach produktów, jakimi są kurtyny, 

pojazdy wywrotkowe czy pojazdy podkon-

tenerowe, staramy się też rozwijać nowe 

rodziny produktowe. Szczególnie ciekawe 

są małe zabudowy, które wiążą się z bizne-

sem e-commerce, czyli z dostawami kurier-

skimi. Właśnie  w tych małych zabudowach 

upatrujemy dużego potencjału wzrostu na 

przyszłość” – dodaje Mariusz Golec.

Rozwój w  zakresie dywersyfi kacji port-

fela produktowego niesie ze sobą koniecz-

ność inwestycji w  nowoczesne procesy 

technologiczne, obejmującą automatyzację 

i robotyzację. Grupa Wielton realizuje am-

bitny program inwestycyjny, fi nansowany 

głównie ze środków własnych, którego ce-

lem jest zwiększenie mocy produkcyjnych 

oraz portfolio produktowego. Jedną z naj-

nowszych inwestycji, która znajduje się 

obecnie w  fazie testów jest zautomatyzo-

INLOADERY 
nowa grupa produktowa 
z Langendorf 

NACZEPY 
UNIWERSLANE 

NACZEPY 
WYWROTKI 

NACZEPY 
FURGONOWE 

ZESTAWY 
KUBATUROWE 

ZABUDOWY 
WYWROTKI 

AGRO 

34%

NACZEPY  
PODKONTENEROWE 

PRZYCZEPY 
(w tym pojazdy 
niskopodwoziowe i inne) 

UNIWERSLANE

niskopodwoziowe i inne) 
PODKONTENEROWE 

1Q 2018 
21% 12% 10%

6% 5% 5% 5% 2%

1Q 2018 1Q 2018 1Q 2018 

1Q 2018 1Q 2018 1Q 2018 1Q 2018 1Q 2018 

Struktura sprzedaży produktów Grupy Wielton w I kwartale 2018 r.

Mariusz Golec, 
prezes zarządu Wielton S.A. 

„
Będąc globalnym graczem, nie zapo-

minamy jednak o Polsce, gdzie obecnie 
mamy ponad 14% udziałów”

wana linia lakiernicza do antykorozyjnego 

zabezpieczania podwozi i  skrzyń metodą 

kataforezy (KTL) oraz lakiernia. W  ko-

lejnych miesiącach br. planowane jest od-

danie do użytku dwóch linii do spawania 

belek głównych ram naczep, a  także linii, 

mającej usprawnić transport dolny i górny 

dla pneumatyki, a  także montaż osi pod-

wozia. Aktualnie trwają także prace nad re-

alizacją projektu uruchomienia produkcji 

chłodni, którego zakończenie planowane 

jest w 2019 r. Koszt inwestycji to 20 mln zł, 

z czego 44% zostanie dofi nansowane dzięki 

umowie zawartej z  Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju. ▐

KD
Fot. Wielton

Rok rozpoczął się od Wielkiej Loterii 
Urodzinowej, w której do wygrania było aż 
148 nagród, w tym vouchery na usługi serwi-
sowe, vouchery na opony marki Michelin oraz 
nagroda główna – bon biura podróży Itaka na 
wakacje marzeń. Akcja loteryjna zakończyła 
się 23 maja. 

Coroczne spotkanie franczyzobiorców sie-
ci Euromaster odbyło się pod koniec maja 
i w dużej mierze poświęcone było świętowaniu 
jubileuszu. Z okazji 10-lecia działania Euro-
mastera w Polsce firma rozdała wiele nagród 
za całokształt współpracy i wsparcia poszcze-
gólnych działań. Franczyzobiorcy sieci zostali 
nagrodzeni m.in. za zakupy, aktywności mar-
ketingowe oraz za wkład w rozwój sieci. 

„Statuetki przyznane podczas tegorocznego 
konwentu są szczególnie ważne, ponieważ 
podkreślają całokształt zaangażowania na-
szych franczyzobiorców. To uhonorowanie ich 
zaangażowania i wkładu w rozwój sieci Euro-
master – mówi Mindaugas Kelpsa, prezes Za-
rządu Euromaster. – Za nami 10 lat pracy nad 
rozwojem sieci. Kolejne lata będą mocno zwią-
zane z dywersyfikacją usług i wzmocnieniem 
siły zakupowej sieci Euromaster. 

Jednym z głównych punktów programu 
spotkania franczyzobiorców były Targi Do-
stawców, na których wystawiło się ponad 
20 wiodących partnerów sieci, od międzyna-
rodowych koncernów do polskich start-upów, 
m.in. Michelin, Total Polska, ZF Friedrichsha-
fen AG, Varta, Legum oraz Bosch. Dla warsz-
tatów była to szansa na bliższe poznanie part-
nerów biznesowych oraz na nawiązanie relacji 
handlowych. Ciekawym punktem programu 
była Gra Targowa, dzięki której stoiska były 
bardzo chętnie odwiedzane.

Coroczny konwent sieci Euromaster to start 
oficjalnego świętowania 10. urodzin marki 
w Polsce. ▐

Fot. Euromaster

10 lat w Polsce
Euromaster Polska w tym 
roku obchodzi 10-lecie 
działalności na naszym rynku. 
Z tej okazji przygotowano 
wiele atrakcji. 
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Rozwój oświetlenia samochodowego 

był niezwykle dynamiczny w pierwszej 

połowie XX wieku. Wtedy przeszli-

śmy od lamp karbidowych do refl ektorów 

z  żarówkami halogenowymi, które zdomi-

nowały świat oświetlenia samochodowego 

na kolejne pół wieku. Choć w  tym czasie 

postęp także był widoczny, opracowano 

choćby odbłyśniki refl ektorów o  kształcie 

innym niż paranoidalny oraz dopracowano 

produkcję lamp zespolonych, to przełom na-

stąpił dopiero w latach 90. Patrząc na oświe-

tlenie sprzed trzech dekad, wyraźnie widać, 

że od tamtej pory zmieniło się wszystko. Ze 

względów bezpieczeństwa zrezygnowano 

z produkcji szklanych szkieł refl ektorów, roz-

winięto technologię produkcji odbłyśników, 

uzyskując znacznie doskonalsze kierowanie 

strumienia świetlnego oraz opracowano 

nowe, bardziej wydajne źródła światła.

W drogę

Oświetlenie drogi przed pojazdem to naj-

bardziej skomplikowane zadanie różnego 

rodzaju lamp przednich, tak obowiązko-

wych, jak i dodatkowych. Przez lata domi-

nowały rozwiązania z  żarówkami haloge-

nowymi, zresztą oferowane po dziś dzień. 

Ogromną zaletą jest ich prosta konstrukcja 

oraz niskie koszty eksploatacji. Wadą zaś 

niska sprawność (poniżej 10%), niewystar-

czająca trwałość żarówek i zaledwie akcep-

towalna ilość emitowanego światła. Te dwa 

ostatnie parametry są od siebie zależne i im 

jaśniejsze chcemy mieć żarówki, tym krót-

szy będzie ich żywot.

Problem ilości światła, jego barwy oraz ży-

wotności miały rozwiązać lampy wyładow-

cze zwane popularnie ksenonami. W  mo-

toryzacji pojawiły się w  1991 roku, ale do 

świata pojazdów użytkowych swoją drogę 

znalazły dopiero w  nowym millenium. Po-

czątkowo ksenony przedstawiane były jako 

dożywotnie (dla pojazdu) źródła światła za-

pewniające doskonałą widoczność i  spraw-

ność dochodzącą do 30%. Z czasem okazało 

się, że żarówki ksenonowe także się starzeją, 

tracąc z wiekiem swoje własności, a koszt ich 

wymiany wciąż jest wielokrotnie wyższy niż 

żarówek halogenowych. Dodatkowo istnieje 

zalecenie wymiany obustronnej jednocze-

śnie, co nie jest aż tak istotne w przypadku 

żarówek halogenowych. Z  tych powodów, 

zanim ksenony zdążyły całkowicie podbić 

Świetlana 
przyszłość
Wydajne, solidne i wysokie 
jakościowo oświetlenie jest 
niezbędne w każdym pojeździe, 
zwłaszcza użytkowym. Jeśli 
to, co oferuje producent 
samochodu nie wystarcza, 
można sięgnąć po oświetlenie 
akcesoryjne. Trzeba przy tym 
pamiętać o przepisach, by 
nie narazić się na problemy 
podczas kontroli.

Przyszłość oświetlenia należy w chwili obecnej do lamp LED-owych. Tzw. światła laserowe oferują 
bardzo długi snop skupionego światła, ale są bardzo drogie w produkcji (ok. 10 tys. euro za komplet 
świateł drogowych) i nawet same firmy oświetleniowe nie wierzą, że w perspektywie najbliższych 
dwóch dekad cokolwiek w tej materii się zmieni.

rynek, spotkały się z  poważną konkurencją 

ze strony techniki LED.

Diody LED charakteryzują się jeszcze 

większą sprawnością niż ksenony, wynoszą-

cą ok. 35%. Przy niewielkiej emisji światła 

emitują niewielką ilość ciepła, ale przy za-

stosowaniu ich w  światłach mijania i  dro-

gowych ilość ciepła staje się poważnym 

problemem. Tym większym, że zbyt wysoka 

temperatura znacząco skraca ich żywotność. 

Stąd konieczność stosowania skomplikowa-

nych układów chłodzenia. Problemem jest 

też technologia produkcji LED-ów barwy 

białej, które przez trudność w  uzyskaniu 

jednolitej temperatury barwowej na pozio-

mie produkcji muszą podlegać selekcji. To 

wszystko wpływa bezpośrednio na ceny 

refl ektorów LED. Sporym problemem, tym 

Najnowsze rozwiązania w technologii LED umożliwiają nie tylko nieograniczone wzornictwo, 
ale również innowacyjne możliwości montażu lamp. LED Autolamps wprowadził na rynek ultra cienkie 
lampy tylne z możliwością montażu na taśmę 3M i kołki samozaciskowe, dzięki czemu mogą być stosowane 
w miejscach, gdzie wkręcenie śruby mogłoby być problematyczne.

www.truck-van.pl

6/201818 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOświetlenieOświetlenie



jednak bardzo wysoka cena może na wiele lat 

zahamować wzrost ich popularności.

Tanie i trwałe

Technika LED nie jest jeszcze powszechna 

w  konstrukcji świateł mijania i  drogowych, 

ale w  przypadku innych lamp zewnętrznych 

podbija rynek w  tempie iście szaleńczym. 

Głównymi powodami tego sukcesu jest duża 

trwałość i  umiarkowanie niska cena, przy-

najmniej w przypadku produktów akcesoryj-

nych. Przeglądając oferty zespolonych lamp 

LED z  europejską homologacją, można się 

przekonać, że nie są one dużo droższe od kla-

sycznych lamp z  żarówkami wolframowymi. 

Lampy LED mają jeszcze jedną ważną zaletę. 

Czas aktywacji źródła światła jest tu krótszy 

niż w przypadku klasycznych żarówek, i choć 

są to ułamki sekundy, to mimo wszystko skra-

cają czas reakcji kierowców jadących z tyłu.

Lampy LED-owe dają duże możliwości 

kształtowania elementów świetlnych. W naj-

prostszych rozwiązaniach mamy szereg 

punktów emitujących światło danej barwy, 

ale występują też elementy listwowe (taśma 

LED). Pojedyncze punkty danego świa-

tła zapalają się jednocześnie, ale mogą też 

w  przypadku kierunkowskazów zapalać się 

dynamicznie. Taśmy LED mogą służyć np. 

jako światła do jazdy dziennej bądź jeden 

z elementów tylnych lamp zespolonych.

Na rynku akcesoriów znajdziemy niezli-

czoną ilość lamp LED przeznaczonych do po-

jazdów użytkowych. Zazwyczaj montowane 

są do konstrukcji pojazdu za pomocą dwóch 

śrub, ale zdarzają się też inne rozwiązania, np. 

montaż za pomocą magnesu. Przewody wy-

posażone są często w standardowe złącza, co 

znacząco ułatwia samodzielny montaż.

Współczesne pojazdy użytkowe potrafi ą 

być oferowane z ogromną ilością opcjonal-

nego oświetlenia wnętrza oraz przestrzeni 

ładunkowej. Oczywiście i w tym przypadku 

lampy LED-owe zastępują klasyczne żarów-

ki, emitując więcej białego światła i mniej-

szą ilość ciepła. O  ile kabiny pojazdów 

ciężarowych można fabrycznie zamówić 

z  doskonałym oświetleniem, to przestrzeń 

ładunkowa jest już traktowana po macosze-

mu. To spore pole do popisu dla amatorów 

oświetlenia dodatkowego – można poeks-

perymentować z lampami o wiązce skupio-

nej lub rozproszonej.

Wydajność reflektorów halogenowych zależała w dużej mierze od powierzchni lampy. Współczesna 
technika pozwala na produkcję lamp o dużym zasięgu i dużej ilości światła, których wymiary zewnętrzne 
są niewielkie i umożliwiają niemal dowolną ich aranżację na pojeździe. Montując akcesoryjne oświetlenie, 
trzeba jednak pamiętać o przepisach określających dozwolone położenie poszczególnych grup świateł.

Akcesoryjne oświetlenie jest wyjątkowo 
popularne wśród tunerów, o czym 
świadczą pojazdy odwiedzające każdego 
roku imprezę Master Truck.

Światła mijania oraz drogowe oferowane w standar-
dzie wciąż jeszcze korzystają ze sprawdzonej techniki 
halogenowej. Niemniej jednak już niemal wszyscy 
producenci oferują światła LED do jazdy dziennej.

Firma Hella opracowała reflektory LED dla 
pojazdów ciężarowych marki DAF. Mają one 
ten sam zewnętrzny kształt klosza, co klasyczne 
lampy z żarówkami halogenowymi.

razem eksploatacyjnym, jest brak możliwo-

ści naprawy pojedynczych punktów świetl-

nych. Jeśli z  jakiegoś powodu choć jeden 

ulegnie awarii, cała lampa kwalifi kuje się do 

wymiany. Mimo to technika LED jest w tej 

chwili najbardziej obiecująca i to jej rozwój 

w  najbliższych latach będzie najważniejszy 

w oświetleniu samochodowym.

Najnowsze dokonania na polu oświetle-

niowym, na razie wyłącznie w luksusowych 

samochodach osobowych, reprezentowa-

ne są obecnie przez tzw. światła laserowe. 

W rzeczywistości wiązki lasera nie oświetlają 

drogi, tylko rozświetlają fl uorescencyjny fos-

for, czego efektem jest powstawanie dużej 

ilości skoncentrowanej wiązki białego świa-

tła. W  tej chwili lampy laserowe wykorzy-

stywane są jedynie w  światłach drogowych, 
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nie liczby punktów świetlnych to najprostszy 

i zdaniem wielu najbardziej efektowny sposób 

na tuning własnego pojazdu. Są też inne zalety 

takich zabiegów. Dodanie np. większej liczby 

lamp obrysowych zwiększa bezpieczeństwo, 

zaś dodatkowe lampy montowane na dachu 

kabiny ułatwiają manewrowanie, np. na pla-

cach hurtowni po zmroku, a w Skandynawii 

są wręcz wymagane.

Przesada może jednak powodować kłopoty, 

gdyż służby w niektórych krajach nieprzychyl-

nym okiem patrzą na akcesoryjne oświetlenie 

i  nakładają za nie mandaty karne. Dlatego 

przed przystąpieniem do montażu dodatko-

wego oświetlenia należy zapoznać się z przepi-

sami dotyczącymi dozwolonego źródła światła 

(maksymalna liczba, dopuszczalny kształt, 

wymagane odległości), a  wszystko, co może 

być uznane za nielegalne w ruchu drogowym, 

należy zamontować niezależnie od oświetle-

nia seryjnego, czyli podłączyć pod oddzielny 

włącznik. Przykładem mogą być dodatko-

we światła obrysowe montowane na atrapie 

chłodnicy, tzw. uszy pod lusterkami czy listwy 

szperaczy mogące sugerować, że źródeł świa-

teł drogowych jest więcej niż cztery. Dokład-

nie ta sama zasada dotyczy podświetlanych 

tablic z  imieniem, nazwą fi rmy czy znakiem 

fi rmowym – wszystkie są zabronione w  ru-

chu drogowym m.in. w Niemczech. Mimo to 

mogą one znajdować się na pojeździe, o ile nie 

będziemy ich używać na drogach.

Legalność to podstawa

Polski rynek oświetlenia samochodowego 

wciąż jest dość dziki i często można spotkać 

się z  używaniem produktów niedopuszczo-

nych do ruchu. W transporcie, nie tylko tym 

międzynarodowym, nie można sobie pozwo-

lić na stosowanie lamp oświetlenia zewnętrz-

nego czy żarówek bez homologacji, dlatego 

przed zakupem zawsze należy poszukać 

litery E z  odpowiednią liczbą oznaczającą 

kraj, w którym dokonano procedury dopusz-

czenia do użytku. Jeśli wybieramy produkt 

nieznanej marki i  mamy wątpliwości, czy 

nie doszło do oszustwa, a zdarzają się takie 

przypadki, można sprawdzić numer homo-

logacji. Akcesoryjne oświetlenie wewnętrzne 

nie podlega zazwyczaj kontrolom, ale trzeba 

mieć świadomość, że produkty niskiej ja-

kości mogą nie spełniać obiecanej przez ich 

producenta specyfi kacji np. odnośnie ilości 

emitowanego światła, czy też deklarowanej 

temperatury barwowej.

Każda technika oświetleniowa ma swo-

je zalety oraz wady i  wciąż nie wymyślono 

ideału. Klasyczne żarówki cierpią na niską 

sprawność i  trwałość, przez co nieustannie 

jesteśmy zmuszeni kontrolować ich działa-

nie, a w razie konieczności wymieniać. Lam-

py wyładowcze mają trzykrotnie większą 

sprawność, ale są drogie w zakupie i nie tak 

trwałe, jak początkowo obiecywano. Najbar-

dziej obiecujące w perspektywie najbliższych 

kilku lat są lampy LED-owe. Co prawda pro-

ducenci oświetlenia od lat obiecują opraco-

wanie znormalizowanych „żarówek” LED, 

które będzie można niezależnie wymieniać, 

ale wciąż nie możemy się ich doczekać. 

Podniosłoby to uniwersalność i  znacznie 

obniżyło koszty eksploatacji. Producenci 

wolą jednak oferować kompletne lampy, bo 

w  razie uszkodzenia musimy wymienić ca-

łość, a nie tylko pojedynczy punkt świetlny. 

Mimo to wysoka trwałość przy odpowied-

nim chłodzeniu i niskie koszty lamp innych 

niż przednie powodują, że technika LED ma 

przed sobą świetlaną przyszłość. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. Daimler, Hella, LED Autolamps,

MAN, Scania, Volvo, WAŚ

Choć powszechnie uważa się, że oświe-

tlenie pojazdu, tak zewnętrzne białe, jak 

i  wewnętrzne, powinno być jak najbardziej 

zbliżone temperaturą barwową do światła 

dziennego (5000÷6500 K), to w rzeczywistości 

należy podchodzić do tej kwestii z  umiarem. 

Źródła światła o takiej wartości mogą emitować 

światło zimne, przynajmniej tak jest odbierane 

przez człowieka. Zanim więc dokonamy hurto-

wego zakupu nowych lamp do wnętrza kabiny, 

sprawdźmy czy światło, które dają nie zamieni 

naszego miejsca pracy w małe prosektorium.

Kłopotliwy tuning

Samochody ciężarowe ozdobione przez ar-

tystów aerografem robią wrażenie na zlotach 

i drogach, ale jeszcze bardziej wzrok przycią-

gają jeżdżące po zmroku „choinki”. Zwiększe-

Tylne lampy zespolone dzięki zastosowaniu techniki LED mają obecnie przeróżne kształty. 
W ofercie firmy Waś są też lampy z dynamicznie zapalającymi się kierunkowskazami, co wciąż 
jeszcze kojarzone jest często z luksusowymi samochodami osobowymi.

Nawet w ramach jednej firmy oferta oświetlenia pozycyjnego i obrysowego może sięgać 
kilkudziesięciu pozycji różniących się kształtem, wymiarami i mocowaniem. Niezależnie od pojazdu, 
jakim dysponujemy, dobranie odpowiedniego zestawu nie powinno stanowić problemu.

Oświetlenie wnętrza pojazdu jest bardzo ważne, także ze względów bezpieczeństwa, bo odpowiada 
za dobre samopoczucie kierowcy. Na rynku jest ogromny wybór różnego rodzaju nowoczesnych lamp 
LED-owych emitujących światło skupione lub rozproszone. Widoczne na zdjęciach lampy firmy Waś 
posiadają opcjonalnie funkcję włączania zbliżeniowego i mogą świecić dwustopniowo z różną mocą.
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H istoria marki Delo rozpoczęła się 

w  1953 roku od wprowadzenia oleju 

wielosezonowego. Od tamtej pory 

Delo nieustannie doskonali swoje produkty. 

W ostatnich latach wprowadzono do oferty 

olej niskoemisyjny (API CJ-4), przeznaczo-

ny do silników wysokoprężnych wykorzy-

stujących olej napędowy o zawartości siarki 

do 5000 ppm. Produkty Delo przeznaczone 

są do pojazdów mocno obciążonych wyko-

rzystywanych we wszystkich najważniej-

szych gałęziach przemysłu, w tym w trans-

porcie, logistyce, budownictwie, górnictwie, 

rolnictwie oraz energetyce. Specjalny skład 

i rygorystyczne testy sprawiają, że produkty 

te spełniają rosnące wymagania eksploata-

cyjne dotyczące niezawodności i trwałości.

Gamę produktów Texaco Delo tworzą 

oleje silnikowe do pojazdów drogowych 

i  poza drogowych, oleje do układów prze-

niesienia napędu, oleje do przekładni głów-

nych, smary oraz płyny do chłodnic o wy-

dłużonej żywotności.

Wszędzie ta sama jakość

W Europie Chevron prowadzi działalność 

pod marką Texaco. Wprowadzana zmiana 

ma na celu ujednolicenie działalności i do-

stosowanie jej do globalnej marki Delo. Pod 

marką Delo fi rma funkcjonowała do tej 

pory w Ameryce Północnej i Środkowej, re-

jonie Azji i Pacyfi ku, na Bliskim Wschodzie 

i  w  Afryce. Wprowadzenie marki Texaco 

Delo w Europie umożliwi efektywne wyko-

rzystanie wiedzy zdobytej na całym świecie, 

podczas współpracy z partnerami i klienta-

mi, w zakresie prac nad nowymi produkta-

mi i usługami, a także doskonalenia tych już 

istniejących.

„Wobec rosnącej liczby międzynarodo-

wych producentów OEM oraz klientów wy-

magających dostępu do produktów wysokiej 

jakości na całym świecie, coraz ważniejsze 

staje się dla Chevron umieszczenie olejów 

smarnych pod jedną marką, rozpoznawa-

ną na całym świecie. Texaco Delo umożliwi 

taką konsolidację produktów, zapewniając 

korzyści wynikające z  kompleksowej ofer-

ty produktów, dostępnej na całym świecie 

– wyjaśnia James Welchman, kierownik 

marketingu EMEA w  Chevron. – Naszym 

celem jest zoptymalizowanie wydajności 

pojazdów naszych klientów poprzez pomoc 

w  minimalizacji kosztów operacyjnych, 

podniesienie trwałości podzespołów i  tym 

samym maksymalne zwiększenie nieza-

wodności pojazdów. Wielu producentów 

OEM i  globalnych klientów chce kupować 

ten sam produkt w każdym regionie świata, 

dlatego tam gdzie jest to niezbędne i  po-

trzebne, wprowadzamy globalne formuły. 

Oferta Texaco Delo oznacza dla europej-

skich klientów możliwość korzystania z siły 

i niezawodności marki Texaco, a jednocze-

śnie z  integralności i  testów wydajnościo-

wych produktów z rodziny Delo”.

Ciągłe wyzwania

Coraz większy nacisk stawiany na ochro-

nę środowiska wymusza zmiany tech-

nologiczne w  silnikach, które pozwalają 

ograniczać emisję szkodliwych substancji 

do minimum. Kolejne wyzwania to efek-

tywność. Im mniejsze zapotrzebowanie na 

paliwo, tym mniej szkodliwych substancji 

w  atmosferze. Wszelkie działania prowa-

Texaco Delo wkracza na rynek europejski. Cała gama produktów ma zapewnić 
pojazdom najlepsze osiągi.

Oleista globalizacja
Chevron Lubricants chce, żeby użytkownicy olejów na całym 
świecie mieli dostęp do ujednoliconej oferty. W tym celu firma 
wprowadza na rynek europejski gamę produktów smarnych 
Texaco Delo.

Delo to nie tylko środki smarne do pojazdów ciężarowych, ale również do maszyn budowlanych i rolniczych. 
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dzą również do maksymalizacji eksploatacji 

zastosowanych komponentów. To wszystko 

muszą brać pod uwagę producenci środków 

smarnych. 

Silnik mocno obciążony stanowi siłę na-

pędową każdego pojazdu. Dlatego elemen-

tem kluczowym, pozwalającym na uniknię-

cie niepotrzebnych przestojów oraz spadku 

poziomu wydajności pojazdów, jest wytrzy-

małość. Tu swoją rolę odgrywa olej. 

Właściwe smarowanie silnika wymaga 

czegoś więcej niż stworzenia fi lmu ochron-

nego. Wysokiej jakości oleje do mocno ob-

ciążonych silników muszą zarówno dysper-

gować sadzę, jak i ograniczać powstawanie 

szlamów, aby zapewnić pojazdom maksy-

malne przebiegi i zapobiegać utracie wydaj-

ności silników.

Oleje silnikowe nie tylko ograniczają 

zużycie elementów ruchomych, ale tak-

że odgrywają inne ważne funkcje dla za-

pewnienia wydajności i  trwałości układu 

napędowego. Inhibitory korozji mogą 

ochronić silnik przed niszczeniem po roz-

poczęciu procesów utleniania oleju, za-

pewniając większą trwałość i wyższe osiągi. 

Natomiast ograniczenie kontaktu między 

metalowymi powierzchniami części rucho-

mych silnika zapobiega przedwczesnemu 

zużyciu najważniejszych podzespołów. Olej 

stanowi także barierę ochronną między 

tłokiem a tuleją cylindrową oraz pełni rolę 

chłodziwa, zapobiegając stratom energii 

i pogorszeniu efektywności silnika.

Wysoko wyspecjalizowane produkty tech-

nologiczne Chevron Lubricants składają się 

z najwyższej jakości olejów bazowych oraz 

dodatków uszlachetniających połączonych 

tak, by zapewnić skuteczną ochronę ele-

mentów silników wysokoprężnych w  po-

jazdach. Oleje marki Texaco Delo opraco-

wywano z  myślą o  zwiększonej ochronie 

eksploatacyjnej, maksymalnej trwałości sil-

nika i  obniżeniu kosztów funkcjonowania. 

Wysokiej klasy kompleksowe smarowanie 

jest niezbędne dla zapewnienia płynnej, 

niezawodnej pracy i ochrony podzespołów. 

Od skrzyń biegów, przez mechanizmy róż-

nicowe i łożyska kół, po sworznie.

W różnych krajach panują różne warun-

ki. W samej Europie temperatury zarówno 

mocno spadają poniżej zera, jak i  rosną 

gwałtownie w  górę. Dlatego najwyższej 

jakości oleje są testowane i  opracowane 

w  taki sposób, aby chroniły silnik zarów-

no podczas zimnego startu, jak i w czasie 

fali upałów. W  dodatku wyzwania stojące 

przed pojazdami użytkowymi są różno-

rodne. Autobus może poruszać się po tej 

samej trasie w  ruchu miejskim, jednak 

w  innym pojeździe silnik pracujący pod 

obciążeniem będzie musiał poradzić sobie 

z wjazdem na strome wzniesienie z pełnym 

ładunkiem, co wiąże się z zupełnie innymi 

obciążeniami. 

Niezależnie od liczby pojazdów oraz 

tego, czy mamy do czynienia z dalekobież-

nymi samochodami ciężarowymi, lekki-

mi pojazdami dostawczymi czy silnikami 

stacjonarnymi w  maszynach, bogata gama 

powiązanych produktów pozwoli zwiększyć 

ich trwałość, ograniczyć koszty operacyjne 

i zmaksymalizować produktywność. 

Wprowadzając nową markę Delo, Che-

vron Lubricants chce zoptymalizować wy-

dajność silników, ograniczyć koszty ich 

eksploatacji oraz maksymalnie wydłużyć 

trwałość. ▐

KD
Fot. Chevron Lubricants 

Lisa Kelly jest amerykańskim kierowcą cięża-
rówki. Wystąpiła w telewizyjnej produkcji „Ice 
Road Truckers” oraz „Ice Road Truckers: Drogi 
śmierci”. Ciężarówkami jeździ od 12 lat, głównie 
na Alasce i w Kanadzie, a jej ulubioną ciężarówką 
jest Kenworth W900. Firma, w której pracuje 
od lat używa olejów Delo i jak zapewnia Lisa, 
sprawdzają się w najbardziej ekstremalnych wa-
runkach. „Na Alasce, gdzie temperatura spa-
da do –60oC, nigdy nie wyłączamy silnika – to
są bardzo trudne warunki dla pojazdów cię-
żarowych” – podkreśla Lisa. Po zakończeniu 
przygody z telewizją, Lisa zamierza sprawdzić 
się na torze wyścigowym. Będzie oczywiście 
brała udział w wyścigach wagi ciężkiej.

Podczas wystawy HOL-EXPO będzie można 
oglądać pojazdy pomocy drogowej, zapoznać 
się z ofertą producentów zabudów pomocy 
drogowej oraz osprzętu, oświetlenia ostrzegaw-
czego i roboczego do pomocy drogowej. Wśród 
wystawców będą producenci wyciągarek, 
przyciągarek hydraulicznych i elektrycznych, 
systemów mocowania i podnoszenia ładunku, 
hydrauliki siłowej i sterowania radiowego. Swo-
je propozycje przedstawią także towarzystwa 
ubezpieczeniowe, asystorzy obsługujący syste-
my assistance oraz firmy pomocy drogowej.

HOL-EXPO jest częścią dużego motoryzacyj-
nego wydarzenia, po raz kolejny odbędzie się 
razem z Międzynarodowymi Targami Trans-
portu Zbiorowego TRANSEXPO. Podczas po-
przedniej edycji tego wydarzenia targi odwiedzi-
ło ponad 5,5 tysiąca zwiedzających. ▐

Fot. TK

Pomoc drogowa
w Kielcach
Już po raz drugi w Targach 
Kielce w dniach 
23–25 października 2018 r. 
odbędzie się wystawa 
branży pomocy drogowych 
HOL-EXPO. Honorowy patronat 
nad imprezą objęła Inspekcja 
Transportu Drogowego.

www.truck-van.pl

6/2018 23TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOlejeOleje



„Rekordowymi inwestycjami, które 

wpłynęły na wzrost zatrudnie-

nia, uczciliśmy jubileusz 25-lecia 

naszej działalności w  Polsce, udowodniając 

tym samym, jak strategiczny dla koncernu 

Bosch jest polski rynek – powiedziała Krysty-

na Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch 

oraz reprezentantka Grupy Bosch w  Polsce. 

– W  ubiegłym roku zakończyliśmy budowę 

trzech fabryk, stworzyliśmy własne centrum 

serwisowe elektronarzędzi i  uruchomiliśmy 

produkcję podzespołów do najnowszych ze-

społów mocy układu hamowania iBooster 2. 

generacji. W tym roku chcemy utrzymać sil-

ne tempo wzrostu. W planach mamy budowę 

kolejnej fabryki AGD, budowę centrum R&D 

oraz uruchomienie nowych projektów w  fa-

bryce układów hamulcowych. Dynamicznie 

wchodzimy na rynek z  nowymi produktami 

opartymi na IoT, takimi jak rozwiązania dla 

Przemysłu 4.0, inteligentne domy i miasta”. 

Aktualnie siłą napędową rozwoju Boscha 

jest integracja z  internetem, rozwój sztucznej 

inteligencji oraz nowe wizje mobilności i zmie-

niające się modele transportu. Bosch integruje 

świat realny z wirtualnym w wielu dziedzinach: 

oprócz inteligentnej mobilności fi rma oferu-

je zintegrowane rozwiązania dla produkcji 

(Przemysł 4.0), dla inteligentnych miast (Smart 

City) czy dla inteligentnych domów (Smart 

Home). Koncern realizuje w tej chwili 170 wła-

snych projektów z  zakresu IoT (internet rze-

czy), koncentrując się na ważnych globalnych 

wyzwaniach, takich jak wzrost liczby ludności, 

urbanizacja i zmiany klimatyczne.

1,3 mld na inwestycje1,3 mld na inwestycje

Polska jest strategicznym krajem dla Gru-

py Bosch. Koncern stale zwiększa tutaj swoje 

zaangażowanie. W  ciągu ostatnich trzech lat 

Bosch zainwestował w Polsce prawie 1,3 mld zł 

(300 mln euro), przy czym w samym 2017 roku 

inwestycje wyniosły 570 mln zł. Zostały one 

przeznaczone m.in. na budowę i dalszy rozwój 

zakładów produkcyjnych, rozbudowę centrów 

logistycznych i szkoleniowych, budowę nowe-

go centralnego serwisu elektronarzędzi oraz 

showroomu AGD. Zakończone zostały budo-

wy 3 fabryk: dwóch fabryk AGD we Wrocławiu 

oraz fabryki siaAbrasives w Goleniowie.

W  2018 roku Grupa Bosch będzie dalej 

inwestować. BSH Sprzęt Gospodarstwa Do-

mowego planuje m.in. otwarcie centrum lo-

gistycznego w  Łodzi oraz budowę nowego 

centrum logistycznego we Wrocławiu. Plano-

wane jest również rozpoczęcie produkcji ma-

teriałów ściernych w zakładzie produkcyjnym 

siaAbrasives w Goleniowie oraz dalszy rozwój 

Centrum Kompetencyjnego IT w Warszawie.

Na koniec minionego roku Grupa Bosch 

zatrudniała w  Polsce 6400 osób, co stanowi 

ponad 20% wzrost w  porównaniu z  rokiem 

ubiegłym. 

Dynamicznie rozwija się Warszawskie Cen-

trum Kompetencyjne IT Bosch, które w ciągu 

ostatniego roku zatrudniło ponad 100 osób. 

Aktualnie ponad 200 specjalistów pracuje 

tutaj nad rozwiązaniami IT unowocześniają-

cymi biznes i produkcję. Należą do nich apli-

kacje dla Industry 4.0, e-commerce, Cyber Se-

curity oraz aplikacje wspomagające Product 

Lifecycle Management.

Należący do dywizji Mobility Solutions 

dział Części Samochodowych odnotował 

w 2017 dwucyfrowy wzrost obrotów, powięk-

szając swoje udziały rynkowe. Ważnym ele-

mentem strategii działu jest rozwijanie auto-

ryzowanej sieci warsztatów samochodowych 

działającej m.in. pod markami Bosch Car 

Service i AutoCrew. Obecnie zrzesza ona po-

nad 400 placówek. Dynamicznie rozwijała się 

produkcja układów hamulcowych w Fabryce 

Bosch w  Mirkowie k. Wrocławia – w  ubie-

głym roku sprzedaż wzrosła tam o ponad 70%. 

Grupa Bosch w  Polsce również aktywnie 

wspiera promowanie nowoczesnej edukacji 

technicznej, m.in. prowadząc programy edu-

kacyjne dla gimnazjów i szkół średnich. Trwa 

ósma edycja Akademii Wynalazców im. Ro-

berta Boscha, której celem jest popularyzacja 

kierunków technicznych jako dalszej ścieżki 

kształcenia. W  programie dotychczas wzię-

ło udział ponad 10 000 uczniów z Warszawy 

i  Wrocławia. Ponadto działania wspierające 

nowoczesną edukację techniczną prowadzą 

Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyj-

nej Bosch oraz dział Termotechniki, oferując 

uczniom i  nauczycielom technicznych szkół 

średnich szkolenia obejmujące nowoczesne 

systemy napędowe oraz grzewcze. 

Przyszłość w diesluPrzyszłość w dieslu

W  tym roku Bosch zamierza kontynu-

ować wzrost pomimo prognozowanego 

spadku koniunktury. Po rekordowym roku 

fi nansowym 2017, spodziewany wzrost ma 

osiągnąć 2–3%, co jest uwarunkowane ry-

zykami ekonomicznymi i  geopolitycznymi. 

W  pierwszych trzech miesiącach br. obroty 

koncernu utrzymywały się na wysokim po-

ziomie z  ostatniego kwartału poprzedniego 

roku i wyniosły z pominięciem efektu różnic 

kursów wymiany walut ok. 5%. 

Według dr Volkmara Dennera, prezesa 

zarządu spółki Bosch ważnymi zadaniami 

stojącymi przed spółką są poprawa jakości 

życia ludzi i ochrona klimatu. „Motto ‘Tech-

nologia bliżej nas’ motywuje nas do tego, aby 

opracowywać i  stosować najlepsze z  możli-

wych technologii po to, aby skuteczniej chro-

nić środowisko. Chcemy zapewnić ludziom 

zarówno mobilność, jak i  dobrą jakość po-

wietrza” – podkreśla Volkmar Denner. Aby 

wizja niskoemisyjnego ruchu drogowego 

stała się rzeczywistością, spółka inwestu-

je w  elektromobilność, ale także w  dalszy 

rozwój technologii silników spalinowych. 

Konstruktorom udało się ostatnio znacznie 

obniżyć emisję tlenków azotu. „Technologia 

Diesla ma przed sobą przyszłość, a samocho-

dy z  silnikami wysokoprężnymi pozostaną 

kluczowym elementem mobilności także 

w  nadchodzących latach. Chcemy raz na 

zawsze zakończyć debatę na temat rychłego 

końca silników wysokoprężnych” – powie-

dział prezes spółki Bosch.

Wirtualnie Wirtualnie i w realui w realu
Grupa Bosch w Polsce w 2017 roku miała obroty na poziomie 5,2 mld zł. 
Wzrost względem roku poprzedniego sięgnął 5%. 

Krystyna Boczkowska, 
prezes spółki Robert Bosch oraz repre-
zentantka Grupy Bosch w Polsce

„
Rekordowymi inwestycjami, które 

wpłynęły na wzrost zatrudnienia, uczcili-
śmy jubileusz 25-lecia naszej działalności 
w Polsce, udowodniając tym samym, 
jak strategiczny dla koncernu Bosch jest 
polski rynek”.
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Uzyskanie tak niskich wartości było możli-

we dzięki połączeniu zaawansowanej techniki 

wtrysku paliwa, nowo opracowanego układu 

dolotowego powietrza oraz inteligentnego 

zarządzania temperaturą. Emisje NOx mogą 

obecnie pozostać poniżej prawnie dozwolo-

nego poziomu we wszystkich sytuacjach dro-

gowych, niezależnie od tego, czy pojazd jedzie 

dynamicznie, czy wolno, na mrozie czy pod-

czas gorącego lata, na autostradzie czy w za-

tłoczonym ruchu miejskim. 

Ponieważ środki mające na celu redukcję 

emisji NOx nie mają znaczącego wpływu na 

zużycie paliwa, silnik Diesla zachowuje swoją 

przewagę pod względem zużycia paliwa i emi-

sji CO2.

Można cisnąć

Specjaliści z  Boscha podkreślają, że każ-

da analiza emisji CO2 powinna obejmować 

więcej czynników niż zbiornik paliwa lub aku-

mulator. „Potrzebujemy przejrzystej oceny 

całkowitej emisji CO2 generowanej przez ruch 

drogowy, w  tym nie tylko emisji samych po-

jazdów, ale także emisji powodowanych przy 

produkcji paliwa lub energii elektrycznej” 

– powiedział Denner. Taki całościowy obraz 

emisji CO2 dopiero pokaże bardziej realistycz-

ny obraz wpływu różnych napędów na klimat. 

Jednocześnie wykorzystanie niekopalnych pa-

liw może jeszcze bardziej poprawić bilans CO2 

emitowanego z silników spalinowych.

Obecnie redukcję emisji NOx w pojazdach 

z silnikami o zapłonie samoczynnym utrud-

niają dwa czynniki. Pierwszy to styl jazdy 

kierowcy. Opracowane przez Boscha roz-

wiązanie techniczne to wysoce responsywny 

system zarządzania przepływem powietrza 

Nowa technika pomiarowa 
umożliwiająca rejestrację emisji 
w ruchu drogowym przyspieszyła 
postęp. Pierwszy niezawodny system przenośny 
pomiaru emisji (PEMS) dla samochodów osobowych jest dostępny dopiero 
od 2013 roku. Od tego czasu Bosch uzyskuje szczegółowy obraz tego, 
nad czym trzeba się skoncentrować i jakie warunki jazdy są szczególnie wymagające. 

zarządzania temperaturą silnika wysoko-

prężnego. Aktywnie reguluje on temperatu-

rę spalin, sprawiając, że układ wydechowy 

pozostaje wystarczająco gorący, aby działać 

w stabilnym zakresie temperatur i żeby emi-

sje pozostawały na niskim poziomie.

W rozwój nowych rozwiązań technicznych 

pochłonął dziesiątki milionów euro. 

Ale to nie koniec. Silnik wysokoprężny nie 

osiągnął jeszcze pełnego potencjału rozwo-

jowego. Teraz Bosch zamierza wykorzystać 

sztuczną inteligencję. Będzie to kolejny krok 

w  kierunku ważnego celu: opracowanie sil-

nika spalinowego, który nie ma praktycznie 

żadnego wpływu na otaczające powietrze 

– z  wyjątkiem CO2. „Jesteśmy przekonani, 

że silnik wysokoprężny będzie nadal odgry-

wał ważną rolę jako opcja rozwoju przyszłej 

mobilności. Dopóki elektromobilność nie 

będzie powszechna na skalę masową, nadal 

będziemy potrzebować tych wysoce efek-

tywnych silników spalinowych” – powiedział 

Denner. Ambitnym celem dla inżynierów 

Boscha jest opracowanie nowej generacji 

silników wysokoprężnych i  benzynowych, 

które nie generują znaczących emisji cząstek 

stałych lub NOx. ▐

KD
Fot. Bosch

Volkmara Dennera, 
prezes zarządu spółki Bosch

„
Technologia Diesla ma przed sobą 

przyszłość. Chcemy raz na zawsze za-
kończyć debatę na temat rychłego końca 
silników wysokoprężnych”.

Nowe rozwiązania opracowane przez Bo-

scha mogłyby umożliwić producentom po-

jazdów zmniejszenie emisji tlenków azotu 

(NOx) tak drastycznie, że już dziś spełniałyby 

przyszłe ograniczenia. Także w  testach RDE 

(Real Driving Emissions) rzeczywiste emisje 

z pojazdów wyposażonych w obecnie prezen-

towane rozwiązania techniczne Bosch są nie 

tylko znacznie niższe od obecnych limitów, 

ale także od tych, które mają wejść w życie od 

2020 roku. Osiągnięto to przez udoskonalenie 

istniejących technologii. Nie ma potrzeby sto-

sowania dodatkowych komponentów, które 

zwiększałyby koszty. „Wyposażone w  naj-

nowszą technologię Bosch pojazdy z silnika-

mi wysokoprężnymi zostaną sklasyfi kowane 

jako pojazdy o niskiej emisji, a  jednocześnie 

pozostaną w  przystępnej cenie” – twierdzi 

Volkmar Denner. Dla większej przejrzystości 

w  odniesieniu do emisji CO2 powodowanej 

ruchem drogowym pomiary zużycia paliwa, 

a tym samym emisji CO2, powinny odbywać 

się w warunkach rzeczywistych na drodze.

Od 2017 roku europejskie prawodawstwo 

wymaga, aby nowe modele samochodów 

osobowych, badane zgodnie z  połączonymi 

cyklami miejskim, pozamiejskim i  autostra-

dowym wg RDE, emitowały nie więcej niż 

168 mg NOx na kilometr. Od 2020 roku li-

mit ten zostanie obniżony do 120 mg. Ale 

już dzisiaj, diesle wyposażone w rozwiązania 

techniczne fi rmy Bosch mogą osiągać zaled-

wie 13 mg NOx w standardowych, zgodnych 

z prawem cyklach RDE. Nawet podczas jaz-

dy w szczególnie trudnych warunkach miej-

skich, gdzie parametry testowe znacznie 

przekraczają wymogi prawne, średnia emisja 

spalin w testowych samochodach Bosch wy-

nosi 40 mg/km. 

dolotowego. Dynamiczny styl jazdy wyma-

ga równie dynamicznej recyrkulacji spalin. 

Można to osiągnąć za pomocą turbosprężar-

ki zoptymalizowanej pod kątem RDE, która 

reaguje szybciej niż konwencjonalna. Dzię-

ki połączeniu układów recyrkulacji spalin 

o wysokim i niskim ciśnieniu, system zarzą-

dzania przepływem powietrza dolotowego 

staje się jeszcze bardziej elastyczny. Oznacza 

to, że kierowca może dynamicznie ruszać 

samochodem bez wzrostu emisji. Równie 

ważny jest wpływ temperatury. Aby zapew-

nić optymalną konwersję NOx, spaliny mu-

szą mieć więcej niż 200°C. Jadąc po mieście, 

pojazdy często nie osiągają tej temperatury. 

Rozwiązaniem jest wyrafi nowany system 
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DBK Truck Center Poznań Niepru-

szewo to już 22. serwis należący do 

Grupy DBK. Znajduje się w dogodnej 

lokalizacji w  miejscowości Niepruszewo, 

tuż przy autostradzie A2 (zjazd na Buk). Jest 

oddalony od Poznania o  niespełna 30 km. 

Operatorem w tej lokalizacji została spółka 

On Road Truck Services S.A. należąca do 

Grupy DBK.

„Rozpoczęcie działalności w  drugim od-

dziale w Wielkopolsce to dla nas kolejny ka-

mień milowy w rozwoju biznesu w zachod-

nim regionie Polski. W tym roku kładziemy 

nacisk na wzrost wolumenu sprzedaży w seg-

mencie pojazdów lekkich i  średnich Iveco 

oraz ich wynajem w  ramach DBK Rental. 

Liczymy, że uruchomienie punktu w Niepru-

szewie pozwoli nam osiągnąć założone cele 

oraz sprostać potrzebom i  oczekiwaniom 

klientów z  woj. wielkopolskiego” – mówi 

Wiesław Jarnicki, prezes spółki On Road 

Truck Services S.A. należącej do Grupy DBK.

Od ręki

Serwis posiada autoryzację na naprawy 

gwarancyjne i  pogwarancyjne dla pełnej 

gamy pojazdów Iveco oraz Kögel. Poznań 

Niepruszewo oferuje kompleksowe usłu-

gi. W oddziale oferowane są nowe pojazdy 

Iveco: począwszy od samochodów lekkich 

i busów Daily, przez średni segment Euro-

cargo, kończąc na pojazdach ciężkich, za 

sprzedaż których odpowiada Iveco Poland. 

Lekkie pojazdy można zakupić właściwie 

„od ręki”, wybierając modele z  oferty „Or-

der & Drive”, czyli samochodów gotowych 

do odbioru i rozpoczęcia pracy tego same-

go dnia. Wkrótce pojawią się kolejne działy 

handlowe: sprzedaż naczep Kögel i cystern 

LAG oraz wynajmu pojazdów użytkowych 

DBK Rental. Ponadto w  nowym oddziale 

będzie również dostęp do pozostałych pro-

duktów Grupy DBK: szerokiego wyboru 

części zamiennych, telematyki, ubezpieczeń 

i leasingu.

Oddział w  Niepruszewie zajmuje po-

wierzchnię 3900 m2. Znajduje się tam 

warsztat o  wielkości 1000 m2, dwupozio-

mowy magazyn części, myjnia, okręgowa 

stacja kontroli pojazdów, centrum likwida-

cji szkód z  nowoczesną, pełnowymiarową 

lakiernią umożliwiającą obsługę wszystkich 

typów pojazdów, w tym również autobusów 

i  naczep oraz z  profesjonalnym stanowi-

skiem blacharskim z  urządzeniem do pro-

stowania ram i kabin pojazdów.

10 lat współpracy

Tegoroczny rozwój sieci serwisowo-

-sprzedażowej pokrywa się z  innym waż-

nym wydarzeniem – 10-leciem autoryzacji 

Iveco w  Grupie DBK. Od przeszło 10 lat 

DBK zapewnia serwis i sprzedaż pojazdów 

Iveco. Na początku był jeden oddział w Ru-

dzie Śląskiej, ale z każdym kolejnym rokiem 

Grupa DBK dynamicznie rozwijała współ-

pracę z  włoską marką, dołączając kolejne 

spółki dilerskie. W ostatnim czasie przyłą-

czyła się spółka On Road, która odpowiada 

za rozwój biznesu w  woj. wielkopolskim, 

w  tym również w  najnowszym oddziale 

w Niepruszewie. 

Na przestrzeni 10 lat uruchomiono au-

toryzowane punkty w  Krakowie, Lublinie, 

Święcicach k. Warszawy, Białymstoku, So-

snowcu, Olsztynie oraz Poznaniu. Wkrótce, 

bo już w  II połowie roku, do sieci dołączy 

następny oddział z autoryzacją Iveco – tym 

razem w  Suwałkach. Do końca roku w  ra-

mach sieci DBK Truck Center będzie dzia-

łać łącznie 10 punktów serwisowo-sprzeda-

żowych oferujących produkty i  usługi dla 

marki Iveco. ▐

Fot. DBK

Wiesław Jarnicki, 
prezes spółki On Road Truck Services S.A. 
należącej do Grupy DBK

„
W tym roku kładziemy nacisk 

na wzrost wolumenu sprzedaży 

w segmencie pojazdów lekkich i śred-

nich Iveco oraz ich wynajem w ramach 

DBK Rental”.

Nowy punktNowy punkt na mapie na mapie

Do sieci serwisowo-sprzedażowej DBK Truck Center dołączył kolejny 
oddział w okolicach Poznania. 
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R eprezentująca BiełAZ-a fi r-

ma Polmark Kielce zdecy-

dowała się w tym roku tyl-

ko na stoisko w hali F. Między-

narodowe Targi Budownictwa 

Drogowego Autostrada-Polska, 

które odbyły się w maju 2018 r.

po raz 24, straciły w  ten spo-

sób jeden ze swoich „żelaznych 

punktów”: wielką, żółtą wy-

wrotkę na terenie zewnętrz-

nym w  pobliżu wejścia. Wizy-

tówką wystawy nadal jest duża 

ekspozycja maszyn budowla-

nych fi rmy LiuGong Dressta 

Machinery, będącej spadko-

biercą Huty Stalowa Wola oraz 

niezawodny KH-Kipper, który 

przygarnia importerów cięża-

rówek od kilku lat niechętnych, 

aby organizować własne ekspo-

zycje. 

Jeden za wszystkich

Dlatego najnowsze modele 

dominujących na rynku produ-

centów zachodnioeuropejskich 

kolejny rok z  rzędu można 

było oglądać u  kieleckiego wy-

twórcy wywrotek oraz innych 

zabudów dla sektora budowla-

nego, komunalnego, energetyki 

i  rolnictwa, a  także przyczep 

i  naczep. Oprócz znanych już 

pojazdów, jak MAN TGS, Mer-

cedes Arocs, Renault serii K 

oraz Volvo FMX – wszystkie 

4-osiowe – prezentowany był 

najnowszy DAF CF, zdobywca 

tytułu „Truck of the Year 2018”, 

a  także ubiegłoroczna nowość 

Iveco Stralis X-Way w  wa-

riancie 3-osiowym z  silnikiem 

420 KM i uniwersalną zabudo-

wą komunalną złożoną z  wy-

wrotki trójstornnej oraz wkła-

danej na nią solarko-piaskarki. 

Podwozie przystosowano do 

umocowania lemiesza. Funk-

cjonalnie zbliżoną, choć lżej-

szą zabudowę na 320-konnym 

DAF-ie LF 4×2 prezentował 

w hali olsztyński Ozamet. 

Premiery i powtórki
Okolice stoiska, które od lat zajmował BiełAZ, tym razem wzięła we władanie Scania. Wybrała 
targi Autostrada-Polska na miejsce oficjalnego debiutu kompletnej, nowej gamy budowlanej. 

„Truck of the Year 2018”, czyli DAF CF 
w typowym dla marki, wszechstronnym 
wariancie z napędzanymi dwiema 
osiami tylnymi.

Wywrotka kopalniana W1MV firmy KH-Kipper 
na podwoziu Volvo FMX 8×4. Charakterystyczna, 
duża osłona nad kabiną stanowi ochronę 
przed spadającym ładunkiem. 

Wywrotka Schwarzmüller ze skrzynią o objętości 
24 m3. Może być wykonana w całości ze stali 
lub aluminium. Jest również wariant mieszany: 
stalowa rama, aluminiowa skrzynia. 

DAF LF z zestawem sprzętu do zimowego utrzymania 
dróg firmy Ozamet. Firma ma w ofercie nie tylko pługi 
i solarko-piaskarki, ale również różnego typu kosiarki.

Przyczepy Wiola mogą przydać się w przedsiębiorstwach budowlanych 
i komunalnych do przewozu maszyn i materiałów, a także zwojów kabla. 
Bogata oferta obejmuje ponad 100 standardowych modeli. 

Scania stanęła praktycznie 

w  jednym szeregu z  ekspozycją 

fi rmy KH-Kipper i  „wzięła na 

siebie” jedną z  jej zabudów. Dla 

zwiedzających przygotowała 

dwa podwozia 8×4 z  kabinami 

P i  6-cylindrowymi silnikami 

o  mocy 410 KM, zabudowane 

wywrotką KH-Kipper i  beto-

nomieszarką Liebherr oraz cią-

gnik 6×4, przydatny w  trans-

porcie ponadnormatywnym. 

Był wyposażony w  650-konny 

silnik V8 oraz najobszerniejszą 

w  gamie nowych Scanii kabinę 

S z  płaską podłogą. Wywrotka 

serii P wystąpiła w  wariancie 

XT, przystosowanym do eksplo-
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atacji w  trudnych warunkach. 

Samochody te skrótowo pre-

zentują możliwości nowej gamy 

ciężarówek Scania w najbardziej 

typowych zastosowaniach bu-

dowlanych. Na terenie testowym 

odbywał się pokaz ciężkiego 

pojazdu, wywrotki kopalnianej 

KH-Kipper na podwoziu Scanii 

P450 XT 8×4. Pojazd miał ka-

binę dzienną nowej generacji, 

która wyróżnia się nie tylko zna-

ną z poprzedniej serii P większą 

przestrzenią za fotelami wy-

korzystywaną do umocowania 

składanej leżanki, ale również 

podwyższonym dachem. 

Urobek

Niezwykle efektowną, potęż-

ną, tylnozsypową wywrotkę ko-

palnianą na ciężkim podwoziu 

Tatry Phoenix 10×10 można by-

ło oglądać na stoisku słowac-

kiej fi rmy VS-Mont. Pojazd był 

wyposażony w  trzy osie skręt-

ne (w tym ostatnią) oraz silnik 

Paccar zgodny z Euro 6. Intere-

sująca zabudowa była wyposa-

żona w  dwa siłowniki umiesz-

czone po obu stronach skrzyni. 

Dzięki nim rozładunek odbywa 

„Bezramowa” naczepa samowyładowcza KH-Kipper. Umożliwia 
rozsypanie ładunku cienką warstwą, zwiększa zwrotność zestawu i korzystnie 
wpływa na jego własności w terenie.

Wywrotka Scania P410 XT oraz betonomieszarka P410 
są przykładem możliwości indywidualizacji pojazdów w ramach 
nowej gamy ciężarówek szwedzkiej marki. 

się szybciej, a  wywrotka jest 

bardziej stabilna. 

Niemal naprzeciw stoiska 

VS-Montu fi rma KH-Kipper 

zaprezentowała konkurencyjną, 

choć lżejszą wywrotkę W1MV 

na podwoziu Volvo FMX 8×4 

wyposażonym w silnik o mocy 

420 KM. Pojazd wprost z wysta-

wy pojechał do nabywcy i  roz-
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pę uruchamianą hydraulicznie 

oraz rolowaną plandekę. 

Naczepa wywrotka stalo-

wa typu K.SKS o  analogicznej 

objętości to nowość w  ofercie 

Kässbohrera. Wyróżnia się pod-

łogą o  przekroju poprzecznym 

w  kształcie rozciągniętej, od-

wróconej do góry nogami litery 

V, innymi słowy „daszka”. Zda-

niem producenta rozwiązanie 

to ułatwia rozładunek. 

Kässbohrer pochwalił się rów-

nież jednym ze swoich sztan-

darowych produktów, silosem 

z  serii K.SSL. Występują one 

w wersjach o objętości 31, 35, 38 

i  40 m³. Naczepy te mają ramę 

częściową, do której przymoco-

wany jest wózek jezdny i elemen-

ty armatury silosu. Dzięki temu 

projektantom udało się zaoszczę-

dzić na masie własnej pojazdu. 

W  pobliżu rozlokowała się 

radomska fi rma Hydro-Truck. 

Jest na rynku od 20 lat, oferu-

jąc montaż sprężarek do roz-

ładunku materiałów sypkich 

i  płynnych, a  także hydraulikę 

siłową. Podejmuje się ponadto 

całościowej renowacji silosów 

i  cystern naczepowych oraz 

prowadzi sprzedaż i  wynajem 

nowych i używanych pojazdów 

Feldbinder, Spitzer, O.ME.P.S, 

Mistrall i Ardor. Firma Hydro-

-Truck jest wyłącznym dystry-

butorem produktów O.ME.P.S 

na terenie Europy i  naczepę-

-silos tej właśnie marki zapre-

zentowała w Kielcach. Ponadto 

przedstawiła ofertę kompre-

sorów do wydmuchu cementu 

francuskiej fi rmy Mouvex-

-Blackmer. 

Budowa i okolice 

Wśród producentów po-

jazdów spoza głównego nurtu 

począł pracę w jednej z podkie-

leckich kopalń. 

Na terenie testowym była pre-

zentowana również wywrotka 

KH-Kipper na podwoziu Ive-

co Starlisa X-Way 6×4, a  także 

dwie naczepy samowyładow-

cze, określane przez producen-

ta jako „bezramowe”. Skrzynia 

umocowana jest do wózka jezd-

nego, a  z  ciągnikiem łączy ją 

ruchoma rama umocowana na 

przegubach jednym końcem do 

skrzyni, a  drugim spoczywają-

ca na siodle ciągnika. W  miarę 

jak rośnie wychylenie skrzyni 

podczas rozładunku, skraca się 

rozstaw osi zestawu. Pojazdy 

takie są popularne w  Amery-

ce Północnej, a  KH-Kipper li-

czy, że obudzi zainteresowanie 

nimi w  Europie. Do ich zalet 

należy nisko położony środek 

ciężkości, zwrotność i  dobre 

własności w  terenie, a  także 

możliwość równomiernego wy-

sypywania ładunku bardzo cien-

ką warstwą. 

Materiały 
nie tylko sypkie

Naczepy samowyładowcze 

z  typową ramą i  skrzyniami 

rynnowymi przywiozły do 

Kielc Schwarzmüller i  Käss-

bohrer. Pierwsza z  nich ma 

w  ofercie naczepy o  objętości 

24 m3 z  ramą i  muldą wyko-

naną ze stali, a  także z  muldą 

aluminiową i  ramą stalową lub 

aluminiową. W  ramach opcji 

wyposażane są m.in. w  kla-

Wozidło przegubowe Bell B30E było jednym 
z niewielu przedstawicieli ciężkich maszyn budowlanych 
na tegorocznych targach. Ma ładowność 28 t 
i może zabrać 17,5 m3 ładunku, wliczając „czubek” 
nad krawędzią skrzyni. 

Naczepa samowyładowcza 
Kässbohrer wyróżnia się stalową 
muldą z podłogą ukształtowaną 
w „daszek”, co ma ułatwiać 
rozładunek. 

Iveco Stralis X-Way jest wyjątkowo uniwersalnym 
pojazdem, co skrzętnie wykorzystali twórcy tej 
zabudowy. Podwozie przystosowano do umocowania 
lemiesza, a na skrzyni trójstronnej wywrotki 
posadowiono piaskarkę. 

Kamaz prezentował w Kielcach typową wywrotkę 6×4 z tradycyjną kabiną oraz podwozie 4×2 z nowszą szoferką, 
wywodzącą się z kabiny Mercedesa Axora. Oba pojazdy miały silniki Cummins Euro 6 o mocy 290 KM. 

wyróżniało się duże stoisko 

producenta przyczep Wiola 

z  Gliwic. Firma oferuje ponad 

100 standardowych modeli 

przyczep o masie całkowitej od 

300 do 3500 kg. Część z  nich 

znajduje zastosowanie w przed-

siębiorstwach budowlano-re-

montowych oraz komunalnych. 

Są to lekkie (dmc 300÷750 kg) 

i  ciężkie (950÷3500 kg) przy-

czepy towarowe, przyczepy sa-

mowyładowcze (1600÷3500 kg)

proponowane opcjonalnie z  roz-

ładunkiem trójstronnym, a po-

nadto przyczepy do trans-

portu sprzętu budowlanego 

(dmc 1600÷3500 kg, ładowność 

1060÷2540 kg) oraz do przewo-

zu bębnów z kablami i dłużycy. 

W  niektórych sytuacjach do 

przewozu maszyn przydatne 

mogą okazać się przyczepy do 

transportu samochodów, pro-

dukowane w  kilku wersjach 
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z 2 lub 3 osiami. Wiola stosuje 

wysokiej jakości, ocynkowane 

komponenty stalowe oraz pod-

zespoły Al-Ko, Knott i SPP. 

Innego rodzaju niszowy 

produkt prezentowała fi rma 

Rafnar oferująca urządzenia 

do eksploatacji sieci wodno-

-kanalizacyjnych. Była to ko-

parka ssąca niemieckiej fi rmy 

MTS zabudowana na 3-osio-

wym podwoziu Renault se-

rii C. Dzięki współfi nanso-

waniu unijnemu ze środków 

Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infra-

struktura i  Środowisko wzbo-

gaciła tabor Wodociągów Mia-

sta Krakowa. 

Stoisko pod dachem znów 

wybrał w  tym roku Kamaz. 

Mocnym punktem oferty po-

zostają wywrotki. Ich przed-

stawicielem był żółty Kamaz 

T2531 6×4 z  tylnozsypową 

zabudową W1. Ciężarówka 

ma typową dla marki kabi-

nę, a pod nią silnik Cummins 

ISB6.7 C 290 o mocy 290 KM 

zgodny z  Euro 6, z  którym 

współpracuje 9-biegowa skrzy-

nia ZF. Przy masie własnej 10 t,

dopuszczalna ładowność wy-

nosi 15,15 t na drogach pu-

blicznych, co importer wyraź-

nie zaznacza. 

W Kielcach była rzadka oka-

zja zobaczyć Kamaza T1835 

4×2 ze stosowaną od kilku lat 

kabiną nowego typu, która 

jest zmodernizowaną szoferką 

Mercedesa Axora. W  porów-

naniu z tradycyjną jest obszer-

niejsza i  ma więcej udogod-

nień, przede wszystkim półek 

i  schowków. Silnik i  skrzynia 

biegów były analogiczne jak 

w wywrotce 6×4. 

Z  targami Autostrada-Polska 

odbywały się równolegle XIX 

Międzynarodowe Targi Ma-

szyn Budowlanych i  Pojazdów 

Specjalistycznych MASZBUD 

oraz X Międzynarodowe Targi 

Transportu Drogowego – Po-

jazdy Użytkowe ROTRA. Pod-

czas targów odbyło się 10 kon-

ferencji oraz budzący duże 

emocje konkurs operatorów 

maszyn budowlanych „Big Bau 

Master”. Ogółem na 30  000 m2 

(wliczając teren pokazów) zgro-

madzono 418 fi rm z  17 kra-

jów. Targi odwiedziło ponad 

10  000 osób, czyli nieco mniej 

niż w ubiegłym roku. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Tatra Phoenix 10×10 z silnikiem Paccar (DAF) 
Euro 6 oraz dużą wywrotką VS-Mont, unoszoną 
przy pomocy dwóch siłowników. Do zalet tej 
nietypowej konstrukcji należy wysoka stabilność 
przy rozładunku. 

Renault serii C z koparką ssącą firmy MTS pozwala 
wykonywać szereg prac związanych z eksploatacją 
wodociągów i kanalizacji bez naruszania nawierzchni. 
Na pewno docenią to mieszkańcy Krakowa, 
gdzie pojazd ten udał się zaraz po targach. 

Radomska firma Hydro-Truck wszechstronnie zajmuje się 
silosami, cysternami i ich wyposażeniem. Jest również 
wyłącznym dystrybutorem produktów O.ME.P.S na terenie 
Europy. Na stoisku można było obejrzeć przykładową 
naczepę-silos tej właśnie marki. 

Eurotrailer Sp. z o.o.
Grupy DBK

Kögel – Twój partner w Polsce

Generacja NOVUM
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W kierowcy coraz mniej jest kierowcy. 

Musi zajmować się dokumentowa-

niem swojej pracy, a  nierzadko za-

rządza nią w sferze wykraczającej poza czysto 

organizacyjną. Jeśli jeździ na własne potrzeby, 

jako właściciel fi rmy, obowiązków ma jeszcze 

więcej. Dlatego nowoczesny samochód do-

stawczy spełnia rozliczne zadania, zapewnia 

też „powierzchnię biurową”. 

Każda rzecz

Rzecz nie tylko w  wielkości, ale jakości 

„biura”. Ford położył na nią duży nacisk, nie 

zapominając o „twardych umiejętnościach”. 

Nasz bohater to największy furgon do-

stępny w  gamie Transita Custom. Ma długi 

rozstaw osi i wysoki dach (L2 H2). Długość 

nadwozia lokuje go w  klasie luksusowych 

samochodów osobowych. Oznacza to, że na 

typowych miejscach parkingowych mieści 

się „na styk”. Przy takich gabarytach pro-

mień skrętu jest przeciętny, wynosi bez mała 

14 m między ścianami (13,3 m między kra-

wężnikami). Wynika to ze sporego rozstawu 

osi w stosunku do długości oraz przedniego 

napędu, który ogranicza kąt skrętu kół. Jadąc, 

należy pamiętać o niewiel-

kim zapasie przy ciasnych 

zakrętach, inaczej zawa-

dza się tylnym, wewnętrz-

nym kołem o  krawężnik. 

W  czysto subiektywnym 

odczuciu jest to pewne 

zaskoczenie, gdyż Ford 

prowadzi się jak wygodne 

auto osobowe. Zwłaszcza 

w wersji z najmocniejszym 

170-konnym silnikiem 

i  automatyczną, 6-biego-

wą skrzynką SelectShift . 

Samochód z  łatwością 

się rozpędza i  dość chęt-

nie przyspiesza także przy prędkości rzędu 

80÷90 km/h. W mieście wystarczy zaledwie 

muskać gaz, aby sprawnie się poruszać. 

Skrzynia dobrze współpracuje z silnikiem, 

nie „myli się” przy zmianie biegów. Nosi ozna-

czenie 6F55. Jest jednym z wariantów „auto-

matu” opracowanego wspólnie z  General 

Motors, produkowanego seryjnie od 2006 r.

Była stosowana w  wielu innych modelach 

obu koncernów, głównie na rynek amerykań-

ski. Bynajmniej nie oznacza to, że jej obec-

ność podnosi spalanie. Ford okazał się jed-

nym z  niewielu samochodów, które zdołały 

utrzymać się w naszym teście blisko wartości 

podawanych fabrycznie. Ręczne sterowanie 

skrzynką odbywa się przyciskiem na wy-

bieraku i  można je sobie darować. Samemu 

zmieniając biegi, nie „wyciśnie się” z  Forda 

wiele więcej, za to komfort jazdy spada. 

Miejsce za kierownicą można przystoso-

wać do własnej postury i nawyków. Zastrze-

żenia budzi wielkość i  zakres ustawiania 

BiurowiecBiurowiec
Można go tak nazwać nie tylko z powodu 
wysokości. Zmodernizowany Transit Custom ma 
inne cechy, przydatne w pracy umysłowej. 

Ford Transit Custom Van 300 L2 Limited

Dmc (kg) ...........................................................................................3000
Masa własna (kg) .............................................................................2163
Ładowność (kg) ..................................................................................837
Objętość ładowni (m3) .........................................................................8,3
Długość ładowni (mm) ......................................................................2922
Maksymalna szerokość ładowni/między nadkolami (mm) ..... 1775/1390
Maksymalna wysokość ładowni (mm) ..............................................1778
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ....................................581
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
Tylnych ................................................................................ 1400 × 1706
Bocznych ............................................................................. 1030 × 1324
Rozstaw osi (mm) .............................................................................3300
Długość/szerokość/wysokość (mm) .............................. 5339/1986/2381
Średnica zawracania (m) ...................................................................13,8
Liczba miejsc ..........................................................................................3
Silnik 2.0 EcoBlue TDCi
Liczba cylindrów .....................................................................................4
Pojemność (cm3) ..............................................................................1996
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .................................. 170/125/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ................ 405/1750÷2500
Skrzynia biegów ............................................................. 6 automatyczna
Prędkość maksymalna* (km/h) .............................................................bd
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ........................................................7
Gwarancja ......................  podstawowa i na powłokę lakierniczą – 2 lata 
   ................................................ oraz 12 lat na perforację nadwozia
Przeglądy ............................................................co 50 tys. km lub 2 lata
Cena wersji podstawowej (zł netto)** ......................................... 112 770 
Cena testowego egzemplarza (zł netto) ..................................... 116 510 

*według danych producenta
**w tym 2500 zł dopłaty za wysoki dach,

Obejrzyj nasz test 
na youtube

www.truck-van.pl
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lusterek. Główne zwierciadło wydaje się obej-

mować zbyt mały obszar, trzeba zerkać na 

mniejsze, panoramiczne znajdujące się poni-

żej. W furgonie warto dopłacić za urządzenia 

wspomagające parkowanie, w  tym kamerę 

przesyłającą obraz za samochodem na ekran 

pośrodku „deski”. 

Tablica rozdzielcza spokojniejsza niż po-

przednio, ale bardziej praktyczna mieści 

mnóstwo schowków i  schoweczków. Po-

mieszczą każdą rzecz. Nietrudno znaleźć 

miejsca na telefon, kubek czy dokumenty. 

Duże butelki swobodnie mieszczą się na 

drzwiach wyposażonych w  „trzypiętrowe” 

kieszenie. W  oparciu środkowego fotela jest 

ukryty rozkładany, stabilny stolik z gumką do 

przytrzymania papierów oraz dwoma gniaz-

dami na kubki. Pod dachem nie ma wpraw-

dzie półki, ale jest kieszeń DIN, idealna np. na 

CB. Na tylnej ścianie nie brak wieszaczków na 

ubrania i to solidnych. Są gniazda 12 V i USB, 

a podłączone urządzenia można bezpiecznie 

odłożyć w pobliżu. 

Pudło z dodatkami

Ładownia również ma kilka pomysłowych, 

pożytecznych rozwiązań. Oprócz przesuwa-

nych drzwi w  prawej ścianie nadwozia, są 

one również po przeciwnej stronie. Kosztują 

dodatkowe 1800 zł netto, ale przyjmując, że 

samochód będzie jeździł głównie po mieście 

i okolicach, nie są to na pewno zmarnowane 

pieniądze. Podobnie jak 400 zł na oświetlenie 

przedziału ładunkowego diodami LED. Po-

nieważ samochód należy do bogatej wersji 

Limited (wyżej jest tylko Sport), w  standar-

dzie otrzymał praktyczną wykładzinę podłogi 

z tworzywa sztucznego i ściany boczne zabez-

pieczone płytami do samej góry. Niezależnie 

od poziomu wyposażenia, każdy furgon ma 

8 zaczepów do mocowania ładunku. 

Wykładzina na podłodze jest twarda 

i umiarkowanie śliska, zatem dość łatwo moż-

na po niej przesuwać ciężkie rzeczy. Zawija 

się na nadkola i boki, co zapobiega wnikaniu 

brudu w szczeliny i ułatwia sprzątanie. Lamp-

ki diodowe są dość gęsto rozlokowane i dają 

intensywne, białe światło. Funkcjonalność ła-

downi zwiększa klapa mocowana silnym ma-

gnesem w ściance działowej. Można ją otwo-

rzyć i wyjątkowo długie, a wąskie przedmioty 

wsunąć do schowka ukrytego pod dwuoso-

bową kanapą dla pasażerów. Dzięki temu 

w samochodzie mieszczą się w całości listwy 

czy deski o długości przekraczającej 3 m. 

Nad dachem kabiny znajduje się duży 

schowek o nośności 20 kg. Dostęp do niego 

jest możliwy tylko od strony ładowni. Ma ona 

wewnątrz niemal 180 cm wysokości i  wiele 

osób będzie mogło w niej swobodnie stać. 

Tylne drzwi otwierane o  kąt 270 stopni 

i  sięgające dachu zapewniają znakomity do-

W komorze silnika ciasno, ale sprawdzenie poziomu oleju 
czy „uzupełnienie płynów” nie nastręcza kłopotu. 

Tablica rozdzielcza wygląda 
bardziej „rzeczowo” niż 
w poprzedniku i rzeczywiście 
pomieści więcej rzeczy. 
Osobistą elektronikę można nie 
tylko podłączyć, ale bezpiecznie 
odłożyć na półkę. 

Kanapa pasażerów kryje pod siedziskami głębokie schowki. Po rozłożeniu oparcia 
środkowego fotela można korzystać z wygodnego stolika.
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stęp do ładowni. Otwierając je na całą szero-

kość, najlepiej jednak użyć obu rąk, aby zwol-

nić blokadę i odchylić skrzydło drzwi. Boczne 

są szerokie, w furgonach mierzą ponad 1 m, 

ale kończą się przy dolnej krawędzi podwyż-

szonego dachu. Odgrywają rolę pomocniczą, 

np. jako „skrót” do samochodu zaparkowane-

go równolegle do krawężnika. 

Spokój tubylca

Fordem odbyliśmy podróż liczącą 1300 km,

z czego prawie połowa przypadła na autostra-

dę. Pozostała część trasy obejmowała drogi 

wojewódzkie i krajowe, czasem bardzo zanie-

dbane. 

Transit Custom ma naturę „lokalsa”. Naj-

lepiej czuje się w domu i okolicy. Nie prze-

szkadzają mu złe nawierzchnie, zawieszenie 

dobrze je tłumi pod warunkiem, że nie prze-

sadza się z prędkością. Z „osiemdziesiątką” 

na liczniku można całkiem wygodnie jechać 

po wszystkim, co choć trochę przypomina 

asfalt. Obciążenie naturalnie zwiększa kom-

fort jazdy. 

Także zużycie paliwa pozostaje niskie, 

gdy jechać spokojnie. Średnie z  całej tra-

sy wyniosło 7,1 l/100 km przy przeciętnej 

67 km/h. Szybka jazda autostradowa z pręd-

kością dochodzącą chwilami do 140 km/h 

i średnią 114 km/h zakończyła się spalaniem 

na poziomie 9,5 l/100 km. Natomiast na 

odcinku autostrady, gdzie staraliśmy się nie 

przekraczać 110 km/h, uzyskaliśmy spalanie 

7 l/100 km przy średniej prędkości 71 km/h. 

Najniższe średnie zużycie paliwa, jakie od-

notowaliśmy wyniosło 6,7 l/100 km. Było 

to na drogach lokalnych biegnących przez 

małe miejscowości. 

Furgon z  wysokim dachem ma dużą po-

wierzchnię czołową, z boku to po prostu „ża-

giel”. Nie dziwi więc duży wpływ prędkości 

jazdy na spalanie. Mile natomiast zaskakuje 

zachowanie na drodze. Ford okazał się od-

porny na wiatr boczny. Silne podmuchy prze-

jawiały się głównie hałasem, samochód bez 

trudu utrzymywał kierunek jazdy. 

Auto ma liczne systemy wspomagające jaz-

dę w tym pomagające utrzymać się na pasie 

i zmienić pas. Część z nich obejmował pakiet 

poprawiający widoczność Premium. Ogólnie 

są pożyteczne, choć można odnieść wrażenie, 

że system zapobiegania kolizji z  pojazdem 

z przodu reaguje w mieście czasem zbyt ner-

wowo. Włącza się np. gdy auto przed Fordem 

 „umyka” właśnie w boczną uliczkę. 

Nowy Transit Custom wygląda lepiej 

niż poprzednik, a  2-litrowy silnik w  wersji 

o mocy 170 KM spełnia pokładane w nim na-

dzieje. Zapewnia dobre osiągi i umiarkowane 

zużycie paliwa. Z zadań magazynowo-biuro-

wych wywiązuje się znakomicie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Boczne drzwi do ładowni z prawej i lewej strony ułatwiają dostęp do przewożonych 
rzeczy. Za ten komfort trzeba jednak dopłacić.

Ładownia wersji Limited ma w standardzie okładzinę podłogi i boków do pełnej 
wysokości. Klapka zamykana na magnes daje dostęp do schowka pod kanapą pasażerską 
i ułatwia przewóz długich przedmiotów. 

Wysoki furgon to „żagiel”, ale Ford zachowuje się stabilnie także przy silnym wietrze bocznym. 
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Pojazdy dostawcze często dopełnia-

ją fl otę samochodów ciężarowych 

i  w  tym producent z  Monachium 

upatruje szansę dla swoich najmniejszych 

samochodów. Zbudowany na bazie VW 

Craft era MAN TGE ma sporo identycznych 

rozwiązań. Na pierwszy rzut oka różnic jest 

mało, bo raptem zmieniona została atra-

pa chłodnicy, a  umieszczony na niej zna-

czek przedstawia lwa. Subiektywnie jednak 

MAN może się bardziej podobać. Poza tym 

producent zapewnia, że wersja podstawowa 

jest lepiej wyposażona, a doświadczenie we 

współpracy z fl otami pojazdów ciężarowych 

sprawia, że opieka nad pojazdem sprosta 

najbardziej wyśrubowanym wymaganiom. 

Trochę mniej miejsca 

Testowany TGE był wyposażony w  au-

tomatycznie dołączany napęd na wszystkie 

koła ze sprzęgłem Haldex. Przy normalnej 

jeździe napędzana była przednia oś, a w ra-

zie potrzeby również koła tylnej osi. Ten 

typ napędu 4×4 zapewniał dobre właści-

wości jezdne poza drogami utwardzonymi 

oraz niskie spalanie na asfalcie. W  terenie 

TGE sprawdza się nadzwyczaj dobrze. Nie 

ma problemu z błotem ani piaskiem, mimo 

szosowych opon, a  duży prześwit pozwala 

pokonać głębokie wyboje. MAN z  powo-

dzeniem poradzi sobie na placach budowy 

oraz w  pracy monterów czy ratowników 

w trudniejszym terenie, bo bez problemów 

dowiezie ludzi i sprzęt dokładnie w miejsce 

pracy, a z odpowiednim ogumieniem będzie 

nie do zatrzymania. 

Ze względu na napęd obu osi podłoga 

ładowani jest kilka centymetrów wyżej niż 

Bez Bez niespodzianekniespodzianek
Rok temu do gamy pojazdów ciężarowych MAN dołączył samochód dostawczy – TGE. Rok temu do gamy pojazdów ciężarowych MAN dołączył samochód dostawczy – TGE. 
Bliźniak Volkswagena Craftera – to dość dobra rekomendacja.Bliźniak Volkswagena Craftera – to dość dobra rekomendacja.

Obejrzyj nasz test 
na youtube
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MAN TGE 3.180 4×4

Dmc (kg) .............................................................................3500
Masa własna (kg) ...............................................................2445
Ładowność (kg) ..................................................................1055
Objętość ładowni m3 ............................................................10,7
Długość ładowni (mm) ........................................................3450
Szer. Ładowni/szer. między nadkolami(mm).............1832/1380
Użyteczna wysokość ładowni (mm) ...................................1861
Wysokość progu nad jezdnią (mm) ......................................670
Drzwi boczne wys./szer. (mm) ..................................1722/1311
Drzwi tylne wys./szer. (mm) ......................................1740/1552
Rozstaw osi (mm) ...............................................................3640
Długość/szerokość/wysokość (mm) .................5986/2427/2590
Średnica zawracania (m) .....................................................13,6
Prześwit (mm) ......................................................................312
Zwis tylny (mm) ..................................................................1346
Zwis przedni (mm) ..............................................................1000
Liczba miejsc ............................................................................3
Silnik 2.0 BiTDI
Liczba cylindrów .......................................................................4
Pojemność (cm3) ................................................................1968
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .....................177/130/3600
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) .............410/1500÷2000
Typ skrzyni/liczba biegów ........................................manualna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) .............................................165
Śr. zużycie paliwa* 
 miasto/poza miastem/mieszany (l/100 km) ........10,1/8,3/8,9
Pojemność zbiornika paliwa (l) ...............................................75
Gwarancja ...................................................2 lata bez limitu km
Przeglądy  ........................................ co 50 tys. km lub co 2 lata 
   ........................... oraz na podstawie wskazań komputera 
Cena netto wersji podstawowej (zł) ........................................bd
Cena netto wersji testowej (zł) ...............................................bd

*wg danych producenta

w  wersji z  napędem na przód, ale nadal 

łatwo załadować samochód nawet cięż-

kim ładunkiem. Ładowania ma szerokie 

drzwi przesuwne, które lekko chodzą i spo-

kojnie przejdzie przez nie paleta. Tylne 

drzwi również łatwo się otwierają jedną 

ręką. Kąt otwarcia był rozszerzony do nie-

mal 270 stopni. Silne magnesy sprawiają, że 

nie ma obaw – wiatr ich nie zatrzaśnie. 

Ładownię oświetlają cztery lampki LED, 

które choć świecą zimnym światłem, zna-

komicie pomagają o  zmierzchu. Można je 

wyłączyć lub włączyć z kabiny oraz z wnę-

je bardzo precyzyjnie, ale miejsce musi być 

wystarczająco duże i  czytelne dla systemu, 

bo nie zawsze je znajduje. Średnie spalanie 

w  mieście, w  korkach podczas porannego 

szczytu w Warszawie wyniosło ok. 10,5 l ole-

ju napędowego na 100 km. 

Poza miastem samochód sprawuje się 

bardzo dobrze. Prowadzi się go jak trochę 

szerszą osobówkę, dobrze trzyma się drogi, 

zawieszenie dobrze wybiera nierówności, 

a  samochód nie ma skłonności do prze-

chylania na zakrętach. Do tego zapas mocy 

sprawia, że jazda jest płynna i dynamiczna. 

Na drogach ekspresowych świetnie 

sprawdza się adaptacyjny tempomat, który 

skanuje okolicę przed samochodem i  do-

stosowuje prędkość do pojazdu przed nami 

tak, aby zawsze utrzymywać zadaną bez-

pieczną odległość. Tempomatowi wtóruje 

asystent utrzymania pasa ruchu, pilnujący, 

aby MAN nie opuścił niespodziewanie pasa. 

Pozwala to na względne odprężenie i poły-

kanie kilometrów na trasie, bo samochód 

„sam potrafi ” pokonać delikatny łuk. Gdy-

byśmy się zapomnieli, system co jakiś czas 

upomni nas, żebyśmy złapali za kierownicę. 

Doskonałym udogodnieniem podczas 

nocnej jazdy są automatyczne światła dro-

gowe, które same się włączają i  wyłączają 

w  zależności od potrzeby. Potrafi ą wykryć 

pojazdy, których kierowców możemy ośle-

trza ładowni. W  podłodze znajdowało się 

dziesięć uchwytów do mocowania ładunku, 

pozwalających dobrze unieruchomić prze-

wożony towar. 

Napęd 4×4 zabiera trochę objętości łado-

wani i utrudnia wchodzenie do niej, ale zy-

skujemy lepsze przełożenie mocy na asfalt, 

a co za tym idzie łatwiejszą pracę z ciężkim 

ładunkiem. Wyraźnie czuć, że napęd na 

cztery koła lepiej radzi sobie z  ciężarami 

niż napęd na przód, a moc prawie 180 KM 

i  410 Nm momentu obrotowego jest tak 

skutecznie wykorzystywana, że trzeba 

zwrócić szczególną uwagę na przymocowa-

nie ładunku, aby przyspieszenie go nie wy-

rwało z pasów. 

W mieście i na trasie

Jazdę w  mieście ułatwia dobrze umiesz-

czona kamera cofania, która pokazuje tylny 

zderzak oraz przestrzeń za samochodem, 

sięgając na tyle daleko, że wysuwając się 

z  wąskiej uliczki tyłem można bezpiecznie 

włączyć się do ruchu. 

Samochód mimo sporych rozmiarów 

i prowadzi się dobrze, i jest bardzo zwrotny, 

oczywiście jak na swoją wielkość. Dodatko-

wo testowany TGE był wyposażony w system 

automatycznego parkowania równoległego, 

który sam odnajduję miejsce i wyręcza kie-

rowcę w manewrowaniu. Samochód parku-

Wnętrze TGE jest praktyczne. Wszystko jest w zasięgu ręki. Ekran i przełączniki są prze-
sunięte ze środka w stronę kierowcy. Jeśli lubimy błyszczące plastiki i ozdoby, to w MAN-ie 
ich nie uświadczymy. Wszystko jest szare i proste, ale dobrze spełnia swoje zadanie.

www.truck-van.pl
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gnąć spalanie rzędu 7 l /100 km. Czyli pól 

litra więcej niż wersja przednionapędowa 

w  podobnych warunkach. Poza miastem 

i  na drogach ekspresowych przy prędkości 

w granicach 110 km/h i normalnej jeździe 

spalanie oscylowało w okolicach 8 l/100 km.

Więcej prądu

We wnętrzu TGE kryje się volkswage-

nowska prostota i  ergonomia. Wszystko 

jak zwykle jest na swoim miejscu i zrobione 

z dbałością o maksymalną praktyczność bez 

zbędnych udziwnień. Kokpit jest dość no-

woczesny i pozwala w pełni korzystać z no-

woczesnych technologii. Można podłączyć 

telefon za pomocą technologii Bluetooth 

i  bardzo wygodnie zarządzać multimedia-

mi smartfona czy połączeniami telefonicz-

nymi. Między zegarami znajduje się mały 

ekran, umożliwiający szybki dostęp do 

funkcji centrum multimedialnego oraz pro-

stych, ale precyzyjnych wskazówek nawiga-

cji. Wszystkie funkcje są łatwe w obsłudze 

poprzez przyciski na kierownicy multime-

dialnej oraz polecenia głosowe, które w tym 

modelu działają bardzo dobrze. 

Fotel kierowcy jest bardzo wygodny dzię-

ki pneumatycznej amortyzacji oraz wielu 

pomocnych ustawień, które ułatwiają zaję-

cie wygodnej pozycji za kierownicą. Dodat-

kowo można włączyć opcję masażu, która 

rozluźni plecy w dłuższej podróży. Siedzenia 

pasażerów są również bardzo wygodne i po-

zwalają na komfortową nawet kliku godzin-

ną podróż w  trzy osoby. Pod siedziskami 

pasażerów znajdują się duże typowe schow-

ki z możliwością otwarcia tylko jednego sie-

dzenia, więc można z nich korzystać, jadąc 

z jedną osobą. W oparciu środkowego fotela 

zamontowano stolik z uchwytami na napoje 

oraz gumką do przytrzymania dokumen-

tów. Na podszybiu znajdują się duże płaskie 

schowki, gdzie zmieści się sporo różnych 

rzeczy, takich jak: teczka, laptop czy bluza. 

Pod dachem i  w  drzwiach są typowe duże 

schowki na najróżniejsze rzeczy. 

Ważnym elementem wyposażenia TGE 

jest liczba gniazd ładowania, których jest 

aż nadto. W  okolicy kierowcy znajduje się 

gniazdo USB i 12 V, przy prawym dolnym 

rogu przedniej szyby następne gniazdo 

12 V i na dole na panelu centralnym kolej-

ne. Gwarantuje to dostęp do prądu w każdej 

części kabiny bez konieczności używania 

długich kabli. Do tego samochód wyposa-

żono w gniazdo 230 V, więc z powodzeniem 

można pracować na laptopie na postoju. 

Należy dodać, że gniazdo USB jest na tyle 

wydajne, że naładujemy nim telefon bę-

dący nawigacją, a  nie tylko przedłużymy 

jego pracę. 

MAN TGE 4×4 nie zaskoczył. To bardzo 

dobry samochód i sprawne narzędzie mo-

gące pokonać wiele przeszkód na drodze. 

Wnętrze wersji testowej było nowoczesne, 

nadwozie też pozytywnie wyróżnia się na 

tle tej klasy, a  lew w  logo zupełnie zbija 

z  tropu przechodniów niezwiązanych z tą 

częścią motoryzacji. Podsumowując, TGE 

bardzo dobrze przeszedł testy i  trudno do 

czegoś się doczepić. To po prostu dobry sa-

mochód. ▐

Damian Dziewicki
Fot. D. Dziewicki

pić. Ta funkcja jest dopracowana, ale nie jest 

nieomylna, więc zadbano o  to, aby kierow-

ca mógł szybko przejąć kontrolę i  wyłączyć 

światła, gdy system się spóźni. Lampy LED 

dają bardzo mocny strumień światła, a na wą-

skich i krętych drogach z pomocą przyjdą też 

światła przeciwmgielne doświetlające zakręty. 

Podczas testów przy przestrzeganiu zasad 

eco drivingu, z niezbyt ciężkim ładunkiem, 

przewidując z  wyprzedzeniem sytuację na 

drodze i lekko muskając gaz, udało się osią-

Automatycznie dołączany napęd na wszystkie 
koła ze sprzęgłem Haldex zapewnia dobre właściwości 
jezdne poza drogami utwardzonymi oraz niskie 
zużycie paliwa na asfalcie. 

Światła TGE sprawiają, że samochód świetnie wygląda, a do tego przednie lampy wykonane 
całkowicie w technologii LED zapewniają doskonałą widoczność w nocy oraz dają wspaniały 
spektakl po otwarciu samochodu.

Foremna ładownia z pomocnymi przy wchodzeniu uchwytami. Do tego świetne oświetlenie, które 
możemy włączyć, również będąc w ładowni. Podłoga jest nieco wyżej przez napęd tylnej osi. 
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Elimen E-VN1 to samochód 

elektryczny typu van, któ-

rego płyta podłogowa oraz 

większość konstrukcji nadwozia 

wykonane zostały z  ultralekkich 

kompozytów. Dzięki temu jest 

wytrzymały, a przy tym znacząco 

lżejszy od klasycznych pojazdów 

w  swojej klasie. W  wersji pod-

stawowej masa własna to ok. 600 

kg. Dodatkowo, jako pojazd elek-

tryczny jest tani w  eksploatacji. 

Koszt przejechania nim 100  km 

oscyluje w granicach 7 PLN, czy-

li tyle, ile trzeba zapłacić za prąd 

niezbędny do naładowania bate-

rii. Jego zasięg na jednym łado-

waniu wynosi od 100 do 300 km. 

„Na dłuższych trasach kierow-

ca może korzystać z  ładowarki 

pokładowej lub szybkiej ładowar-

ki zewnętrznej, która w  niecałe 

30 minut pozwala naładować 

baterię od zera do poziomu 80% 

– mówi Przemysław Rozmysło-

wicz, współtwórca marki Elimen. 

– Wystarczy, że będzie miał do-

stęp do gniazda o napięciu 230 V.

Do 800 kg ładowności

Przestrzeń ładunkowa to po-

nad 4 m3. Jej wymiary to 1400×

2800×1800 mm. Można w  niej 

przewozić do  800 kg. Dostęp do 

niej, w zależności od konfi guracji, 

znajduje się z  boku bądź z  boku 

i  z  tyłu pojazdu. Szerokie drzwi 

o  wymiarach 1480×2050 (bok) 

oraz 1000×2170 (tył) mogą być 

zamykane automatyczną, szybką 

roletą. 

E-VN1 w  wersji podstawowej 

wyposażony jest w  nowoczesne 

technologie takie jak: GPS, kom-

puter pokładowy z  telemetrią 

układu baterii, zdalną diagnosty-

kę, możliwość zdalnego ograni-

czania prędkości oraz system na-

wigacji oparty na Google Maps. 

Komputer samochodu można 

podłączyć do  systemu informa-

tycznego i systemów zarządzania 

fl otą. Kierowca dysponuje syste-

mem kamer bocznych, kamerą 

cofania i  lusterkami bocznymi 

z  ekranem LCD, które zintegro-

wane są ze słupkiem 

bocznym. Elimen 

pozwala kierujące-

mu na sterowanie 

blokadą dyferen-

cjału bezpośrednio 

z kabiny, co znaczą-

co zwiększa możli-

wości pojazdu zimą 

bądź w  trudnych 

warunkach terenowych. Dodat-

kowo, pneumatyczne zawieszenie 

e-vana zintegrowane z konstruk-

cją kompozytowej płyty podło-

gowej zapewnia wysoki komfort 

jazdy oraz umożliwia regulację 

wysokości pojazdu. 

W  środku może podróżować 

jedna bądź dwie osoby.

Polska myśl

Samochód napędzany jest za-

projektowanym i  wyprodukowa-

nym w  Polsce bezszczotkowym 

Elimen E-VN1 samochód elektryczny oparty 
o strukturę kompozytową, w całości 
zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. 
Jak zapewnia producent, jest lekki, 
ekonomiczny i ekologiczny. 

Przemysław Rozmysłowicz, 
współtwórca marki Elimen

„
Uniwersalna platforma pozwala dostosować 

E-VN1 praktycznie do dowolnego biznesu: od 
usług kurierskich i dostawczych, poprzez przed-
siębiorstwa komunalne, food trucki, a nawet jako 
karawan dla firm pogrzebowych”.

Polski 
dostawczak 
na prąd

silnikiem w  technologii BLDC 

o mocy 14,9 kW. Układ szybkiego 

ładowania oraz wszystkie systemy 

elektroniki pokładowej, w  tym 

komputer główny i  komputer 

sterujący baterii, również zosta-

ły zaprojektowane i  wykonane 

w naszym kraju.

„Tym co pozytywnie wyróż-

nia E-VN1, jest uniwersalna 

platforma, na której został zbu-

dowany. Dzięki temu możemy 

dostosować go praktycznie dla 

dowolnego biznesu od usług ku-

rierskich i  dostawczych, poprzez 

przedsiębiorstwa komunalne, 

food trucki, a  nawet jako ka-

rawan dla fi rm pogrzebowych. 

Dużym zainteresowaniem cieszy 

się również wśród właścicie-

li nowoczesnych gospodarstw 

rolnych” – podsumowuje Prze-

mysław Rozmysłowicz. 

Pojazd oferowany jest w wersji 

jako platforma, zabudowa skrzy-

niowa lub furgon. Pierwsze za-

mówienia na samochody będzie 

można składać od września tego 

roku. ▐

Fot. Elimen

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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Dzisiaj decyzje zakupowe coraz częściej 

opierają się na dogłębnej analizie. 

Całkowity koszt posiadania i użytko-

wania pojazdów, czyli TCO (Total Cost of 

Ownership) stał się w ostatnich latach pod-

stawowym narzędziem analizy budżetów 

przeznaczanych na fi rmowe auta. W  jego 

skład wchodzą wszystkie wydatki, które po-

nosi fi rma w okresie użytkowania pojazdu. 

Według defi nicji Gartner Inc, TCO to 

całkowity koszt pozyskania, instalowania, 

użytkowania, utrzymywania i w końcu po-

zbycia się aktywów w fi rmie, na przestrzeni 

określonego czasu. W przypadku pojazdów 

jest to ogół wydatków, z  jakimi wiąże się 

eksploatacja samochodu, od jego pierwszej 

do ostatniej minuty w fi rmie. 

Pośrednie i bezpośrednie

W  skład TCO wchodzą koszty bezpo-

średnie i  pośrednie związane z  autem. Do 

tych pierwszych można zaliczyć fi nanso-

wanie (w  ramach środków własnych lub 

zewnętrznych, np. leasingu), zakup paliwa, 

ubezpieczenie, amortyzację i  utratę warto-

ści pojazdu, przeglądy serwisowe i naprawy 

mechaniczne, a  także ogumienie. Druga 

grupa wydatków, czyli koszty pośrednie, 

wiąże się z szeroko rozumianą administra-

cją lub zarządzaniem fl otą.

Inna stosowana systematyka kosztów 

obejmuje te fi nansowe (związane z zakupem 

pojazdu, jego wartością końcową, a  także 

oprocentowaniem) oraz koszty serwisowe 

i utrzymania auta, czyli jego bieżące utrzy-

manie, w  tym paliwo, ubezpieczenie, prze-

glądy i serwis mechaniczny, zakup i serwis 

opon itp.

„W  ramach analizy TCO we fl otach sa-

mochodowych, poszczególne koszty roz-

kładają się przeważnie w  podobny sposób, 

choć mają na to wpływ cechy wybranego 

modelu oraz jego przebieg w  trakcie użyt-

kowania w  fi rmie. Finalna suma kosztów 

C z y l i  c o  p o w i n n i ś m y  u w z g l ę d n i ć  d e c y d u j ą c  o  o k r e s i e  e k s p l o a t a c j i  p o j a z d u

ANALIZA CYKLU ŻYCIA SAMOCHODU

Min.

Czas 

Koszty 

KOSZTY 
FINANSOWE  

(UTRATA 
WARTOŚCI)

KOSZTY 
SERWISOWE 
 (NAPRAWY  
I WYMIANY 

EKSPLOATACYJNE) 

KOSZTY 
CAŁKOWITE

Moment,  
w którym warto 

wymienić 
samochód

~3-4 lata

WartoWarto liczyć liczyć

Duża konkurencja na rynku sprawia, że wybór samochodu wcale nie jest prosty. Duża konkurencja na rynku sprawia, że wybór samochodu wcale nie jest prosty. 
Gdy ma pracować i zarabiać, sprawa jeszcze bardziej się komplikuje.Gdy ma pracować i zarabiać, sprawa jeszcze bardziej się komplikuje.
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w  największym stopniu zależy od utraty 

wartości pojazdu oraz nakładów na paliwo 

i płyny eksploatacyjne – stanowią one łącz-

nie niemal 2/3 zsumowanych wydatków. Do 

pozostałej 1/3 kosztów zaliczamy szeroko 

rozumiane serwisowanie pojazdu oraz jego 

ubezpieczenie” – wymienia Daniel Trza-

skowski, dyrektor zarządzający Volkswagen 

Leasing GmbH Oddział w Polsce.

Sprawdź przed zakupem

Na przestrzeni lat zmienia się podejście 

do użytkowania pojazdów w  fi rmach. Kie-

dyś samochody były postrzegane jako in-

westycja, koniecznie na własność. Nawet 

leasing najczęściej był wybierany z  opcją 

odkupu po wygaśnięciu umowy. Obecnie 

coraz częściej mówi się o tym, że samochód 

to narzędzie pracy. Ma zarabiać i generować 

jak najniższe koszty. Wartością staje się nie 

akt własności a  mobilność. Coraz częściej 

nad emocjami górę bierze kalkulacja.

Przeprowadzenie analizy TCO pozwa-

la na oszacowanie wydatków związanych 

z użytkowaniem pojazdów w fi rmie i w go-

spodarstwie domowym. „Z  analizy cyklu 

życia poszczególnych aut wynika, że opty-

malnym momentem na zmianę samochodu 

na nowy jest okres pomiędzy 3. a 4. rokiem 

jego eksploatacji. Badania wskazują, że to 

graniczny termin, po którym wartość auta 

nadal spada, a zdecydowanie zaczynają ro-

snąć wydatki na jego serwisowanie. Co za 

tym idzie – wzrasta całkowity koszt użytko-

wania pojazdu. 

W  zależności od planowanego wyko-

rzystania samochodu przez użytkownika, 

każde auto może generować nieco inne wy-

datki, np. w zależności od decyzji odnośnie 

typu silnika, modelu, wyposażenia dodatko-

wego. Dlatego tak ważna jest rzetelna ana-

liza kosztów całkowitych przed zakupem 

i wzięcie pod uwagę wszystkich możliwych 

zmiennych, w  tym tych niefi nansowych. 

Należą do nich m.in. bezpieczeństwo, awa-

ryjność oraz opinia o konkretnym modelu 

lub marce. Wszystkie te elementy wpływają 

w mniejszym lub większym stopniu na war-

tość rezydualną auta po okresie leasingu. Li-

czenie tych kosztów ułatwia wynajem.

Podejmując decyzje o  wyborze pojazdu, 

warto stworzyć matrycę i określić procento-

wo istotność czynników trudno przeliczal-

nych na koszty (współczynniki niekoszto-

we). Pozostałą niezagospodarowaną część 

• Kategoria pojazdu 
dla
poszczególnych 
stanowisk 

• Odniesienie do 
firm 
konkurencyjnych

• Postrzeganie  
marki 

Oferta
rynkowa

• Dostępne marki  
i modele 

• Rodzaje napędu
• Sieć serwisowa

Finanse (TCO 
bezpośrednie)

• Utrata wartości
• Koszty serwisowe 
• Koszty 
eksploatacyjne 

• Koszty 
ubezpieczeniowe 

• Koszty paliwa

Bezpieczeństwo 
i bezawaryjność

• Testy Euro  
NCAP 

• Raporty 
awaryjności 
DEKRA 

Aspekty  
wizerunkowe

• Zastosowanie 
• Wymiary  
i ładowność

• Elementy 
podnoszące 
bezpieczeństwo

• Właściwości 
jezdne itp.

Kategoria pojazdu
(Strategia HR)

Wymogi funkcjonalne 
(Business)

• Satysfakcja 
użytkowników

trzeba podzielić proporcjonalnie wg ich 

istotności w  budżecie fi rmy, np.: czynniki 

pozakosztowe – 30%, w  tym bezpieczeń-

stwo, awaryjność i  opinia wśród użytkow-

ników (wizerunek) – po 10%, pozostałe 

– 70% to: 25% fi nansowanie, 22% paliwo, 

13% serwisowanie i  10% ubezpieczenie. 

W  ten sposób można wyłonić faworytów 

z puli propozycji.

W czołówce

„Program Volkswagen Business Care od-

zwierciedla ideę TCO. W  jednej stosunko-

wo niskiej racie zbiera wszystkie kluczowe 

elementy kosztowe związane z posiadaniem 

i  eksploatacją samochodu – podkreśla To-

masz Tonder, PR menedżer marki Volkswa-

gen Samochody Osobowe. – Łączy elemen-

ty fi nansowe, w ramach leasingu EasyDrive, 

z serwisowymi w postaci pakietów przeglą-

dów. Volkswagen Business Care obejmuje 

też ubezpieczenie, ochronę pogwarancyjną 

i rabaty. W rezultacie fi rmy zyskują maksi-

mum korzyści, w tym użytkowanie nowego 

samochodu, w zamian za niską miesięczną 

ratę. Istotna jest również pełna przewidy-

walność wydatków związanych z samocho-

dem, w całym cyklu jego użytkowania”.

Klasyczny leasing w zasadzie jest porów-

nywalny do zakupu na kredyt. Wpłacamy 

na początku do 20% wartości pojazdu, 

później przez okres 2–5 lat spłacamy w ra-

tach praktycznie całą wartość samochodu 

i  na końcu wykupujemy go „za grosze”. 

Realnie na to patrząc, taka forma ma wiele 

minusów: wysokie raty, po okresie 5 lat sa-

mochód jest nasz ze wszystkimi tego kon-

sekwencjami: albo czekają nas kosztowne 

przeglądy i naprawy, albo musimy zająć się 

sprzedażą. 

Alternatywa w postaci Easydrive lub Pro-

fi t Lease nie wymaga wpłaty własnej, umo-

wa jest podpisywana na okres 2–5 lat, ale 

raty są niskie, ponieważ po okresie umowy 

samochód dalej ma wartość rynkową, czyli 

możemy go kupić, spłacić lub oddać. Zwrot 

jest o tyle korzystny, że znów możemy cie-

szyć się nowym pojazdem, czyli mniej awa-

ryjnym, bardziej oszczędnym i zupełnie nie 

obchodzi nas cena, którą ktoś będzie chciał 

zapłacić za nasze „stare” auto. Wygląda to 

rzeczywiście „Easy”.

Kolejny etap zmian w podejściu do mo-

bilności już przed nami. TCO z czasem ma 

zostać wsparty przez TCM (Total Cost of 

Mobility), czyli całkowity koszt mobilno-

ści. W  ramach określonego budżetu takie 

rozwiązanie ma zapewnić jak największą 

mobilność pracownikom fi rmy, przy wy-

korzystaniu wszelkich dostępnych środków 

transportu. ▐

KD
Fot. VW

CZYNNIKI, KTÓRE WARTO BRAĆ POD UWAGĘ PODCZAS 
PODEJMOWANIE DECYZJI O ZAKUPIE POJAZDU
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Bazująca na wersji N-Connecta limitowa-

na edycja Navary N-Trek została wzbo-

gacona m.in. o nawigację z dotykowym 

ekranem, kamery cofania oraz 18-calowe felgi 

ze stopów metali lekkich. Dodatkowo, silnik 

Diesla o pojemności 2,3 litra i mocy 160 KM 

połączony z 7-biegową automatyczną skrzynią 

biegów i napędem 4×4 sprawia, że model ten 

doskonale sobie radzi na drodze, bez względu 

na teren, po którym się porusza. Bez zmian 

pozostała oferowana przez Nissana fabryczna 

gwarancja na 5 lat lub 160 000 km, z możliwo-

ścią przedłużenia do 250 000, co jest szczegól-

nie ważne z racji na specyfi kę zadań, z którymi 

na co dzień mierzą się pojazdy tego typu.

„Nissan Navara wyróżnia się na tle konku-

rencji niższym poziomem hałasu i  wibracji 

podczas jazdy. W swojej klasie może się po-

szczycić także najniższym zużyciem paliwa 

i długą przestrzenią ładunkową. Dzięki tylne-

mu zawieszeniu wielodrążkowemu, komfort 

jazdy nie odbiega od tego w samochodzie oso-

bowym. W rezultacie jest to doskonały wybór 

dla profesjonalistów pracujących w  branży 

budowlanej lub rolnictwie, których codzienne 

obowiązki wymagają transportu elementów 

o znacznych gabarytach, a którzy w weekend 

chcą zabrać rodzinę poza miasto i  odbyć tę 

podróż w komfortowych warunkach” – mówi 

Dorota Pajączkowska, PR menedżer marki 

Nissan w Polsce.

Wersja N-Trek stwarza również możliwość 

personalizacji wybranych elementów samo-

chodu, co w przypadku pikapa ma szczególne 

znaczenie ze względu na konstrukcję auta po-

zwalającą na odkrycie lub całkowite zakrycie 

przestrzeni załadunkowej. Decydując się na 

Nissana, można wybrać jeden z  dwóch pa-

kietów wyposażenia. Za rolowaną osłonę po-

łączoną ze stylizowaną przednią rurą ze stali 

nierdzewnej Chrome i  plastikową nakładkę 

ochronną tylnej klapy oraz plastikową wy-

ściółkę skrzyni trzeba zapłacić 7000 zł. Droż-

szy wariant, dodatkowo z hardtopem w wersji 

premium kosztuje 10 000 zł.

Za Navarę N-Trek trzeba zapłacić 

137 200 zł. ▐

Fot. Nissan

Włóczykij
Konieczność transportu elementów budowlanych 
o masie nieprzekraczającej jednej tony, 
holowanie łodzi lub przyczepy kempingowej 
– z takimi zadaniami świetnie 
dają sobie radę pikapy. 
Nissan dodatkowo kusi limi-
towaną serią Navary.

Limitowana edycja Nissana Navary N-Trek została wzbogacona m.in. o nawigację 
z dotykowym ekranem i kamerę cofania. 
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