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Konferencja Merytoryczna:
Specjaliści i eksperci branżowi wskazują rozwiązania 
bieżących oraz potencjalnych problemów branży 
transportowej. 
Nie wdajemy się w jałowe narzekanie i zbędne 
politykowanie, lecz udzielamy konkretnych wskazówek 
i porad.

Strefa eKSpercKa i bizneSowa:
Uzupełnieniem części merytorycznej jest obszerna 
strefa ekspercka i biznesowa, w której do dyspozycji 
uczestników pozostają eksperci prawni oraz dostawcy 
produktów i usług, prezentujący rozwiązania 
wspierające bezpieczniejsze i efektywniejsze 
prowadzenie działalności transportowej.

Strefa załadowców:
Spotkasz tu przedstawicieli firm produkcyjnych, 
dystrybucyjnych i spedycyjnych oraz operatorów 
logistycznych, którzy poszukują przewoźników  
do nawiązania współpracy.

dodatkowe  
informacje:

KMG Media Sp. z o.o.
Redakcja TSL Biznes  
i Truck & Van
spotkania@tsl-biznes.pl
tel. 22 213 88 28

Organizatorzy:
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SKorzyStaj ze SpotKań tranSportowych
Zapraszamy do współpracy firmy i organizacje,  
które chcą przekazać przewoźnikom informacje  
o swojej działalności i ofercie. Zapewniamy różne formy 
obecności (stanowisko promocyjne, krótka prelekcja, 
dystrybucja materiałów promocyjnych). 

Do aktywnej obecności zapraszamy także  
wszystkie firmy, które poszukują przewoźników  
do stałej współpracy.

Dołącz do grona tych,  
którzy wiedzą więcej.

Zarejestruj się bezpłatnie na  www.spotkania.tsl-biznes.pl

 5.03.2019 – Poznań |

 12.03.2019 – Gdańsk |

 21.03.2019 – Kraków |

 28.03.2019 – Warszawa |

 4.04.2019 – Wrocław |

 10.04.2019 – Lublin |

 16.04.2019 – Białystok |

 25.04.2019 – Katowice |

zapraszamy na cykl bezpłatnych
konferencji transportowych

edycja wioSna2019

2019

ogr a n i c z o n a

ogr a n i c z o n a

udzial/  bezpl/ atny

udzial/  bezpl/ atny

liczba miejsc

liczba miejsc



Konferencja Merytoryczna:
Specjaliści i eksperci branżowi wskazują rozwiązania 
bieżących oraz potencjalnych problemów branży 
transportowej. 
Nie wdajemy się w jałowe narzekanie i zbędne 
politykowanie, lecz udzielamy konkretnych wskazówek 
i porad.

Strefa eKSpercKa i bizneSowa:
Uzupełnieniem części merytorycznej jest obszerna 
strefa ekspercka i biznesowa, w której do dyspozycji 
uczestników pozostają eksperci prawni oraz dostawcy 
produktów i usług, prezentujący rozwiązania 
wspierające bezpieczniejsze i efektywniejsze 
prowadzenie działalności transportowej.

Strefa załadowców:
Spotkasz tu przedstawicieli firm produkcyjnych, 
dystrybucyjnych i spedycyjnych oraz operatorów 
logistycznych, którzy poszukują przewoźników  
do nawiązania współpracy.

dodatkowe  
informacje:

KMG Media Sp. z o.o.
Redakcja TSL Biznes  
i Truck & Van
spotkania@tsl-biznes.pl
tel. 22 213 88 28

Organizatorzy:

Truck
www.truck-van.pl Van&KMG media

SKorzyStaj ze SpotKań tranSportowych
Zapraszamy do współpracy firmy i organizacje,  
które chcą przekazać przewoźnikom informacje  
o swojej działalności i ofercie. Zapewniamy różne formy 
obecności (stanowisko promocyjne, krótka prelekcja, 
dystrybucja materiałów promocyjnych). 

Do aktywnej obecności zapraszamy także  
wszystkie firmy, które poszukują przewoźników  
do stałej współpracy.

Dołącz do grona tych,  
którzy wiedzą więcej.

Zarejestruj się bezpłatnie na  www.spotkania.tsl-biznes.pl

 5.03.2019 – Poznań |

 12.03.2019 – Gdańsk |

 21.03.2019 – Kraków |

 28.03.2019 – Warszawa |

 4.04.2019 – Wrocław |

 10.04.2019 – Lublin |

 16.04.2019 – Białystok |

 25.04.2019 – Katowice |

zapraszamy na cykl bezpłatnych
konferencji transportowych

edycja wioSna2019

2019

ogr a n i c z o n a
ogr a n i c z o n a

udzial/  bezpl/ atny

udzial/  bezpl/ atny

liczba miejsc
liczba miejsc



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

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

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

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

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

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

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o. 
ul. J. Malczewskiego 17a, 05-820 Piastów, tel. 22 / 213 88 28, fax 22 / 205 07 57

Poznaj nasze  
wszystkie aktywności:

nakład 11 000 egzemplarzy

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

Druk Drukarnia Edit, tel. 22 872 95 08

Truck
www.truck-van.pl Van&

Idée fixe
Komisja Europejska chce, aby do 2025 roku pojazdy emitowały o 15% mniej CO2, natomiast 
do roku 2030 – o 30%. Do 2050 r. problem ten ma całkowicie nie dotyczyć już Unii Europej-
skiej. Oznacza to, że mamy 31 lat na przestawienie się na gospodarkę całkowicie „zeroemisyj-
ną”. Brzmi dość niewiarygodnie. 
Po tym jak w maju 2018 r. Komisja Europejska opublikowała swój projekt obniżenia norm 
emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, a w listopadzie Parlament 
Europejski go przegłosował, zawrzało. Teraz państwa członkowskie muszą przyjąć wspólne 
stanowisko w tej sprawie. Branża motoryzacyjna więc apeluje: zachowajcie rozsądek.  
Gdy zostanie opracowany wspólny front, rozpoczną się trójstronne negocjacje. Ma to nastąpić 
już niebawem, bo 20 grudnia na posiedzeniu Rady ds. Środowiska.
W czym rzecz? W olbrzymich nakładach, które są po stronie producentów i braku sprzyjają-
cych warunków do rozwoju alternatywnych, czyli ekologicznych źródeł napędu. Oczywiście 
idée fixe są elektryczne ciężarówki. Dzisiaj praktycznie niemożliwe do zastosowania w ramach 
normalnego biznesu, który kieruje się rachunkiem ekonomicznym w dążeniu do swoich celów. 
Brak stacji ładowania, brak rekompensaty za bardzo wysokiej ceny, ograniczona mobilność, 
w sumie trudno znaleźć „za”, oprócz aspektu ekologicznego – którym jest czystsze powietrze 
w miejscu eksploatacji pojazdu. Gdy weźmiemy pod uwagę transport miejski czy pojazdy 
komunalne i pominiemy wygórowaną cenę, za to uwypuklimy cichą pracę i brak emisji  
– wówczas jeszcze można przystać na to, że takie rozwiązanie ma sporo zalet. Ale w transporcie 
długodystansowym? Dzisiaj praktycznie niewyobrażalne rozwiązanie. A tu taki kwiatek…
Komisja Europejska nie tylko wymusza zastosowanie nisko- lub zeroemisyjnych napędów 

w pojazdach, ale również chce 
narzucić producentom odsetek 
takich pojazdów, które będą 
musiały trafić do użytkowni-
ków. Jak się nie uda – grozi 
wysokimi karami. W przypadku 
wolnego rynku to dość dziwny 
zabieg. 
Producenci naciskają więc na 
swoje rządy, by te ich wsparły. 
Podkreślają, że sami nie będą 
w stanie sprostać wysokim 
wymaganiom, które nakreśla 

Komisja Europejska. Chcą zaangażowania w te działania administracji, bo zwyczajnie nie stać 
ich na ponoszenie całych kosztów związanych z ograniczeniem wpływu transportu drogowe-
go na środowisko. I teraz najważniejsza sprawa: kto zapłaci za pomysły oderwane z lekka  
od rzeczywistości? Wszyscy! 
Warto podkreślić, że samochody ciężarowe przewożą 14 mld ton towarów rocznie. Obsługu-
ją około 72% wszystkich przewozów lądowych w Europie, co stanowi 90% łącznej wartości 
towarów, przy czym odpowiadają zaledwie za 5% całkowitej emisji CO2. 
Rok 2018 zbliża się do końca. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. Oby kolejny 
rok był dla nas przynajmniej tak łaskawy jak mijający. Życzymy wielu sukcesów, otwartych 
umysłów i wytrwałości w dążeniu do celu. Do Siego Roku! ▐

Katarzyna dziewicka
Q k.dziewicka@truck-van.pl

KMG media NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 0000348328
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
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Nasz Cool Liner oraz system KRONE Telematics to zgrany zespół, który przejmie wiele spraw związanych 
z transportem. Funkcje KRONE Telematics zapewniają ciągły i wygodny dostęp przez internet do danych 
dotyczących pozycji, stanu lub temperatury przewożonego ładunku. Dzięki temu nowoczesnemu systemowi 
możliwy jest również zdalny dostęp do agregatu chłodniczego w celu dokonania zmiany ustawień. Takie 
rozwiązanie ułatwia codzienną pracę dyspozytora oraz pozwala oszczędzać czas i zmniejszyć koszty.

Więcej informacji?
- zeskanuj kod QR

„Potrafi my zakasać 
rękawy - spokojna 
głowa na infostradzie.”

 Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

POZKRONE SA, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 37, tel.: +48 618147211, fax: +48 618147230, 
e-mail: biuro@pozkrone.pl, www.pozkrone.pl



la przedsiębiorców do-
bra sytuacja na rynku jest 
wówczas, gdy biznes jest 

przewidywalny, zamówienia re-
alizowane w terminie, a terminy 
krótkie. Przy dużych wzrostach 
wolumenów, fabryki nie nadąża-
ją z produkcją, maszyny rozgrze-

wają się do czerwoności, a  za-
mawiający się denerwują, bo nie 
mogą sprostać zleceniom. Choć 
nikt się tego nie spodziewał, mi-
jający rok bije kolejne rekordy na 
rynku naczep i przyczep.

Rok 2017 zakończył się sprze- 
dażą na poziomie 23 830. To za-

Ciągną 
wywrotki
Konsekwencją wzmożonego popytu są kolejki 
i wydłużające się terminy odbioru pojazdów. 
nikt tego nie lubi: ani dostawcy, którzy tracą 
zlecania, ani zamawiający, którzy muszą 
realizować swoje zadania w terminie.  
Kto na tym zyskuje? mali dostawcy,  
którzy do tej pory nie cieszyli się zbytnią 
popularnością.

Schmitz Cargobull to niekwestionowany lider  
w sprzedaży naczep chłodni na naszym rynku.  
Do firmy należy 76% tego segmentu. 

ledwie 1,31% więcej niż w  2016. 
Dobra druga połowa 2017 (paź-
dziernik +43%) miała swoją 
kontynuację na początku 2018 
(styczeń +30%, luty +68%, 
kwiecień +33%). Spory wzrost 
odnotowano również w  lipcu  
– 23%. Od sierpnia popyt zaczął 
słabnąć, ale utrzymuje się nadal na 
dość wysokim poziomie. Jak pod-
kreślają dostawcy, rejestracji mo-
głoby być dużo więcej, gdyby nie 
ograniczenia na produkcji. Spora 
część tegorocznych zamówień zo-
stanie więc zrealizowana w 2019 r.

Po 10 miesiącach 2018 r. sprze-
dano 22 694 pojazdy, czyli o po-
nad 12% więcej niż przed rokiem. 
Takiego wyniku nikt się nie spo-
dziewał. Rok temu wszyscy za-
powiadali stabilizację. Jak widać 
prognozy te się nie sprawdziły.

Czołówka bez zmian

Na pozycji lidera znowu nie-
przerwalnie od czterech lat jest 
Schmitz Cargobull z  ponad 
22% udziałem w  rynku naczep 
i  przyczep. W  sumie w  ciągu 

andrzej dziedzicki, dyrektor handlowy, ewt truck & trailer polska Sp. z o.o.

„
 Po rekordowej sprzedaży naczep w 2017 r., 

kolejny wzrost rynku o 12% potwierdził wyjątkowo 
dobrą koniunkturę. Osiągnęliśmy identyczne pro-
centowe wzrosty sprzedaży i jednocześnie umoc-

niliśmy naszą pozycję rynkową. Jesteśmy niekwestionowanym liderem rynku, już 
po raz trzeci z rzędu, z tą różnicą, że w tym roku odskoczyliśmy konkurencji już 
nie o sztuki, czy setki, ale o tysiące naczep. Warte podkreślenia są nasze wzrosty 
udziałów rynkowych w trzech segmentach: w chłodniach, furgonach i wywrotkach. 
Z kolei patrząc na aktualny obrót sytuacji w końcówce 2018 r., prognozuję, że 
szczytowy moment naszego rynku jest już za nami, widzimy to po spadających 
planach dostaw naczep w ostatnich tygodniach tego roku. 
W 2017 r. odczuliśmy wzrost zainteresowania naczepami samowyładowczymi. 
Bieżący rok – 2018 to zapowiadany od dwóch lat „boom w budowlance”. Więcej in-
westycji infrastrukturalnych zarówno w  sektorze publicznym, jak i w budownictwie 
mieszkaniowym. Wzrost sprzedaży naczep samowyładowczych odzwierciedla 
potrzeby rynkowe i obrazuje, na jaką dodatkową liczbę sprzętu jest zapotrzebo-
wanie, aby wywiązać się z ogromu inwestycji.
Do wzrostu udziałów rynkowych SCB w tym sektorze przyczyniła się nie tylko 
koniunktura rynkowa czy doskonały produkt, ale także zaangażowanie całego 
zespołu EWT. 
Rynek odnotował też stabilny wzrost liczby zarejestrowanych chłodni – 2050 
sztuk. Plasuje to Polskę w europejskiej czołówce. Schmitz zarejestrował 
1559 szt., osiągając 76% udziałów rynkowych. To bardzo satysfakcjonują-
cy wynik. Optymizm inwestycyjny wynikał z odnotowanych dobrych wyników 
finansowych firm transportowych za rok 2017 i połowę 2018. Nie była to tyl-
ko wymiana pojazdów, ale również wzrost flot. Dodatkowo klienci chętnie 
wymieniali chłodnie na nowe, znajdując zbyt na używane. Ponadto rynek 
wymusza specjalizację w zakresie transportu ładunków w temperaturze kon-

trolowanej. Coraz częściej firmy zamawiają pojazdy wyposażone w systemy 
telematyczne
Natomiast rynek przyczep w Polsce ewoluuje. Większość pojazdów ciężarowych, 
głównie w transporcie międzynarodowym, w dalszym ciągu stanowią ciągniki sio-
dłowe z naczepami. Jednak pojazdy budowane pod indywidualne potrzeby klienta 
– samochody ciężarowe z przyczepami są przyszłością. Nie uciekniemy od tego 
trendu. Wystarczy zwrócić uwagę na rynek niemiecki – przewozy standardowymi 
zestawami wykonywane są przez przewoźników z Polski oraz innych krajów z by-
łego bloku wschodniego. W przyszłości naszych przewoźników prawdopodobnie 
zastąpią firmy ze Wschodu. My natomiast będziemy musieli przystosować się do 
takiej sytuacji. Nasi przewoźnicy, podobnie jak dzisiaj ich koledzy z Niemiec, będą 
wymieniać pojazdy na bardziej specjalistyczne – o wiele droższe w zakupie, ale 
spełniające kryteria i wymagania rynkowe.
Jeżeli chodzi o przyszły rok, polscy ekonomiści ostrzegają przed spowolnieniem go-
spodarki, prognozując wzrost PKB na poziomie 3,5%. W Europie wzrasta wymiana 
towarowa, a segmentem dominującym jest transport międzynarodowy w znacznej 
mierze realizowany przez polskie firmy. Dodatkowo ze względu na rozwój e-com-
merce wzrasta rola przewozów kurierskich i usług „od drzwi do drzwi”. Potrzeby 
transportu więc wzrosną. Z kolei branża transportowa zmaga się z brakiem kierow-
ców. Polscy przewoźnicy ratują się, zatrudniając kierowców z Ukrainy, dla których 
od 1 stycznia otwiera się niemiecki rynek pracy. Może mieć to wpływ na ich czę-
ściowy odpływ. Jeśli tak się stanie, problemy polskich firm transportowych zwiększą 
się i zmniejszy się zapotrzebowanie na nowe jednostki. Kolejnym zagrożeniem są 
zmiany legislacyjne, które wprowadza Unia Europejska w zakresie delegowania pra-
cowników. Wszystko to wymusi na branży zmiany, w dłuższej perspektywie dążące 
do reorganizacji pracy w celu optymalizacji i podniesienia efektywności. My możemy 
w tym pomóc, oferując naczepy typu Smart z przyjazną i niezwykle użyteczną te-
lematyką – jaką zaprezentował Schmitz Cargobull podczas ostatnich targów IAA.
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Gniotpol, który głównie 
sprzedaje przyczepy, odnotował 
wzrost na poziomie 42% – 350 
pojazdów. 

Tegorocznym rekordzistą 
jest firma CIMC Silvergreen. 
Zarejestrowano 254 pojazdy 
tej marki, co stanowi prawie 
180% wzrostu. Chińczycy bar-
dzo szybko się u nas zadoma-
wiają.  

Fliegl od trzech lat sukcesywnie zwiększa swoją sprzedaż. W tym 
roku firma odnotowała ponad 10% wzrost. W przeważającej mierze 
kupowano u nas naczepy plandeki tej marki.

Najwięcej na naszym rynku naczep plandekowych sprzedaje Krone. 
Do firmy należy 28% tego segmentu.

dziesięciu miesięcy zarejestro-
wano rekordową liczbę pojaz-
dów tej marki – 5073 szt., ponad 
12% więcej niż przed rokiem.

Na drugiej pozycji, już tra-
dycyjnie uplasowało się Kro-
ne z  wynikiem podobnym jak 
przed rokiem. Zarejestrowano 
3997 pojazdów tej marki, zale-
dwie 1,4% więcej niż w  2018 r. 
Udział w  rynku to 17%. Rów-
nież bez zmian na trzeciej po-

zycji cały czas utrzymuje się 
Wielton. Do października zare-
jestrowano 3454 naczep i przy-
czep polskiego producenta, po-
nad 5% więcej niż przed rokiem 
(15% udział w rynku). Czwarte 
miejsce też niezmiennie od lat 
ma u  nas Kögel. W  tym roku 
zarejestrowano 1759 pojazdów 
niemieckiej marki, czyli o  12% 
więcej niż w roku ubiegłym (7% 
rynku). 

Straty z  roku poprzedniego 
nadrabia Kässbohrer. W  tym 
roku firma odnotowała 32% 
wzrostu. Zarejestrowano 956 
pojazdów tej marki, co stanowi 
4% rynku. Duży wzrost zaliczył 
również Bodex. Zarejestrowano 
641 pojazdów tego producenta, 
o ponad 33% więcej niż w 2017 r. 
Podobny wynik wypracował 
Schwarzmüller – 631 pojazdów 
i ponad 31% wzrost.
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maciej michalski,  
członek zarządu pozkrone

„
 Wzrost 12% na rynku naczep i przyczep 

powinien cieszyć, zwłaszcza, że rok 2017 był dla 
nas rekordowy. Każdy coroczny wzrost sprzedaży 
musi wchłonąć i zagospodarować rynek. Nie ma 
aż takiej koniunktury, aby co roku przyjmować 
dodatkowo tak dużą liczbę pojazdów. Z tego co 

pamiętam, firmy consultingowe nie zakładały wzrostów, a utrzymanie poziomu 
z poprzedniego roku. Rynek z naszej perspektywy pozostaje stabilny, chociaż 
w przypadku pojazdów plandekowych odczuwamy na plecach oddech konku-
rencji. Liderowi nigdy nie jest łatwo…  
Myślę, że 6% wzrost w segmencie naczep plandekowych należy traktować jako 
dobrą monetę, zważywszy na to, że w branży permanentnie mamy niedobór 
kierowców, a ponadto nasze polskie firmy trafiają na utrudnienia w prowadzeniu 
działalności na rynku unijnym. Po targach IAA w Hanowerze nastąpiło ożywie-
nie na rynku i obecnie dysponujemy dość pokaźnym pakietem zamówień na 
rok 2019. Widać, że korzystne warunki finansowania (niskie stropy procentowe) 
zachęcają też do wymiany i inwestowania w tabor. 
Natomiast 10% wzrost na rynku chłodniczym był oczekiwany i taki wynik trakto-
wałbym w kategoriach stabilizacji. Wystarczy kumulacja kilku dużych zamówień, 
aby taki wzrost od razu był widoczny. Jesteśmy w tym obszarze w kontekście 
udziału w rynku numerem 2, a apetyty mamy na więcej. 10-letnie doświadczenie 
produkcji chłodni w jednej z najnowocześniejszych fabryk tego typu w Lübtheen 
w Niemczech pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i krok po kroku 
umożliwi nam poprawianie udziałów w rynku.
Na następny rok mamy mocne karty w grze. W sierpniu br. uruchomiona została 
nowoczesna lakiernia w Werlte w Niemczech, gdzie produkowane są naczepy 
plandekowe. Firma Krone zainwestowała ponad 40 mln euro w tę nowoczesną 
instalację, co przełoży się na jeszcze wyższą jakość powłok lakierniczych (KTL 
plus Pulver). Prognozujemy stabilizację na wysokim poziomie, zakładając, że 
otoczenie makro pozostanie nadal niezmienione przy korzystnym finansowaniu 
i wysokiej wartości rezydualnej pojazdów używanych. Odnawiamy również port-
folio pojazdów, zaczynając od standardowej naczepy plandekowej po kolejne 
modele w przyszłości. Dodatkowym argumentem jest „sprawdzona w boju” oś 
Krone, która cieszy się coraz większym uznaniem.

Lekko w górę

Cały czas największy udział 
w  rynku mają naczepy plande-
ki. Transport międzynarodowy 
kwitnie, a  polskie firmy coraz 
mocniej czują się w  Europie. 
Poza tym plandeki są najbar-
dziej uniwersalne, więc dają 
większe możliwości w  zdoby-
waniu zleceń transportowych. 
Mimo sprzyjających warun-
ków w  tym roku zmniejszył się 

udział tych naczep o  kolejne  
2 punkty procentowe i  wynosi 
52%. W  sumie zarejestrowano 
11 695 takich pojazdów, to 6% 
więcej niż przed rokiem.

Liderem w  tym segmencie 
jest Krone. W  ciągu dziesięciu 
miesięcy tego roku zarejestro-
wano 3282 naczepy plandeko-
we tej marki – czyli minimal-
nie więcej niż przed rokiem 
(+1%). Ale warto podkreślić, 
że niemiecka marka ma ponad 

mariusz Golec,  
prezes zarządu wielton S.a.

„
 Po dobrym roku 2017, rok 2018 był dla nas 

bardzo pracowity i intensywny. Spodziewaliśmy się, 
że rynek naczep i przyczep urośnie na poziomie 
2–3%, tymczasem powiększył się o blisko 13%. 
Tegoroczny wzrost to w dużej mierze efekt zwięk-
szonego popytu na pojazdy budowlane, co było wy-

nikiem realizacji inwestycji w infrastrukturę. Najlepiej obrazują to wyniki sprzedaży 
poszczególnych producentów pojazdów samowyładowczych. Małe firmy w tym 
roku wyraźnie zwiększyły swoją sprzedaż, co w dużej mierze miało związek z po-
siadanymi mocami produkcyjnymi. Więksi gracze, w tym również my, nie mogli 
w pełni zaspokoić zapotrzebowania na te pojazdy. 
Drugim czynnikiem, który mocno kształtował rynek w tym roku, był popyt na 
naczepy kurtynowe. Cały czas oddziałuje wzmożony ruch w transporcie między-
narodowym i rosnące znaczenie polskich firm w Europie. Nasze firmy zarabiają 
i wymieniają flotę, napędzając popyt. Jesteśmy nadal konkurencyjni w Europie 
i mamy jeden z najmłodszych taborów.
Spore znaczenie na wynik końcowy w tym roku miał również segment pojazdów 
chłodniczych.
Blisko 9% wzrost marki Wielton w Polsce to efekt niewystarczającej mocy pro-
dukcyjnej. Nie byliśmy w stanie dostarczyć takiej liczby pojazdów, jaką wchło-
nąłby rynek. Musieliśmy dokonać wyboru, gdzie kierujemy nasze produkty 
w pierwszej kolejności. A nie w każdym segmencie pojazdów polski rynek jest 
najbardziej dla nas opłacalny. Przesuwamy tak nasze produkty, żeby utrzymać 
zadowalającą marżę, a nie tylko i wyłącznie udziały rynkowe. W naszej struktu-
rze sprzedaży w Polsce w dalszym ciągu najlepiej sprzedającymi się pojazdami 
są naczepy kurtynowe, na drugim miejscu są wywrotki i dalej pozostałe pojazdy. 
W naszym kraju rynek pojazdów ciągnionych powoli podąża w kierunku produk-
tów specjalistycznych, przykładem jest firma LINK, która wyspecjalizowała się 
w przewozach AGD, czy Agromex, który działa w transporcie multimodalnym. 
Z drugiej strony w tym roku ta tendencja jakby przygasła. 
Nasze prognozy na przyszły rok są podobne do tych sprzed roku: stabilizacja, 
czyli wynik podobny do tegorocznego. Tak mówiliśmy rok temu, ale rynek nas 
zaskoczył. Trudno więc przewidzieć, jaki będzie scenariusz. Ale tego właśnie 
sobie życzymy. Stabilny rynek jest bardzo korzystny dla firm, które mają wysoką 
jakość obsługi, natomiast zagraża tym, których produkty nie spełniają najwyż-
szych norm jakości. Przy oferowaniu wysokiej jakości obsługi, można konkuro-
wać na rynku czymś więcej niż dostępnością produktu. Gdy rynek rośnie zbyt 
gwałtownie, jedynym czynnikiem konkurencyjnym staje się dostępność – wów-
czas jakość schodzi na drugi plan. Konkuruje się mocami produkcyjnymi, a to 
droga donikąd. Dlatego stabilny rynek, to szansa dla takich firm jak my, to szan-
sa dla nas.

jazdów Kögel, o 12% więcej niż 
przed rokiem (14% udział). 

Spory skok w górę odnotował 
tutaj Kässbohrer. Do paździer-
nika zarejestrowano 593 nacze-
py plandeki tego producenta, to 
o 20% więcej niż w 2017 r. Duża 
robotę zrobił też w  tym roku 

28% tego segmentu. Na drugim 
miejscu uplasował się Schmitz 
– 2769 zarejestrowane pojazdy, 
o prawie 3% więcej niż w 2017 r. 
(24% udział). Trzeci z  wyni-
kiem 2023 jest Wielton, wzrost 
o  ponad 2% (17% udział). Za-
rejestrowano również 1670 po- 

Naczepy kurtynowe w tym roku zwiększyły swój wolumen o ponad 6%. 
Kögel natomiast odnotował 12% wzrost w tym segmencie.  

Schwarzüller w tym roku odnotował wzrost na poziomie 32%. 
Aż 94% tegorocznej sprzedaży stanowią naczepy plandeki.
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Schwarzmüller, zwiększając 
swoją sprzedaż w  tym segmen-
cie o  ponad 35% do poziomu 
516 szt. Sporą stratę natomiast 
odnotował Zasław. Zarejestro-
wano w  ciągu dziesięciu mie-
sięcy tego roku 52 plandeki tego 
producenta, czyli o  22% mniej 
niż w 2017 r.

nareszcie

Drugim co do wielkości seg-
mentem są naczepy samowy-
ładowcze, stanowią 16% rynku 
przyczep i naczep. W ciągu dzie-
sięciu miesięcy tego roku sprze-
dano 3706 takich pojazdów, czyli 
o 33% więcej niż przed rokiem. 

udział poszczególnych  
segmentów w rynku naczep  

i przyczep w 2017 r.

udział poszczególnych  
segmentów w rynku naczep  

i przyczep w 2018 r.

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
przyczepy
inne

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
przyczepy
inneŹródło: Samar Źródło: Samar

udział poszczególnych  
segmentów w rynku naczep  

i przyczep w 2016 r.

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
przyczepy
inne Źródło: Samar
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Liderem tego segmentu cały 
czas pozostaje Wielton, choć 
Schmitz Cargobull depcze 
mu już po piętach. Do końca 
października zarejestrowano 
689 naczep wywrotek mar-
ki Wielton, czyli o  22% więcej 
niż w  2017 r. Udział polskiego 
producenta w  tym segmencie 

wyniósł ponad 18%. Schmitz od 
lat pnie się w górę na rynku wy-
wrotek. W  minionym roku po 
10 miesiącach wskoczył na dru-
gą pozycję, ale cały rok zakoń-
czył na trzecim miejscu. W tym 
roku do października mocno 
zbliżył się do lidera, sprzedając 
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piotr Iwański,  
dyrektor handlowy, członek zarządu Schwarzmüller polska

„
 Wzrost ok. 12% na rynku przyczep i naczep 

jest w mojej ocenie na normalnym poziomie, bio-
rąc pod uwagę potencjał i rozwój gospodarczy 
w kraju. Z naszej perspektywy ten rok uważamy 
za udany, ponieważ zanotowaliśmy prawie 40% 

wzrost sprzedaży, czyli ok. 25% więcej niż rynek.
Na mały wzrost w sektorze naczep plandek zapewne wpłynęły problemy z kie-
rowcami, wzrost kosztów działalności oraz dużo upadłości wśród firm trans-
portowych. W naszym przypadku wzrost sprzedaży na poziomie prawie 40% 
został osiągnięty między innymi dzięki większej sprzedaży wywrotek i naczep 
oraz przyczep specjalistycznych. 
W sektorze naczep wywrotek sprzedaliśmy w tym roku ponad 100 sztuk i bio-
rąc pod uwagę zamówienia w firmie Schwarzmüller na przyszły rok, tendencja 
tutaj jest wzrostowa.
W mojej ocenie w przyszłym roku na rynku przyczep i naczep w Polsce wzro-
stu ogólnej liczby sprzedanych pojazdów już nie będzie, rynek się ustabilizuje. 
Celem firmy Schwarzmüller na rok 2019 jest oczywiście dalszy wzrost udziału 
w polskim rynku.

666 pojazdów, o 77% więcej niż 
przed rokiem, zdobywając pra-
wie 18% rynku (w 2017 r. udział 
Schmitza w tym segmencie wy-
niósł 13%).

Trzeci podobnie jak w  roku 
ubiegłym jest Bodex z  13% 
udziałem w rynku. W tym roku 
zarejestrowano 489 naczep wy-
wrotek tej marki, o ponad 33% 
więcej niż w 2017. Następny jest 
Kempf z  10% udziałem w  tym 
segmencie. Firma sprzedała 365 
pojazdów samowyładowczych, 
o  prawie 14% więcej niż rok 
wcześniej. Zeszłoroczną stratę 
natomiast odrobił Feber (Inter 
Cars). W  tym roku zarejestro-
wano 281 naczep wywrotek pro-
ducenta z Sieradza, o ponad 8% 
więcej niż w  roku minionym. 
Sporym wzrostem sprzedaży 
może się też pochwalić Zasław 
– 71%, czyli 202 pojazdy samo-
wyładowcze.

Sukcesywnie  
w górę

 Udział naczep chłodni w ryn-
ku naczep i przyczep nie wzrósł 
i  wynosi 9%. Jednak sprzedaż 
tych pojazdów cały czas rośnie. 
Do końca października zareje-
strowano ich 2046, o 9% więcej 
niż przed rokiem. Najwięcej, bo 
76% rynku należy do Schmitza. 
W tym roku do końca paździer-
nika nabywców znalazło 1559 
naczep chłodni tego producen-
ta. To o  ponad 11% więcej niż 
rok temu. 

Źródło:  
analizy PZPM na podstawie CEP

rejestracja nowych przyczep i naczep w rozbiciu na poszczególne marki w polsce  
w latach 2017–2018 (w szt.)
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Sukcesywnie swoją sprze- 
daż w tym segmencie zwiększa-
ło też Krone. Zmiana nastąpiła 
w  2017 r., wówczas firma od-
notowała w  ciągu pierwszych  
10 miesięcy 21% spadek sprze-
daży. W tym roku zarejestrowa-

Jacek portalski,  
wiceprezes zarządu eurotrailer Sp. z o.o., generalnego  
importera naczep KÖGeL w polsce, należącego do Grupy dBK

„
 Wzrost całego segmentu naczep o 12% 

w tym roku można uważać za duży w stosunku do 
tego, jakie były perspektywy. Warto jednak zauwa-
żyć, że aż o ponad 30% wzrósł rynek naczep sa-
mowyładowczych. Jako generalny importer naczep 
Kögel w Polsce 95% naszej sprzedaży to naczepy 

kurtynowe, a tu wzrost jest na poziomie, jaki zakładaliśmy na początku 2018 roku.
Mijający rok oceniamy bardzo pozytywnie pod względem sprzedażowym. To jest 
rok, gdzie nasza sprzedaż była wyraźnie wyższa od tendencji rynkowej. Sukces 
tegoroczny to wynik naszej strategii, jaką jest budowanie marki w oparciu o pla-
ny długoterminowe. Obecnie mamy 32 autoryzowane serwisy Kögel w Polsce, co 
sprawia, że klient ma zagwarantowany poziom obsługi na najwyższym poziomie. 
Przez ostatnie 5 lat produkty (tj. naczepy) Kögla za pośrednictwem Grupy DBK 
trafiły do ponad 2000 odbiorców. To świadczy o tym, że coraz większa rzesza klien-
tów nam ufa i daje nam gwarancję dalszego rozwoju. Zbudowanie dużego portfolio 
klientów jest jedną ze strategii, jaką realizujemy. 
Dwa lata temu wystartowaliśmy z projektem Ambasadora Marki Kögel. Projekt ten 
przyjął się wśród naszych klientów. Obecnie mamy 25 Ambasadorów, a kolejne 
firmy czekają na swoje nominacje. Ten projekt pokazuje, jak ważna jest współpraca 
na linii producent – importer – klient. Dzięki niej możemy budować relacje bizneso-
we z nowymi klientami na poziomie, który zagwarantuje nam sukces. 
Rynek naczep kurtynowych w dalszym ciągu idzie w kierunku obniżenia kosztów 
eksploatacji. Obecnie swoim klientom udostępniamy w ramach testu naczepy dwu-
osiowe. Pierwsze informacje, jakie otrzymaliśmy od klientów, są bardzo pozytywne. 
Uważamy, że te naczepy w następnym roku mogą znaleźć liczne grono zwolenni-
ków, na co jesteśmy gotowi.
Uważam, że w pierwszych 6 miesiącach 2019 r. nastąpi mała korekta popytu i ry-
nek może lekko wyhamować do poziomu z 2017 roku. A II półrocze jest zawsze 
sprawą otwartą. Na to ma wpływ tak wiele czynników, że trudno jest w chwili obec-
nej to przewidzieć. Ale jesteśmy optymistami.
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Krzysztof marzec,  
dyrektor handlowy, Lux-truck, autoryzowany diler Fliegl

„
 Biorąc pod uwagę, że rynek rośnie od kilku 

dobrych lat, uważam, że 12% wzrostu to dobry 
wynik. Żaden rynek nie może mieć ogromnych 
wzrostów rok do roku. Mieliśmy przykład 10 lat 
temu, co się dzieje, gdy nadmuchana sztucznie 

„bańka” pęknie. Z naszego punktu widzenia oceniamy ten rok jako udany. 
Nie odnotowaliśmy spektakularnego wzrostu, natomiast zwiększyliśmy udział 
w segmencie budowlanym oraz w naczepach do przewozu kontenerów. 
Sytuacja w segmencie naczep plandekowych znacząco wpłynęła na naszą dy-
namikę sprzedaży. Fliegl, jako lider lekkich naczep, wygrywał naczepą – typu 
coil mulda. W tym roku tutaj odnotowaliśmy największy spadek. Ewidentnie spa-
dło zapotrzebowanie na tego typu naczepę spowodowane nasyceniem rynku. 
Natomiast zdecydowanie możemy mówić w tym roku o boomie na rynku po-
jazdów budowlanych. Rozstrzygnięcia dużych przetargów drogowych i liczne 
lokalne inwestycje pozwoliły firmom transportowym na znaczące inwestycje. 
W tym roku wprowadziliśmy na rynek m.in. nową lekką wywrotkę stalową, któ-
ra spotkała się z duży zainteresowaniem. Jednak w przyszłym roku nie spo-
dziewałbym się kolejnego wzrostu w tej branży. Raczej utrzymania inwestycji 
na podobnym poziomie. 
Przyszły rok jest dużym znakiem zapytania? Z jednej strony widzimy spo-
wolnienie na rynku, spowodowane m.in. planowymi zmianami w prawie Unii 
Europejskiej, z drugiej strony jednak firmy podpisują umowy na przyszły rok, 
zakładając zwiększenie taboru. Myślę, że rynek lekko zwolni i raczej nie odno-
tuje wzrostu w stosunku do 2018 roku. 
Nasze plany na przyszły rok to po pierwsze – rozwój sieci sprzedaży. Po 
drugie, zwiększenie różnorodności oferowanych naczep oraz proponowanie 
klientom ciekawych rozwiązań umożliwiających wyróżnienie się na coraz cia-
śniejszym rynku transportowym.

no 347 pojazdów chłodniczych 
tej marki, czyli o  13% mniej 
niż przed rokiem. Duża nie-
spodzianka to 458% wzrostu 
sprzedaży pojazdów Chereau. 
W tym roku zarejestrowano 67 
szt., czyli o 55 więcej niż przed 
rokiem. 

Wyraźny wzrost odnotowały 
również naczepy furgony, choć 

nie tak spektakularny jak rok 
wcześniej (85%). Do paździer-
nika włącznie zarejestrowano 
510 takich pojazdów (+15%). 
Najwięcej nabywców znalazło 
Krone – 332 (wzrost o  28%). 
Słabszy wynik osiągnął w  tym 
segmencie Wielton – 92 pojazdy 
(spadek o 30%). Zarejestrowano 
również 60 naczep furgonów 

Wielton króluje na naszym rynku pod względem sprzedaży 
naczep wywrotek, ale musi się pilnować, bo Schmitz bardzo 
dynamicznie działa w tym segmencie.
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marki Schmitz, czyli o 46% wię-
cej niż w roku minionym.

I pozostali…

W  tym roku w  ciągu pierw-
szych dziesięciu miesięcy, po 
raz kolejny spadła sprzedaż 
naczep cystern, tym razem 
o  13%, z  570 w  2017 roku do 
493 szt. w  2018. Największy 
udział w  tym segmencie sta-
nowią cysterny do przewozu 
materiałów niebezpiecznych. 
W  sumie zarejestrowano ta-
kich pojazdów 124, o  21% 
mniej niż przed rokiem. Mi-
nimalnie mniej (5 szt.) zareje-

Sprzedaż naczep Feber (Inter Cars) w tym roku wzrosła  
o ponad 8%. Większość sprzedawanych u nas pojazdów  
tej firmy to naczepy samowyładowcze.

ogólna sprzedaż naczep i przyczep w latach 2010–2018* (szt.)

Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP* prognoza
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Krzysztof adamiuk,  
prezes zarządu meiller polska

„
 Meiller Polska odnotował w tym roku zna-

czący wzrost zainteresowania klientów pojazdami 
budowlanymi. Rynek nowych naczep wywrotek po  
3 kwartałach 2018 r. był na poziomie całego 2017 r.
Spodziewaliśmy się ożywienia w branży budow-
lanej. Jest ono spowodowane m.in. realizacją du-

żych projektów infrastrukturalnych przed zakończeniem budżetu dotacji unijnych 
oraz niezłą koniunkturą w budownictwie mieszkaniowym.
Meiller utrzymał swój udział w rynku naczep wywrotek na poziomie 3,5%. Co zna-
mienne, ten wynik uzyskaliśmy praktycznie tylko dzięki sprzedaży naczep stalo-
wych typu MHPS i LHPS, od lat świetnie umocowanych na polskim rynku. W tym 
roku powinniśmy dostarczyć w sumie ok. 150 naczep wywrotek. Jest to wynik 
o ok. 40 szt. lepszy niż w 2017 roku.
Zauważyliśmy również ciekawy trend dotyczący specyfikacji sprzedawanych na-
czep. Znacznie więcej dostarczyliśmy naczep z tzw. wysokim siodłem pod ciągniki 
siodłowe z napędem 4×4. Nasi klienci zaczynają doceniać tego typu rozwiązanie, 
może nie tak efektywne trakcyjnie jak samochód 8×8 czy 8×6, ale za to dużo 
bardziej efektywne, jeżeli chodzi o masę i objętość przewożonego ładunku. Do-
datkowo znacząco poprawiona infrastruktura dróg technologicznych na aktualnie 
prowadzonych budowach oraz coraz częstsze kontrole wagi pojazdów, sprzyjają 
temu typowi rozwiązań. Co więcej zestaw ciągnik 4×4 z naczepą jest również 
często tańszy w zakupie niż wywrotka 8×8 oraz tańszy w eksploatacji.
W 2019 roku spodziewamy się utrzymania rynku na wysokim poziomie. Tym bar-
dziej, że wszyscy producenci z branży mają już minimum półroczne lub dłuższe 
terminy dostaw.
Weryfikacja rynku nastąpi najwcześniej w 2020 roku – wiele kontraktów będzie 
wówczas zmierzało ku końcowi, a nowa perspektywa budżetowa będzie wyma-
gała pewnych zabiegów, które mogą opóźnić kolejne inwestycje.

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

„
 Rynek naczep wywrotek od kilku ostatnich lat 

rozwija się dynamicznie. W tym roku wyjątkowo do-
brze sprzedają się naczepy wywrotki „budowlane”. 
W naszej firmie jest to ponad 60% wzrost względem 
roku ubiegłego. Czy można mówić o od lat zapowia-

danym boomie? W mojej opinii nie do końca, owszem jest duży wzrost sprzedaży, 
ale jednocześnie podwyżki cen materiałów budowlanych oraz problemy z pracow-
nikami spowodowały, że wiele inwestycji zostało wstrzymanych lub przesuniętych 
w czasie. Rynek pojazdów budowlanych ma się w tym roku bardzo dobrze, ale 
mógłby jeszcze lepiej, gdyby nie powyższe problemy.
W przypadku naczep wywrotek „budowlanych” większość produktów sprzedali-
śmy firmom, które realizują duże inwestycje budowlane i potrzebowały pojazdów 
pod te budowy oraz klientom, którzy stopniowo rozwijają swój biznes, dokupując 
rokrocznie po 1–3 pojazdy lub odświeżając posiadany tabor.
W związku z dużym wzrostem sprzedaży w segmencie pojazdów „budowlanych”, 
w tym roku klienci często decydowali się na naczepy wywrotki o kubaturze 24÷27 m3, 
zarówno w wersji ze skrzynią typu half-pipe, jak i aluminiową typu „box”. Od lat 
bardzo dużą popularnością cieszą się naczepy do transportu płodów rolnych (po-
jemność 44÷49 m3 i tylne zamknięcie klapo-drzwi) oraz tzw. „złomiarki” (pojem-
ność 48÷55 m3) ze skrzynią w całości wykonaną ze stali hardox. 
Prognozy na przyszły rok są podobne do tegorocznych. Uważamy, że rynek bu-
dowlany utrzyma swój wysoki poziom, a co za tym idzie naczepy wywrotki „bu-
dowlane” będą stanowiły duży procent naszej sprzedaży. Póki co potwierdza to 
struktura zamówień, jaka wpływa do nas na pierwszy kwartał przyszłego roku.
Nasz cel, a jednocześnie prognoza na rok 2019, to utrzymanie tegorocznego wo-
lumenu sprzedaży, a jeżeli pozwolą na to moce produkcyjne, to oczywiście wzrost. 
Osiągnęliśmy co prawda w tym roku maksimum produkcyjne, ale zarząd firmy już 
poczynił pewne działania, które powinny zwiększyć wydajność naszego zakładu.

Wywrotki marki Meiller cieszą się na naszym rynku coraz 
większą popularnością. W tym roku firma chce dostarczyć 
150 naczep samowyładowczych, o 40 więcej niż przed rokiem, 
głównie są to naczepy stalowe typu MHPS i LHPS. 
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Chiński producent CIMC rok temu wprowadził na nasz rynek stalowy kontener wymienny  
– tzw. SWAP Body. W połowie tego roku uruchomiono pełną linię montażową takich kontenerów 
w Gdyni. W tym roku zakład ma opuścić 700 szt, a w przyszłym – 2000. 

strowano też cystern do prze-
wozu artykułów spożywczych  
– 110 szt. Tyle samo sprzeda-
no naczep cystern do przewo-
zu materiałów płynnych, czyli  
o 6 szt. więcej niż rok wcześniej. 
Na podobnym poziomie kształ-
towała się sprzedaż cystern do 
przewozu gazów – 85 szt. Nato-
miast o ponad 50% spadł popyt 
na cysterny do przewozu paliw 

płynnych – ze 102 sztuk w 2017 
do 50 w 2018. 

Zwiększył się za to popyt na 
tzw. naczepy pojemniki. Zareje-
strowano ich 531, o 49% więcej 
niż w  2017 r. Wśród nich były  
4 pojemniki asenizacyjne i  525 
do przewozu sypkich towarów. 

W  tym roku po raz kolejny 
odnotowano spory wzrost zain-
teresowania w segmencie naczep 

do przewozu kontenerów. Zare-
jestrowano 515 takich pojazdów, 
czyli o 28% więcej niż przed ro-
kiem. To efekt rozwoju handlu 
między Europą a Chinami.

Podobną dynamikę wykazy-
wały niskopodwoziówki. W cią-
gu dziesięciu miesięcy tego roku 
zarejestrowano 217 takich po-
jazdów, o 32% więcej niż przed 
rokiem. 

Spory wzrost zaliczyły rów-
nież naczepy kłonicowe – o 116%  
z  62 szt. na 134. Naczepy dłu-
życowe natomiast odnotowały 
spadek z 29 do 23 pojazdów. 

Przyczepy ciężarowe stanowią 
w tym roku, podobnie jak w ubie-
głym 10% rynku. Ich sprze-
daż wzrosła o  15% z  2009 szt. 
do 2322. Największym popy-

Na rynku przyczep ciężarowych największe 
udziały ma Wecon (22%). W tym roku firma 
zwiększyła sprzedaż w Polsce o 23%.
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michał rzoska,  
dyrektor operacyjny na europę CImC Vehicles europe

„
 12% wzrost rynku przyczep i naczep w Pol-

sce to bardzo dobry wynik. Szczególnie w sytu-
acji, w której nie ma wielu realnych przesłanek 
do zwiększenia liczby świadczonych usług trans-
portowych w ujęciu całościowym. Rynek naczep 
w tym roku charakteryzował się bardzo dużą dyna-

miką wzrostu nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach europejskich, 
szczególnie w pierwszej połowie roku. Konsekwencją było znaczne wydłużenie 
terminów realizacji u poszczególnych dostawców. Kiedy wydłużają się terminy 
dostaw, na rynku zaczyna potencjalnie brakować sprzętu (ogranicza się podaż), 
w następstwie czego powstaje swego rodzaju sztucznie zwiększony popyt – ku-
pujący zaczynają zamawiać na wyrost. Jednocześnie termin realizacji jest na tyle 
odległy, że ciężko jest realnie zaplanować jego wykorzystanie. Takie działanie 
może przerodzić się w późniejszą rezygnację z realizacji zamówień w momencie, 
kiedy pojazdy są już wyprodukowane, nawet kosztem straty zaliczki i w zależno-
ści od skali i okoliczności zewnętrznych, prowadzić do sytuacji, z jaką mieliśmy do 
czynienia w 2008 roku. Dlatego obserwowaliśmy rynek z dużą dozą niepokoju. 
Na szczęście w drugiej połowie roku terminy dostaw zostały znacznie skrócone, 
co pozwala na realizację planowych i regularnych zakupów, a co za tym idzie 
zbilansowanie podaży z realnym zapotrzebowaniem naszych klientów.   
6% wzrostu w naczepach plandekowych jest wynikiem więcej niż zadowalają-
cym. W świetle wzrostu PKB rok do roku o ok. 5% za pierwsze 3 kwartały wzrost 
zarówno całego rynku naczep, jak i samego segmentu naczep plandekowych 
jest ponadnormatywny. Dynamika tego wzrostu była wyższa w pierwszej połowie 
roku, a w chwili obecnej mamy swego rodzaju stabilizację zakupów. Uważamy, 
że jest to symptom pozytywny, ponieważ zbyt duża dynamika zawsze wprowa-
dza niepotrzebne zamieszanie i dodatkowe ryzyko działalności. Różnicy w dyna-
mice wzrostu upatrywałbym natomiast nie tyle w kontekście mniejszego popytu 
na naczepy plandekowe, ile większego w pozostałych segmentach rynku. 
Mamy do czynienia ze wzrostem inwestycji budowlanych i drogowych, co bez-
pośrednio przekłada się na większy popyt w segmencie wywrotek i silosów do 
przewozu materiałów budowlanych – obydwa te segmenty urosły o ponad 20%. 
Podobnie w przypadku naczep podkontenerowych – uwarunkowania geopo-
lityczne powodują, że Polska będąc po środku jedwabnego szlaku, staje się 
coraz większym i bardziej wydajnym hubem logistycznym pomiędzy Chinami 
a Europą Zachodnią – już od kilku lat obserwujemy stały wzrost tego segmentu 
rynku, więc również i tu odnotowaliśmy ponad 20-procentowy wzrost.  
CIMC Vehicles jest największym światowym dostawcą naczep i naszym głów-
nym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone, które tylko w tym roku odebrały ponad 
90 000 szt. naszych pojazdów. W świetle tak dużego zapotrzebowania rynku 
amerykańskiego możliwości produkcyjne naszych fabryk zostały wystawione na 
ciężką próbę. Przez większość roku pracowaliśmy w trybie 24/7/7, a więc bez 
jakichkolwiek przerw. Wydłużone terminy dostaw dotknęły więc również rynek 
europejski. Mieliśmy do dyspozycji mniej pojazdów niż chcielibyśmy dostarczyć 
do naszych klientów. Dlatego odnotowaliśmy tylko 170% wzrostu na polskim ryn-
ku. Naszym tegorocznym sukcesem jest natomiast ponad 17% udziału w rynku 
naczep podkontenerowych i drugie miejsce w tym segmencie. Mamy oczywiście 
apetyt na jeszcze większy kawałek tego tortu, ale to już kwestia przyszłego roku.
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku wyprodukowaliśmy serie próbne stalowego 
kontenera wymiennego – tzw. SWAP Body, a w połowie bieżącego uruchomi-
liśmy pełną linię montażową w Gdyni. Planujemy zakończyć ten rok, wypusz-
czając za bramy łącznie ok. 1200 szt. produktów, w tym ok. 500 naczep i 700 
kontenerów. Cel na przyszły rok to 3000 szt. w tym 2000 kontenerów. W 2020 r. 
chcemy przekroczyć 5000 szt. 
W pierwszym kwartale tego roku pokażemy nowe konstrukcje naczep, w tym 
naczepy typu Mega i Semi-Mega oraz nowe naczepy podkontenerowe. Chcemy 
również przekroczyć poziomu 20% udziału w rynku naczep podkontenerowych. 
Przygotowaliśmy też kilka niespodzianek. Tak więc przyszły rok? Cóż – na pew-
no będzie ciekawy…

tem cieszyły się „skrzyniówki” 
– zarejestrowano 1416 takich 
pojazdów, o  18% więcej niż 
przed rokiem. Podobnie jak 
w  przypadku naczep wzrosła 
liczba zarejestrowanych przy-
czep do przewozu kontenerów, 
z 153 w 2017 do 182 szt. w 2018. 
Mniejszym zainteresowaniem 
natomiast cieszyły się przycze-
py do przewozu samochodów 
– spadek o 41%. Zarejestrowano 
113 takich pojazdów.

Większe powodzenie miały 
przyczepy z  wymiennym nad-
woziem. Sprzedano ich 154 szt., 
o  34% więcej niż przed rokiem. 
Podobne wzięcie miały w  tym 
roku przyczepy kłonicowe – za-
rejestrowano 119 sz., wzrost 
o  65%. Spadło natomiast za-
potrzebowanie na platformy  
– zarejestrowano w  tym roku 
tylko 74 egz., o  14% mniej niż 
w 2017 r. Również przyczepy fur-
gony w tym roku poszły w górę. 
Sprzedano 60 takich przyczep, 
o  59% więcej niż w  2017 r. 
Zmniejszyła się liczba zarejestro-
wanych nowych furgonów uni-
wersalnych, a  wzrosła chłodni 
i pojazdów izotermicznych.

Cysterny za to odrobiły ze-
szłoroczną stratę. W  tym roku 
sprzedano 54 sz., o 8 więcej niż 
przed rokiem. 

Niezmiennie liderem przyczep 
ciężarowych na naszym rynku 
jest firma Wecon z 22-procento-
wym udziałem. W tym roku do 
końca października zarejestro-
wano 509 przyczep tej marki, 
to o  23% więcej niż w  2017 r. 
Na drugim miejscu jest Wielton  
– 439 szt., wzrost o 14%. Trzeci 
uplasował się Gniotpol z 14-pro-
centowym udziałem. Zarejestro-
wano 337 przyczep tej firmy, co 
stanowi 37% wzrost w  porów-
naniu z  rokiem ubiegłym. Tym 
sposobem Gniotpol nadrobił ze-
szłoroczną stratę.

Bez wahania

Tegoroczne zainteresowanie 
zakupem nowych przyczep i na-
czep zaskoczyło producentów 
w  całej Europie. Skąd tak duży 
popyt? Głowią się najtęższe gło-
wy i czekają na stabilizację. Przy-
glądając się cyferkom, z pozoru 
nie ma w  nich nic zatrważają-
cego. Jednak gdy uzmysłowimy 

sobie, że liczba rejestracji no-
wych naczep i  przyczep z  roku 
na rok jest coraz wyższa, czyli 
co roku od paru lat bijemy pod 
tym względem rekordy, może to 
wzbudzić zaniepokojenie. Jak 
dużo rynek jest w stanie jeszcze 
wchłonąć pojazdów i  kiedy ta 
dobra passa się skończy? 

Jaki więc będzie następny 
rok? Od lat jak mantrę słyszy-
my życzenia producentów po-
jazdów: oby był na podobnym 
poziomie, jak ten co się koń-
czy. Może minimalny wzrost. 

Nic więcej. „Płaski” rynek jest 
dla wszystkich najlepszy. Przy-
szły rok to zagadka. Nikt dzi-
siaj nie pozwala sobie na pro-
gnozy. Ale już wiemy, że sporo 
zamówień czeka na realizację, 
a  dostawy są przewidziane na 
pierwszy kwartał 2019. Więc 
początek następnego roku po-
winien być zadowalający dla 
wszystkich. ▐

Katarzyna dziewicka
Źródło: PZPM, Samar, EWT

Fot. CIMC, Feber,  
K. Dziewicka, M. Kij

SAF-HOLLAND postawił podczas 
IAA w Hanowerze na dalszą optyma-
lizację masy w tradycyjnych osiach, 
układach zawieszenia i siodłach. Po 
raz pierwszy zaprezentowano dwie na-
pędzane elektrycznie osie oraz nowy, 
w pełni zautomatyzowany układ sprzę-
gający. Kolejnym istotnym tematem 
była rozszerzona rzeczywistość nowe-
go asystenta komunikacji i platformy 
Fleet Service Platform Trailer Master, 
który w przyszłości połączy wszystkie 
aplikacje, dając większe możliwości 
w codziennym transporcie.

W tym roku w strukturach SAF- 
-HOLLAND znalazł się włoski produ-
cent V.ORLANDI. Podczas demonstra-
cji na żywo w Hanowerze pokazano, 
jak działa automatyczne łączenie po-

Mechanika i elektronika 
w naczepach

jazdów. W pełni automatyczny system 
sprzęgania oszczędza do 5 minut i za-
pobiega błędom, które mogą mieć miej-
sce podczas ręcznego łączenia. 

Innym gotowym rozwiązaniem, które 
może stać się standardem w przyszło-
ści są prototypy e-osi SAF TRAKr i SAF 
TRAKe. Zastosowanie technologii reku-
peracji pozwoli im obniżyć emisję i zu-
życie paliwa całego pojazdu, np. pod-
czas miejskiego nocnego transportu 
chłodniczego. SAF TRAKe dodatkowo 
wykorzystuje zaoszczędzoną energię 
do wspomagania napędu ciągnika, np. 
na wzniesieniach. Ważnym aspektem 
jest, w jaki sposób zoptymalizowane 
pod względem masy osie i systemy za-
wieszenia umożliwiają większe obcią-
żenia, zwiększając wydajność i obniża-
jąc koszty transportu. Można było także 
zapoznać się z działaniem zawieszenia 
pneumatycznego, w którym zrezygno-
wano z amortyzatora, a odpowiednią 
amortyzację i tłumienie drgań zapew-
nia wyłącznie miech pneumatyczny. 
Zawieszenia takie będą oferowane już 
od 2019 roku. Od niedawna dostępna 
jest hydraulicznie napędzana oś SAF 
TRAK, która może wspomagać ciągnik 
siodłowy w trudnym terenie. ▐

Fot. SAF
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ozwój systemów telematycznych, 
coraz częściej określanych po pro-
stu jako systemy łączności, przebie-

ga w dwóch kierunkach. Jeden to zapew-
nienie bezpieczeństwa i  terminowości 
przewozów przy jednoczesnej optyma-
lizacji tras i  ładunków tak, aby maksy-
malnie wykorzystać możliwości pojazdu 
i kierowcy. Drugi jest ukierunkowany na 
ograniczenie awaryjności taboru i  uła-
twienie serwisu poprzez lepsze jego pla-
nowanie, uwzględniające pracę, jaką po-
jazd ma do wykonania, a  także naprawy 
prewencyjne. 

Telematyka ma i  tę zaletę, że stosunkowo 
łatwo ją wdrożyć we współczesnych, zelek-
tronizowanych pojazdach. Nowe rozwiąza-
nia konstrukcyjne to większe ryzyko, podob-
nie jak nowatorskie materiały. Konieczność 
przeprowadzania długotrwałych testów, 
opracowania technologii produkcji i napraw, 
doposażenia serwisów, szkoleń – to kosztuje, 
a naczepy nie powinny być zbyt drogie. 

wszystko wokół

Dlatego rozwój ich konstrukcji prze-
biega drobnymi krokami pod dyktando 

potrzeb poszczególnych grup nabywców. 
Brane są pod uwagę również ogólne trendy 
w transporcie, np. rosnące znaczenie i spe-
cjalizacja przewozów chłodniczych. Karko-
łomne pomysły „ograniczania emisji CO2” 
przez naczepy nie znajdują póki co uzna-
nia, choć kompleksowo rzecz ujmując, nie 
są czystym wymysłem. 

Niezmienne jest dążenie do obniża-
nia masy własnej naczep, przede wszyst-
kim kurtynowych i  samowyładowczych. 
Pomysłowo rozwijane są systemy mo-
cowania ładunku. Każdy z  czołowych 
producentów naczep proponuje własne 

Racjonalnie
w tym roku zabrakło na Iaa naczep w kształcie banana, nie było też projektów 
zadziwiających zastosowanymi materiałami. producenci mocno stąpają po ziemi, 
a nowinki dotyczą głównie systemów ułatwiających kontrolę przewozów. 

45-stopowe nadwozie Wecon, o wewnętrznej długości  
ładowni 13,62 m. Może być również wykorzystywane jako 
doraźny magazyn. 

System telematyczny oferowany przez Krone jest szczególnie 
przydatny użytkownikom chłodni, a teraz został jeszcze lepiej 
przystosowany do ich potrzeb. 

Humbaur przygotował własną ekspozycję, obejmującą  
m.in. 5-osiową naczepę HTS 40K oraz centralnoosiową  
przyczepę z trójstronnym wywrotem HTK 19 50 24. 

Naczepa kurtynowa Kögel Mega Trailer  
o długości 13,95 m z premierowej serii Novum. 
Masa wersji bazowej wynosi tylko 6130 kg. 
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rozwiązania, niekiedy zróżnicowane 
w  zależności od typu pojazdu i  rodzaju 
ładunku. 

Wytwórcy naczep rozwijają też produk-
cję własnych komponentów, przede wszyst-
kim osi. Równocześnie powiększają ofertę 
części zamiennych pod własną marką. Dla 
nabywcy może to być pewne ułatwienie 
w  obsłudze pojazdu wg zasady „wszystko 
w jednym miejscu”, a markowe części mają 
też potencjał marketingowy. Wzmacniają 
zaufanie do producenta przez sam fakt, że 
są „podpisane”, a  jeśli w parze z tym idzie 
wysoka jakość – tym lepiej. Dla producen-
tów naczep własne komponenty oznaczają 
zwykle niższe koszty produkcji, a  przede 
wszystkim zwiększenie przychodów z pro-
wadzenia działalności serwisowej. 

Łącząc telematykę, usługi serwisowe 
oraz innowacje dopasowujące pojazdy 
ściślej do wymagań różnych branż, pro-
ducenci naczep idą śladem wytwórców 
ciągników. Ich atutem jest możliwość za-
troszczenia się bezpośrednio nie tylko 

o naczepę, ale i jej ładunek, tak „fizycznie”, 
jak i „cyfrowo”. 

Zawsze na oku

Nowości Krone i  Schmitz Cargobull 
przedstawiliśmy w poprzednich wydaniach 
„Truck & Vana”. Przypomnę pokrótce, że 
obie firmy zajęły się produkcją zabudów do 
pojazdów dostawczych, przy czym Schmitz 
proponuje kontenery izotermiczne, a Kro-
ne nadwozia kurierskie. Start-up Rytle, 
z  którym ruszyło Krone, poszerza ofertę 
tych ostatnich o kompletny system dostaw 
na odcinku „ostatniej mili”. 

Wśród rozwiązań, które Krone przed-
stawiło na IAA, była m.in. wzmocniona 
kurtyna Safe Curtain uzupełniająca sys-
tem mocowania ładunku i  przeciwdzia-
łająca kradzieżom, naczepa Profi Liner 
TIR zapewniająca niezawodne spełnie-
nie wymogów konwencji przy jednocze-
snym ułatwieniu za- i rozładunku, a także  
własnej marki oś w  wersji do naczep 

Mega, przystosowana do kół o rozmiarze 
19,5 cala. 

Pozostałe produkty koncentrowa-
ły się w  sferze „cyfrowej”. W  naczepach 
chłodniczych Cool Liner Duoplex Steel 
system Krone Telematics oprócz tem-
peratury w  ładowni i  otwierania czy za-
mykania drzwi rejestruje m.in. poziom 
paliwa w  zbiorniku agregatu oraz zużycie 
eksploatacyjne komponentów pojazdu i ci-
śnienie w  ogumieniu. Telematyka ułatwia 
też dokonywanie codziennego przeglądu 
pojazdu (Smart Trailer Check). Naczepę 
furgonową Profi Liner wyposażono w  ze-
staw kamer Smart Birdview, dzięki czemu 
kierowca widzi zestaw „z  lotu ptaka”. Co 
godne podkreślenia, kamery te mogą być 
zainstalowane w pojazdach nowych i uży-
wanych. Udogodnienia obejmują również 
za- i  rozładunek. Smart Track and Trace 
identyfikuje jednostki ładunkowe na pod-
stawie umieszczonych na nich czujników. 
Możliwe jest określenie cech ładunku, np. 

Curtain Master Mega firmy Wielton  
z osłonami bocznymi oraz składanymi 
„ogonami” aerodynamicznymi z tyłu. 

Chłodnia Schmitz Cargobull z serii S.KO Cool z elektrycznym 
agregatem S.CUe o wydajności chłodniczej do 19 500 W. Zestaw 
akumulatorów zapewnia mu do 10 godzin nieprzerwanej pracy.

Naczepa Schwarzmüller naładowana była innowacjami. Wyposażono 
ją w kurtynę Quick-Slider oraz nowatorskie zawieszenie powietrzne 
SAF Air Damping, w którym wyeliminowano amortyzatory.

Lagendorf po raz pierwszy wystąpił na wspólnym stoisku 
z Wieltonem i zaprezentował jeden ze swoich czołowych 
produktów – wywrotkę IsoXX z izolowaną skrzynią. 
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sprzyjające zwiększeniu wydajności prze-
wozów i usprawniające obsługę serwisową. 

podział zadań

Kögel zaprezentował naczepy generacji 
Novum: kurtynową Cargo, która z podsta-
wowym wyposażeniem ma masę własną 
tylko 5920 kg, Lightplus Coil do transportu 
kręgów stali o nośności zwiększonej o 410 kg 
w  porównaniu z  poprzednim modelem 
oraz kurtynową Kögel Mega o masie zale-
dwie 6130 kg w wersji podstawowej. Istotą 
innowacji w  pojazdach Novum jest zop-
tymalizowana pod kątem wytrzymałości, 
wygody obsługi i  niskiej masy modułowa 
konstrukcja, która ułatwia spełnienie ocze-
kiwań nabywców. 

Firma stara się obniżyć masę pojazdów 
i  podnieść ich ładowność w  każdym seg-
mencie, w  jakim jest obecna. Naczepa 
furgonowa Kögel Box Light ma o  730 kg 
większą nośność niż standardowa Box, 
a  wywrotka wannowa, dzięki połączeniu 
stalowej podłogi ze ścianami bocznymi 
i  klapą tylną z  aluminium, ma ładowność 
większą nawet o  430 kg w  porównaniu 
z wersją ze skrzynią stalową. 

Kögel proponuje również wzmocnioną 
kurtynę Strong & Go, która podobnie jak 
rozwiązania Krone i  Schmitz Cargobull 
umożliwia transport ładunków bez zastoso-
wania łat (wyjmowanych listew między kło-
nicami). Jest to rozwiązanie zgodne z  wy-
tycznymi Daimler 9.5, a do jego zalet należy 
również możliwość przewożenia skrzynek 
z napojami w  jednej warstwie bez łat, oraz 
w dwóch warstwach z jednym tylko rzędem 
łat, co skraca czas za- i rozładunku. 

Ułatwieniem przy załadunku jest rów-
nież stoper Kögel EasyFix, który utrzymuje 
odsuwany dach w  zadanej pozycji. Z  ko-

lei skutecznym zabezpieczeniem ładunku 
z boku jest tekstylna taśma Kögel FastFix. 
Od 2019 roku oś KTA (Kögel Trailer Axle) 
będzie oferowana w wersji do naczep Mega 
oraz naczep przystosowanych do transpor-
tu koleją. Wraz z pojazdami firma propo-
nuje usługi finansowe, serwisowe i system 
telematyczny. 

W  2009 Kögel został wykupiony przez 
Ulricha Humabura i  od tamtej pory obie 
firmy działają wspólnie. Humbaur wysta-
wiał w  tym roku głównie różnego typu 
zabudowy na podwoziach samochodów 
dostawczych i ciężarowych, a także nisko-
podłogową, 5-osiową naczepę HTS 40K 
oraz centralnoosiową przyczepę z  trój-
stronnym wywrotem HTK 19 50 24. Cie-
kawostką był towarowy rower kurierski 
Flexbike z napędem elektrycznym. 

waga szczegółów

Fliegl utrzymuje w  ofercie wyjątkowo 
szeroki asortyment pojazdów i  deklaruje 
gotowość spełnienia każdego niemal życze-
nia nabywcy. Wysoką jakość mają zapew-
niać nowoczesne metody projektowania 
i  produkcji, w  tym obrabiarki sterowane 
numerycznie oraz linia spawania belek łu-
kiem krytym. Podobnie jak konkurenci, 
firma systematycznie ulepsza detale naczep. 
Na IAA przedstawiła m.in. odsuwany dach 
Fliegl Blitz do naczep kurtynowych, w któ-
rym zamiast elementów plastikowych jest 
trwalszy drut sprężynowy, a  także nowe 
zamki drzwi I-Lock o  uproszczonej, ale 
solidnej konstrukcji, które mogą być nad-
zorowane przez system telematyczny Fliegl 
Safe-Lock, powiadamiający o  ich otwiera-
niu i  zamykaniu. Komplet nowoczesnych 
akcesoriów zgromadziła eksponowana na 
stoisku naczepa kurtynowa do transportu 

jego ilości czy masy, a  przede wszystkim 
śledzenie na bieżąco każdego etapu drogi, 
jaką pokonuje. Z  kolei Smart Scan mo-
nitoruje dostępną przestrzeń ładunkową 
i  pozwala lepiej ją wykorzystać, najlepiej 
w  całości. Na podstawie informacji z  sys-
temu Smart Scan, dyspozytor może np. zle-
cić kierowcy odbiór dodatkowego ładunku 
znajdującego się w okolicy. 

Schmitz Cargobull wprowadził swój 
system telematyczny do standardu w  na-
czepach chłodniczych serii S.KO Cool. 
Proponuje do nich nowy, własny agregat 
S.CUe o napędzie elektrycznym. Jego wy-
dajność chłodnicza dochodzi do 19 500 W, 
grzewcza do 9100 W. Zestaw akumulato-
rów umieszczony w tylnej części podwozia 
ma pojemność do 65 kWh, co wystarcza 
agregatowi nawet na 10 godzin nieprze-
rwanej pracy. Znany już dieslowski agre-
gat S.CU został zmodernizowany i  ma 
teraz o 50 kg niższą masę w  stosunku do 
poprzednika. 

Ponadto Schmitz Cargobull zaprezen-
tował w  Hanowerze naczepę furgonową 
S.KO Express ze składaną ścianą boczną, 
naczepę kurtynową S.CS ze wzmocnioną 
plandeką Power Curtain, S.CS Mega o masie 
zmniejszonej o 300 kg do zaledwie 6290 kg 
oraz S.CS Universal o  masie własnej po-
niżej 6 t, a  także wywrotki: rynnową S.KI 
z  termoizolacją oraz S.KI Volume AK 
o dużej objętości i skrzyni osadzonej niżej 
w porównaniu z modelem standardowym. 
Prezentowany był również kurtynowy ze-
staw składający się z  podwozia z  zabudo-
wą M.CS i naczepy centralnoosiowej Z.CS 
oraz analogiczny pojazd furgonowy do 
dystrybucji miejskiej i lokalnej, oznakowa-
ny odpowiednio M.KO i Z.KO. 

Zgodnie z  mottem „100% SMART” fir-
ma proponuje wraz z  pojazdami usługi 

Meiller pozostaje wierny branży budowlanej i pokrewnym. Zestaw 
zabudowa z przyczepą D316 z wywrotem trójstronnym może przydać 
się również do wygodnego transportu palet, wewnętrzna szerokość 
skrzyni wynosi 2,42 m. 

Fliegl kładzie nacisk na jakość, funkcjonalność i dopasowanie 
do potrzeb nabywcy. Prezentował m.in. naczepę kurtynową 
wyposażoną w różnorodne systemy mocowania ładunku, 
przydatne w różnych typach przewozów. 
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kręgów stali RoadRunner Greenlight Coil 
o masie własnej około 6000 kg i  ładowno-
ści do 29  000 kg. Oprócz wspomnianego 
dachu i  zamków miała system mocowania 
ładunku złożony z  profilu Load-Lock do 
elastycznego systemu mocowania pasów, 
ograniczników palet typu Heavy, 2 par sta-
lowych łat Vario i  4 belek Vario do zabez-
pieczania ładunków z przodu i tyłu, stalowej 
osłony przeciwuderzeniowej Crash Blocker 
o wysokości ok. 140 mm na ścianie przed-
niej, ściany zabezpieczającej Vario Wall 
przydatnej przy ładunkach niepełnych, sys-
temu Quick Tyre Safe (QTS) do transportu 
opon, Load Lock Cross umożliwiającego 
łatwe mocowanie ładunku, który jest o kil-
ka centymetrów szerszy niż podłoga oraz 
przystawki Vario Lash umożliwiającej ko-
rzystanie z  Load-Lock w  pojazdach użyt-
kowych z burtą. Oczywiście w praktyce tylu 
systemów mocowania ładunku jednocze-
śnie klienci nie zamawiają, naczepa służyła 
jedynie zaprezentowaniu ich różnorodności 
i walorów praktycznych. 

Fliegl zaprezentował również lekką na-
czepę wywrotkę StoneMaster Greenlight 
o pojemności ok. 24,5 m³ i masie własnej 
około 5500 kg oraz uniwersalną, trzyosio-
wą naczepę podkontenerową Vario V2+ 
o  masie własnej około 4900 kg i  ładow-
ności 33  100 kg. Jako jedna z  nielicznych 
pochwaliła się praktycznymi rozwiązania-
mi dla zestawów o  zwiększonej długości. 
Pierwszym była dwuosiowa naczepa kur-
tynowa Fliegl X-tra Long Twin o długości 
15,15 m (ładownia 14,9 m) i  ładowności 
przekraczającej 25 t dzięki zastosowaniu 
dwóch, 10-tonowych osi, drugim wózek 
dolly Fliegl CLG o masie własnej 1900 kg 
i dopuszczalnym obciążeniu 11 500 kg. 

Wraz z pojazdami Fliegl proponuje kon-
trakty serwisowe oraz systemy telematycz-

ne swoich partnerów: IDEM Telematics 
należącego do Grupy BPW oraz system 
śledzenia LOSTnFOUND, który w przeci-
wieństwie do innych rozwiązań korzysta 
z sygnału radiowego wg standardu Sigfox, 
a nie z GPS. 

Schwarzmüller polega w  zakresie usług 
posprzedażnych głównie na opiece serwi-
sowej bazującej na rzeczywistych potrze-
bach pojazdu, oferując od 2016 r. pakiety 
obsługowo-naprawcze TOP Basic i  TOP 
Mobile. Na IAA przedstawił aluminiowe 
wywrotki, w  tym trzyosiowy model z  izo-
lowaną skrzynią, który dzięki optymaliza-
cji osiągnął masę własną zaledwie 4800 kg, 
a  także naczepę z  odsuwaną kurtyną Qu-
ick-Slider z  jednej oraz plandeką wzmac-
nianą stalowymi taśmami z drugiej strony 
i nowatorskim zawieszeniem powietrznym 
SAF Air Damping. Podobnym pokazem 
możliwości producenta była czteroosiowa 
Jumbo z plandeką, przeznaczona do prze-
wozu maszyn. 

razem i osobno

Grupa Wielton po raz pierwszy wystą-
piła wspólnie z należącą do niej niemiecką 
spółką Lagendorf. Zaprezentowała nacze-
pę Curtain Master Mega z  wyposażeniem 
poprawiającym własności aerodynamiczne 
zestawu, a na terenie zewnętrznym zestaw 
kubaturowy Volume Master. Lagendorf 
ze swej strony pokazał izolowaną naczepę 
samowyładowczą IsoXX. Ponadto na tere-
nie zewnętrznym można było oglądać po 
raz pierwszy dwie wywrotki z gamy Smart, 
opracowanej wspólnie z  Wieltonem. Re-
prezentantem specjalistycznych naczep 
był inloader typu SB-19 H 95/81 z  serii 
Flatliner, przeznaczony np. do transportu 
tafli szklanych. Tym razem równie ważna 

jak pojazdy Grupy Wileton, była informa-
cja o  jej partnerach i  zaangażowaniu na 
rynkach zagranicznych, przede wszystkim 
niemieckim. 

Meiller to głównie zabudowy i naczepy 
samowyładowcze. Na targach prezento-
wał m.in. trzyosiową naczepę rynnową 
z  serii MHPS oraz najnowszy zestaw 
D316 z  trójstronnym wywrotem z  przy-
czepą centralnoosiową. Dzięki wewnętrz-
nej szerokości 2,42 m skrzynia wywrotki 
nadaje się nie tylko do transportu ma-
teriałów sypkich, ale również ładunków 
spaletyzowanych. 

Świętujący 125-lecie Kässbohrer wpro-
wadził w  2018 r. Didgital Options inte-
grujące rozproszone do tej pory usługi 
w  jeden system telematyczny. Zamierza 
mocno zaangażować się w  transport in-
termodalny i  przedstawił na IAA bardzo 
lekkie, wymienne nadwozie kurtynowe 
o  masie własnej 3900 kg, zdolne pomie-
ścić 34 europalety. Prezentował również 
specjalistyczne pojazdy, w  tym naczepę 
niskopodłogową i  silos. Podobnie jak 
Fliegl unowocześnia metody produkcji 
i  również kładzie nacisk na indywiduali-
zację produktów. 

Doświadczonym specjalistą w transpor-
cie kombinowanym jest Wecon. Zwiedza-
jącym swoje stoisko stworzył możliwość 
przyjrzenia się pracy terminalu przeładun-
kowego w  wirtualnej rzeczywistości. Na 
terenie zewnętrznym eksponował 45-sto-
powe nadwozie wymienne WPR 45 SG 
o  wewnętrznej długości ładowni 13,62 m 
oraz przyczepę centralnoosiową o wysoko-
ści załadunku 950 mm. W hali można było 
przyjrzeć się innym wariantom przyczep 
do nadwozi wymiennych. 

Cherau zachwalało swoją telematykę, 
Lamberet odpowiedział naczepą zoptyma-
lizowaną aerodynamicznie. SOR Iberica 
zaprezentował naczepę chłodniczą z  sio-
dłem, umożliwiającą tworzenie zestawów 
typu B-double (B-train) z  dwoma nacze-
pami. Benalu przedstawiło naczepy samo-
wyładowcze o  dużej pojemności, Menci 
naczepę kurtynową reklamowaną jako wy-
jątkowo trwała. Interesującym zjawiskiem 
było pojawienie się bogatszej niż zwykle 
oferty pojazdów do transportu samocho-
dów. Niektóre z  nich miały oba pokłady 
zasłonięte w całości plandeką lub sztywny-
mi ściankami i dachem dla lepszej ochrony 
cennego ładunku. 

Hanower zgromadził licznych produ-
centów działających na mniejszą skalę, 
w  tym wielu wyspecjalizowanych w  pro-
duktach niszowych. Będziemy do nich 
wracać w  kolejnych wydaniach naszego 
miesięcznika. ▐

michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Sor Iberica jest u nas praktycznie nieznany, tak jak zaproponowana  
przezeń naczepa chłodnicza z siodłem, umożliwiająca tworzenie zestawów 
B-double. Na razie jej zastosowanie ogranicza się głównie do Skandynawii,  
ale być może zapowiada przyszłość europejskiego transportu drogowego. 

Kässbohrer opracował 
bardzo lekkie, duże nadwozie 
wymienne o masie własnej 
3900 kg. 
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agrodę wręczono po raz pierwszy 
w  2002 r., a  potem w  2005, czyli de 
facto w 2004, niejako „z góry” na nad-

chodzący rok. Początkowo zwycięzca był 
tylko jeden. Jako pierwsze zostało nim Kro-
ne za system mocowania ładunku Multi- 
Lock/Multi-Block. W latach 2007 i 2009 ka-
tegorii było już pięć, a od 2011 jest ich sie-
dem. Jako ostatnie dołączyły „Środowisko” 
(Environment) i  „Inteligentna naczepa” 
(Smart Trailer), stanowiąc odzwierciedlenie 
bieżących tendencji rynkowych. 

Nagrodę przyznaje 16 dziennikarzy re-
prezentujących czasopisma branżowe z całej 
Europy, w tym z Polski. Zgłaszane są do niej 
pojazdy, komponenty, akcesoria oraz usługi 
cyfrowe – fragmentaryczne i  kompleksowe. 
Obfitość i różnorodność producentów naczep 
i  produktów z  nimi związanych sprawia, że 
nie ma kłopotu ze znalezieniem kandydatów 
do nagrody, jak ma to miejsce w przypadku 
„Ciężarówki” czy „Autobusu Roku”. Za to wy-
łonienie zwycięzcy spośród konkurujących 
rozwiązań może być prawdziwą łamigłówką. 

problem stary, rozwiązanie nowe

W  kategorii „Zabudowa” (Body) tytuł 
„Trailer Innovation 2019” zdobyła firma 
Goldhofer za urządzenie do transportu ło-
pat śmigieł elektrowni wiatrowych BladeX. 
Jest to przystawka, którą można zamon-
tować na dowolnej naczepie niskopodło-
gowej Goldhofer z  osiami skrętnymi. Przy 
jej pomocy możliwy jest przewóz łopat 
o długości do 80 m i masie do 10 t. Częścią 
BladeX-a  jest podnośnik nożycowy, któ-
ry umożliwia uniesienie łopaty o  7 m, aby 
np. ominąć przeszkodę w ciasnym miejscu. 
Dodatkowo można przesunąć będący pod 
obciążeniem tylny wózek naczepy i skrócić 
doraźnie rozstaw osi zestawu. Bezpieczne 
sterowanie elementami zestawu zapewnia 
pilot, przy pomocy którego można również 
ocenić prędkość i kierunek wiatru. BladeX 
ma własne zasilanie, niezależne od układu 
hydraulicznego i  elektrycznego pojazdu. 
Jest uniwersalny i znacznie ułatwia przewóz 
nietypowego ładunku. 

W kategorii „Podwozie” (Chassis) jurorzy 
wyróżnili naczepę podkontenerową K.SHG 
AVMH firmy Kässbohrer. Jej charaktery-
styczną cechą jest centralna belka ramy 

o  poprzecznym przekroju ośmiokątnym. 
Producent zapewnia, że dzięki temu lepiej 
radzi sobie z  siłami skrętnymi działający-
mi na podwozie niż konkurencja, stosująca 
belki o typowym przekroju czworokątnym. 
Naczepa Kässbohrera jest mniej podatna na 
uszkodzenie podczas teleskopowego roz-
suwania. Zamki blokujące rozsuwane frag-
menty ramy są łatwe w obsłudze i zapewnia-
ją wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Siła detali

Dwuskrzydłowa ścianka działowa Ergo-
wall firmy Lamberet wygrała w  kategorii 
„Komponenty” (Components). Banalne 
z  pozoru „drzwi” rozdzielające ładownię 
chłodni na dwie strefy o odmiennej tempe-
raturze, znacznie zyskały na użyteczności, 
gdy przyjrzeli im się konstruktorzy Lam-
bereta. Ścianka ma poszycie z poliwęglanu 
o dużej odporności, jest wypełniona pianką 
nie przyjmującą wilgoci, a  jej konstrukcja 
nośna „pamięta” swój kształt. Dlatego wy-
różnia się odpornością na przypadkowe 
uderzenia np. wózkiem wkładającym pale-
ty. Można ją przesuwać i unosić znacznie ła-
twiej niż typową ściankę przy użyciu mniej-

Schmitz Cargobull oferuje system 
telematyczny w standardzie  

w naczepach chłodniczych S.KO Cool. Hasło 
producenta „100% Smart” idealnie wpisuje 

się w kategorię „Inteligenta naczepa”. 

Naczepy Kögel generacji Novum zostały wszechstronnie ulepszone, na czym zyskał 
i kierowca, i przewoźnik. Zdobyły nagrodę w kategorii „Koncepcja”. 

Od ogółu  
do szczegółu
ogłaszana oficjalnie na Iaa 
nagroda „trailer Innovation”  
przypadła tym razem dużym 
producentom, o uznanej 
renomie za rozwiązania natury 
praktycznej. niektóre z nich 
mieszczą się w kanonie, inne  
z niego wychodzą. 
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szej siły. Ponadto automatycznie blokuje się 
w zadanym położeniu. Złożona płasko pod 
dachem zajmuje tylko 170 mm, około 1/3 
mniej niż typowa, co usprawnia załadunek. 

W kategorii „Koncepcja” (Concept) tytuł 
zdobył Kögel za pojazdy serii Novum. Na-
leżą do niej obecnie naczepy Cargo, Mega 
i  Light Plus. Producent ulepszył je w  kil-
ku aspektach, przede wszystkim z  myślą 
o  większej trwałości, wygodzie użytkowa-
nia i  dopasowaniu do potrzeb nabywców. 
Wzmocniona została konstrukcja nadwozia 
w  przedniej części podtrzymującej złącza 
elektryczne i  pneumatyczne. Wzmocniono 
również stalową płytę z tyłu naczepy. Rama 
zewnętrzna zapewnia teraz lepszy dostęp 
do ładowni, gdyż system mocowania Va-
rio Fix został nieznacznie przesunięty do 
wewnątrz. Odstępy między kłonicami są 
identyczne, zatem każda wyjmowana łata 
(belka) może być przełożona w  dowolne 
inne miejsce. Zamki drzwi można wygod-
nie otwierać jedną ręką, łatwiej jest również 
odpiąć i  przesunąć kurtynę. Na życzenie 
kurtyna i dach dostępne są we wzmocnio-
nym wariancie Strong & Go. Kolejnym spo-
sobem zwiększenia bezpieczeństwa przewo-
zu jest tekstylna listwa FastFix, którą można 

zabezpieczyć ładunek z boku. W niektórych 
typach przewozów może być stosowana za-
miast tradycyjnych łat. Naczepy Kögel No-
vum skumulowały w sobie szereg pomysłów 
na ułatwienie pracy kierowców i  przewoź-
ników, ceniących sobie trwałość i  bezawa-
ryjność. 

w poprzednich numerach

Laureat nagrody w  kategorii „Środo-
wisko” (Environment) jest dobrze znany 
z  naszych łamów. Agregat Carrier-Trans-
icold Supra CNG został opracowany z my-
ślą o powiększającym się rynku pojazdów 
z  alternatywnym napędem. Sprężony gaz 
ziemny jest stosunkowo tani i  wygod-
ny w  pojazdach miejskich, od lat są więc 
one nim napędzane. Jednym z  zadań, do 
których nadają się wyjątkowo dobrze,  
jest transport ładunków w  temperaturze 
kontrolowanej. Dzięki agregatowi Supra 
na CNG, pojazd może tankować tylko je-
den rodzaj paliwa, zatem jego eksploatacja 
jest niemal równie wygodna, jak samo-
chodów z  silnikiem Diesla i  agregatem  
na olej napędowy. Supra CNG jest ofero-
wana w  wersjach jedno- i  wielotempera-

turowej, mogącej schładzać do 3 komór, 
w których panuje odmienna temperatura. 
Spełnia również wymagania normy PIEK, 
poziom hałasu podczas pracy nie przekra-
cza 60 dB(A). 

Tytuł „Trailer Innovation 2019” w katego-
rii „Bezpieczeństwo” (Safety), także zdobył 
znany z artykułów w naszym miesięczniku 
system „Smart Trailer Check” firmy Kro-
ne. Gromadzi on informacje z  czujników 
i kamery dotyczące bieżącego stanu nacze-
py, w tym ciśnienia w ogumieniu, zamków 
drzwi itp. Przeglądu dokonuje kierowca 
przy pomocy aplikacji na telefon, którą uru-
chamia przed przystąpieniem do codzien-
nego przeglądu. Dane są przesyłane do por-
talu telematycznego Krone. Elementy, które 
nie są monitorowane, przykładowo wyso-
kość pojazdu, są prezentowane w  wirtual-
nej rzeczywistości. „Smart Trailer Check” 
uzupełnia inne funkcje telematyki o bieżącą 
kontrolę nad pojazdem. 

Za całość, czyli pakiet usług Smart otrzy-
mała tytuł w kategorii „Inteligentna nacze-
pa” (Smart Trailer) firma Schmitz-Cargo-
bull. O  idei „100% SMART” również już 
pisaliśmy. Wdrażana jest w  praktyce m.in. 
poprzez wprowadzenie systemu telema-
tycznego do standardu w naczepach chłod-
niczych S.KO Cool. System kontroluje nie 
tylko ładownię, czyli temperaturę wewnątrz 
oraz otwieranie drzwi, lecz również inne 
elementy pojazdu, wpływające na przebieg 
eksploatacji. Stały dostęp do danych daje 
portal TrailerConnect 2.0. 

Wyróżnione rozwiązania składają się na 
pasjonujący „mikrokosmos” producentów 
naczep, w  którym „namacalna inżynieria” 
wyrażająca się w  konstrukcji pojazdu im-
ponuje na równi z cyfrowymi ułatwieniami 
w zarządzaniu jego eksploatacją. ▐

michał Kij
Fot. Carrier Transicold, Kässbohrer, Kögel, 

Krone, Schmitz Cargobull

„Smart Trailer Check” firmy Krone jest znacznym ułatwieniem przy przeglądzie  
zestawu przed wyruszeniem w trasę. Wynik jest od razu widoczny u dyspozytora 
korzystającego z portalu Krone Telematics.

Nagrodzona naczepa podkontenerowa Kässbohrer  
K.SHG AVMH. Na zdjęciu widoczny jest ośmiokątny 
przekrój poprzeczny centralnej belki podwozia. 

Agregat Supra CNG firmy Carrier Transicold został  
agrodzony w kategorii „Środowisko”.  
Jest wygodnym rozwiązaniem dla dystrybutorów  
produktów spożywczych w miastach i zachętą  
do inwestowania w napęd gazowy. 
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awrence David jest obecny na rynku 
ponad 45 lat. Firma znana jest z  wy-
sokiej jakości produktów. To mocna, 

lokalna marka, zajmująca 3. pozycję na ryn-
ku brytyjskim. Wartość transakcji wyniosła 
26 mln funtów. Dzięki niej Grupa Wielton 
zwiększy wolumen sprzedaży do około  
20 tys. sztuk pojazdów rocznie.

Przejmując jednego z  czołowych angiel-
skich producentów przyczep, naczep i  zabu-
dów, Wielton wchodzi na stabilny, a zarazem 
chłonny rynek, gdzie roczna sprzedaż sięga 
23 tys. pojazdów. Wraz z przejęciem powięk-
szyło się portfolio Grupy o  wykorzystywane 
w  branży FMCG i  szybko rozwijającym się 
sektorze e-commerce rozwiązania stosowane 
przy dostawach „ostatniej mili” i „pod drzwi” 
oraz kurtyny bezsłupkowe, zapewniające 
sprawny załadunek. Z  drugiej strony oferta 
Lawrence David ma się powiększyć o naczepy 
wywrotki oraz podkontenerówki – docelowo 
Wielton ma dostarczać gotowe podwozia do 
oferowanych przez angielską markę naczep.

multibrendowość

Wielton buduje swoją siłę poprzez przej-
mowanie lokalnych marek. Lawrence  

David to kolejny producent po Langendor-
fie, Fruehaufie i  spółce Viberti Rimorchi, 
który działa w ramach tej Grupy.

Koncentracja na rozwoju przejmowa-
nych spółek przynosi im wymierne korzyści. 
W pierwszym roku w Grupie Wielton Lan-
gendorf zwiększył swoje przychody o blisko 
40%. Ale sprzedaż to nie wszystko. Wielton 
zamierza inwestować w  rozwój niemieckiej 

spółki. W planach jest m.in. budowa nowej 
fabryki. Z drugiej strony Wielton zyskał part-
nera, który doskonale zna lokalny, niemiec-
ki rynek, a  portfolio Grupy poszerzyło się 
o pojazdy specjalistyczne do przewozu szkła 
i prefabrykatów oraz wywrotki izolowane. 

Podobnie było w  przypadku spółki Fru-
ehauf. Dzięki włączeniu, Wielton korzysta 
z  jej pozycji lidera na francuskim rynku 
oraz dostępu do rynków krajów Beneluksu 
czy hiszpańskiego i  portugalskiego. Fru-
ehauf posiada również unikalne know-how, 
m.in. w  zakresie produkcji furgonów. Do-
datkowo oferta francuskiej marki wzboga-
ciła się o wywrotki aluminiowe ze specjalną 
konfiguracją oraz pojazdy niskopodwozio-
we, a zakład produkcyjny zyskał zautomaty-
zowaną linię produkcyjną. 

Integracja przejmowanych marek jest 
bardzo ważna dla Wieltonu, ponieważ dzię-
ki temu korzysta z  efektu skali. Akwizycje 
wpływają także na zwiększenie liczby wyso-
kospecjalistycznych punktów serwisowych 
oraz partnerskich w  Europie. Takie dzia-
łania istotnie umacniają międzynarodową 
pozycję Grupy, zapewniając jej wzrost kon-
kurencyjności na wszystkich rynkach, gdzie 
prowadzi działalność.

potwierdzone w liczbach

Czy spółka obrała dobry kierunek? Wszyst-
ko wskazuje, że tak. Przychody Grupy Wiel-
ton po pierwszych trzech kwartałach 2018 
roku wyniosły 1,45 mld zł i  były wyższe 
o  ponad 23% w  porównaniu z  rokiem ubie-
głym. Zysk netto osiągnął poziom 57,4 mln zł 
i  wzrósł o  21,4% rok do roku. Skonsolido- 
wany wynik EBITDA na koniec okresu był 
o  16,3 mln zł wyższy niż przed rokiem i  się-
gnął 101,4 mln zł przy rentowności 7%. W tym 
okresie nabywców znalazło 12 942 naczep 
i przyczep, co oznacza ponad 14% wzrost w po-
równaniu z  analogicznym okresem w  2017 r. 
Sprzedaż za granicą wyniosła 9116 szt. 

Coraz więcej „nas”
Grupa wielton nie ustaje w realizacji swojej strategii 2020.  
po Francji, włoszech i niemczech przyszedł czas na  
wielką Brytanię. podczas tegorocznych targów Iaa w Hanowerze 
ogłoszono sfinalizowanie transakcji nabycia 75% udziałów 
w spółce Lawrence david. w ciągu kolejnych 4 lat Grupa  
ma wykupić pozostałe 25%.

Dzięki akwizycjom flagowy 
produkt Wieltonu – wywrotki  
– zaistnieje na rynkach, które  
do tej pory były trudno dostępne 
dla polskiego producenta.

Najnowszy nabytek Grupy  
Wielton to 75% udziałów w brytyjskiej 

firmie Lawrence David. Kolejny duży 
rynek w Europie na wyciągnięcie ręki.
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Wolumen sprzedaży naczep i  przyczep 
odnotowany po trzecim kwartale 2018 
roku to łączna sprzedaż marek Wielton, 
Viberti, Fruehauf i Langendorf. „Ze wzglę-
du na wysoki popyt w  pierwszych trzech 
kwartałach i  ograniczone moce produk-
cyjne, skoncentrowaliśmy się na zapew-
nieniu dostępności produktów dla naszych 
głównych rynków: Polski, Francji, Rosji 
i Niemiec. W naszej ocenie w najbliższym 
okresie sprzyjająca koniunktura powinna 
się utrzymać, czego najlepszym przykła-
dem są Polska i  Francja – wzrost rynków 
po trzech kwartałach br. to odpowiednio 
o 12,9 i 15,2%” – zauważa Mariusz Golec, 
prezes zarządu Wielton S.A. 

Grupa pozostaje liderem na rynku fran-
cuskim, gdzie po trzecim kwartale tego roku 
odnotowała wzrost zarówno na poziomie wo-
lumenu (3879 szt.), jak i przychodów ze sprze-
daży (454,9 mln zł), odpowiednio o 2,6 i 5,1%. 
Wzrost był widoczny także na rynku rosyjskim, 
gdzie przychody Grupy Wielton (5. pozycja 
wśród wszystkich producentów europejskich) 
wzrosły o 15,6% do poziomu 128,3 mln zł. Jak 
zapewnia Marisz Golec, bardzo dobra koniunk-
tura na rynku rosyjskim powinna utrzymać 
się także w  kolejnych kwartałach. Przemawia 
za tym m.in. wysoki popyt, który sprawił, że 
cały rynek wzrósł o  blisko 30% do poziomu  

22 634 szt. zarejestrowanych pojazdów po 
pierwszych trzech kwartałach 2018 roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku 
Grupa skonsolidowała także wolumen sprze-
daży Wielton GmbH i  Langendorf – sprze-
dając łącznie na niemieckim rynku 961 sztuk 
produktów, o 170% więcej niż przed rokiem. 

Korzystając z  bardzo dobrej koniunktu-
ry na rynku krajowym, której towarzyszył 
wzrost całej branży, od stycznia do września 
2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Pol-
sce 3826 pojazdów (wzrost o 8,8%), odno-
towując jednocześnie wzrost przychodów 
o 10% do poziomu 359,3 mln zł. 

Rozwojowi dywersyfikacji portfela pro-
duktowego towarzyszą inwestycje w nowo-
czesne procesy technologiczne, obejmujące 
automatyzację i  robotyzację. Prowadzone 
aktualnie inwestycje Grupy Wielton kon-
centrują się na zwiększeniu mocy produk-
cyjnych i przełożą się na podniesienie efek-
tywności, co pozwoli spółce na korzystanie 
z rosnącego popytu. W III kwartale 2018 r. 
została oddana do użytku linia montażowa. 
Zakończono także prace nad linią mecha-
nicznego przygotowania powierzchni do 
procesu KTL oraz zautomatyzowaną linią 
lakierniczą do antykorozyjnego zabezpie-
czania podwozi i skrzyń metodą kataforezy 
oraz lakiernią.

mariusz Golec, 
prezes zarządu wielton S.a. 

„
W najbliższym okresie sprzyjająca 

koniunktura powinna się utrzymać,  
czego najlepszym przykładem są Polska 
i Francja.” 

Aktualnie trwają także prace nad reali-
zacją projektu uruchomienia produkcji 
chłodni, którego zakończenie planowane 
jest w 2020 r. Koszt inwestycji to 20 mln zł, 
z  czego 44% ma sfinansować Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. ▐

Katarzyna dziewicka
Fot. Wielton

www.jost-part-finder.com

Part Finder

„ Prosty i praktyczny, typowy JOST! “

Łatwe znajdowanie oryginalnych 
części zamiennych do osi  
dzięki nowej wyszukiwarce  
JOST Part Finder.
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edną z takich firm jest PTM Polska, które 
działa na naszym rynku od 8 lat. W ob-
szarze zainteresowań firmy znajduje się 

sektor komunalny, w szczególności transport 
odpadów na krótkich, średnich i długich dy-
stansach, ale również transport ładunków 
sypkich, głównie zbóż i  produktów pochod-
nych w  rolnictwie, odpadów z  drewna: bio-
masy i trocin oraz torfu i kompostu – branża 
pieczarkarska. Łódzki importer specjalistycz-
nych rozwiązań transportowych nie zamyka 

się na nowe wyzwania. Kolejne kierunki roz-
woju to ładunki paletyzowane, ponadnorma-
tywne oraz typowo budowlane. 

na zakładkę

Wiodącym partnerem PTM jest belgij-
ski producent naczep Stas. PTM jest jednym 
z  największych dystrybutorów Stasa w  Eu-
ropie. Oprócz produktów Stas ofertę PTM 
wzbogacają inne marki: Cargo Floor, Moeyer-

sons, BMI, FGM, Cubas Segre, Orthaus oraz 
Hueffermann. Zanim PTM Polska podejmie 
decyzję o współpracy z danym producentem 
wykonuje audyt techniczny i testuje produkty 
potencjalnego partnera. Pojazdy, które są ak-
tualnie w portfolio PTM Polska, nie znalazły 
się tam przypadkowo. Zostały włączone do 
oferty ze względu na kompletowanie gamy 
produktów. „Mamy swoje wymagania i ocze-
kiwania. Chcemy być na rynku wyłącznym 
dystrybutorem i  profesjonalnie obsługiwać 
klienta” – podkreśla Tomasz Bartoszewicz, 
dyrektor zarządzający PTM Polska.

PTM w  swojej strukturze wyróżnia trzy 
obszary. Głównym jest dystrybucja nowych 
pojazdów premium i specjalistycznych. Kolej-
ny to wsparcie posprzedażowe, gdzie znajdu-
ją się działy: transportu, serwisu i  gwarancji, 
dystrybucja części zamiennych, pojazdów 
używanych, najmu, program finansowania za-
kupów, wsparcie marketingowe oraz program 
„Business & Fun” dla klientów, którzy tworzą 
społeczność wspólnie z  importerem – ma on 
na celu lepsze poznanie produktu w luźnej at-
mosferze. Uwieńczeniem tego programu jest 
odbywająca się co roku impreza pod nazwą 
„Naczepomania”.

Stas w  swojej ofercie ma wywrotki z  ramą 
i skrzynią aluminiową oraz stalową. Od lat fir-
ma jest na polskim rynku liderem sprzedaży na-
czep z ruchomą podłogą. Około 25% klientów, 
którzy decydują się na zakup w PTM ruchomej 
podłogi, zamawia również przyczepy podkonte-

przemyślane kierunki
Sukcesywny rozwój to klucz do sukcesu. dążenie do celu, 
konsekwencja w działaniach i wyczulenie na potrzeby klienta 
pomagają tworzyć mocne przedsiębiorstwa.

Naczepy podkontenerowe marki Orthaus cechuje wyjątkowa sztywność skrętna,  
co czyni je odpornymi na trudy codziennej ciężkiej pracy z częstymi cyklami wymiany kontenerów. 
Można nimi przewozić kontenery 20-, 30-, 40- i 45-stopowe.

Odpowiedzią na długie terminy 
oczekiwania na przyczepy 
podkontenerowe Hueffermann  
są produkty HKM.

Niemiecka firma Hueffermann oferuje 
ponad 70 wersji przyczep do przewozu 
kontenerów, dopełniając ofertę 
łódzkiego dilera.

Stas to pierwszy i główny dostawca pojazdów 
dystrybuowanych przez PTM Polska. Dzisiaj belgijska 
marka jest nr 1 na naszym rynku pod względem 
sprzedaży naczep z ruchomą podłogą.

Naczepy niskopodwoziowe włoskiej firmy FGM cieszą się 
u nas sporym wzięciem. Do tego stopnia, że w przyszłym 
roku PTM zainwestuje w stok.
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nerowe. Takie pojazdy w ofercie PTM zapewnia 
firma Hueffermann. Jak podkreśla Tomasz Bar-
toszewicz, w tym roku spółka mogłaby dostar-
czyć dwukrotnie więcej przyczep do przewozu 
kontenerów, gdyby nie ograniczenia po stronie 
produkcji. Z tego też powodu u polskiego dile-
ra można zakupić produkty niemieckiej marki 
HKM. Od pół roku łódzka firma sprzedaje 
w Polsce również naczepy BMI. Jest to specja-
listyczna gama ruchomych podłóg. Wśród ofe-
rowanych rozwiązań są 9-milimetrowe podłogi 
ze stali Hardox, skrzynie ze ścianą wypychającą, 
pojazdy do przewozu ładunków mokrych, od-
padów – np. osadów z oczyszczalni. 

Cały czas PTM ma w swojej ofercie nacze-
py marki Langendorf, skupiając się na gamie 
pojazdów typu inloader do przewozu szkła 
technicznego i  prefabrykatów. „W  tym roku 
nasz wynik sprzedaży w tej gamie będzie re-
kordowy” – podkreśla Tomasz Bartoszewicz. 

Kolejny produkt to naczepy furgonowe ze 
sztywną zabudową i  przesuwnymi ścianami  
iSLIDE belgijskiej firmy Moeyersons. Natomiast 
marka Cubas Segre dostarcza naczepy do prze-
wozu pasz z  unikalnym sposobem wyładunku 
mechanicznego za pomocą tzw. „ślimaka”, nowa-
torskiej technologii na polskim rynku. Ma ono 
przewagę nad rozwiązaniem pneumatycznym. 

nowości

Bardzo dobre wyniki PTM odnotowuje rów-
nież na rynku pojazdów niskopodwoziowych. 

„Nasz nowy partner, firma FGM ma zakład pro-
dukcyjny we Włoszech. Praktycznie raz w  mie-
siącu dostarczamy jedną naczepę tej marki do 
klienta w Polsce. W przyszłym roku zamierzamy 
rozszerzyć tę współpracę. Chcemy zamówić po-
jazdy stokowe” – podkreśla Tomasz Bartoszewicz.

Również w przyszłym roku PTM chce roz-
począć sprzedaż kompletnych zestawów: sa-
mochody z  zabudową hakową. Obecnie jest 
wybranych trzech producentów. Haki mają 
być oferowane w trzech wersjach ładowności: 
1÷12 t, 9÷12 t i 16÷30 t.

Uzupełnieniem oferty dla branży komunal-
nej, w szczególności w gamie naczep specjali-
stycznych kompaktujących odpady są pojazdy 
marki Fratelli Mazzocchia. Tego typu nacze-
py na polskim rynku to nowość. W sektorze 
zbiórki odpadów pojawia się zapotrzebowanie 
na intensyfikację wykorzystania śmieciarek, co 
jest bardzo trudne z uwagi na duże odległości 
dzielące wysypisko od miejsc zbierania nieczy-
stości. Problem ten może rozwiązać naczepa 
zbierająca odpady z 6 do 10 śmieciarek. W ten 
sposób tworzy się bufor satelitarny wokół mia-
sta. Śmieciarki zbierają odpady z gospodarstw 
domowych i  zamiast pokonywać długą trasę 
na wysypisko śmieci, rozładowują zawartość 
w pobliżu do naczepy kompaktującej nieczy-
stości, po czym wracają do pracy. Gdy naczepa 
się zapełni odpadami, są one wywożone na 
wysypisko. System satelitarnego wywozu od-
padów jest dobrze znany w Wielkiej Brytanii, 
we Włoszech czy we Francji.

Od czerwca tego roku PTM ma w  swojej 
ofercie naczepy tureckiej marki Orthaus. Są 
wśród nich zarówno naczepy plandekowe, jak 
i wywrotki czy podkontenerówki. Jak zapewnia 
Tomasz Bartoszewicz, firma jest bardzo ela-
styczna, jeżeli chodzi o  indywidualne dopaso-
wanie produktów do potrzeb każdego klienta.

„Byliśmy w  fabryce Orthaus i widzieliśmy 
technologię produkcji. Robi ogromne wraże-
nie. Są tam zastosowane najnowocześniejsze 
zachodnie rozwiązania, zarówno jeżeli chodzi 
o  linie spawalnicze, montażowe czy automa-
tyczne śrutownie. Pojazdy są zabezpieczane 
antykorozyjnie na linii KTL. Pod względem 
jakości wyprzedzają wiele europejskich pro-

tomasz Bartoszewicz, 
dyrektor zarządzający ptm polska

„
Automatyzacja i łączenie pojazdów  

z systemami stacjonarnymi to jest nasza, 
PTM Polska przyszłość”.

Cubas Segre dostarcza naczepy do przewozu pasz 
z unikalnym sposobem wyładunku mechanicznego 
za pomocą tzw. „ślimaka”. 

BMI to producent specjalistycznych pojazdów z ruchomą podłogą. Wśród 
oferowanych rozwiązań są również skrzynie ze ścianą wypychającą i pojazdy 
do przewozu ładunków mokrych – np. osadów z oczyszczalni. 

Stacjonarne systemy ruchomych podłóg i automatycznego załadunku są 
opracowywane w biurze konstrukcyjnym PTM. To rozwiązanie korzystne dla 
wszystkich stron: zakładu – zleceniodawcy, dostawcy rozwiązań i PTM – które 
dzięki ścisłej współpracy z klientem, może zaspokoić wszystkie jego potrzeby.

Naczepy marki Langendorf to w ofercie PTM pojazdy 
typu inloader do przewozu szkła technicznego i pre- 
fabrykatów. W tym roku firma ma osiągnąć najlepszy 
wynik sprzedaży tych pojazdów na naszym rynku. 
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W ofercie znajdują się również naczepy furgonowe ze sztywną 
zabudową i ścianami iSLIDE marki Moeyersons.

podłogi (Cargo Floor i Keith), ale również do-
tyczących systemów szybkiego załadowania 
(Joloda, Hydraroll, Cargomatic). „Szczegól-
nego znaczenia w  ostatnim czasie nabierają 
systemy szybkiego załadowania. Problemy 
z  brakiem rąk do pracy powodują przestoje 
na produkcji. Dzięki automatyzacji załadunku 
odbywa się on zawsze na czas. Coraz częściej 
takie systemy można spotkać w  zakładach 
produkujących napoje, papierosy, ceramikę 
czy w branży automotive. Automatyzacja i łą-
czenie pojazdów z  systemami stacjonarnymi 
to jest nasza, PTM Polska przyszłość” – pod-
kreśla Tomasz Bartoszewicz.

Projekty PTM to m.in. przenośny bufor 
z  systemem ruchomej podłogi Cargo Floor 
do zakładów granulatów, system do załadun-
ku naczepy z kompresją bezpośrednio z prasy 
hydraulicznej czy adapter do rozdrabnia-
nia ładunków. Dystans, który dzieli zakłady 
w  Polsce z  producentami, jest sporą barierą 
w rozpoznaniu potrzeb klienta i projektowa-
nia rozwiązania szytego na miarę. W  takiej 
sytuacji firmy takie jak PTM Polska są naj-
lepszym partnerem, jednocześnie pomagają 
klientowi i odciążają fabrykę w kwestii indy-
widualnych projektów. 

Kompleksowo

Do obsługi tak dużego porfolio firma za-
trudnia dwie grupy handlowców, specjali-
zujących się w markach premium i specjali-
stycznych. W  sumie w  PTM pracuje dzisiaj 
ponad 50 osób.

Firma również pod względem transportu 
jest samowystarczalna. Dysponuje pięcioma 
zestawami, które obsługują 5 fabryk. Pojazdy 

odbierają produkty od producentów i dostar-
czają do klienta. Oprócz tego świadczą rów-
nież usługi transportowe na zewnątrz.

Centralny serwis naczep znajduje się w  Ło-
dzi, ale PTM ma również 20 stacji serwisowych 
w Polsce, gdzie serwisanci są przeszkoleni z ob-
sługi każdej marki. Aktualnie centralny serwis 
ma 20 autoryzacji. Można tam wykonywać 
naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne i powy-
padkowe. Firma dysponuje też parkiem ma-
szynowym i fachową wiedzą w zakresie spawa-
nia konstrukcji aluminiowych oraz stalowych,  
w szczególności pojazdów ciężarowych. To wszyst-
ko jest wykonywane na pięciu stanowiskach.

Od samego początku działalności firma 
zajmuje się również sprzedażą pojazdów 
używanych, specjalizując się w  ruchomych 
podłogach, a  ostatnio też w  naczepach typu 
inloader. 

PTM w swojej ofercie ma również wynajem. 
5 lat temu firma zaczynała od 2 pojazdów, dzisiaj 
w wypożyczali jest 25 szt., a już na dniach ma być 
30. „Klienci oczekujący na nowe pojazdy, a dziś 
to trwa nawet pół roku, muszą jakoś realizować 
zlecenia. Rozwiązaniem jest wynajem pojazdu 
na okres oczekiwania na swój, nowy. Oprócz 
krótkoterminowego oferujemy wynajem na  
6 do 12 miesięcy i od 12 do 48 miesięcy” – do-
daje Tomasz Bartoszewicz. PTM współpracuje 
również z firmami leasingowymi, oferując cały 
pakiet: produkt z finansowaniem.

Obecnie PTM Polska ma dwa odziały 
w Łodzi i w Chorzowie. Firma jest tuż przed 
uzyskaniem certyfikatu ISO 9001. W  tym 
roku otrzymała nominację do konkursu „Pol-
ska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018”. ▐

Katarzyna dziewicka
Fot. PTM

duktów – komentuje Tomasz Bartoszewicz.  
– Jeżeli chodzi o  naczepy podkontenero-
we Orthaus ma wiele ciekawych rozwiązań 
zarówno pod katem multimodalności, jak 
i  multifunkcjonalności, a  przy tym bardzo 
dobrą, lekką konstrukcję. Przewoźnicy w Pol-
sce są zainteresowani nowymi rozwiązaniami. 
Również w tym segmencie będziemy pozyski-
wać nowych klientów”.

na miarę

W  tym roku PTM Polska zaczęło działać 
w  zupełnie nowym obszarze, uruchamiając 
Dział Badawczo-Rozwojowy. „Postanowi-
liśmy część naszych działań nowatorsko-
-konstruktorskich skupić w  jednym miejscu. 
W  ramach tej działalności wykonujemy 
szereg projektów związanych z  technologią 
i  transferem tzw. ładunku sypkiego, oczy-
wiście w  obszarze naszych zainteresowań są 
również systemy szybkiego załadunku – czyli 
stacjonarne rozwiązania łączące technologię 
fabryczną z drogową, oraz systemy ruchomej 
podłogi” – mówi Tomasz Bartoszewicz.

Firma instaluje stacjonarne systemy rucho-
mych podłóg w  zakładach w  Polsce. Każdy 
projekt trzeba dostosowywać indywidualnie 
do potrzeb danego zakładu. Nie ma dwóch 
identycznych placówek, zwłaszcza w  branży 
komunalnej czy w  przypadku magazynów 
wysokiego składowania. Firma uzyskała dofi-
nansowanie do inwestycji w dział badawczo-
-rozwojowy ze środków unijnych i powstało 
m.in. biuro konstrukcyjne PTM. Obecnie pra-
cuje w nim trzech konstruktorów. Biuro wy-
konuje szereg projektów, nie tylko dla branży 
komunalnej, w  ramach systemów ruchomej 

W 2019 r. PTM rozpocznie sprzedaż nowych produktów. Będą to pojazdy z zabu- 
dowami hakowymi. W ten sposób firma uzupełnia ofertę dla branży komunalnej.

System satelitarnego wywozu odpadów pozwala podnieść wydajność śmieciarek, ograniczając ich przebiegi.  
Naczepę kompaktującą nieczystości dostarcza Fratelli Mazzocchia.
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odel S.KI Volume AK wyposażony 
jest w skrzynię ładunkową o dużej 
objętości osadzoną na zmodyfi-

kowanej w  przedniej części ramie. Zacho-
wując tę samą pojemność, co standardowe 
warianty naczep ze zwykłą ramą, wyróżnia 
się nisko biegnącą krawędzią załadunku. 
Skrzynia ma prostopadłościenny kształt 
i wykonana jest z aluminium. Do wyboru są 
wersje o objętości od 45 do 59 m3. 

Obniżenie skrzyni było możliwe dzięki 
specjalnej konstrukcji ramy i  skrzyni. Na 
wysokości nóg podporowych podłużnice 
zwężają się o 80 mm, a skrzynia jest dodat-
kowo wyposażona od spodu w zagłębienia, 

które umożliwiły przybliżenie jej do ramy 
i obniżenie podłogi. 

Rozwiązanie takie ma kilka plusów w sto-
sunku do znanego z  modelu standardo-
wego. Najbardziej oczywistym jest niższa 
o  160 mm krawędź skrzyni. Dzięki temu 
pojazd jest mniej podatny na uszkodzenie 
i  łatwiej go załadować. I  to zarówno wów-
czas, gdy ładunek jest wsypywany czy wkła-
dany z  góry, jak i  wtedy gdy wsuwany jest 
wózkiem widłowym na paletach przez tylną 
ścianę. Krawędź podłogi również bowiem 
biegnie niżej. 

Naczepa w tej wersji ma ponadto obniżo-
ny środek ciężkości. Wpływa to korzystnie 

na zachowanie stabilności w  czasie jazdy 
oraz przy wychylaniu skrzyni podczas roz-
ładunku. Ponadto pojazd z  łatwością prze-
jeżdża pod niskimi bramami i  bezpiecznie 
może zaparkować pod silosem, aby odebrać 
ładunek. 

Od września 2018 r. do naczepy S.KI Vo-
lume AK można zamawiać osie produko-
wane przez firmę Schmitz Cargobull. Od 
2004 r. do dziś na rynek trafiło ponad 1,2 
mln tych osi. Są chwalone za pracę zawie-
szenia zapewniającą bezpieczną i wygodną 
jazdę, bardzo dobre hamulce wyposażone 
w elektroniczny układy wspomagający sku-
teczne hamowanie i  zapobiegający pośli-
zgom, a także ułożyskowanie skonstruowa-
ne tak, aby nadmiernie się nie nagrzewało, 
co wydłuża jego trwałość, a w konsekwencji 
żywotność osi. Najlepszym świadectwem 
jakości są zamówienia klientów. Obecnie 
około 80% wszystkich naczep sprzedawa-
nych przez firmę jest wyposażonych w osie 
Schmitz Cargobull. 

Zmodernizowana naczepa wywrotka 
S.KI Volume AK powstała z  myślą o  na-
bywcach zainteresowanych naczepami 
o jak największej objętości ładowni, przede 
wszystkim z  sektora rolnego, ale nie tylko. 
Pojazd może być użyteczny również przy 
transporcie niektórych typów kruszyw czy 
węgla. Wraz z  nowym modelem cały czas 
oferowany jest dotychczasowy, wyposażony 
w typową ramę. ▐

michał Kij
Fot. Schmitz-Cargobull

Lekko,  
dużo,  
nisko
Jedną z nowości spod znaku słonia zaprezentowanych tej jesieni  
jest aluminiowa naczepa wywrotka o dużej objętości.  
od września 2018 można do niej zamawiać osie Schmitz Cargobull. 

Porównanie wysokości nowej naczepy z jej tradycyjnie zbudowanym odpowiednikiem.  
Już na pierwszy rzut oka widać, że użytkownik nowego modelu ma do dyspozycji taką samą 
objętość skrzyni, jak w wersji standardowej. 

Naczepa S.KI Volume AK ma niższą krawędź załadunku i niżej położony środek ciężkości. 
Do wyboru są wersje o objętości od 45 do 59 m3.
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est nią prostota. Dzięki niej można 
spodziewać się ułatwień w  montażu 
i  obsłudze serwisowej. Zarazem pro-

ducenci zapewniają, że nowe typy zawiesze-
nia gwarantują co najmniej równie dobre, 
jeśli nie lepsze własności jezdne niż starsze 
konstrukcje. A do tego są zwyczajnie lżejsze, 
co podoba się nabywcom zawsze i wszędzie. 

obejść amortyzatory

Nowości zgromadziły się na wystawie 
IAA. Czołowi wytwórcy komponentów za-
wsze przygotowują się do targów solidnie, 
a ich stoiska są tłumnie odwiedzane. Można 
bowiem z bliska przyjrzeć się temu, co póź-
niej niejednokrotnie decyduje o funkcjonal-
ności pojazdu i kosztach jego serwisowania. 

Nowatorskie zawieszenie SAF Adaptive 
Air Damping przedstawiliśmy bliżej w  po-
przednich wydaniach „Truck & Vana”. Sed-
nem pomysłu konstruktorów firmy jest 
wprowadzenie pojedynczego elementu, 
który łączy funkcje rozdzielone dotychczas 
na osobne elementy sprężyste (np. mie-

chy powietrzne) i  tłumiące (amortyzatory). 
SAF wyeliminował amortyzatory, nie tra-
cąc z oczu najbardziej pożądanych cech za-
wieszenia, do których należy dostosowanie 
działania do aktualnego obciążenia pojazdu. 
Adaptacyjne zawieszenie powietrzne reaguje 
na nierówności adekwatnie do masy pojaz-
du i  redukuje siły oddziałujące na ładunek 
i  ogumienie. Tłumienie zapewniają dwa 
zawory pneumatyczne i  obejście pomiędzy 

miechem, a  trzpieniem zaworu. Zawory są 
aktywne podczas jazdy, a obejście zapobiega 
niepożądanym wibracjom pochodzący od 
drgań o wysokiej częstotliwości. Do prakty-
ków przemówi z  pewnością masa nowego 
zawieszenia, która jest niższa o około 6 kg na 
oś, co przy 3 osiach daje oszczędność 18 kg. 
Zawieszenie zostało skonstruowane z myślą 
o naczepach kurtynowych i  chłodniach, ale 
producent zamierza poszerzyć stopniowo 

naprawdę 
wygodne 
rozwiązanie

Gdy wydawało się, że 
w konstrukcji zawieszenia 
naczep wszystko zostało 
powiedziane, pojawiły się 
nowatorskie rozwiązania, 
które mają jedną, wspólną 
cechę. 

Sprężyna powietrzna Firestone Airide Pro miała debiut w 2017 r. i wciąż przechodzi intensywne testy praktyczne. 
Dzięki niej można zrezygnować z amortyzatorów, utrzymując pożądane własności układu jezdnego. 
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zakres jego stosowania. Można je stosować 
w pojazdach o typowej w Europie wysokości 
zawieszenia, występuje w wersjach z felgami 
22,5 oraz 19,5 cala. Nośność osi to 9 t. 

Zastąpić amortyzatory

Podobne zalety ma nowa sprężyna po-
wietrzna (miech) Firestone Airide Pro. Po raz 
pierwszy został zaprezentowany w  2017 r., 

obecnie nadal jest w fazie testów. Po próbach 
praktycznych w Afryce i na Syberii przyszła 
pora na ocenę, jak sprawdza się w codzien-
nej eksploatacji w  Europie. Chodzi przede 
wszystkim o  określenie jego wpływu na re-
dukcję zużycia paliwa przez zestaw. 

Miech Airide Pro również spełnia funk-
cje sprężyste i  tłumiące jednocześnie. Jest 
to możliwe, dzięki jego konstrukcji. Miech 
jest podzielony na dwie komory, tak aby 
zwiększyć powierzchnię, na którą oddzia-
łuje powietrze znajdujące się wewnątrz. 
Dolna część amortyzuje drgania osi, górna 
zaś zabudowy. Amortyzator stał się zbędny, 
co oznacza o  jeden komponent wymaga-
jący obsługi i  ulegający zużyciu mniej, nie 
ma również niebezpieczeństwa wycieku. 
Oszczędność na masie wynosi około 4 kg 
na oś, czyli około 12 kg w typowej naczepie 
trzyosiowej. Miech zapewnia „proportional 
air damping”, czyli bez względu na to czy 
naczepa jest załadowana, czy pusta, zacho-
wuje te same własności amortyzacyjne. 

Projektanci zapewniają, że Airide Pro 
gwarantuje bardzo dobre własności jezdne, 
pozytywnie wpływając na komfort i  bez-
pieczeństwo. Ponadto sprzyja ograniczeniu 
zużycia ogumienia, które w  40-tonowych 
zestawach jest niemałym wydatkiem. 

W  Hanowerze przedstawiono również 
bieżący stan prac nad tzw. „inteligentną” 
sprężyną pneumatyczną. Dzięki zamonto-
wanemu w niej czujnikowi, możliwe będzie 
uzyskanie informacji o  wysokości pojazdu 
oraz zdiagnozowanie stanu samej sprężyny. 
Możliwe jest włączenie do strumienia da-
nych również informacji o  stanie ogumie-
nia. Firestone prowadzi dialog z  klientami 

i  dostawcami wyposażenia pojazdów, aby 
poznać ich potrzeby i  ewentualne korzyści 
wynikające z zastosowania „inteligentnych” 
miechów w zwiększaniu wydajności flot. 

Kod genetyczny osi

Nowa oś BPW Eco Air zastępuje będące 
dotychczas w ofercie osie Eco Air Comapct 
i Eco Air Compact HD. Projektanci posta-
wili w jej wypadku nie tylko na niską masę, 
ale również wszechstronność i łatwość ada-
ptacji do różnych typów pojazdów. Ważna 
była też wygoda serwisowania. 

Część rozwiązań przeniesiono z poprzed-
nich typów osi, np. charakterystyczny dla 
BPW dwuczęściowy wahacz połączony 
z belką osi za pomocą ukośnie ulokowanych 
jarzm, co gwarantuje optymalne przeno-
szenie sił. Innowacja polega na zestawieniu 
tego typu mocowania z belką osi o przekro-
ju kołowym. Wahacz łączony jest z  belką 
bezpośrednio, a stało się to możliwe dzięki 
opatentowanej przez BPW technologii pro-
dukcji komponentów osi przy użyciu lase-
ra. Po raz pierwszy wykorzystano ją przed 
dwoma laty przy produkcji 9-tonowej osi 
Eco Air Compact HD. Laser wycina swego 
rodzaju trójwymiarowy „zamek”, który sta-
bilnie łączy wahacz i belkę oraz umożliwia 
wygodne ich rozłączenie. Modułowa budo-
wa osi sprawia, że w razie potrzeby można 
ograniczyć zakres naprawy do wymiany 
tylko tego elementu, który jest uszkodzony. 

Podczas projektowania i  produkcji oś 
obdarzana jest własnym „cyfrowym kodem 
genetycznym”, który określa jej parametry 
i  możliwe kombinacje poszczególnych ele-
mentów. Z jednej strony można dzięki temu 
lepiej dopasować oś w  fazie projektowania 
pojazdu, z drugiej zaś ułatwiona jest jej ob-
sługa, w tym dobieranie części zamiennych 
w okresie eksploatacji. Szybki dostęp do in-
strukcji obsługi i wykazu części zamiennych 
daje kod QR przypisany do osi. 

Oprócz zalet związanych z  wygodą ada-
ptacji osi do konkretnego typu naczepy 
i idących za tym ułatwień w serwisie, BPW 
podkreśla również niską masę nowej osi Eco 
Air. Jest ona o  5 kg lżejsza od poprzedni-
czek, a po dobraniu do niej zmodernizowa-
nych hamulców tarczowych BPW TS2 ECO 
Disc różnica na korzyść nowej osi sięga 9 kg. 
W typowej, trzyosiowej naczepie oznacza to 
od 15 do 27 kg oszczędności na masie wła-
snej pojazdu. 

W nowych typach zawieszenia i osi jako 
takich najłatwiej dochodzi do integracji no-
woczesnych materiałów, metod projektowa-
nia i produkcji. Szkoda, że w tym tempie nie 
zmniejsza się masa i nie rośnie funkcjonal-
ność całych pojazdów.  ▐

michał Kij
Fot. J. Dynek, BPW, SAF

Z osi SAF Adaptive Air Damping usunięto 
amortyzator, powierzając jego funkcję dwóm 
zaworom sterującym przepływem powietrza  
i regulującym „twardość” miecha. 

Nowa oś BPW Eco Air jest lżejsza od dotychczas oferowanych, a dzięki modułowej konstrukcji 
łatwiej przystosowuje się do różnego rodzaju pojazdów i jest wygodniejsza w obsłudze. 
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rzyjemność z  jazdy maleje w  miarę 
wzrostu natężenia ruchu i wszechobec-
ności systemów sterowania nim. Być 

może prowadzenie samochodu przeniesie się 
pewnego dnia w dziedzinę sportu i rozrywki. 
W pojazdach użytkowych jazda autonomicz-
na ma istotne znaczenie praktyczne. Może 
zwiększać bezpieczeństwo i wydajność trans-
portu, zmniejszając jego koszty. 

Aby uzyskać samodzielność, samochód 
musi być obdarzony „zmysłami” odbiera-
jącymi sygnały z  otoczenia, przetwarzają-
cym je „mózgiem” oraz „mięśniami i  ścię-
gnami”, które pokierują jego zachowaniem 
zgodnie z  sygnałami z  „mózgu”. Zarówno 
fragmentaryczne rozwiązania, jak i  system 
zapewniający ich współdziałanie są goto-
we, ale niedoskonałe. Wiele do życzenia 
pozostawia „spostrzegawczość” pojazdów 
i adekwatność reakcji na zaistniałą sytuację, 
o czym boleśnie przekonali się m.in. niektó-
rzy użytkownicy Tesli. Przypomina się tytuł 
książki Olivera Sacksa o  figlach ludzkiego 
układu nerwowego: „Mężczyzna, który po-
mylił swoją żonę z kapeluszem”. 

Stopnie wtajemniczenia

Dlatego nadal rozwijane są zarówno po-
szczególne elementy pojazdów autonomicz-
nych, jak i  systemy scalające ich działanie 
w  całość. Sama jazda autonomiczna do-
czekała się pięciopoziomowej klasyfikacji: 

od jazdy wspomaganej przez urządzenia 
wyręczające kierowcę w  niektórych sytu-
acjach poprzez pojazdy oczekujące od kie-
rowcy przejęcia sterów w razie komplikacji 
na drodze, po jazdę w  pełni samodzielną 
bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka poza 
wskazaniem położenia celu (swoją drogą 
ciekawe, jak samochody w  pełni autono-
miczne będą reagować na polecenia typu 
„zabierz mnie na przejażdżkę”). 

Wśród samochodów użytkowych pojaz-
dy w pełni autonomiczne mogą być użytecz-
ne w pierwszym rzędzie w przewidywalnym 
otoczeniu zamkniętych obiektów (terminali 
przeładunkowych, kopalń) lub wydzielo-
nych pasów, niedostępnych dla większości 
innych uczestników ruchu. Pełna autono-
mia na wszystkich drogach wiązałaby się na 
razie ze zbyt dużym ryzykiem. 

Rozwiązaniem pośrednim, które wzbu-
dza spore zainteresowanie jest jazda w zin-
tegrowanych konwojach, tzw. platooning. 
Wówczas pierwszy pojazd, kierowany przez 
człowieka dyktuje zachowanie następnych, 
jadących za nim. Zwolennicy tego pomysłu 
przekonują, że zestawy jadące w mniejszych 
odstępach i reagujące „jak jeden mąż” przy-
czynią się do zwiększenia poziomu bezpie-
czeństwa, zmniejszenia tłoku na drogach 
i ograniczenia zużycia paliwa – każdy pojazd 
poza prowadzącym będzie jechał w „cieniu 
aerodynamicznym” poprzednika. Koniecz-
ne jest jednak opracowanie ujednoliconego 

i niezawodnego standardu łączności między 
pojazdami. Z  praktycznego punktu widze-
nia nie mniej ważne są przepisy odnoszące 
się do specyficznych problemów, które sta-
wia samodzielność samochodów. 

niech sam to załatwi

Dostawcy komponentów obecni na IAA 
mieli sporo do powiedzenia na temat jaz-
dy autonomicznej. Dostarczając wcześniej 
rozwiązania cząstkowe, pracują nad ich in-
tegracją. 

ZF pochwalił się hybrydową ciężarówką 
(ZF Innovation Truck), która samodzielnie 
porusza się na terenie terminala przeładun-
kowego, odstawiając i  zabierając nadwozia 
wymienne (BDF). W  tym czasie kierowca, 
który nią tam przyjechał, może zrobić so-
bie przerwę. Zachowaniem pojazdu steruje 
centralny komputer ProAI, a  precyzyjne 
wykonywanie jego poleceń ułatwia zauto-
matyzowana skrzynia biegów TraXon oraz 
elektrohydrauliczny układ kierowniczy 
ReAX. Warto dodać, że ZF opracował pro-
totyp w  pełni elektrycznego układu ReAX 
EPS (Electrically Powered Steering), który 
jest jeszcze lepiej przystosowany do potrzeb 
pojazdów autonomicznych. Można nim ste-
rować z  jeszcze większą precyzją, a  jedno-
cześnie jest nieco lżejszy niż ReAX. 

Równocześnie firma przedstawiła ciągnik 
terminalowy (Terminal Yard Tractor) z ana-

SCAM4T
Kamera z podwójnym obiektywem  
rejestrująca obraz trójwymiarowy

ZF ProAI
Centralny komputer o wysokiej  
mocy obliczeniowej

ReAx
Elektrohydrauliczny układ kierowniczy

AC1000T
Radar średniego zasięgu

Czujniki narożne
Radary ułatwiające wykrywanie obiektów w pobliżu

Elementy ZF umożliwiające jazdę w zintegrowanym konwoju

Elementy niezbędne do jazdy w zintegrowanym konwoju oraz w autonomicznej ciężarówce ZF Innovation Truck. 
Samodzielny pojazd ma więcej czujników, większą rolę odgrywa również sterowanie układem napędowym – widoczna 
jest zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon. 

Czas odzyskany
Samochody autonomiczne to zapewne tylko kwesta czasu. dostawcy sprzętu  
i oprogramowania systematycznie pokonują kolejne przeszkody. 
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logicznymi rozwiązaniami, który samo-
dzielnie przemieszcza naczepy po terenie 
terminala. 

Firma przyjrzała się również dostawom 
kurierskim. Jej elektryczny Innovation Van 
może zostawić kuriera w miejscu, gdzie ma 
być dostarczona przesyłka i samemu poszu-
kać sobie miejsca do zaparkowania. Następ-
nie kurier może do niego dojść lub spotkają 
się w „umówionym miejscu” – kierowca ko-
munikuje się z samochodem za pośrednic-
twem tabletu. Oczywiście trasa pojazdu jest 
dobrana tak, aby jak najwygodniej, szyb-
ko i  bez strat energii dostarczyć i  odebrać 
wszystkie przewidziane przesyłki. 

Wszystkie wspomniane pojazdy ZF są 
autonomiczne na poziomie 4. Jest to tzw. 
automatyzacja wysokiego poziomu, gdy 
w  większości wypadków samochód poru-
sza się samodzielnie, a tylko w szczególnych 
sytuacjach człowiek zostanie poproszony 
o przejęcie kontroli. 

ZF zawiązał joint venture e.GO Moove 
GmbH, które zamierza rozpocząć produk-
cję miejskich pojazdów autonomicznych do 
przewozu ludzi i ładunków w 2019 r. Pojazd 
będzie produkowany w  Akwizgranie, a  ZF 
wyposaży go w  elektryczny układ napędo-
wy, kierowniczy, hamulcowy oraz czujniki 
i centralny komputer ProAI umożliwiający 
autonomiczną jazdę. Początkowy popyt na 
te pojazdy jest szacowany na kilkadziesiąt 
tysięcy sztuk rocznie, a w ciągu 5–7 lat ma 
dojść do miliona sztuk. 

System kontroli ruchu

Bosch dostarcza do pojazdów układy kie-
rownicze nadzorowane elektronicznie, które 
wspierają działanie systemu utrzymującego 
pojazd na pasie ruchu. Ponadto produkuje 
kamery i czujniki redukujące „martwe pole”, 

przydatne szczególnie w  ciężarówkach 
miejskich. Miejsce na automatyzację ruchu 
ciężkich pojazdów widzi przede wszystkim 
w  Stanach Zjednoczonych. Jak podaje, co 
dziesiąta amerykańska ciężarówka długody-
stansowa pokonuje regularnie tę samą trasę. 
W obliczu braku kierowców, który dotknął 
USA tak samo, jak Europę, sensowne wy-
daje się realizowanie wahadłowych przewo-
zów ciężarówkami autonomicznymi. Szcze-
gólnie, że planując trasę, można uwzględnić 
punkt pośredni, gdzie ładunek zostanie 
częściowo rozładowany albo uzupełniony. 
Bosch zaznacza, że do działania autono-
micznej ciężarówki długodystansowej ko-
nieczne jest 1000-krotne zwielokrotnienie 
mocy obliczeniowej komputera pokłado-
wego. Na potrzeby regularnych przewozów 
przewiduje również konieczność utworze-
nia centrum kontroli działającego podob-
nie, jak centrum kontroli lotów. 

Bosch angażuje się również w prace nad 
zintegrowanymi konwojami i  rozwija sys-
tem odpowiedzialny za wymianę danych 
między pojazdami. Testy prototypów roz-
pocznie w 2019 r. 

przemyślane zakupy

Ogólne założenia rozwoju autonomicz-
nych pojazdów wg Boscha nie wykraczają 
poza schemat, utarty na przestrzeni ostat-
nich kilku lat. Imponuje za to aktywność 
firmy w  poszukiwaniu szczegółowych roz-
wiązań przybliżających dużymi krokami 
wizję samodzielnych pojazdów. Przykła-
dem „connected horizon”, czyli „łączność 
z  horyzontem”. Jest to rozwinięcie monto-
wanych już seryjnie systemów nawigacyj-
nych uwzględniających sytuację na drodze, 
układów rozpoznających znaki, a poniekąd 

Autonomiczna, elektryczna furgonetka ZF. Kurier może z niej wysiąść w najwygodniejszym punkcie, a pojazd 
sam znajdzie miejsce do zaparkowania. Potem można do niego dojść lub wezwać w dowolne miejsce w okolicy. 
Na rysunku widoczny jest elektryczny układ napędowy, kierowniczy, czujniki oraz jednostka sterująca ProAI. 
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również przewidującego tempomatu. Sys-
tem idzie o krok dalej w integracji ich dzia-
łania i reagowaniu na bieżące zmiany w ru-
chu. Posługuje się danymi klasyfikowanymi  
wg stopnia podatności na zmiany. Przy-
kładowo mapa z  ukształtowaniem terenu 
i  przebiegiem drogi jest w  zdecydowanej 
większości przypadków niezmienna, nie-
które ograniczenia prędkości również. Inne 
pojawiają się okresowo np. w związku z ro-
botami drogowymi. Stosunkowo najczęściej 
warunki jazdy zmieniają się w  zależności 
od pogody i  natężenia ruchu. Gromadząc 
w „chmurze” dane z wielu pojazdów, Bosch 
może zapewnić każdemu z nich najbardziej 
aktualne informacje, a komputer pokładowy 
dostosuje do nich zachowanie samochodu 
i np. automatycznie wyhamuje przed zakrę-
tem, za którym rozpoczyna się niewidocz-
ny zator. System można powiązać z innymi 
funkcjami samochodu, np. automatycznymi 
światłami, także doświetlającymi zakręt czy 
pokładowymi systemami zarządzania ener-
gią, co ma duże znaczenie w samochodach 
elektrycznych. 

W  lipcu 2018 r. korporacyjny fundusz 
inwestycyjny Robert Bosch Venture Capital 
GmbH (RBVC) ogłosił wykupienie udzia-
łów w kanadyjskim start-upie AIRY3D Inc. 
Opracował on platformę DepthIQ służącą 
do realistycznego odwzorowywania trój-
wymiarowych obiektów za pomocą poje-
dynczego czujnika, uwzględniającego trzy 
wymiary. W  sierpniu RBVC zainwestował 
w  kalifornijską DeepMap Inc., która opra-
cowała metodę tworzenia dokładnych map 
HD (High Definition) przez oprogramowa-
nie zainstalowane w samochodzie. Stanowią 
one trójwymiarową rekonstrukcję otocze-
nia, która jest stale aktualizowana. 

Równocześnie Bosch opracował bardzo 
dokładną metodę lokalizacji pojazdów, 
wykorzystującą odbiornik sygnału GNSS 
(Global Navigation Satellite System), czyli 

tworzony właśnie ogólnoświatowy, cywilny 
system nawigacji. W porównaniu z GPS sys-
tem GNSS zwielokrotnia źródła informacji 
o położeniu obiektu i zapewnia nieprzerwa-
ny strumień danych wraz z nadzorem nad 
ich jakością. 

Siedmiuset wspaniałych

Continental, który również dostarcza 
komponenty stanowiące wstęp do jazdy au-
tonomicznej zamierza do 2021 r. zwiększyć 
do 700 liczbę specjalistów zajmujących się 
sztuczną inteligencją (Artificial Intelligence 
– AI). Jazdę autonomiczną traktuje bardzo 
szeroko, a  w  2017 na targach Agrotechni-
ca w  Hanowerze mówił o  nadzorowanych 
przez system telematyczny, samodzielnych 
maszynach rolniczych. Firma opracowała 
również układ Valet Parking, który automa-
tycznie parkuje samochód, gdy właściciel 
zmierza już w  kierunku recepcji hotelowej 
czy stolika w restauracji. Do tej pory było to 
zajęciem parkingowych. 

Niemniej czołowym projektem firmy 
w  tym zakresie jest obecnie CUbE (Con-
tinental Urban Mobility Experience), czy-
li miejska, wieloosobowa autonomiczna 
„taksówka”, którą przywołuje się za pomocą 
aplikacji na telefon. Można ją było oglądać 
w tym roku na IAA, natomiast po raz pierw-
szy zaprezentowano ją w 2017 r. Jest ekspe-
rymentalnym pojazdem, który za pomocą 
kamer i radarów oraz komunikacji z innymi 
pojazdami i  infrastrukturą (vehicle-to-X) 
np. sygnalizatorami świetlnymi „orientuje 
się” w  otoczeniu i  porusza w  nim zgodnie 
z  ukutą przez Continental zasadą Sense-
PlanAct (w  wolnym tłumaczeniu: rozpo-
znaj – zaplanuj – zadziałaj). W  niedalekiej 
przyszłości firma planuje wprowadzenie 
czujników laserowych (LiDAR), wykorzy-
stujących światło lasera zamiast mikrofal 
jak typowy radar, a  w  związku z  tym cha-
rakteryzujących się wysoką rozdzielczością. 

Podobnie jak Bosch firma pracuje nad 
cyfrowym, aktualizowanym na bieżąco ho-
ryzontem (eHorizon) oraz dokładnymi ma-

CUbE firmy Continental na IAA 2018,  
czyli zrównoważona mobilność, autonomia  
i współdzielenie. Problemy stare, słow- 
nictwo i rozwiązania (prawie) nowe. 

Kamera MFC 500 firmy Continental zapewnia obraz  
o wysokiej rozdzielczości tak w dzień, jak i nocą. Może 
być przydatna w kierowaniu pojazdami autonomicznymi 
oraz tworzeniu cyfrowych map otoczenia. 

Bosch przystąpi do testów zintegrowanych 
konwojów w 2019 r. Nawet tak prosta z pozoru 
forma autonomii pojazdów, wymaga rozwiązania 
licznych problemów, przede wszystkim  
z bezpiecznym przesyłaniem i szybkim 
przetwarzaniem dużych pakietów danych. 

Sposobem na przyspieszenie wdrażania nowych 
rozwiązań jest tworzenie i wspieranie start-upów oraz 
poszukiwanie partnerów wśród specjalistów. Kapsuła 
e.Go firmy ZF ma być produkowana od 2019 r.  
w Akwizgranie. Zajmie się tym joint venture e.GO 
Moove GmbH, w którym udziały ma ZF. 

Bosch widzi szansę dla autono- 
micznych zestawów w pierwszym 
rzędzie w przewozach wahadłowych 
na terenie USA, gdzie poza okolicami 
dużych miast, ruch jest względnie 
spokojny. 
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pami, tworzonymi przy udziale czujników, 
w jakie wyposażony jest samochód. 

nie odwracaj się

Mając na uwadze nie tylko przyszły roz-
wój, ale bieżący zysk, wspomniane firmy 
zaprezentowały na IAA gotowe rozwiąza-
nia dla pojazdów pozostających póki co 
w  rękach kierowców. Są to znane systemy 
wspomagające jazdę, utrzymujące pojazdy 
na pasie ruchu, hamujące przed przeszkodą 
czy monitorujące otoczenie, głównie obsza-
ry niewidoczne w lusterkach wstecznych. 

Nowością, która doczekała się praktycz-
nego zastosowania w  nowym Mercedesie 
Actrosie są kamery z monitorami zastępu-
jące lusterka wsteczne. Daimlerowi dostar-
cza je niemiecka firma Mekra Lang jako 
Digital VisionSystem (DVS), ale w  Hano-
werze analogiczne rozwiązanie MirrorEye 
zaprezentował amerykański Stoneridge. 
Uzupełnieniem MirrorEye jest tablica roz-
dzielcza Fully Configurable Dashboard 

FCD4, wykorzystująca łączność i rozszerzo-
ną rzeczywistość. Tablica jest interaktywna 
i  współdziała z  kierowcą, ułatwiając mu 
prowadzenie. Cały zestaw nowinek Stone-
ridge’a  był prezentowany w  przygotowanej 
na IAA ciężarówce Innovation Truck, któ-
ra nawiasem mówiąc, bazowała na DAF-ie, 
podobnie jak autonomiczna ciężarówka ZF 
ustawiająca BDF-y. MirrorEye był również 
jednym z  elementów super-wydajnego ze-
stawu dalekobieżnego Straship stworzonego 
wspólnie z  firmami Shell Lubricants oraz 
AirFlow Truck Company w  czerwcu 2018. 
Zbadano, że Starship zużywa o 28,4% mniej 
paliwa niż typowy, amerykański zestaw, 
co w  praktyce oznacza spalanie na pozio-
mie 26,3 l/100 km. Ten doskonały, również 
w  europejskich warunkach wynik, po- 
jazd zawdzięczał głównie opływowej syl-
wetce, której uzyskanie ułatwiły „lusterka” 
MirrorEye. 

Tegoroczną nowością ZF jest Sound.AI, 
czyli system wspomagający słyszenie. Wy-
chwytuje on z otoczenia dźwięk syreny po-
jazdu uprzywilejowanego i informuje o nim 
kierowcę. Ponadto stosownie do miejsca, 
z  którego zbliża się samochód na sygnale, 
pokazuje kierowcy na ekranie, co powinien 
zrobić, aby ułatwić przejazd. Czyli np. skrę-
cić w  prawo. Sound.AI można uwrażliwić 
również na inne dźwięki, np. dźwiękowe 
sygnały ostrzegawcze używane przez pracu-
jące maszyny czy urządzenia przemysłowe. 

Chińczycy nie mogą się doczekać

Jak widać na przykładzie kamer zastę-
pujących lusterka i  Sound.AI, systemy 
elektroniczne w  pojazdach wciąż rozwi-
jają się dwutorowo. Niektóre sprawdzają 
się wyłącznie jako pomocnicy człowieka, 
inne mogą uniezależnić samochód od jego 
wpływu. Jest to odzwierciedleniem nie tyl-
ko aktualnego poziomu rozwoju pojazdów, 

ale również niejednoznacznego stosunku 
użytkowników pojazdów do jazdy autono-
micznej. 

Bosch oraz firma zajmująca się bada-
niem opinii publicznej Innofact AG prze-
prowadziły w Niemczech ankietę, z której 
wynika, że 40% badanych chce, aby cięża-
rówki nadal były prowadzone przez ludzi. 
Jednocześnie 37% zgadza się, że mogłyby 
poruszać się autonomicznie, ale tylko oko-
ło 25% bardziej ufa pojazdom autonomicz-
nym niż kierowanym ludzką ręką. Z kolei 
Continental w  swoim „Studium mobil-
ności 2018” (Continental Mobility Study 
2018) odnotował, że odsetek osób powąt-
piewających w  skuteczność systemów au-
tonomicznej jazdy wzrósł z  48% do 57% 
w  ciągu minionych 5 lat, co ma związek 
z  głośnymi wypadkami z  udziałem Tesli. 
Jednocześnie 2/3 nie miałoby nic przeciw-
ko temu, aby samochód poruszał się sa-
modzielnie w  korkach czy na zwężeniach 
związanych z  robotami drogowymi. Poło-
wa badanych uważa, że jazda autonomicz-
na może przyczynić się do ograniczenia 
liczby groźnych wypadków, a  52% Niem-
ców i  aż 89% Chińczyków jest podekscy-
towanych perspektywą przemieszczania się 
samochodem, którym nie trzeba kierować. 

Można by rzec „na dwoje babka wró-
żyła”, ale bardziej prawdopodobne jest, że 
pojazdy autonomiczne, zwłaszcza użytko-
we, będą zakorzeniać się w  naszej rzeczy-
wistości. Wielu prywatnych użytkowników 
samochodów chętnie pewnie zrezygnuje 
z  prowadzenia w  otoczeniu najeżonym in-
nymi pojazdami i ograniczeniami prędkości 
strzeżonymi przez fotoradary, a przewoźni-
cy odzyskają dzięki autonomicznym pojaz-
dom czas tracony na obowiązkowe dla kie-
rowców przerwy. ▐

michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Ganiec,  

Bosch, Continental, ZF

MirrorEye firmy Stoneridge zamontowany we Freightlinerze Cascadia. Amerykanie 
znów zainteresowali się aerodynamiką, tym razem nie tyle jako „trendem dizajnerskim”, 
ale metodą oszczędzania zużycia energii. Małe kamery zamiast wielkich lusterek są 
doskonałym uzupełnieniem opływowej sylwetki. 

Kamery i ekrany zastępujące lusterka wsteczne  
jako pierwszy wprowadził Mercedes  
w zmodernizowanym Actrosie. Dostawcą systemu 
jest niemiecka firma Mekra Lang. 

Robert Bosch Venture Capital GmbH zainwestował 
w kalifornijską DeepMap Inc., która opracowała 
metodę tworzenia map o wysokiej rozdzielczości 
przez oprogramowanie samochodu. Dokładnie 
odwzorowują otoczenie i można je stale 
aktualizować. 
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 enault Trucks swoje centrum adaptacyjne  
 ulokowało w fabryce w Bourg-en-Bresse. 
 Powstał tam specjalistyczny warsztat,  

w którym używane pojazdy są dokładnie oglą-
dane i kwalifikowane bądź nie do dalszych prac 
modernizacyjnych. Przystosowaniu do nowych 
zadań poddawane są ciężarówki mające mniej 
niż 5 lat. Najczęściej kwalifikowane są pojazdy 
2-, 3-letnie z przebiegiem do 350 tys. km. Cią-
gniki są dostosowywane do pracy w lekkim te-
renie bądź przerabiane na podwozia.

„Warsztat konwersji umożliwia nam do-
stosowanie ciężarówek do potrzeb naszych 
klientów. Zapewnia elastyczność, której po-
trzebujemy, aby szybko i  skutecznie spełnić 
ich wymagania” – podkreśla Emmanuel Du-
perray, senior vice president odpowiedzialny 
za ciężarówki używane w Renault Trucks.

W  ten sposób Renault Trucks nie tylko 
chce zagospodarować nadwyżkę używanych 
ciągników, ale również uzupełnić niedobory 
szeroko rozumianych pojazdów dystrybucyj-
nych na europejskim rynku. Pojazdy opusz-
czające bramy zakładów w  Bourg-en-Bresse 
mogą również zostać dostosowane do wyma-
gań klientów z Afryki czy Bliskiego Wschodu, 
wówczas trzeba zastosować silnik spełniający 
niższe normy ekologiczne.

Warsztat konwersji korzysta z  metod pro-
dukcji i  doświadczenia Renault Trucks, za-

pewniając w ten sposób wysoką jakość i nie-
zawodność modernizowanych pojazdów. 
Powstają dwa modele używanych ciężarówek: 
T P-Road i T X-Road. Każdy pojazd wymaga 
około 30 godzin, aby zmienić swoją „tożsa-
mość”. Koszt przeróbek w zależności od skali 
mieści się w przedziale od 5 do 15 tys. euro.

Zmodernizowany pojazd jest odpowiedzią 
na specyficzne wymagania klientów poszuku-
jących samochodów wprawdzie używanych, 

ale o  wysokiej jakości, potwierdzonej certy-
fikatem. Zanim używany ciągnik zostanie za-
kwalifikowany do przeróbki, wykwalifikowa-
ni technicy sprawdzają w  nim 200 punktów 
kontrolnych. Szczegółowe badanie każdego 
egzemplarza przeprowadza biuro projektowe 
i inżynierowie ds. jakości. Proces produkcyjny 
i kontrola jakości muszą spełniać takie same 
rygorystyczne normy, jak te stosowane przy 
produkcji nowych pojazdów. 

Z szosy w piach

Od ponad roku w  zakładach w  Bourg-en-
-Bresse z  ciągników długodystansowych po-
wstają ciągniki dostosowane do ciężkiej dys-
trybucji T X-Road 460. W  takich pojazdach 
montowane są stalowe zderzaki, uniwersalne 
opony 315/80, wzmocnione stopnie wejściowe, 
wzmocnione siodło oraz osłony reflektorów. 
Zwiększany jest również o 60 mm prześwit. 

Transformers
renault trucks znalazło sposób na nadmiar używanych 
ciągników siodłowych. w zakładach w Bourg-en-Bresse 
przechodzą generalny przegląd i otrzymują szansę  
na zupełnie nowe życie.

Skrzynia biegów po i przed regeneracją. W tym wypadku liczy się nie tylko o 50% niższa cena, 
ale również mniejsze zanieczyszczenie środowiska czy zużycie energii. Szczególnie w przypadku 
pojazdów używanych to godna rozważenia propozycja. 

Przerobienie jednego pojazdu trwa ok. 30 godzin. Jednak zanim trafi do warsztatu,  
musi przejść dokładny przegląd. Lista obejmuje 200 punktów kontrolnych.
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Renault Trucks T X-Road jest wyposażany 
w  11-litrowy silnik Euro 6 o  mocy 460 KM. 
Dostępny jest w  konfiguracji osi 4×2. Wy-
dajność zautomatyzowanej skrzyni biegów 
Optidriver zwiększa się dzięki dodaniu trybu 
off-road oraz „ręcznego gazu”, który pozwala 
utrzymywać stałe obroty silnika w każdej sy-
tuacji. Jest to rozwiązanie charakterystyczne 
dla Renault Trucks, zapobiega skutkom mi-
mowolnego zdjęcia nogi z gazu na wertepach, 
co niekiedy grozi ugrzęźnięciem. Do nowych 
warunków pracy dopasowywane jest również 
oprogramowanie silnika. Czasami skrzynia 
biegów poddawana jest też regeneracji i doda-
wany jest retarder oraz blokada tylnego mostu.

Z międzynarodówki do miasta

Nowością są używane ciągniki Renault 
Trucks, które mogą być przekształcane 
w podwozia. W celu przeprowadzenia takiej 
konwersji trzeba usunąć kabinę, układ napę-
dowy i  zawieszenie. Następnie wymienia się 
podłużnice ramy, aby otrzymać pojazd o roz-
stawie osi, który zamówił klient. W ten sposób 
powstaje solidna konstrukcja dostosowana do 
nowej zabudowy i nowych zadań.

Renault Trucks T P-Road jest teraz dostęp-
ne z napędem 4×2 i trzema różnymi rozstawa-
mi osi (5600, 6000 i 6500 mm). 

Podobnie jak w  przypadku X-Road na 
przerobione pojazdy używane udzielana jest 
gwarancja na rok lub 120 tys. km. Obejmuje 
ona wszystkie elementy układu napędowego 
(silnik, skrzynię biegów i mosty).

Pierwsze Renault Trucks T X-Road trafiły 
na rynek w Europie w październiku 2017 r. Do 
końca 2017 r. powstało 200 takich pojazdów. 
W tym roku z fabryki ma wyjechać w sumie 
400 egzemplarzy przerobionych ciężarówek 
używanych. A w przyszłym roku 800. Zakłada 

się, że 10% pojazdów używanych wracających 
z powrotem do producenta, będzie poddawa-
nych konwersji. 

on-line

Aby ułatwić zakup używanego pojazdu, Re-
nault Trucks uruchamia stronę internetową 
z  listą używanych samochodów ciężarowych 
dostępnych w Europie. Kolejnym krokiem bę-
dzie sklep internetowy, który ma zacząć dzia-
łać w 2020 roku.

Już teraz można zalogować się na stronie: 
www.used-renault-trucks.com i  przeglądać 
katalog używanych samochodów. Ciężarówki 
można wyszukiwać, określając konfigurację 
pojazdu, cenę lub przebieg. Każdy pojazd ma 
swoją specyfikację ze wskazaniem miejsca po-
stoju i  danymi kontaktowymi punktu sprze-
daży Renault Trucks.

Pojazdy Renault Trucks oznaczone etykietą 
„Selection” mają homologację Renault Trucks 
i są dostarczane z całym pakietem rozwiązań. 
On-line są również dostępne modele Renault 
Trucks X-Road. 

60% mniej zanieczyszczeń

Drugie życie ciężarówki to oszczędność 
energii i zasobów. Ale również wykorzystanie 
zregenerowanych części. eXchange Renault 
Trucks to części zamienne, które zostały od-
nowione i spełniają najbardziej rygorystycz-
ne standardy niezawodności, bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska. To dobre rozwiązanie, 
gdy zależy nam na utrzymaniu optymalnej 
wydajności pojazdu przy jednoczesnym kon-
trolowaniu kosztów obsługi.

Atutem jest ich cena. Silnik czy skrzynię 
biegów można wymienić na zregenerowane, 
płacąc nawet o 50% mniej niż za nowe.

Warto podkreślić, że części zamienne po 
fabrycznej regeneracji zapewniają podobne 
osiągi jak nowe. „Dzięki regeneracji części, 
Renault Trucks może zagwarantować swo-
im klientom wysoką wydajność pojazdów, 
bez względu na ich wiek, po godziwej cenie  
– proporcjonalnej do wartości pojazdu”  
– wyjaśnia Mete Buyukakinci, dyrektor ds. 
projektu regeneracji w Renault Trucks.

W  wersji eXchange dostępne są różne 
komponenty, takie jak: silnik i  skrzynia bie-
gów, układy hamulcowe, sprzęgła, obwody 
elektryczne i elektroniczne, układy kierowni-
cze i  zawieszenia oraz układy chłodzenia do 
wszystkich pojazdów Renault Trucks. Podob-
nie jak nowe części, produkty z gamy Renault 
Trucks eXchange są objęte 2-letnią gwarancją.

Regenerowane części zamienne są nie tylko 
ekonomiczne, ale również przyjazne dla śro-
dowiska, ponieważ na ich regenerację zużywa 
się tylko 10% energii potrzebnej do wyprodu-
kowania nowej części.

Przykładowo silniki i  skrzynie biegów są 
regenerowane w  zakładach w  Limoges. Re-
generację rozpoczyna się od wyczyszczenia 
i odtłuszczenia. Wszystkie środki wykorzysty-
wane w procesie oczyszczania są odzyskiwane, 
poddawane recyklingowi i  ponownie wyko-
rzystywane. W procesie regeneracji redukowa-
na jest też emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Ogólny wpływ na środowisko wytworze-
nia odnowionej części jest do 60% niższy niż 
w przypadku nowej części.

Nowy pojazd to nie zawsze optymalny wybór. 
Ale używany specjalistyczny to rzadkość. Dzięki 
projektowi Renault Trucks można mieć używa-
ny samochód ciężarowy dostosowany do warun-
ków użytkowania, po generalnym przeglądzie 
i na gwarancji. Propozycja godna rozważenia. ▐

Katarzyna dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Używanych ciągników do zastosowań w transporcie długodystansowym jest w bród, natomiast brakuje 
takich, które sprawdzą się w ciężkich zadaniach. Rozwiązaniem ma być Renault Trucks T X-Road.

P-Road to odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku 
pojazdów używanych na podwozia dystrybucyjne. 
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ryła auta została zachowana. Światła 
z tyłu zmieniono na trochę nowocze-
śniejsze, ale niezbyt ekstrawaganckie. 

Wrażenie robi wysunięty przód samochodu 
z  bardzo nowoczesnym designem świateł 
i grilla, nawiązującym do obecnej stylistyki 
Mercedesów. Gdy tylko zajrzymy do środka, 
zobaczymy wielki ekran, który jakby wypeł-
niał pół kabiny. Nowy system multimedial-
ny trafił tu przed większością osobówek. 
Dostawczak Mercedesa wygląda jakby trafił 
do nas z przyszłości. 

trója za wykonanie

W kabinie Sprintera jest wygodnie, a prze-
strzeni jest wystarczająco. Nowoczesność 
bije po oczach, używając do tego wielkiego 
ekranu pośrodku i nowoczesnych grafik pre-
zentujących dane na wyświetlaczu między 
zegarami. Poza tym poprawiono znacznie 
ergonomię korzystania z centrum multime-
dialnego, które w poprzednim wcieleniu było 
już trochę przestarzałe. Pod ręką mamy kilka 

schowków, ale widać, że projektan-
ci bardziej nastawili się na estetykę 
niż funkcjonalność. Standardowo 
znajdziemy miejsce na drobiazgi 
w  kieszeniach drzwi, nad gło-
wą kierowcy i  pasażera oraz pod 
przednią szybą w  postaci trzech 
zamykanych schowków. Niestety, 
te ostatnie nie należą do zbyt do-
brze wykonanych, bo w testowym 
egzemplarzu konstrukcja zamka 
była już mocno zmęczona, ciężko 
było domknąć klapkę i  potrafiła 
się otworzyć na wybojach. Po nie-
spełna 20 000 km i nawet katowa-
niu schowków przez dziennikarzy, 
coś takiego nie powinno mieć 
miejsca. Brakuje też wygodnego 
miejsca na dokumenty. Większe 
rzeczy z  powodzeniem upchnie-
my do typowych skrytek pod sie-
dzeniem. W tym miejscu mam wątpliwości 
co do trwałości plastikowych zawiasów, na 
których zawieszona jest kanapa, bo wydają 

Wnętrze Sprintera wygląda bardzo 
dobrze. Wskaźniki są czytelne, 

a tablica rozdzielcza ładnie 
zaprojektowana. Zabrakło jedynie 
schowków w okolicy kierownicy. 

nowoczesny
na wskroś

nowy Sprinter robi  
ogromne wrażenie.  
Jest jeszcze rzadko 
widywany na ulicach,  
więc spotkanie  
z nim piorunuje. 

mercedes-Benz Sprinter 316 CdI rwd
 
Dmc (kg) ........................................................................3500 
Masa własna (kg) ..........................................................2477 
Ładowność (kg) .............................................................1023 
Objętość ładowni (m3) ....................................................... 14 
Długość ładowni (mm) ...................................................4307 
Szer. ładowni/szer. między nadkolami (mm) ........1787/1350 
Użyteczna wysokość ładowni (mm) ..............................2009 
Wysokość progu nad jezdnią (mm) .................................621 
Drzwi boczne wys./szer. (mm) .............................1818/1260 
Drzwi tylne wys./szer. (mm) .................................1846/1555 
Rozstaw osi (mm) ..........................................................4325 
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............6967/2616/2175 
Średnica zawracania (m) ................................................14,4 
Liczba miejsc ....................................................................... 3 
Silnik 2.2 CDI 
Liczba cylindrów .................................................................. 4 
Pojemność (cm3) ...........................................................2143 
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................163/120/3800 
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) ........380/1400÷2400 
Typ skrzyni/liczba biegów ................................... manulana/6 
Śr. zużycie paliwa* miasto/poza miastem (l/100 km) ... 8,7/7,2 
Pojemność zbiornika paliwa (l) ..........................................93 
Cena netto wersji podstawowej (zł) ............................84 330 
Cena netto wersji testowej (zł) .................................179 139 

się po prostu liche i mają trochę za dużo luzu. 
Kanapa nie jest podzielona, a  schowek tak, 
mamy więc sytuację odwrotną niż w Crafte-
rze (piszemy o nim w tym wydaniu). Pasażer 
musi zejść z kanapy, aby dało się ją otworzyć 
i nie włożymy niczego dłuższego niż długość 
połowy kanapy. 

#Hej mercedes

Główny ekran jest w  zasadzie pod ręką, 
mimo że nadal jest umiejscowiony centralnie 
w kabinie. Nie trzeba specjalnie się wychylać 
z  miejsca kierowcy, aby czegoś dosięgnąć. 
Kilka metod sterowania funkcjami samocho-
du pozwala każdemu używać Sprintera tak, 
jak lubi najbardziej. Jeśli ktoś chce poczuć 
kliknięcie przycisku „fizycznego”, to ma taką 

Zeskanuj kod 
i zobacz film

* wg danych producenta

www.truck-van.pl
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Wesołych świąt 
Frohe Weihnachten

Merry Christmas

Wesołych świąt 
Frohe Weihnachten

Merry Christmas

Suer Polska Sp. z o.o. 
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
64-000 Kościan www.suer.pl

możliwość, jeśli komuś najłatwiej po prostu 
dotknąć na ekranie tego co chce włączyć – to 
też może to zrobić. Dla większych gadżecia-
rzy są i inne metody. Sprinter ma panel doty-
kowy na kierownicy do obsługi tylko dużego 
ekranu, mamy więc kontrolę nad wszystkim 
bez zdejmowania rąk z  „fajery”, a  ponadto 
możemy porozmawiać ze Sprinterem i  wy-
brać interesującą nas funkcję głosowo. Ja 
jestem zachwycony taką strategią, bo w Mer-
cedesie każdy się odnajdzie i skorzysta z jego 
pomocnych funkcji. Jest to bardzo przyjazny 
użytkownikowi samochód, do którego nie 
trzeba się długo przyzwyczajać. 

Wybieranie głosowe, mimo dużej precyzji 
jak na tego typu systemy, nie jest pozbawio-
ne wad, więc nie zawsze usłyszy, o co pro-
simy. Głosowi asystenci muszą się jeszcze 
rozwinąć, aby byli naprawdę użyteczni, ale 
mimo to system Mercedesa bije inne na gło-
wę i  jest dostępny w  języku polskim. Cza-
sem tylko daje się we znaki nadgorliwość 
asystentki i  zdarza się, że system wyłapie 
z  rozmowy w  kabinie słowo „Mercedes”  
– dopytuje wówczas, w czym może pomóc. 

Zwinny jak Sprinter

Sprinter zachował swoje najmocniejsze 
cechy, co widać w  czasie jazdy. Prowadzi 
się bardzo dobrze zarówno w  mieście, jak 
i w trasie. Pomimo braku pneumatycznego 
fotela w  testowanym egzemplarzu, dłuższy 
pobyt za kierownicą nie męczy. Mercedes 
zachował swoją zwrotność i  nadal moż-
na nim dokonywać prawie niemożliwych 

manewrów w  mieście. Dla maksymalnej 
precyzji, można skorzystać z  kamer 360, 
które pozwalają dojechać przodem i  tyłem 
do przeszkód. Jedynym mankamentem jest 
lekko „hacząca” manualna skrzynia biegów, 

której dość często używa się w terenie zabu-
dowanym. W  mieście podczas porannego 
szczytu Mercedes zadowolił się 10,2 l oleju 
napędowego na 100 km. 

Zamykane schowki pod przednią szybą są pojemne i funkcjonalne, ale trudno z nich skorzystać 
podczas jazdy. Środkowy schowek jest elektrycznym centrum Mercedesa. Zawiera gniazdo 12 V, 
ładowarkę indukcyjną oraz 3 gniazdka USB C, do których na tę chwilę większość użytkowników 
potrzebuje przejściówki do USB A. Sprinter nieco za daleko wybiegł w przyszłość.

Kamery 360O umożliwiają podgląd 
całego otoczenia Sprintera. 

Duży kolorowy wyświetlacz między zegarami prezentuje 
wszystkie informacje w atrakcyjny i czytelny sposób. 

www.truck-van.pl doSTAWCZETest



W długim Sprinterze 
niezwykle pomocna 
jest kamera cofania, 
która dzięki wysokiemu 
położeniu skutecznie 
pokazuje świat za 
samochodem. Stopień 
pomaga załadować 
towar, a wejdzie go  
dużo, bo dysponujemy 
prawie 7 m2 powierzchni  
i 14 m3 objętości. 

Poza miastem i  na autostradzie Sprinter 
sprawuje się wyśmienicie. W  tych warun-
kach jego rozmiary są pomijalne, nie licząc 
oporu czołowego, który przypomina o sobie 
zwiększoną konsumpcją paliwa powyżej  
100 km/h. Wyświetlacz między zegarami 
dostarcza wszystkich niezbędnych informa-
cji z dużego ekranu w okrojonej wersji oraz 
danych dotyczących spalania i samego samo-
chodu w  bardzo atrakcyjnej i  nowoczesnej 
formie. Eco porady są ciekawie zaprezento-
wane, a do tego możemy zbierać punkty za 
ECO jazdę. Niby nic nie znacząca funkcja, 
ale ściganie się z  samym sobą nawet z  nu-
dów jest w tym przypadku korzystne i może 
wyrobić nowe nawyki u kierowców lub do-
szlifować już posiadane umiejętności. Sam 
system nie jest nachalny, więc nie zniechęca 
do siebie, jak czasem bywa z eco-poradami. 

Podczas połykania kilometrów na au-
tostradzie możemy bardzo precyzyjnie 
ustawić tempomat, ponieważ pojedyncze 
kliknięcie przełącznika dodaje 1 km/h, 
a  podwójne 10 km/h – znowu niby drob-
nostka, ale jest to kolejna rzecz, która jest 
dostosowana do kierowcy. 

Podczas testów doświadczyliśmy działa-
nia systemu niezamierzonej zmiany pasa 

ruchu, który przyhamowuje samochód 
po przekroczeniu linii. Ostatecznie wolę 
system VW, który najpierw sam skręci 
kierownicą i  utrzymuje pas ruchu. Ha-
mowanie było co prawda „z  wyczuciem”, 
nie doprowadzi więc chyba do poślizgu 
czy niebezpiecznej sytuacji, ale potrafi za-
skoczyć kierowcę nadgorliwością podczas 
normalnej jazdy. 

Jadąc, nie skorzystamy niestety z  ze-
wnętrznych urządzeń, chyba że zaopatrzy-
my się w  płaskie kable do ładowarek, bo 
schowek z  gniazdkami nie został wypo-
sażony w  odpowiednie wycięcie w  pokry-
wie. Telefon można naładować za pomocą 
ładowarki indukcyjnej, a  samochód prze-
chwyci większość jego funkcji i  wyświetli 
je na dużym ekranie, więc może pozostać 
zamknięty, o ile mamy w nim taką funkcję. 
Na szczęście wbudowana nawigacja działa 
doskonale i być może nie będzie konieczno-
ści korzystania z innej, bo ta też wie, gdzie 
są korki i błyskawicznie przelicza trasę, aby-
śmy dojechali do celu możliwie najszybszą 
drogą. 

Zużycie paliwa poza miastem wyniosło 
podczas testów 8,5 l/100 km, a podczas jaz-
dy autostradą 9,8 l/100 km. 

na 5… palet

Testowaliśmy wersję długą z wysokim da-
chem, która imponowała przestrzenią ładun-
kową wynoszącą aż 14 m3. W tym rozmiarze 
Sprinter wyposażony jest w  napęd na tył, 
a  dostępny jest jeszcze napęd na wszystkie 
koła. Napęd na przód jest zarezerwowany 
dla mniejszych i  słabszych wersji, i  dobrze. 
Ładownia jest skonstruowana dość foremnie 
z małym garbem na ścianie grodziowej. Nad 
kabiną znajduje się bardzo przydatna półka 
na narzędzia, taśmy mocujące lub wszelkie 
inne mniejsze rzeczy, które nie mogą jechać 
luzem ani nie są potrzebne w kabinie. 

W  testowanym modelu oświetlenie znaj-
dowało się w  suficie i  na ścianach pod su-
fitem, zapewniając znakomitą widoczność 
podczas rozładunku w nocy. Mimo tylnego 
napędu, podłoga w  Sprinterze znajduje się 
621 mm nad ziemią, a wejście z  ładunkiem 
po stopniach nie przysparza większych pro-
blemów. Drzwi boczne otwierają się z łatwo-
ścią z zewnątrz i ze środka, ale nie mają też 
za dużo luzu, więc łatwo je otworzymy i za-
mkniemy oraz nie przytrzasną nas podczas 
wchodzenia. Tylne drzwi są także wykonane 
bez zarzutu, a dodatkowe bolce zapobiegają 
opuszczaniu się ich podczas wieloletniej eks-
ploatacji. Podłoga ma powierzchnię 6,9 m2 
i jest wyposażona w 12 uchwytów oraz dwie 
listwy do mocowania mniejszego ładunku. 

po swojemu

Rozstanie Mercedesa i Volkswagena wy-
szło wszystkim na dobre, bo oba dostawcza-
ki pokazują, że samochody użytkowe mogą 
czerpać garściami technologię znaną z oso-
bówek. Mercedes poszedł nawet dalej niż 
Volkswagen, montując system inforozryw-
ki wchodzący dopiero do gamy osobowej 
producenta. Design, ergonomia i  właści-
wości użytkowe Sprintera stoją na najwyż-
szym poziomie, a połykanie kilometrów to 
przyjemność. Szkoda tylko, że zaniedbano 
poziom wykonania niektórych elementów 
kabiny. Niemniej Sprinter po prostu robi 
wrażenie i przykuwa spojrzenia. ▐

damian dziewicki
Fot. D. Dziewicki

Zeskanuj kod 
i zobacz film

Większe rzeczy z powodzeniem schowamy pod siedzeniem dla pasażerów. Kanapa nie jest 
podzielona, natomiast schowek tak. Aby coś wyciągnąć ze środka, pasażer musi zejść z kanapy. 
Nie włożymy tam też dłuższych przedmiotów niż długość jednego siedziska.
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irma E100 opracowała jak dotąd kilka 
produktów działających online, któ-
re są stale udoskonalane i  rozszerzane 

o nowe funkcje. Najpowszechniejszym z nich 
jest osobiste konto, do którego dostęp otrzy-
muje każdy klient. Jest to inteligentny system 
pozwalający sprawnie zarządzać większą czę-
ścią wydatków, czyli opłatami za paliwo i dro-
gi. Strefa klienta udostępnia dane o  saldzie 
konta i  transakcjach, które są aktualizowane 
w  czasie rzeczywistym. Dzięki temu można 
na bieżąco kontrolować koszty i podejmować 
sprawne decyzje biznesowe. Od strony tech-
nicznej takie zarządzanie finansami odbywa 
się głównie przy pomocy filtrów do personali-
zacji kart. Opcja ta pozwala osobom decyzyj-
nym w firmie ustawiać własne reguły i limity 
na tankowanie dotyczące np. określonej licz-
by litrów, poszczególnych krajów czy stacji. 
Osobiste konto klienta ma również zakładkę 
z  fakturami, która jest szczególnie przydatna 
dla księgowych. Zawiera ona szczegółowe 
informacje dotyczące każdej wystawionej fak-
tury, a  także opcję wygodnych przypomnień 
o płatnościach.

Strefa klienta to rozwiązanie, które pozwala 
na całodobową samoobsługę swojej karty, bez 
konieczności kontaktu z pracownikiem firmy. 
Dzięki wykorzystaniu rozwiązania płatności 
przez Dotpay z wpłaconych środków można 
korzystać niemal od razu. Już w  przyszłym 
roku właściciel będzie miał możliwość uzu-
pełnienia salda z  dowolnego miejsca za  po-
mocą aplikacji mobilnej, która znajduje się 
obecnie w  końcowej fazie opracowywania. 

E100 stawia na cyfryzację usług
e100 wyróżnia się na tle konkurencji tym, że oferuje unikalną kartę paliwową  
łączącą Zachód ze wschodem. Firma pretenduje również do miana lidera we wdrażaniu  
innowacji technologicznych, które usprawniają codzienną pracę przewoźnikom.  
w swoich staraniach e100 pomyślało nie tylko o właścicielach firm transportowych,  
ale i kierowcach, księgowych i logistykach.

Grupą docelową produktu są właściciele firm 
korzystający z  telefonów w  systemie iOS. 
Aplikacja będzie swego rodzaju wersją „light” 
panelu klienta: umożliwi mobilne korzystanie 
z większości jego przydatnych funkcji.

E100 nie skupia swoich działań jedynie na 
właścicielach firm, ale myśli również o  kie-
rowcach. Ze względu na specyfikę pracy tej 
grupy aplikacja mobilna jest nieocenionym 
ułatwieniem. Firma wprowadziła do sklepu 
Google Play produkt tego typu działający 
w  systemie Android. Korzystając z  aplikacji, 
kierowca może na bieżąco sprawdzać liczbę 
dostępnych litrów z uwzględnieniem limitów 
nałożonych na tankowanie, a  także błyska-
wicznie skontaktować się z  gorącą linią lub 
„zameldować” swoją lokalizację przełożone-
mu. Jedną z  najbardziej przydatnych opcji 
jest interaktywna mapa stacji obsługi, dzięki 
której można sprawdzić ich lokalizację i opty-
malnie zaplanować trasę. W opracowaniu są 
też nowe funkcje mapy, z których będzie moż-
na korzystać już w przyszłym roku, takie jak 
np. wyszukiwanie punktów poboru opłat, ra-
darów, parkingów, myjni czy miejsc ważenia 
samochodów.

Na 2019 r. firma zaplanowała również 
wprowadzenie wielofunkcyjnej mapy interak-
tywnej jako osobnego produktu. Założeniem 
E100 było udostępnienie klientom komplek-
sowego narzędzia umożliwiającego dokładne 
obliczenie rentowności frachtu za pomocą 
przejrzystego i  przyjaznego interfejsu. Nowa 
mapa „podpowie” również, gdzie obowiązują 
zakazy wjazdów lub ograniczenia ruchu. Zo-

stanie również uzupełniona o panel powiado-
mień wysyłanych za pośrednictwem SMS-ów 
i  e-maili, a  także funkcjonalności dotyczące 
finansów i  transakcji oraz cyklu życia karty 
paliwowej.

Ostatnim wirtualnym produktem, który 
proponuje firmom transportowym E100, jest 
API. Rozwiązanie to jest dedykowane głów-
nie księgowym i pozwala na sprawne przeka-
zywanie danych w czasie rzeczywistym mię-
dzy serwerem E100 a systemem księgowym 
klienta. Dzięki temu do własnego systemu 
księgowego można w prosty i szybki sposób 
zaimportować transakcje za wybrany okres 
ze wszystkich kart jednocześnie. Korzystając 
z  interfejsu API, klient oszczędza czas, po-
nieważ nie musi każdorazowo logować się do 
strefy klienta.

Wszystkie rozwiązania online proponowa-
ne klientom przez E100 pozwalają skutecz-
nie oszczędzać – zarówno czas, jak i  środki. 
Firma koncentruje się obecnie na równocze-
snym nakierowaniu swoich usług na konsul-
ting w obszarze optymalizacji wydatków firm 
transportowych, a także na digitalizację całe-
go swojego portfolio. Emitent karty paliwowej 
chce umożliwić swoim klientom zawieranie 
wszystkich usług online, bez konieczności 
czekania na kontakt z konsultantem.

Jeśli interesuje Cię, jak wykorzystać pro-
dukty online do optymalizacji kosztów, skon-
taktuj się z przedstawicielem E100 pod nume-
rem telefonu: +48 58 500 2 200. ▐

monika ostrowska
Content marketing manager e100



testowym egzemplarzu kokpit robi 
dobre wrażenie na tle innych sa-
mochodów tego segmentu. Mamy 

typowe wyposażenie widywane we wszyst-
kich Volkswagenach, skórzaną kierownicę 
wielofunkcyjną oraz spory i  bardzo funk-
cjonalny ekran dotykowy. Od osobowych 
VW odróżnia go szarość plastiku, który 
wypełnia wnętrze. Estetycznie może to 
razić, ale daje dużą odporność na zabru-
dzenia i  uszkodzenia oraz pozwala łatwo 
doczyścić wnętrze po powrocie z  terenu 
budowy. Kanapa pasażerów została wy-
posażona w  typowy, wielki schowek, ale 
dzięki temu, że była dzielona, można było 
otworzyć połowę siedziska. Jest to ogrom-
ne ułatwienie, bo jeśli jedziemy z  jednym 
pasażerem to może on nam coś podać ze 
schowka, a nawet sam kierowca sięgnie do 
niego zza kierownicy. Oczywiście połowę 
siedziska łatwiej jest otworzyć jedną ręką 

niż całe podwójne. Dodatkowo środkowe 
oparcie jest składane, a  po złożeniu znaj-
dziemy uchwyty na kubki oraz stoliczek 
z gumką przytrzymującą dokumenty. 

Crafter ma sporo schowków. Mniejsze 
lub większe są wszędzie, gdzie udało się je 
wcisnąć. Wnętrze jest bardzo praktyczne. 
Prądu też nam nie zabraknie, bo VW wy-
posażony jest w  sporo gniazd 12 V, USB 
oraz 230 V. Ciekawostką było ogrzewanie 
postojowe, które można było uruchomić 
zdalnie za pomocą pilota, gdybyśmy sobie 
przypomnieli podczas porannej toalety, 
że chcemy wsiąść do nagrzanego samo-
chodu.

prawie autonomicznie

Testowany Crafter był średniej długości 
i to jest optymalny rozmiar tego typu samo-
chodów do jazdy po mieście – zabierzemy 

sporo towaru, ale także zachowamy zwrot-
ność na przyzwoitym poziomie. W  miej-
skiej dżungli i podczas dostaw w miejscach 
takich jak warszawskie blokowiska VW 
czuje się dobrze. Dzięki dobrej widocz-
ności do przodu, czujnikom parkowania 
oraz kamerom cofania wszędzie wciśniemy 
Craftera, a w razie potrzeby możemy sko-
rzystać także z  systemu automatycznego 
parkowania równoległego, który umożli-
wia bardzo precyzyjne „wpasowanie się” 
w miejsce postojowe. Automatyczna skrzy-

dwulatek
Volkswagen Crafter miał premierę ponad dwa lata temu,  
mimo upływu czasu trzyma się dobrze i w ogóle się nie 
starzeje, przodując wśród dużych dostawczaków pod względem 
zastosowanych technologii. tym razem sprawdzaliśmy,  
jak działa automatyczna skrzynia biegów w dużym furgonie  
z wrześni z napędem na przód.

Zeskanuj kod  
i zobacz film

Vw Crafter furgon 35 at 2.0 tdI

Dmc (kg) .............................................................3500
Masa własna (kg) ...............................................2055
Ładowność (kg) ..................................................1445
Objętość ładowni (m3) .........................................11,3
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) ..................1840/1311
Drzwi tylne wys./szer. (mm) ......................1840/1552
Rozstaw osi (mm) ...............................................3640
Dł./szer./wys. (mm) .......................... 5986/2427/2590
Średnica zawracania (m) .....................................13,6
Liczba miejsc ............................................................3
Silnik 2.0 BiTDI
Liczba cylindrów .......................................................4
Pojemność (cm3) ................................................1968
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ................177/130/3600
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) .......410/1500÷2000
Typ skrzyni/liczba biegów ................. automatyczna/8
Śr. zużycie paliwa* miasto/ 
poza miastem (l/100 km) ................................... 8.0/7,4
Pojemność zbiornika paliwa (l) ...............................75
Gwarancja ...................... 2 lata bez limitu kilometrów
Gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii .......12 lat
Cena netto wersji podstawowej (zł) ...............135 439
Cena netto wersji testowej (zł) ......................184 194

* wg danych producenta
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nia biegów dodatkowo ułatwia jazdę, bo 
krótkie biegi potrafią zmęczyć w  mieście. 
Zużycie paliwa w mieście według wskazań 
komputera wynynosiło między 10,5 a 11 l 
na 100 km.

W trasie samochód zachowuje się równie 
dobrze, a  jego rozmiary są niewyczuwalne. 
Systemy wspomagające jazdę sprawiają, 
że Crafter jest dziecinnie łatwy w  obsłu-
dze. Nie są mu straszne boczne podmuchy 
wiatru i potrafi sam zareagować na niebez-
pieczną sytuację. Aktywny tempomat wraz 
z  automatyczną skrzynią biegów i  asysten-
tem utrzymania pasa ruchu potrafią razem 
prawie samodzielnie prowadzić samochód. 
Crafter widzi pasy ruchu i potrafi skorygo-
wać tor jazdy samochodu. Aktywny tempo-
mat utrzyma dystans od poprzedzającego 
samochodu i  nawet przy gwałtownym ha-
mowaniu pojazdów przed nami zareaguje 
odpowiednio, a jeśli sytuacja będzie niebez-
pieczna, dodatkowo nas zawiadomi. Jednak 
te wszystkie systemy nie rozleniwiają kie-
rowcy, VW wie, czy trzymamy kierownicę 
i  upomina nas, gdy za bardzo zdamy się 
na niego, a  gdybyśmy zasnęli, samochód 
obudzi nas przyhamowując i  ściągając pas 
kierowcy, lekko nami szarpiąc. Jest to tak 
zaskakujące, że skutecznie otrzeźwi każdego 
kierowcę. 

W  testowanej wersji mieliśmy do dys-
pozycji napęd na przód i  najmocniejszy 
177-konny silnik. To połączenie nie daje 
poczucia mocy, jakie mamy w  przypad-
ku napędu na wszystkie koła, ale pozwala 
ścigać się z kompaktami spod świateł, sku-
tecznie wygrywając pojedynki z niczego nie 
podejrzewającymi kierowcami. Mocy jest aż 
nadto. Prędkości autostradowe nie są pro-
blemem dla Craftera, ale duża powierzchnia 
czołowa powoduje wysoką konsumpcję pa-
liwa, a optymalna prędkość mieści się w za-
kresie 90÷100 km/h. W  trasie samochód 
spalał podczas testu ok. 10 l/100 km oleju 
napędowego. 

Ładownia

Ładownia Craftera pozwala na załadowa-
nie czterech europalet, czego możemy do-
konać przez tylne drzwi oraz przez boczne, 
których szerokość 1310 mm pozwala wsu-
nąć paletę w  poprzek. Ścianka odgradza-
jąca kabinę od przestrzeni ładunkowej jest 
płaska i wysokie przedmioty można do niej 

całkowicie dosunąć. Jest tylko lekko wklęsła 
w  stronę kabiny na dole, można tam więc 
umieścić małe rzeczy: taśmy mocujące lub 
mały bagaż. Bardziej praktycznym rozwią-
zaniem zdaje się być stosowana w Mercede-
sie półka nad kabiną, ale jeśli często wozimy 
wysoki ładunek to wnęka Craftera może 
okazać się bardziej praktyczna. 

Spostrzegawczy zauważą tryb SPORT  
przydatny w Crafterze, gdy towar musi 
dojechać na czas, a spalanie się nie liczy. 

Wnętrze Craftera jest praktyczne i przemyślane. Kokpit jest 
tak zaprojektowany, że szybko polubimy wszędobylskie sza- 
rości. Do wszystkich funkcji samochodu jest łatwy dostęp.

Napęd na przód sprawia, że próg 
załadunkowy jest umieszczony niżej,  
co usprawnia załadunek.

Prostopadłościenna ładownia z prawie idealnymi ką- 
tami prostymi, mały stopień, który pozostawia miejsce  
na hak oraz klin pod koło na wszelki wypadek. 
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OŚWIETLENIE

www.pommier.pl

Lider w dziedzinie oświetlenia 
wewnętrznego LED dla 
pojazdów użytkowych

Nowe lampy sufitowe LED z innowacyjnymi  
możliwościami sposobu włączania.

IRIZIUM PX 300



Nie trzeba się obawiać o ładunek, bo VW 
jest wyposażony w  10 uchwytów. Nawet 
przewożąc na podłodze przedmioty o  bar-
dzo różnych wymiarach, takie jak: paczki, 
palety czy meble, można wszystko na raz 
skutecznie unieruchomić. 

Bardzo przydatne w  ładowni jest do-
bre oświetlenie. W  Crafterze jest to zim-
ne ledowe światło, które równomiernie 
doświetla przestrzeń ładunkową. Barwa 
światła chyba nie jest przypadkowa, bo 
jak wiadomo zimne światło działa moty-
wująco do pracy. Przydatnym elementem 
wyposażenia jest włącznik. Niby drob-
nostka, ale ułatwia pracę, bo możemy zle-

większość dostępnej objętości samo-
chodu. Do tego mnóstwo nowinek tech-
nicznych wziętych żywcem z  osobówek, 
które ułatwiają długie trasy oraz zwięk-
szają bezpieczeństwo, obniżając koszty 
i oszczędzając czas. 

To drugi Crafter i  trzeci dostawczak 
z  Wrześni w  naszych testach, więc może-
my pozwolić sobie na małe podsumowa-
nie. Oba VW miały napędzaną przednią 
oś i ten sam silnik o mocy 177 KM, testo-
waliśmy również MAN-a  TGE z  tym sil-
nikiem, który wyróżniał się napędem na 
wszystkie koła i wyposażony był w ręczną 
przekładnię. Różnica pomiędzy Volkswa-
genami polegała na zastosowanej skrzy-
ni biegów i  mimo wygody, jaką zapewnia 
skrzynia automatyczna, samochód w  nią 
wyposażony potrzebuje znacznie więcej 
paliwa. Podczas testów czerwonego Crafte-
ra nie mogliśmy uwierzyć, jak szybko znika 
nam ono z  baku. Manualna skrzynia bie-
gów pozwala na równie dynamiczną jazdę 
co automat, ale daje większą kontrolę nad 
ilością zużytego paliwa, więc w przypadku 
dostawczaka z  polskiej fabryki zwycięzcą 
jest manual. Jeśli chodzi o  napęd to 4×4, 
daje lepsze doznania z  jazdy, moc jest le-
piej przekazywana, co można poczuć po 
załadowaniu samochodu cięższym ładun-
kiem – auto nie traci werwy. Minimalna 
strata objętości ładowni jest tego warta 
nawet, jeśli nie będziemy podróżować po 
bezdrożach. Spalanie wzrasta nieznacznie, 
ponieważ napęd na tył dołączany jest w ra-
zie potrzeby. ▐

damian dziewicki
Fot. D. Dziewicki, M. Kij

Doskonałe oświetlenie ładowni, któ- 
re możemy włączyć również przyciskiem 
przy tylnych drzwiach, pozwala  
na nieprzerwaną pracę po zmroku.

Podzielone siedzisko pasażerów ułatwia dostęp do schow- 
ka, a niepodzielona przestrzeń pozwala na pełne wyko- 
rzystanie miejsca. Spokojnie włożymy jedną dużą rzecz, 
bez męczenia się lub wciskania laptopa po przekątnej.

Crafter  
Furgon 35 mt

man  
tGe 3.180

Crafter  
Furgon 35 at

Silnik 2.0 TDI 177KM 410Nm 2.0 TDI 177KM 410Nm 2.0 TDI 177KM 410Nm
Skrzynia biegów Manualna Manualna Automatyczna
Napęd Przedni 4×4 Przedni
Wymiary (mm) wys./szer./dł. 5986/2427/2590 5986/2427/2590 5986/2427/2590
Wymiary ładowni (mm) 
wys./szer./dł.

1961/1832/3450 1861/1832/3450 1961/1832/3450

Objętość ładowni (m3) 11,3 10,7 11,3
Zużycie paliwa podczas testu  
średnie/minimalne 

7,8/6,5 8,0/7,0 10/8,2

Subiektywna ocena (0-5) 4 4 3

cić rozładunek pracownikom, zabierając 
kluczyki od samochodu, ale nie odcinając 
ich od oświetlenia ładowni. Silnik o  mo-
mencie obrotowym wynoszącym 410 Nm 
spokojnie poradzi sobie z  maksymalnym 
ładunkiem 1445 kg, jaki można zabrać na 
pokład tej wersji. 

made in poLand

Montowany w  Polsce VW Crafter jest 
bardzo dobrym samochodem dostaw-
czym z  foremną prostopadłościenną 
ładownią, która nie sprawia trudno-
ści w  załadunku i  pozwala wykorzystać 
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imy były mroźne, ulice brukowane, a targ 
odbywał się na rynku w Wierzbniku. Tak 
było w połowie grudnia 1948, gdy sześć 

(niektóre źródła podają 5) pierwszych Starów 
20 zmontowanych w Starachowicach pojecha-
ło do Warszawy na kongres zjednoczeniowy 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Niespełna 30 lat później, w 1976 r. fabry-
ka wyprodukowała przeszło 26 tys. cięża-
rówek, najwięcej w historii. Większość ulic 
była wyasfaltowana, targ przeniesiono na 
specjalny, duży plac z pawilonami do sprze-
daży mięsa, a  określenie „Wierzbnik” stało 
się archaizmem. Dawne, osobne miastecz-
ko złączone ze Starachowicami w  1939 r. 
ostatecznie się z  nimi zrosło. Większość 
mieszkańców szła teraz „na rynek”, a nie „do 
Wierzbnika”. W mieście stanęły punktowce, 
galeriowce, wieżowce i  falowce. Do MPK 
dotarły pierwsze sztuki nowiutkich Auto-
sanów H9-35 i  stopniowo wypierały stare 
Sany H-100 B. Pierwszomajowe pochody, 

które były okazją, aby zobaczyć najnowsze 
Stary, odbywały się po nowej, głównej ulicy, 
Alei Manifestu Lipcowego. Po dwóch latach 
nadeszła zaś „zima stulecia”. 

Epoka Gierka biła wszelkie rekordy! 

dziadek takim jeździł

Cytrynowy Star C28 powstał w 1977 roku, 
w  okresie szczytowego powodzenia zakła-
dów w Starachowicach. Należy do Marcina 
Maculaka z firmy Martrans. Odremontował 
go wspólnie z  synem, Jakubem. Poniekąd 
w zgodzie z rodzinną tradycją. 

– Dziadek jeździł Jelczem „ogórkiem” 
w PKS-ie, potem miał własne ciężarówki. Tato 
dorastał wśród samochodów, otworzył swoją 
firmę transportową. W 2011 r. trafił się w oko-
licy do kupienia Star, taki jak dziadka. I tak się 
zaczęło – opowiada Jakub Maculak. Dziś w ko-
lekcji jest również pomarańczowy, skrzyniowy 

Stara  
prawda

w grudniu 2018 roku mija 70 lat od debiutu  
pierwszego Stara. Z tej okazji przypominamy  
ciężarówkę, która była największym hitem fabryki  
w Starachowicach. 

Stary z kolekcji Marcina i Jakuba Maculaków. Pierwszy był C28,  
następny Ż28 z żurawiem, obydwa są z 1977 r. Skrzyniowy ma jeszcze  

pierwotnie stosowane, małe kierunkowskazy – dziś rzadkość. 

Wejście jest dość wysoko, ale uchwyt pomaga  
dostać się do środka. Każdy skok do kabiny działał  
jak łyk kawy, człowiek od razu się budził! 
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około 8–9 miesięcy. Wszystko zrobiliśmy 
własnymi siłami. Na początku było bardzo 
ciężko. Nie mieliśmy żadnych części, ale Star 
był w miarę kompletny. Wcześniej przestał 
kilkanaście lat, na szczęście nie był bardzo 
zniszczony, chociaż nie dał się uruchomić. 

Malowanie jest w klimacie lat 70., więk-
szość elementów jest oryginalna. Na pokry-
wie z  przodu jest aluminiowy napis „Star” 
i  znaczek POLMO, na przednich kołach 
maleńkie „kapsle” z logiem marki. Odstęp-
stwem od oryginału są bordowe, a nie szare 
jak rama mosty, które zawsze podobały się 
Jakubowi. Także tapicerka wewnątrz jest 
„podrasowana”. Drzwi i  tył kabiny były fa-
brycznie wygłuszone płytami pilśniowymi 

z otworkami. Nowa, skórzana tapicerka na-
śladuje je wyglądem. 

– Zastosowaliśmy również śruby ze stali 
nierdzewnej, ocynkowane się nie spraw-
dziły – dodaje Jakub. – Co z  tego, że były 
zgodne z oryginałem, jak szybko rdzewiały? 
Dlatego poszliśmy na pewne ustępstwa. 

To drobiazg w porównaniu z ustępstwami, 
na jakie musieli pójść konstruktorzy Starów. 

nowy na raty

Star 28/29 był jednym, wielkim ustęp-
stwem. Kompromisem powstałym ze zde-
rzenia ambitnych planów z szarą rzeczywi-
stością. 

Star Ż28 z  żurawiem HDS-3 także z  1977 r. 
oraz naczepa niskopodłogowa ZREMB z 1968. 
Na ukończeniu jest Star 25-Ż3 z 1964. W kolej-
ce do odbudowy czekają następne samochody. 

– Stara C28 pierwszy raz pokazaliśmy na 
zlocie w Wołominie w 2014 r. Remont trwał 

Star kontra reszta świata

*produkcję C28 zakończono wcześniej niż skrzyniowego 28,  
prawdopodobnie po wprowadzeniu C200

Marka i typ Star 28 (C28) Star 29 Star 200 IFA W50 ZIŁ 130
 Berliet Stradair  Mercedes-Benz

       30A L/CH LP 911 B/36

Okres produkcji 1968–89 (od 1969*) 1968-83 1975-94 1965–90 1964–86 1965–70 1965–75
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 9280 (14 500 w zestawie) 9110 10 800 10 450 10 500 10 000 9300
Masa własna (kg) 4030 (3540) 3845 4510 4780 4900 3260 3135
Ładowność (kg) 5000 5000 6000 5300 5000** 6740*** 6165***
Rozstaw osi (mm) 3400 (3000) 3400 3400 3200 3800 3400 3600
Kabina wagonowa wagonowa wagonowa wagonowa klasyczna klasyczna wagonowa
Liczba miejsc 2 2 2 2 2 3 3
Paliwo olej napędowy benzyna olej napędowy olej napędowy benzyna olej napędowy olej napędowy
Typ silnika S530A1 S47A 359 4 VD 14,5 / 12-1 SRW ZIŁ 130 M 420/30 OM 352 II
Liczba i układ cylindrów rzędowy 6 rzędowy 6 rzędowy 6 rzędowy 4 V8 rzędowy 4 rzędowy 6
Pojemność silnika (dm3) 6,23 4,68 6,84 6,56 6 5,88 5,67
Moc (KM/obr/min) 100/2600 105/3000 150/2800 125/2300 150/3200 110/2600 110/2900
Moment obrotowy (Nm/obr/min) 323/1800 310/1650 432/2100 422/1350 402/2000 338/1500 314/1600
Stopień sprężania 17,4 6,8 17 18 6,5 17 17
Liczba biegów 5 5 5 5 5 5 5
Przełożenie przekładni głównej 7,17 (6,13) 7,17 5,43 4,64 6,32 5,125 5,714
Prędkość maksymalna (km/h) 81 (72) 81 90 75 85 100 80
Zużycie paliwa (l/100 km)**** 21 (29) 37 21 17 31 bd bd
Liczba wyprodukowanych egzemplarzy  
wszystkich odmian 119 987 95 270 77 999 571 800 3 388 312 3000***** bd

Stary 28/29 nie odbiegały parametrami 
od przeciętnej europejskiej. Porównujemy 
je ze Starem 200, konkurentami z Bloku 
Wschodniego oraz przykładowymi cięża-
rówkami z Europy Zachodniej: wzorowo 
skonstruowanym Mercedesem LP oraz 
futurystycznym Berlietem Stradair z nisko 
umieszczoną kabiną i komfortowym zawie-
szeniem „Airlam” złożonym z resorów pió-
rowych i miechów powietrznych. 
Dane pochodzą z różnych źródeł, dlatego 
warto podejść do nich z pewną rezerwą. 
Szczególnie do informacji o prędkości mak-
symalnej i zużyciu paliwa. W latach 60. i 70. 
wielu producentów podawało je nader opty-
mistycznie. 

**po modernizacji w 1974 r. ładowność podniesiono do 6000 kg
***nośność podwozia

Tablica rozdzielcza zajmowała mało 
miejsca, a niski parapet zapewniał bardzo 
dobrą widoczność. 

W Polsce wytwarzano jednoosiowe naczepy, które nadawały się do ciągników 
siodłowych Star czy ZIŁ. Na przykład typu D68 o ładowności 8 t, produkowaną przez 
Fabrykę Sprzęgieł Samochodowych w Kożuchowie. 
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Od połowy lat 60. trwały prace nad nową 
rodziną ciężarówek serii 200. Przyjęto, że bę-
dzie miała ładowność 6 t i wejdzie do produk-
cji seryjnej w 1969 r. Należało zaprojektować 
od nowa wszystkie, główne zespoły: pod-
wozie, kabinę i cały układ napędowy. Mimo 
zapału konstruktorów z  FSC i  Biura Kon-
strukcyjnego Przemysłu Motoryzacyjnego 
(BKPMot) trudności narastały. Podstawowy 
model rodziny, Star 200 wszedł do produkcji 
seryjnej dopiero w 1975 r. Dwa lata wcześniej 
ruszyła produkcja Stara 266, którego potrze-
bowało wojsko. Natomiast już w 1968 r. za-
częły wyjeżdżać z fabryki Stary 28 i 29. 

Dwucyfrowe oznaczenie sugeruje, że były 
to samochody starej generacji, co było po-

niekąd prawdą. Aby przyspieszyć wprowa-
dzenie na rynek nowoczesnych ciężarówek, 
zdecydowano się wprowadzać je „po kawał-
ku”. Stary 28 i 29 były modelami przejścio-
wymi. Miały nowe ramy z  zawieszeniem 
i mostami, nowe kabiny i skrzynie ładunko-
we, ale stare silniki i  skrzynie biegów. Star 
28 był napędzany dieslem ze Stara 27, a Star 
28 „benzyniakiem” ze Stara 25. W  1969 r. 
wszedł do produkcji ciągnik siodłowy C28 
ze skróconym do 3 m rozstawem osi. 

– Podziwiam ludzi, którzy nim jeździli 
w  tamtych czasach. Na dobrej drodze jest 
ciężko, a  wtedy drogi były dużo gorsze. 
Nie ma wspomagania kierownicy, skrzynia 
biegów nie ma synchronizacji, trzeba robić 
przegazówkę. Naprawdę trzeba mieć siłę 
żeby z naczepą manewrować – mówi Jakub. 

Łańcuszek

Na forach internetowych prezentowane 
są różne opinie o  Starach. Często skrajne. 
Jedni uważają, że były wspaniałe, inni, że 
nic nie warte, a  prawda wcale nie leży po 
środku. Były prawdopodobnie najlepsze, na 
jakie było nas stać. 

Budową i parametrami użytkowymi odpo-
wiadały konkurentom z Europy. Kabina typu 
642 mogła uchodzić za bardzo nowoczesną 
jeszcze w  połowie lat 70. Kierowcy, którzy 
jeździli na co dzień ówczesnymi ciężarówka-
mi, na ogół ją chwalą. Była olbrzymim sko-
kiem w porównaniu z kabiną N20.1 ze Sta-
rów 25/27 i podobno była wygodniejsza niż 
kabiny jelczańskie. Do dziś imponuje zna-
komitą widocznością, jest również obszer-
na, choć wg obecnych standardów można 
by lepiej wykorzystać przestrzeń wewnątrz, 
choćby montując dodatkowe schowki. Słabe 
jest również wygłuszenie, a dostęp do silnika 
utrudniony. Kabina Stara gwałtownie „po-
starzała się”, gdy rozpowszechniły się kabi-
ny odchylane, co nastąpiło właśnie w latach 

70. Dzisiejszym kierowcom może również 
przeszkadzać wysoko umieszczone wejście, 
ale wtedy i  tak było łatwiejsze niż do kabin 
niektórych rywali. 

Wiele mankamentów wynikało z  niskiej 
jakości komponentów i  niestarannego 
montażu. Część winy ponosili ludzie, część 
ogólna sytuacja polskiego przemysłu, któ-
ry z  braku funduszy z  opóźnieniem wpro-
wadzał najnowsze technologie. Powstawał 
„łańcuszek zaniedbań”, który odbijał się na 
samochodach. Mówiąc obrazowo: stal nie-
dostatecznej jakości sprawiała, że części były 
bardziej podatne na uszkodzenie i rdzewie-
nie, niska jakość montażu to potęgowała, 
a niechlujna eksploatacja dokańczała dzieła. 
Problem dotyczył prawie wszystkiego, od 
dużych do małych elementów, np. uszcze-
lek. Także płyny eksploatacyjne, oleje i sma-
ry odbiegały właściwościami od obecnych. 
Nie był to kłopot specyficznie polski, ale 
całej branży, będącej na takim, a nie innym 
etapie rozwoju. Jakość paliwa w Polsce po-
zostawiała często wiele do życzenia, lecz na 
wielu rynkach eksportowych starachowic-
kiej fabryki było jeszcze gorzej. Konstrukcja 
pojazdu musiała to uwzględniać. 

ogrzej mnie! 

– Od remontu przejechał jakieś 2000 
km – mówi Jakub. – Jeździmy nim na 
przejażdżki, na zloty, raz pojechałem nim 
do szkoły. Wsiadłem, odpaliłem i pojecha-
łem. Do 100 km jeździmy na kołach, na 
dłuższych trasach transportujemy go na 
lawecie, jazda np. na zlot do Sosnowca by-
łaby bardzo męcząca. Pomarańczowy Star 
pozwala się rozpędzić nawet do 75 km/h, 
a żółty już przy 60÷65 nie ma siły szybciej 
jechać. Ma inne przełożenie układu napę-
dowego. Ale dobrze się prowadzi, nie ścią-
ga go. Można jechać. 

Marka i typ Star 28 (C28) Star 29 Star 200 IFA W50 ZIŁ 130
 Berliet Stradair  Mercedes-Benz

       30A L/CH LP 911 B/36

Okres produkcji 1968–89 (od 1969*) 1968-83 1975-94 1965–90 1964–86 1965–70 1965–75
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 9280 (14 500 w zestawie) 9110 10 800 10 450 10 500 10 000 9300
Masa własna (kg) 4030 (3540) 3845 4510 4780 4900 3260 3135
Ładowność (kg) 5000 5000 6000 5300 5000** 6740*** 6165***
Rozstaw osi (mm) 3400 (3000) 3400 3400 3200 3800 3400 3600
Kabina wagonowa wagonowa wagonowa wagonowa klasyczna klasyczna wagonowa
Liczba miejsc 2 2 2 2 2 3 3
Paliwo olej napędowy benzyna olej napędowy olej napędowy benzyna olej napędowy olej napędowy
Typ silnika S530A1 S47A 359 4 VD 14,5 / 12-1 SRW ZIŁ 130 M 420/30 OM 352 II
Liczba i układ cylindrów rzędowy 6 rzędowy 6 rzędowy 6 rzędowy 4 V8 rzędowy 4 rzędowy 6
Pojemność silnika (dm3) 6,23 4,68 6,84 6,56 6 5,88 5,67
Moc (KM/obr/min) 100/2600 105/3000 150/2800 125/2300 150/3200 110/2600 110/2900
Moment obrotowy (Nm/obr/min) 323/1800 310/1650 432/2100 422/1350 402/2000 338/1500 314/1600
Stopień sprężania 17,4 6,8 17 18 6,5 17 17
Liczba biegów 5 5 5 5 5 5 5
Przełożenie przekładni głównej 7,17 (6,13) 7,17 5,43 4,64 6,32 5,125 5,714
Prędkość maksymalna (km/h) 81 (72) 81 90 75 85 100 80
Zużycie paliwa (l/100 km)**** 21 (29) 37 21 17 31 bd bd
Liczba wyprodukowanych egzemplarzy  
wszystkich odmian 119 987 95 270 77 999 571 800 3 388 312 3000***** bd

****wg norm obowiązujących w okresie produkcji
*****w przybliżeniu

Znaczki zwykle szybko znikały 
z kabin. Tu zachowały się 
oryginalne i w komplecie.

Nowa kabina Starów podobała się kierowcom, była znacznie wygodniejsza  
niż poprzednie, ciasne szoferki. Technologię produkcji pomogła opracować francuska 
firma Chausson, która dostarczyła również część oprzyrządowania. 
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i odradzała holowanie przyczepy. Pierwszy 
przegląd gwarancyjny połączony z  wymia-
ną oleju odbywał się po 500÷750 km, na-
stępny po 3000÷4000 km, kolejne co 6000 
km. Jednocześnie należało szczególnie 
starannie przejrzeć pojazd i  zlikwidować 
ewentualne luzy powstałe, cyt.: „wskutek 
dopasowywania się współpracujących ze 
sobą części”. Należało też usunąć wycieki 
np. z  amortyzatorów czy układu hamulco-
wego. Zalecano obsługi sezonowe: letnią 
i zimową. W ramach przygotowania samo-

chodu na mrozy trzeba było założyć pokro-
wiec na atrapę, gdyż zasłona chłodnicy nie 
zapewniała wówczas odpowiedniej tempe-
ratury cieczy chłodzącej. Aby ułatwić roz-
ruch zimą, gdy „praca akumulatorów jest 
utrudniona ze względu na pogorszenie się 
ich własności elektrycznych”, a „zwiększona 
lepkość zamarzniętych olejów” powoduje 
„zwiększoną konieczność poboru prądu” 
kierowca musiał najpierw silnik ogrzać. 
Pierwszy sposób polegał na wlaniu do ukła-
du chłodzenia gorącej wody, drugi na wle-
waniu rozgrzanego oleju, uprzednio spusz-
czonego z układu smarowania i  „starannie 
zabezpieczonego przed zanieczyszczeniem”. 
Tyle instrukcja. W praktyce kierowcy często 
rozgrzewali miskę olejową płonącym „kop-
ciem” skręconym z tego, co było pod ręką. 

Był przystępny

I  znów, choć dziś niektórzy producenci 
chwalą się przebiegami między przeglą-
dami sięgającymi 150  000 km, pół wieku 
temu Star nie wyróżniał się szczególnymi 
potrzebami serwisowymi na tle innych cię-
żarówek. Poważnym mankamentem była 
żywotność silników starej generacji, przy 
starannej obsłudze osiągały przebieg najwy-
żej 100 000 km do naprawy głównej. 

Niemniej poczciwe 28 i 29 na wiele lat zdo-
minowały polski transport: Diesel w  cywilu, 
„benzyniak” raczej w służbach mundurowych, 
choć nie tylko. W 1980 r. pojawił się zmoderni-
zowany, wysokoprężny Star 38, z uproszczoną, 
pozbawioną synchronizatorów skrzynią bie-
gów ze Stara 200 oraz hamulcami ze wspoma-
ganiem. Produkowano go przez kilka lat rów-
nolegle z 28, potem został wycofany. 

Oczywiście fakt, że w warunkach ówcze-
snej, krajowej gospodarki Stary nie miały 
łatwo dostępnych i  lepszych konkurentów, 
na pewno im pomagał. Jednak połącze-
nie „tradycji i  nowoczesności” okazało się 
niezwykle praktyczne. Zarówno z  punktu 
widzenia zdolności wytwórczych zakładu 
i jego kooperantów, jak i doświadczeń użyt-
kowników i  ich rachunku ekonomiczne-
go. Stara 28 stosunkowo łatwo było dostać 
i  utrzymać. Uosabiał sytuację całego prze-
mysłu motoryzacyjnego PRL, który w  ob-
liczu pilnych potrzeb ludności i  ciągłego 
niedoinwestowania „jechał bez trzymanki”, 
dziergając po drodze pasy bezpieczeństwa. 

Choć planowano szybkie zakończenie 
produkcji obu typów „przejściówek”, prze-
trwały one do lat 80. „Benzyniak” znikł 
w 1983 r., a Diesel w 1989. Zbudowano ich 
łącznie 215  597 sztuk, co czyni je najpo-
pularniejszymi modelami starachowickiej 
fabryki. Jak zwykle prowizorka okazała się 
najtrwalsza. 

michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, archiwum

Ciągnik ma wprawdzie „szybszy” most, 
ale inaczej zestopniowaną skrzynię biegów 
niż wariant skrzyniowy, „piątka” jest w nim 
biegiem bezpośrednim, nie nadbiegiem. 

Stara, tak jak inne, równe mu wiekiem 
ciężarówki, nie tak łatwo było utrzymać 
w ruchu. Aby go od razu nie „zajechać”, na-
leżało go najpierw dotrzeć i przez pierwsze 
3000÷4000 km unikać zbyt wysokich obro-
tów silnika i dociążania pojazdu. Instrukcja 
nakazywała obciążanie Stara najwyżej do 
połowy ładowności przez pierwsze 500 km 

Star Ż28 na zlocie w Wołominie w 2016 roku. Byłby doskonały, aby wybrać się do 
Starachowic i przejechać się utworzoną jesienią 2018 „Ścieżką Stara”, na której stoją 
najważniejsze modele produkowane przez FSC. 

Star C28 z trzema rodzajami naczep był częścią kolekcji samochodów w skali 1:72 produkowanych 
przez „Ruch”. C28 pojawił się w kioskach pod koniec lat 60. i ma jeszcze charakterystyczne  
dla prototypów Stara 200 podwójne światła. W „prawdziwych” Starach 28/29 z nich zrezygnowano, 
aby uprościć produkcję i obniżyć jej koszt. 
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