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LNG na długie dystanse 
Nowa era w transporcie międzynarodowym?



Wszyscy mówią. Jeden robi.  
Nowy Actros.
MirrorCam. W miejsce tradycyjnego lusterka wstecznego nowy Actros został wypo-
sażony w rewolucyjną kamerę MirrorCam o aerodynamicznym kształcie. Kamera 
umożliwia nie tylko idealną widoczność dookoła pojazdu, lecz także gwarantuje wysoki 
poziom bezpieczeństwa podczas manewrowania, skręcania i zmiany pasa ruchu.
Dowiedź się więcej na stronie www.mercedes-benz-trucks.com
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Już czas
W minionym roku wzrost gospodarczy w Polsce przekroczył wszelkie, nawet najśmielsze, 

oczekiwania i wyniósł ok. 5% (nie ma jeszcze oficjalnych danych). Spowolnienia możemy 
jednak spodziewać w każdej chwili, być może w przyszłym roku. Jedno jest pewne: tak duży 
wzrost, trudno będzie powtórzyć.

Zdaniem ekonomistów za słabnący wzrost gospodarczy w Polsce będzie odpowiadała co-
raz słabsza koniunktura globalna, i to nie tylko w państwach Unii Europejskiej. W takiej 
sytuacji należy się spodziewać efektu domina. 

Już pod koniec marca Wielka Brytania opuści Unię Europejską, co cały czas napawa nie-
pewnością biznes. Trudno przewidzieć skutki tej zmiany.

Za spowolnienie w Europie ma odpowiadać wygaszanie polityki taniego pieniądza oraz 
wysokie zadłużenie publiczne i napompowany rynek nieruchomości. Coraz częściej mówi 

się również o tym, że dekada nieustającego 
wzrostu gospodarczego to zbyt długo. 

Kolejny kryzys finansowy ma się rozpętać 
w 2020. Zdaniem ekonomistów podobnie jak 
ostatnim razem przyjdzie on do nas zza oce-
anu. Gospodarka amerykańska ma się zała-
mać. W 2020 roku wzrost gospodarczy USA  
wg prognoz ma zwolnić z 2% do –2%. Gospo-
darka tego mocarstwa ma ucierpieć m.in. na 
zapowiadanej wojnie celnej z Chinami.

Czy chcemy tego, czy nie – oberwiemy ry-
koszetem. Te wszystkie czynniki wpływają 
na polską gospodarkę niezależnie od naszych 

działań. Natomiast nasza sytuacja wewnętrzna ciągle się zmienia. Wprawdzie rośnie kon-
sumpcja, ale banki zaostrzają warunki przyznawania kredytów, co może schładzać skłon-
ność przedsiębiorców do inwestowania. Na rozwój gospodarczy w Polsce może również ha-
mująco oddziaływać trudna sytuacja na polskim rynku pracy. Z najnowszych danych GUS 
wynika, że pod koniec 2018 r. mieliśmy najniższą stopę bezrobocia od początku lat 90. – za-
ledwie 5,8%, a na rynek pracy wchodzi rocznie o 40% mniej osób niż go opuszcza. Zatrudnia-
nie obcokrajowców nie jest w stanie zrekompensować braków kadrowych, a będzie jeszcze 
gorzej, teraz gdy Niemcy otworzyły się na pracowników z Ukrainy. Brak kierowców może 
więc jeszcze bardziej doskwierać firmom transportowym.

Z drugiej strony cały czas potencjał do rozwoju jest w handlu detalicznym, szczególnie, 
jeżeli chodzi o zakupy przez internet. Rynek ten jest u nas ciągle w fazie rozwoju, więc na-
leży spodziewać się trendu wzrostowego. A to powinno pociągać za sobą popyt na środki 
transportu, które zaspokoją rosnące zapotrzebowanie firm kurierskich. Z drugiej strony 
wzmożone zakupy przez internet to również mniejsze zainteresowanie zakupami w skle-
pach stacjonarnych, czyli przerzucenie biznesu w inny obszar. A wszechogarniająca globali-
zacja sprawia, że dzisiaj konsumenci nie tylko mogą kupować w innym mieście, ale również 
na innym kontynencie. Wówczas transport staje się nieodzowny. l
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COMBO CARGO
 NOWY OPEL

 Do 4,4 m3 przestrzeni ładunkowej1

 Do 18 systemów bezpieczeństwa

 Do 1 tony ładowności

Międzynarodowy Samochód Dostawczy Roku 2019*

1  4,4 m3 przestrzeni ładunkowej dla wersji XL o wydłużonym nadwoziu (z podwójnym siedzeniem pasażera z przodu i otwartą przegrodą  
Flex Cargo przestrzeni ładunkowej).

Program Opel Drive Plan: miesięczna rata najmu netto z opłatą wstępną 10% i całkowitym limitem przebiegu 120 000 km w okresie 48-miesięcznej umowy dla 
przykładowego modelu Opel Combo Cargo 1.6 CDTI Essentia Furgon 75 KM z roku produkcji 2019. W raty wliczona jest rejestracja pojazdu oraz serwis 
mechaniczny gwarancyjny i pogwarancyjny w ramach wskazanego łącznego limitu kilometrów, z możliwością dodania do miesięcznej opłaty jednego kompletu 
opon zimowych i ubezpieczenia pojazdu. Kalkulacja raty jest przygotowana w oparciu o stawkę WIBOR 3M, której zmiany wpływają na wysokość miesięcznej 
raty netto. Powyższa informacja ma charakter przykładowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
Zaprezentowany model samochodu jest jedynie ilustracją i może zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, dostępne za dopłatą.
Zużycie paliwa i emisja CO2 dla Opla Combo Cargo w zależności od wersji: 4,5–4,2 l / 100 km, 119–109 g/km; wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone 
zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP, a następnie przeliczone według reguł stosowanych do cyklu NEDC, aby umożliwić ich właściwe porównanie, 
zgodnie z rozporządzeniami (WE): Nr 715/2007, Nr 2017/1153 oraz Nr 2017/1151. Zmierzone osiągi dotyczą wersji z europejskim standardem wyposażenia. 
Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, a także poziomu wyposażenia pojazdu. 
Przedstawione niższe wartości zużycia paliwa i emisji spalin dotyczą samochodów wyposażonych w opony o ultraniskich oporach toczenia. Dodatkowe 
wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO2, zwiększenie masy własnej, a co za tym idzie – nacisku na osie, i jednoczesne ograniczenie 
ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są 
dostępne u Dealerów marki Opel oraz na stronie internetowej opel.pl.

* www.van-of-the-year.com/winners.html

OPEL
COMBO

już za 

799 zł
netto miesięcznie 
w Opel Drive Plan

7827_Combo_Cargo_TruckVan_SP_210x297_PL_V05.indd   1 28.01.19   17:41

2/2019  |  www.truck-van.pl



Mnożące się problemy nie zbijają 
z tropu polskich transportow-
ców. Zgodnie z przewidywania-

mi sprzed roku, rynek pojazdów ciężaro-
wych w 2018 r. nie tylko się nie skurczył, 
ale nawet urósł. Permanentny brak kie-
rowców nie zatrzymał inwestycji. Prze-
woźnicy poradzili sobie z tym problemem, 
zatrudniając obcokrajowców, już nie tylko 
z Ukrainy, ale nawet z Filipin. 

stabilizacja
W 2018 r. zarejestrowano w Polsce 29 504 
pojazdy o dmc powyżej 6 t, o 8% więcej 
niż przed rokiem (w 2017 – +4%). To bar-
dzo dobry wynik. Wprawdzie jeszcze nie 
została przekroczona magiczna liczba 
30 tys. sztuk, ale wielkość rynku jest już 
imponująca. Mimo że wzrost nie był osza-
łamiający, tak duży wolumen sprawił, że 
niektórzy producenci mimo szczerych 
chęci nie mieli czego sprzedawać. Duży 
popyt na ciężarówki to nie tylko specyfi-
ka naszego rynku. Transport rozwija się 
w całej Europie. 

Najwyższą sprzedaż firmy odnotowały 
w ubiegłym roku w październiku, marcu 
i wrześniu. Najsłabsze były styczeń i gru-
dzień. Największy wzrost miesiąc do mie-
siąca był w kwietniu (+32%), październiku 
(+25%) i w marcu (+9%), a największy spa-
dek w grudniu (–26%) i listopadzie (–2%). 

Liderem rynku po raz kolejny jest DAF 
z 22% udziałem. Zarejestrowano 6488 
pojazdów tej marki, o ponad 28% więcej 
niż przed rokiem. Na drugim miejscu, 
podobnie jak rok wcześniej uplasował się 
MAN, zdobywając prawie 20% rynku. Na-
bywców znalazły 5862 pojazdy tej marki, 
o 24% więcej niż przed rokiem. Na trze-
cim miejscu podobnie jak rok wcześniej 
uplasowała się Scania z wynikiem 4897 
rejestracji, o ponad 3% więcej niż w 2017 r. 

Bez dna?
Trzeci rok z rzędu rynek pojazdów ciężarowych o dmc  
powyżej 6 t pobił rekord, ocierając się o wartość 30 tys. sztuk.  
Na przestrzeni ostatnich 4 lat popyt wzrósł o 70%.

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  |  Zdjęcia: DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo  |

DAF w 2018 r.  
mocno wysunął  

się do przodu,  
nie poprzestając  

tylko na segmencie 
ciężkim, zawalczył 

również o sprzedaż 
lżejszych  

ciężarówek.

Zbigniew Kołodziejek, marketing manager, DAF Trucks Polska Sp. z o.o.

Prawie 30 tys. rejestracji pojazdów ciężarowych odzwierciedla rze-
czywisty udział polskiego transportu w unijnym. Znaczna część 
wzrostu unijnego rynku transportowego jest udziałem polskich prze-
woźników. Stąd tak duże zapotrzebowanie na tabor w Polsce. 
Pojazdy DAF: LF, CF oraz XF, mają już ugruntowaną pozycję rekordzi-
stów, jeśli chodzi o  zużycie paliwa, bezkompromisową jakość, najniż-
sze koszty kilometra, najwyższą dostępność pojazdów do wykonania 

zadań transportowych oraz najwyższy komfort kierowców. Jeśli dodamy do tego sieć dealerską, która 
natychmiast reaguje na potrzeby klientów oraz zestaw usług jak: DAF Connect, DAF Multisupport czy 
usługi finansowe Paccar Financial, to mamy obraz kompleksowej opieki nad klientem. Na dzisiejszym 
rynku to właśnie ta kompleksowość obsługi i szybkość reakcji staje się kluczowa. 
Dane za zeszły rok (2018) pokazują, że rynek zmienia się powoli. W dalszym ciągu ciągniki to 81% 
rynku, ale systematycznie wzrost rynku ciężkich podwozi jest powyżej (i to znacznie) wzrostu gene-
rowanego przez rynek ciągników siodłowych. 5% wzrost rynku ciągników wynika z zapotrzebowania 
na transport drobnicowy i wzrostu udziału polskiego transportu w unijnym miksie. 
92% sprzedaży pojazdów DAF w Polsce stanowi XF. DAF Trucks Polska zakończył rok 2018 na trzecim 
miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę złożonych zamówień na nowe pojazdy. Polscy klienci kupili 10% ca-
łej produkcji fabryk DAF w Europie. O 45,9% wzrosła sprzedaż kontraktów serwisowych DAF Multisupport, 
osiągając rekordowy w skali Europy udział 55% w dostawach DAF. Paccar Financial Polska sfinansował 
32,7% całkowitej sprzedaży DAF w Polsce, wypracowując drugi najlepszy wynik w Europie. Rosnący trend 
w sprzedaży usług to również systematyczna zmiana modelu biznesowego w Polsce. Całkowita koncen-
tracja na podstawowej działalności i policzalność kosztów w całym okresie eksploatacji. 
Również w segmencie ciężkich podwozi liczba rejestracji pojazdów marki DAF przekroczyła znacznie 
dynamikę całego rynku i wzrosła o 41,2%. Wzrost zapotrzebowania na podwozia należy tłumaczyć po-
stępującą specjalizacją polskiego transportu i poszukiwaniem wzrostu efektywności. Udział rynkowy 
ciężarówek DAF w ciężkich podwoziach osiągnął 16%. Najistotniejsze jest jednak, że 3-osiowe podwo-
zia DAF o dmc powyżej 16 t w segmencie długodystansowym wyrównały udział rynkowy ciągników 
siodłowych. Było to wynikiem wielu istotnych modyfikacji w nowych CF i XF, które zaowocowały nie 
tylko spadkiem zużycia paliwa przekraczającym 7%, ale również znaczną redukcją masy własnej oraz 
kosztów napraw i obsługi.
W 2019 r. zakładamy rynek na poziomie roku 2018 z lekkim wzrostem naszych udziałów, głównie 
w segmencie ciężkich podwozi. Dane styczniowe rejestracji pokazują wzrost segmentu ciężkiego 
o 4,1% i rejestracji DAF o 9,2%. Również liczba spływających zamówień w styczniu jest zgodna z ocze-
kiwaniami i nie znamionuje spowolnienia rynku. Podobnie jak liczba zapytań. Nie widzimy powodu 
do istotnych zmian wolumenu dostaw w roku 2019. Sytuacja gospodarcza jest dobra. Utrzymuje się 
wysokie zapotrzebowanie na transport. Momentami widać nawet niedobór taboru transportowego 
w przypadku braku kontraktów długoterminowych.
Czynniki ryzyka w 2019 r. to: napięcia w handlu i spowolnienie wschodzących rynków, zwłaszcza 
w Chinach, czy perspektywa nieuporządkowanego Brexitu – zwiększa poczucie niepewności. Brexit 
jednak to jedynie turbulencja dla biznesu, po której będzie on trwał dalej. Wbrew pozorom wpro-
wadzenie ograniczeń w postaci barier celnych pomiędzy UK a UE może spowodować wzrost zapo-
trzebowania na tabor, ze względu na spadek efektywności wynikającej z przestoju na granicy. Było 
to widoczne w przypadku naszego wejścia do Unii i później do Strefy Schengen, ale w drugą stronę 
(wzrost efektywności taboru w Polsce ze względu na brak przestojów na granicach). W dalszym ciągu 
prognoza, choć zrewidowana w dół, to 1,5% wzrostu PKB w Unii jest pozytywną wiadomością. Z całą 
pewnością nie mówimy o kryzysie. 
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Warto podkreślić, że tylko Scania wśród 
firm należących do tzw. „Wielkiej sió-
demki” oferuje pojazdy o dmc zaczynają-
cej się od 18 t. Nie konkuruje więc w seg-
mencie od 6 do 16 t. Natomiast delikatny 
przyrost przedstawiciele dystrybutora 
w Polsce tłumaczą brakiem dostępności 
pojazdów spowodowanym dużym popy-
tem na rynku.

Czwarte miejsce należało również tak 
jak rok wcześniej do Volvo. Zarejestrowa-
no 4454 pojazdy, o prawie 2% więcej niż 
przed rokiem. Na piątym miejscu, 3. rok 
z rzędu uplasował się Mercedes. Zareje-
strowano 4145 pojazdów, o 32 sztuki mniej 
niż rok wcześniej. Stawkę zamyka Renault 
Trucks – o jedno oczko w górę – 1779 re-
jestracji, o 32 sztuki więcej niż w 2017. Na 
końcu tym razem uplasowało się Iveco ze 
sprzedażą na poziomie 1667 sztuk. Popyt 
na pojazdy tej marki spadł w minionym 
roku o ponad 28%, co trudno jest wytłu-
maczyć, zważywszy na koniunkturę w na-
szym kraju. 

Roszada
Duże zapotrzebowanie na transport mię-
dzynarodowy i niepewność w związku 
z nowymi uregulowaniami w Europie – te 
dwa czynniki najsilniej oddziaływały na 
rynek ciężkich pojazdów. W Polsce ten 
segment stanowi ponad 93% rynku. W mi-
nionym roku urósł on praktycznie w takim 
samym stopniu jak cały rynek, o ponad 8%. 
W dużej mierze przyczynił się do tego spo-
ry wzrost rejestracji podwozi o dmc powy-
żej 16 t, a ciągniki siodłowe ze względu na 
skalę popytu – dopełniły dzieła. 

Najwięcej pojazdów w tej grupie tona-
żowej sprzedał oczywiście DAF, który jest 
liderem na tym rynku od 11 lat z przerwą 
w 2014 – wówczas zajął drugą pozycję. 
W 2018 r. zarejestrowano 6358 pojazdów 

MAN umocnił swoją 
drugą pozycję na rynku, 
jednocześnie wysuwając 
się na prowadzenie 
w sprzedaży ciężkich 
podwozi. W tym roku  
firma dostarczyła 
najwięcej wśród 
konkurentów pojazdów 
bojowych straży  
pożarnej i 4-osiowych 
podwozi do zastosowań 
budowlanych. 

Bernard Wieruszewski,  
dyrektor ds. produktu i sprzedaży ciężarówek, MAN Trucks & Bus Polska

Nasz bardzo dobry wynik sprzedaży w minionym roku to efekt 
profesjonalnej obsługi klientów przez nasz zespół sprzedażo-
wy. Byliśmy w stanie optymalnie dobrać pojazdy do potrzeb 
użytkowników. Istotne było to, że byliśmy technicznie i logi-

stycznie przygotowani do tego, żeby dostarczyć samochody w wymaganych przez klientów ter-
minach. Rok 2018 planowaliśmy bardzo dokładnie. Przewidzieliśmy duże zainteresowanie po-
jazdami, dzięki czemu wcześniej zamawialiśmy samochody na linii produkcyjnej. Dotyczy to 
zwłaszcza podwozi, gdzie termin realizacji jest znacznie dłuższy. Z wyprzedzeniem blokowa-
liśmy miejsca produkcyjne w firmach zabudowujących, a właśnie to stanowiło największy kłopot  
w minionym roku. Nawet jeżeli podwozie mogło dojechać na czas, to termin oczekiwania na zabudo-
wę wydłużał się o miesiąc, trzy miesiące, a nawet pół roku. My te miejsca już wcześniej mieliśmy za-
rezerwowane, dlatego byliśmy w stanie lepiej niż nasza konkurencja zarządzać potrzebami klienta.
Jeżeli chodzi o strukturę sprzedaży ciężkich podwozi, największą dynamikę w 2018 r. wykazywały 
te dostosowane do zadań budowlanych – 37%. W naszym przypadku wzrost sprzedaży podwozi 
budowlanych wyniósł 80%. Dlaczego? Widzieliśmy, co się dzieje na rynku – jaki jest zakres inwesty-
cji – i byliśmy na to przygotowani. Jaki to może być problem, obrazuje przykład betonomieszarki. 
Jeżeli dzisiaj chcielibyśmy ją zamówić, firmy zabudowujące są w stanie ją wykonać dopiero w drugim 
półroczu, co w praktyce może oznaczać, że jesienią. Jeżeli więc, ktoś się nie zabezpieczył, nie jest 
w stanie dostarczyć pojazdów do ostatecznego odbiorcy natychmiast. 
W minionym roku można natomiast zaobserwować gorsze wyniki sprzedaży pojazdów ciężarowych 
o dmc od 6 do 10 t. Generalnie ten segment stanowi mały wycinek rynku, a co za tym idzie wystarczy 
jeden przetarg, żeby diametralnie odbił się na wynikach. Wiemy, że 2019 r. będzie pod tym względem 
nieporównywalnie lepszy, bo już mamy zaplanowane dostawy. W naszym kraju dystrybucja na pod-
woziach o dmc od 7,5 do 10 t praktycznie nie istnieje, co nas różni od Europy Zachodniej. Przewozy 
tego typu realizowane są mniejszymi samochodami. To się zmieni po wprowadzeniu tachografów 
w pojazdach dostawczych, ale dzisiaj jeszcze nie ma takich przepisów. Są natomiast takie firmy, 
głównie producenci i dystrybutorzy sieci handlowych produktów szybko zbywalnych, które potrze-
bują aut w tym tonażu. Co ciekawe, te firmy rzadko finansują zakup klasycznym leasingiem, głównie 
korzystają z długoterminowego wynajmu (6-7 lat). 
Bardzo nas również cieszy druga pozycja na rynku pod względem sprzedaży ciągników siodłowych. 
Tutaj przede wszystkim wygrał dobry produkt i rozwiązania, jakie oferujemy w tym segmencie, czyli 
m.in. Telecoaching czy warunki finansowania. Dla prawie 40% klientów kluczowym kryterium przy 
wyborze pojazdu jest efektywność auta. Wygrywają ciężarówki najoszczędniejsze, przynoszące fir-
mie największe profity. 
Ten rok myślę, że będzie ciężki. Ale tu zawsze pojawia się znak zapytania. Optymizm klientów jest 
duży, ale jednocześnie są rozsądni. Teoretycznie powinniśmy znowu zamawiać samochody i buko-
wać miejsca produkcyjne, ale z drugiej strony może nas czekać stagnacja, o której wszyscy mówią 
i którą widać we wskaźnikach ekonomicznych. Jest więc dylemat i trzeba zaryzykować. Jakiej decyzji 
by się nie podjęło, będzie ona obarczona ryzykiem.
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cej niż w 2017 r. Na czwartej pozycji upla-
sowało się Volvo – 4439 szt. o 2% więcej 
niż przed rokiem – spadek o jedno oczko. 
Piąte miejsce (bez zmian) zajął Mercedes 
– 3857 pojazdów, czyli o 1,5% więcej niż 
przed rokiem. Na szóstym miejscu, daleko 
za peletonem, znalazło się Renault Trucks 
z wynikiem 1733 auta, o 8 szt. mniej niż 
w 2017 r. Siódme, z bardzo dużym spad-
kiem sprzedaży – 47%, było Iveco – zaled-
wie 731 rejestracji.

Ciągniki siodłowe w ubiegłym roku 
stanowiły 80% rejestracji pojazdów o dmc 
powyżej 16 t. W sumie zarejestrowano  
22 152 takie pojazdy, o 5% więcej niż 
w 2017 r. Tutaj od 14 lat prym wiedzie DAF, 
w minionym roku z 25% udziałem w ryn-
ku. W 2018 r. zarejestrowano 5512 cią-

Scania w minionym roku uwijała się jak mogła, ale wąskim  
gardłem okazała się linia produkcyjna, na której brakowało miejsca  

na realizację wszystkich zamówień.

Volvo mimo dobrej koniunktury zanotowało spadek  
w sprzedaży ciągników siodłowych, za to w ciężkich podwoziach  
nie mogło narzekać na brak popytu. 

Tomasz Cwalina, dyrektor sprzedaży Scania Polska

W minionym roku Polska została liderem całego transportu drogowego w Europie. To nas bardzo cieszy. Wielkie plany, które były 
związane z polskim rynkiem, wyczekiwane od kilkunastu lat, teraz się urzeczywistniły. Od dłuższego czasu zapowiadano rynek 
pojazdów ciężarowych bliski 30 tys. Niektórzy nie wierzyli, że to jest możliwe, a jednak się stało. Popyt na tak wysokim poziomie 
wynika oczywiście z potrzeb wewnętrznych transportu, ale w głównej mierze z rozwoju transportu międzynarodowego. To budu-
jące, że polskie przedsiębiorstwa transportowe przejęły wiodącą rolę w transporcie międzynarodowym i że tak dynamicznie rozwija 
się rynek w Polsce. W roku 2016 rynek wzrósł o 18%, w 2017 o prawie 4%, a w 2018 – o kolejne 8%, więc pozostaje pytanie: gdzie jest 

granica? Do jakiego momentu rynek będzie wzrastał? Oczywiście życzymy naszym klientom i sobie, aby polskie firmy transportowe cały czas się rozwijały.
W 2018 r. wykorzystaliśmy pełną moc produkcyjną. To świadczy o tym, jakie było zapotrzebowanie na pojazdy ciężarowe. Jesteśmy zadowoleni z naszego udziału 
w rynku, chociaż nie dostarczyliśmy tylu pojazdów, ile moglibyśmy. Od 2010 r. do tej pory nasz udział rynkowy sukcesywnie wzrastał. Myślę, że w tym roku nasz 
wynik sprzedażowy będzie jeszcze lepszy. Produkcja cały czas rośnie. Jednak proces ten wymaga czasu. W tym roku mamy pod tym względem większe możli-
wości.
W ostatnich miesiącach roku 2018 zauważyliśmy większe zainteresowanie pojazdami gazowymi. Ustawa o elektromobilności nakłada obowiązek zakupu okre-
ślonego procentu pojazdów z napędami alternatywnymi. Dodatkowo od stycznia tego roku pojawiły się nowe stawki opłat drogowych w Niemczech, które  
na 2 lata znoszą opłaty za poruszanie się pojazdami z silnikami gazowymi. Ten temat bardzo zainteresował klientów i wielu pyta o te silniki. Dodatkowym atutem 
są ekologia i prestiż, które idą za eksploatacją przyjaznych dla środowiska rozwiązań.
Klienci coraz częściej kupują pojazdy z pakietami usługowymi. Samochód staje się pewnego rodzaju nośnikiem usług. Dodatkowo zamawiany jest kontrakt usłu-
gowo-naprawczy, usługi związane z ekonomią paliwową: szkolenie kierowców, coaching i finansowanie. Sprzedaż tych produktów rośnie i oferta staje się coraz 
bardziej złożona. W minionym roku wyraźnie zwiększyło się zainteresowanie pakietem Ecolution by Scania. Świadczy to o tym, że dla firm przewozowych coraz 
ważniejszy staje się aspekt realnych oszczędności. 
Pewnego rodzaju zagrożeniem dla naszego rynku transportowego są nowe uwarunkowania prawne szykowane przez Unię Europejką. Trudno dzisiaj przewidzieć 
ostateczny kształt i skutki wprowadzenia nowego prawa unijnego. Jednak jestem dobrej myśli, biorąc pod uwagę to, jak polskie firmy radzą sobie dzisiaj na rynku 
międzynarodowym.

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce w 2018 r.
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z czwartego miejsca – 5296 sztuk, wzrost 
o 26%, a trzecia Scania (spadek z drugiego 
miejsca) – 4897 pojazdów, o ponad 3% wię-

tej marki, o 27% więcej niż przed rokiem. 
Do DAF-a należało ponad 23% tego ryn-
ku. Drugi tym razem był MAN – awans 
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gników tej marki, o 25% więcej niż przed 
rokiem. Na drugim, trzecim i czwartym 
miejscu nastąpiła zmiana. MAN wskoczył 
z czwartej na drugą pozycję, sprzedając 
4193 pojazdy (wzrost o ponad 21%), Sca-

Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Group Trucks Poland 

Mercedes jest obecny we wszystkich segmentach rynku pojazdów o dmc powyżej 6 t. 
Mimo szerokiej gamy pojazdów w ciągu ostatnich 3 lat firma plasuje się w rankingu dostaw 

na polski rynek dopiero na piątej pozycji.

nia spadła z drugiego na trzecie miejsce 
z wynikiem 4024 sztuki (wzrost o prawie 
6%), a Volvo z trzeciego na czwarte – 3561 
pojazdów (o ponad 3% mniej niż przed 
rokiem). Piąty był Mercedes – 2976 szt.  

(o 45 szt. mniej niż w 2017 r.). Dalej w kolej-
ności uplasowało się Renault, sprzedając 
1463 pojazdy (–4%) i Iveco – 423 (–63%). 

Większy ruch można było zaobserwo-
wać tym razem w ciężkich podwoziach. 

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku pojazdów  

o dmc powyżej 6 t w 2018 r.

ciągniki siodłowe
podwozia o dmc >16 t
6÷10 t
10÷16 t

3%
4%

18%

75%

Ubiegły rok dla Volvo Group Trucks Poland był bardzo udany. Zrealizowaliśmy wszystkie zakładane cele i plany. Rynek urósł, ale 
moim zdaniem nie jest to naturalny wzrost. Duża jego część podyktowana jest przez grupy zakupowe, które wymieniają floty 
w coraz krótszym czasie. To są transakcje, w których my jako Volvo Trucks nie braliśmy i nie chcemy brać udziału. Moim zdaniem, 
jest to sztucznie nadmuchana bańka poniekąd przez samych dostawców aut ciężarowych. W ostatnich latach wielu naszych 
konkurentów bardzo mocno promowało wynajem, który moim zdaniem nie jest produktem dedykowanym dla wszystkich klien-
tów. Część firm, która skorzystała z takiej oferty, moim zdaniem, nie kwalifikowała się do nabywania pojazdów w takiej właśnie 
formie. W momencie spowolnienia rynku, czy załamania koniunktury ten rodzaj umowy może okazać się dla nich bardzo proble-

matyczny, a w skrajnych przypadkach nawet przyczynić się do upadłości.
Dzisiaj mamy do czynienia z przesyceniem rynku ciągników siodłowych. Od jakiegoś czasu producenci prześcigają się w oferowaniu tych pojazdów w ramach 
najmu nawet na 6 czy 12 miesięcy. W Volvo Trucks najkrótszy okres najmu wynosi 36 miesięcy. Uważam, że krótsze kontrakty są szkodliwe dla rynku i całej bran-
ży. Praktycznie nowe pojazdy wracają jako używane i trzeba je gdzieś zagospodarować. A nasza gospodarka nie jest już w stanie wchłonąć takiej liczby prawie 
nowych samochodów. Doszło do sytuacji odwrotnej niż w ubiegłych latach – brakuje podwozi, a ciągniki siodłowe zalegają na stokach. 
Jednym z naszych priorytetów jest rozwijanie segmentu podwozi, gdyż jest on niezwykle perspektywiczny. Tym większą satysfakcję daje nam fakt, że pierwszy 
raz od wielu lat zanotowaliśmy w tym segmencie ponad 30-procentowy wzrost, który zapewnił nam miejsce na podium. Jest on w dużej mierze rezultatem 
rozwijającego się, bardzo chłonnego rynku krajowego. Zmienia się oblicze transportu, powstaje coraz więcej centrów logistycznych, mocno rozwija się sektor firm 
kurierskich, branża budowlana czy leśna. Coraz większe zapotrzebowanie na nowe pojazdy mają również służby państwowe np.: straż pożarna oraz przedsię-
biorstwa komunalne. 
W ubiegłym roku, bardzo duże wzrosty zanotowaliśmy m.in. w segmencie pożarniczym. Sprzedaż podwozi do samochodów ratowniczo-gaśniczych o dmc po-
wyżej16 t wzrosła o 75%, co zapewniło nam 1. miejsce wśród dostawców tych pojazdów. Ogromne zapotrzebowanie na podwozia ma też bardzo chłonna branża 
budowlana. Sprzedają się hakowce, wywrotki i dźwigi. 
W tym roku spodziewamy się nadal dobrej koniunktury w tych segmentach rynku, ale też zwiększonego popytu ze strony branży leśnej. Chcemy kontynuować 
wzrosty w segmencie podwozi, zwłaszcza, że zdecydowanie mniej jest dostawców, którzy są w stanie spełnić wymagania klientów z tego obszaru rynku. Tutaj 
trzeba wykazać się rozwiązaniami dopasowanymi do konkretnych branż.
Pod koniec 2018 r. rynek wyhamował, co było spowodowane przede wszystkim niepewnością branży związaną z pakietem mobilności. Już wiemy, że najbardziej 
restrykcyjne regulacje dotyczące naszego regionu nie wejdą w życie, co uspokoiło nastroje. Korekta rynku nastąpi, pytanie tylko, czy już w tym, czy w przyszłym 
roku. Będzie miało na to wpływ wiele czynników. Największym wyzwaniem, przed którym stoi branża w całej Europie jest brak kierowców. Niemcy otworzyli 
właśnie swoje granice dla ukraińskich pracowników, a to z pewnością spowoduje ich odpływ z Polski. Do tego dochodzą niepokoje związane z imigrantami na 
zachodzie Europy. Wiele firm transportowych zastanawia się, czy dalej będzie świadczyć usługi we Francji czy w Wielkiej Brytanii. A problemów jest więcej: można 
się spodziewać, że najpóźniej w drugiej połowie 2019 roku wzrosną stopy procentowe, a co za tym idzie, zdrożeją kredyty i leasingi. Instytucje finansowe już teraz 
usztywniają swoją politykę ze względu na to, że gwałtownie rośnie zadłużenie w firmach transportowych. Z pewnością w najbliższych latach będziemy mieli do 
czynienia z przejęciami, bankructwami mniejszych firm, konsolidacją rynku. Już teraz firmy zakładają grupy zakupowe, aby negocjować lepsze warunki umów. 
Widać też, że część przedsiębiorstw, które mają dużo zleceń eksportowych, gorzej radzi sobie z importem. To oznacza, że do kraju wracają na „pusto”, a więc 
koszt takiego transportu jest bardzo duży. To są firmy, które potencjalnie mogą nie wytrzymać konkurencji i zniknąć z rynku. Generalnie podmiotów, które mogą 
doświadczyć problemów finansowych jest więcej. Przez ostatnie kilka lat firmy rywalizując o klientów, systematycznie obniżały stawki, podczas gdy koszty dzia-
łalności rosły: ceny paliw, wynagrodzenia kierowców itd.
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Miał na to wpływ nasilony popyt na po-
jazdy budowlane w związku z pracami 
związanymi z infrastrukturą drogową, 
ale również rosnące zainteresowanie  
zestawami objętościowymi (ciężarówka 
z przyczepą), które w ruchu długodystan-
sowym coraz częściej zastępują ciągniki 
z naczepami. Zauważalna jest również 
specjalizacja w przewozach. Pojazdy za-
mawiane są z myślą o konkretnych za-
daniach, wówczas podwozie okazuje się 
najlepszym rozwiązaniem. W sumie na-
bywców znalazły 5293 takie pojazdy, co 
stanowiło 24% wzrost. To już drugi rok 
z rzędu z tak dużą dynamiką sprzedaży 
w tym segmencie. Tutaj przez lata prym 
wiódł MAN, ale w 2014 r. na prowadzenie 
wysunęła się Scania i trzymała pozycję li-
dera do zeszłego roku. W 2018 awansując 
z trzeciego miejsca, na prowadzenie znów 
wysunął się MAN, który dostarczył 1103 
ciężkie podwozia, o prawie 46% więcej niż 
w 2017 r. Na drugim miejscu utrzymał się 
Mercedes, sprzedając 942 pojazdy, o po-
nad 12% więcej niż przed rokiem. Trzecie 
miejsce – awans z czwartego – należało 
do Volvo. Zarejestrowano 878 podwozi tej 
marki, o 32% więcej niż przed rokiem. Sca-
nia z pierwszej pozycji spadła na czwartą 
i jako jedyna wśród tzw. „Wielkiej siódem-

ki” zaliczyła w tym segmencie spadek 
sprzedaży. Zarejestrowano 873 podwozia 
tej marki, o ponad 5% mniej niż przed ro-
kiem. Bardzo dobrze za to poszła sprzedaż 
DAF-owi, który wprawdzie uplasował się 
na piątej pozycji, ale zwiększył liczbę do-
staw o prawie 42%, sprzedając 846 pojaz-
dów w tym segmencie. Szóste było Iveco 
– 308 szt., wzrost o 31% i siódme Renault 
Trucks – 270 szt., o 28% więcej niż w 2017 r.

skromniej
Pojazdy o dmc od 6 do 16 t to mały wyci-
nek całego rynku. W 2018 r. ich sprzedaż 

stanowiła 7% kategorii pojazdów o dmc 
powyżej 6 t. W sumie zarejestrowano 2052 
takich aut, o 3% więcej niż przed rokiem. 
Gdy podzielimy ten segment na dwie ka-
tegorie: pojazdy o dmc od 6 do 10 t i od 10 
do 16, okaże się, że mają one przeciwstaw-
ne tendencje. Na przestrzeni ostatnich lat 
można zaobserwować sukcesywny wzrost 
rejestracji pojazdów o dmc od 6 do 10 t 
i spadek w przypadku ciężarówek o dmc od 
10 do 16 t. Rok 2018 pod tym względem się 
wyróżnia, ponieważ spadła liczba rejestra-
cji lekkich pojazdów, a wzrosła cięższych. 
Analizując te segmenty nie można zapomi-
nać o ich wielkości. Tutaj każdy zakup flo-
towy może zachwiać rynkiem – najpierw 
pozytywnie, a potem negatywnie. Takie też 
zjawisko można było zaobserwować w mi-
nionym roku, kiedy zabrakło na rynku du-
żej dostawy flotowej w lżejszym segmencie. 
Ten rok ma już wyglądać inaczej. General-
nie zmiany w popycie, które mają miejsce 
w lżejszych segmentach mogą wynikać ze 
zamieniających się potrzeb. Z jednej stro-
ny mamy miejską dystrybucję, gdzie liczą 
się gabaryty pojazdu. W tym wypadku 
nie chodzi o to, żeby pojazd jak najwięcej 
zabrał, bo do obsłużenia ma określony re-
wir. Ruch miejski jest wzmożony, wymaga 
częstych zatrzymań, liczy się więc również 
ekonomia. Jednocześnie użytkownicy tych 
pojazdów zaczynają rozglądać się za jeszcze 
mniejszymi, samochodami dostawczymi, 
które nie stawiają jak do tej pory żadnych 
ograniczeń: wystarczy prawo jazdy kate-
gorii B (w dobie braku kierowców z upraw-
nieniami do kierowania ciężarówkami to 
ważny argument), nie ma przepisów do-
tyczących czasu pracy kierowcy i innych 
obostrzeń, które dotyczą samochodów cię-
żarowych. Wobec powyższego można więc 
spodziewać się, że lekkie pojazdy ciężaro-
we, w ciągu najbliższych lat raczej nie będą 
biły rekordów popularności. Na razie jed-
nak popyt rośnie. Z drugiej strony pojazdy 
o dmc od 10 do 16 t w dużej mierze zostały 
wyparte przez cięższe podwozia i ciągniki 
siodłowe. Jako podwozie do zastosowań 

Renault Trucks  
mimo słabej  

pozycji na rynku, 
sukcesywnie  

powiększa wolu- 
meny sprzedaży.  

W tym roku  
zaznaczyło też  

swoją obecność  
w lżejszym  
segmencie.

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 16 t w 2018 r.
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o prawie 20% więcej niż rok wcześniej. 
Liderem tego segmentu bez przerwy od 
6 lat jest MAN z 49% udziałem w ryn-
ku. W minionym roku firma sprzeda-
ła w Polsce 532 takie pojazdy, o ponad 
43% więcej niż rok wcześniej. Na dru-
gie miejsce z trzeciego w 2017 r. wsko-
czyło Iveco z wynikiem 173 pojazdy, 
o ponad 8% (16 szt.) mniej niż przed 
rokiem. Trzeci był Mercedes – 172 szt., 
spadek o 26% (61 szt.), a czwarty DAF  
– 115 pojazdów, o ponad 43% więcej niż 
w 2017 r. Zarejestrowano jeszcze 46 szt. 
Renault (o 25 egz. więcej niż w 2017 r.)  
i 13 Volvo (o 6 egz. mniej niż w 2017 r.). 

Na wdechu 
Jaki będzie ten rok? Spowolnienie, jakie 
nastąpiło w grudniu, może wskazywać 
na ochłodzenie rynku. Ale z drugiej stro-
ny producenci pojazdów twierdzą, że 
z zamówień, jakie mają już podpisane, 
co najmniej do połowy roku rejestra-
cja nowych pojazdów będzie szła pełną 
parą. Na przestrzeni kilku lat zmieniła 
się struktura rynku. W Polsce nie ma 

w branży budowlanej, w straży pożarnej 
czy komunalce – bardziej przydatny będzie 
na ogół cięższy pojazd. Również na długie 
dystanse, bardziej uniwersalna i ekono-
miczna będzie większa ciężarówka, a opła-
ty drogowe, wymagania wobec kierowców, 
czas pracy – pozostają bez zmian, więc 
przeważa ładowność.

W 2018 r. nabywców znalazły 974 pojazdy 
o dmc od 6 do 10 t, co stanowi spadek o 11%. 
Liderem na tym rynku nieprzerwalnie od  
7 lat jest Iveco, w 2018 r. z 78% udziałem. 

W minionym roku zarejestrowano 763 pojaz-
dy tej marki, o 1 szt. mniej niż przed rokiem. 
Na drugim miejscu uplasował się Mercedes, 
awansując z trzeciej pozycji. Zarejestrowa-
no 50 pojazdów niemieckiego producenta,  
o 39 szt. mniej niż rok wcześniej. MAN, który 
w 2017 r. sprzedał 153 pojazdy, w minionym 
roku zdołał dostarczyć zaledwie 33 (–78%). 
Zarejestrowano również 14 DAF-ów i 1 Volvo 
oraz 112 pojazdów innych marek. 

Natomiast pojazdów o dmc od 10 do 16 t 
w minionym roku sprzedano 1078 szt., 

Ewa Jezierska, dyrektor sprzedaży Renault Trucks Polska

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc od 6 do 10 t w 2018 r.
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Wzrost sprzedaży pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t rok do roku o 8%, dla dojrzałego rynku, jakim jest Polska, to im-
ponująca wartość. Warto zwrócić uwagę, że zdecydowana większość pojazdów to ciągniki siodłowe należące do segmentu 
o dmc powyżej 16 t. W Europie ruch ciężarówek wzrósł w minionym roku o 4%, a polskie firmy obsługują aż 20% całego rynku. 
Połączenie popytu na usługi transportowe oraz doskonałych warunków finansowania i zakupu pojazdów ciężarowych ofe-
rowanych przez producentów sprawia, że skrócił się cykl życia ciężarówki w ruchu międzynarodowym, a nasi przewoźnicy 
dysponują najmłodszą flotą na rynku. 

Renault Trucks dostarczyło w minionym roku 1779 pojazdów, czyli tyle, ile założyliśmy. Warto jednak zaznaczyć, że znaczna część sprzedaży na rynku to 
dostawy do dużych flot, gdzie jedynym decydującym elementem, jest cena zakupu. Firmy oferujące pojazdy „stare konstrukcyjnie”, w których rozwój nie były 
poczynione ostatnio żadne inwestycje, mogą przyjąć strategię dumpingu cenowego. Ta strategia „umiera” wraz z wypuszczeniem nowego produktu – wystar-
czy prześledzić statystyki. My mamy pojazdy od nowa zaprojektowane, które ujrzały świat w roku 2013, a w tym roku przejdą delikatny lifting. Pierwsza zasada 
biznesu mówi, że inwestycje powinny się zwrócić, a słabo się płaci udziałami rynkowymi. 
Spory sukces odnotowaliśmy w minionym roku w segmencie o dmc od 6 do 16 t. Ten segment to dla nas Gama D. Są tam pojazdy i budowlane, i komunalne, 
i dystrybucyjne. Wracamy do tego segmentu po dłużej nieobecności, ale silniejsi niż kiedykolwiek. Poza standardowymi D2,1 i D Wide mamy w ofercie i po-
jazdy CNG, i nisko wejściowego Accessa. Mamy też pojazdy wojskowe oraz specjalistyczne strażackie. Segment specjalistycznych podwozi jest wymagający 
zarówno pod kątem organizacyjnym – udział w przetargach, jak i pod kątem technicznym: wiedza, współpraca z firmami nadwoziowymi, homologacje. Po 
produktowych zmianach z roku 2013, skupiliśmy się na dostawach cięgników siodłowych, największym segmencie w Polsce. Teraz gdy Gama T już świetnie 
radzi sobie na rynku, możemy część uwagi i środków przesunąć w kierunku lżejszego segmentu rynku. 
W przypadku ciężkich podwozi duży wpływ na spory wzrost popytu w minionym roku miały pojazdy budowlane. Świadczy o tym sprzedaż naszych pojazdów 
gamy K i C, ale także długość oczekiwania na zabudowę w firmach nadwoziowych. Łakomym okiem spoglądamy również w kierunku zastosowań komunal-
nych, to bardzo ciekawy rynek. Takie firmy można objąć szczególną opieką serwisową, a bliskość klienta to jedna z naszych wartości. A co istotne mamy czym 
się pochwalić w tym segmencie: D Wide CNG, Access, a już niedługo elektryczne pojazdy D Wide Z.E. zbudowane specjalnie z myślą o nadwoziach do zbiórki 
śmieci. Bardzo cenimy także rynek samochodów pożarniczych – to dobra wizytówka marki. 
W tym roku liczymy, że rynek będzie stabilny, może z niewielką korektą na minus. Ale polski transport uzależniony jest od wielu czynników. Oczywiście 
ważna jest koniunktura w kraju i w Europie. Ale jeszcze ważniejsze dla naszych przewoźników są uregulowania prawne. Swoistym „Mieczem Damoklesa” 
jest nieznana jeszcze forma Pakietu Mobilności. Zawarte w projektach zapisy są mocno krzywdzące dla naszych przewoźników i wydaje się, że listopa-
dowo-grudniowe spowolnienie rynku w znacznej mierze było wynikiem niepewności, co do planowanych uregulowań prawnych. W tym samym Pakiecie 
znalazł się projekt zapisu, który po roku 2024 nakładał na wszystkich wykonujących transport międzynarodowy obowiązek posiadania tachografu 4.0. Więc 
o ile do niedawna kolejna wersja tachografu była motywatorem do zakupu starszej wersji, to teraz może być zupełnie odwrotnie. Próbując odsprzedać za 
3–4 lata używany pojazd ze starym tacho, właściciel będzie miał albo ograniczony rynek transportu krajowego, albo znaczny opust cenowy na doposażenie 
pojazdu w tachograf 4.0. 
Reasumując, wszelkie wskaźniki makroekonomiczne oraz niewiadoma, co do uregulowań prawnych, raczej studzą huraoptymizm. Z drugiej jednak strony nasi 
przewoźnicy udowodnili już nie raz, że potrafią sobie radzić ze wszelkimi przeciwnościami. Przy całym optymizmie będziemy w 2019 bardzo pragmatyczni. 
Czujna obserwacja rynku, ocena możliwości i podejmowanie działań, które zagwarantują nam skuteczną realizację celów, jakie sobie stawiamy. 
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Jak podał Główny Urząd Statystyczny 
w całym 2018 r. PKB wzrósł o 5,1%, podczas 
gdy rok wcześniej dynamika wzrostu wy-
nosiła 4,7%. To najlepszy wynik od 2007 r. 
Jednak ekonomiści ostrzegają przed spo-
wolnieniem, które nadciąga z Zachodu. 
Naszej gospodarce nie sprzyja sytuacja 
w Niemczech i w całej strefie euro. Głów-
nym motorem napędzającym polską go-
spodarkę była w 2018 r. konsumpcja pu-
bliczna i prywatna, wzrost odpowiednio 
o 4,4 i 4,5%. Wzrosły też nakłady na inwe-
stycje o ponad 7%. Duży wkład we wzrost 
PKB miał też eksport. W tym roku ma być 
odczuwalne lekkie spowolnienie, co tłu-
maczy się cyklem koniunkturalnym. Za-
grożeniem jest też niepewność związana 
m.in. z brexitem.

Prognozy na ten rok raczej nie straszą 
spadkami, przewidywane jest utrzyma-
nie zeszłorocznego poziomu rejestracji 
pojazdów o dmc powyżej 6 t, co biorąc 
pod uwagę, że w zeszłym roku rynek 
po raz kolejny osiągnął najlepszy wynik 
w historii, należy zaliczyć na plus. Za-
grożeniem jest pakiet mobilności, który 
zawiera niekorzystne dla naszych firm 
zapisy, co może zniechęcić przewoźni-
ków do inwestycji. Z drugiej strony obo-
wiązek montażu nowych tachografów od 
czerwca tego roku może przyspieszyć de-
cyzje zakupowe. Niektórzy stawiają sobie 
jeszcze jedno pytanie: gdzie jest granica? 
Kiedy rynek się nasyci? Kiedy skończy się 
ta hossa? Odpowiedź na to pytanie przy-
niesie nam czas. l

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc od 10 do 16 t w 2018 r.
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stw transportowych. Przewoźnicy dzi-
siaj ostrożniej podchodzą do inwesty-
cji. Raczej nie rozdmuchują swoich flot, 
bardziej inwestując w wymianę taboru 
niż jego liczebność. Coraz częściej zyski 
lokują w inne branże. Świadczy to o doj-
rzewaniu polskiego biznesu. 

bardzo dużych flot, które jednorazowo 
robią gigantyczne zakupy. U nas naj-
większe umowy opiewają na 100–150 
pojazdów. Mamy sporo firm średniej 
wielkości, które w swojej flocie posia-
dają po 300–400 pojazdów. Wykruszy-
ło się też dużo małych przedsiębior- 

Tomasz Wykrota, marketing manager, Iveco Poland Sp. z o.o.

W tym roku  
wyjątkowo nie poszła 

sprzedaż Iveco.  
Włosi dostarczyli  

w Polsce zaledwie 
5% nowych pojazdów 

ciężarowych.

Rok 2018 był wymagający nie tylko pod kątem zmieniających się realiów rynkowych, burzliwych dyskusji dotyczących trans-
portu w Polsce i Europie, ale również bardzo konkurencyjny w kontekście oferty komercyjnej. Wielu producentów pojazdów 
ciężarowych oferowało swoje produkty w usługach najmu, chcąc skrócić czas użytkowania pojazdów u klienta oraz zwiększyć 
ich rotację. Z naszej perspektywy takie działanie zwłaszcza przy spowolnieniu rynku może mieć negatywny wpływ na samych 
klientów, a pośrednio również na instytucje finansowe oraz producentów pojazdów. Nasuwa się pytanie, czy dalsza inwestycja 
w taką formę sprzedaży pojazdów ciężkich oraz spowolnienie rynku odnotowane w końcówce roku dają podstawę, by sądzić, że 

rynek nadal będzie się tak dynamicznie rozwijał. Otoczenie prawne będzie wywierać coraz większy wpływ na polskich przewoźników stanowiących dużą grupę 
w transporcie międzynarodowym. Przykładem był temat pakietu mobilności, który w ostatnich miesiącach 2018 roku zwiększył niepewność przewoźników i spo-
wolnił lub wstrzymał decyzje klientów o kolejnych zakupach.
Nasze działania w 2018 roku skupiliśmy na trzech segmentach, pierwszy to pojazdy alternatywne, promowaliśmy i będziemy promować napędy gazowe stano-
wiące realną alternatywę dla diesla. Wprowadzone ustawodawstwo wspiera tą technologię, a plany rozwoju infrastruktury tankowania gazu ziemnego w postaci 
CNG oraz LNG powodują, że coraz większa liczba klientów rozważa wprowadzenie pojazdów zasilanych LNG do swoich flot. Również TCO tego rozwiązania 
wspiera decyzje klientów, ponieważ pojazdy zasilane LNG są bardziej ekonomiczne niż diesel. Pamiętajmy również o aspekcie ekologicznymi, raporty WHO nie 
pozostawiają złudzeń – również w tym obszarze Polska ma sporo do zrobienia. W 2018 roku podpisaliśmy pierwsze kontrakty z polskimi klientami i wydaliśmy 
pierwsze partie pojazdów. Tegoroczne zmiany związane z opłatami drogowymi w Niemczech i ich zniesienie dla pojazdów LNG tworzą realne oszczędności dla 
polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym.
Drugi segment pojazdów to podwozia o dmc 16 t i więcej. Segment bardzo dynamicznie rozwijający się w 2018 roku (ponad 23% wzrostu rok do roku). Tutaj 
odnotowaliśmy 24% wzrost rok do roku, co pozwoliło nam uzyskać udział w rynku na poziomie 5,9%. To znacznie mniejszy segment niemniej przykładem rynków 
zachodnich rośnie grupa klientów wymagająca indywidualnego i specjalistycznego dostosowania pojazdu do potrzeb wykonywanej działalności – Iveco z całą 
pewnością będzie częścią tego segmentu w kolejnych latach.
Ostatni to segment bardzo specjalistyczny dedykowany do branży budowlanej i komunalnej. W prowadzony na rynek w 2017 roku X-WAY został bardzo dobrze 
przyjęty przez klientów i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W segmencie budowlanym Iveco odnotowało 56% wzrost rejestracji rok do roku przy wzro-
ście rynku na poziomie 38,5%. W obszarze pojazdów komunalnych rozwiązania Iveco oparte o gaz ziemny są realną i gotową odpowiedzią pozwalającą spełnić 
wymagania wprowadzonego ustawodawstwa wchodzącego w życie z początkiem 2020 roku.
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Wskali globalnej rok 2018 był dla 
MAN-a najlepszy od 2012 r. 
pod względem sprzedaży po-

jazdów ciężarowych, a także najlepszy 
od 2009 pod względem dostaw autobu-
sów. Rentowność w minionym roku była 
większa od oczekiwanej. Najlepsze wyni-
ki osiągnięto również w zakresie obsługi 
posprzedażnej oraz sprzedaży pojazdów 
używanych. 

klucz do sukcesu
Pod względem dostaw pojazdów ciężaro-
wych Polska jest dla firmy MAN trzecim 
rynkiem w Europie (zaraz za Niemcami 
i Francją). MAN zajmuje u nas drugą po-
zycję, biorąc pod uwagę sprzedaż po-
jazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t. 

SUKCES  
przed premierą
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. MAN chce być nr 1 w Europie w dostawach 
pojazdów ciężarowych i nr 2 na rynku autobusów.

W minionym roku firma dostarczyła 
w sumie 5862 ciężarówki, osiągając pra-
wie 20% udział w naszym rynku. Polskie 
firmy przewozowe zdominowały euro-
pejski transport drogowy, co ma swoje 
odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży 
pojazdów. Jak podkreśla Bernard Wieru-
szewski, dyrektor sprzedaży pojazdów 
ciężarowych MAN Truck & Bus Polska, 
kluczem do sukcesu MAN-a w minionym 
rynku była sprzedaż ciężkich podwozi, 
gdzie firma odnotowała wzrost na pozio-
mie 46%, zdobywając 21% rynku, co dało 
jej pierwszą pozycję w tym segmencie. Jed-
nak MAN nie zamierza na tym poprzestać. 
Cel to udział w tym rynku na poziomie 
23–24%. Wśród dostarczonych w 2018 r. 
w Polsce wozów bojowych straży pożarnej 
było aż 33% MAN-ów, podobnie jak wśród 

4-osiowych podwozi budowlanych – 35% 
rynku. Natomiast w segmencie pojazdów 
o dmc 10–16 t MAN zdobył 50% rynku. Ko-
lejny sukces minionego roku to sprzedaż 
pojazdów używanych: osiągnięto poziom 
1890 szt., co stanowiło 25% rynku. 

Ale sprzedaż pojazdów to nie wszystko. 
W minionym roku w ramach MAN Aca-
demy odbyło się 85 szkoleń (o 10% wię-
cej niż w 2017), w których wzięło udział  
729 uczestników (+8%). Mają one na celu 
nie tylko szkolenie mechaników autoryzo-
wanych serwisów MAN, ale również po-
moc klientom w rozwiązywaniu różnych 
problemów technicznych.

Natomiast w ramach szkolenia kierow-
ców ProfiDrive zorganizowano 182 spot- 
kania (+21%), w których wzięło udział 1510 
kierowców (o 66% więcej niż przed rokiem). 

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  |  Zdjęcia: MAN  |

W 2018 r. MAN Truck & Bus  
Polska obchodził swoje  

25-lecie. Z tej okazji firma  
przygotowała jubileuszową edycję 

ciągników siodłowych. 
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W 2018 r. pojawił się na rynku nowy 
projekt – MAN Telecoaching. Polega on 
na telefonicznym wsparciu kierowcy 
w różnych sytuacjach, które zdarzają się 
podczas jazdy, od ecodrivingu poprzez 
informacje techniczne dotyczące pojazdu, 
po wskazówki odnośnie np. najbliższe-
go parkingu. Kierowca w każdej sytuacji 
może skorzystać z rady i wiedzy pracow-
nika MAN-a. W efekcie takie wsparcie ma 
przynieść oszczędności dla firmy trans-
portowej. W minionym roku przeprowa-
dzono 3418 takich rozmów z 804 kierowca-
mi z 96 firm. 

Digitalizacja
W 2019 r. MAN chce być jeszcze bliżej klien-
ta, czyli lepiej odpowiadać na jego potrzeby. 
Będą udoskonalane procesy, proponowane 
nowe rozwiązania i rozbudowywana tech-
nologia RIO oraz Telecoaching. Rozpoczęła 

się już era cyfrowego modelu biznesowego 
TSL 4.0., co wiąże się z tworzeniem sieci 
procesów. Coraz ważniejsza staje się komu-
nikacja, czyli wymiana informacji, która 
odbywa się wielopłaszczyznowo: pojazd 
– pojazd, pojazd – infrastruktura, pojazd 
– użytkownik, pojazd – baza. Rosną możli-
wości kontroli pojazdów, kierowców i firm 
transportowych. Coraz powszechniejsze 
stają się pakiety serwisowe, co jest ściśle 
powiązane z coraz bardziej skomplikowaną 
technologią stosowaną w pojazdach. Na-
stępuje również ekspansja leasingu produ-
cenckiego. Firmy coraz częściej koncentrują 
się na wybranych sektorach i zaczynają spe-
cjalizować. Na rynek mają również wpływ 
zmiany w prawie europejskim i krajowym. 

W tym roku MAN ma wprowadzić do 
swoich pojazdów sporo nowości. Mię-
dzy innymi w ofercie znajdą się nowe, 
lżejsze silniki D15 i D26 oraz D38. Nowa 
9-litrowa jednostka D1556 z SCR bez 

EGR-u zastąpi D20. Silnik D15 dzięki 
niższej masie (o ok. 230 kg w porówna-
niu z D20) i niższemu zużyciu paliwa 
(szczególnie przy częściowym obciąże-
niu) sprawdzi się w transporcie Tank-
-Silo, objętościowym z umiarkowaną 
masą zestawu oraz w betonomieszar-
kach i w śmieciarkach. 

Pojawi się też aktywny układ kierow-
niczy, który ma stanowić bazę dla innych 
systemów wspomagających oraz asystent 
powrotu na pas ruchu. ACC z funkcją Stop-
-and-Go ma być teraz oferowany również 
w samochodach ze skrzynią biegów MAN 
TipMatic 12. Kolejna nowość to przednia 
oś o nośności 10 t, co ma umożliwić sto-
sowanie nadwozi takich jak betonomie-
szarka czy dźwig za kabiną. W tym roku 
na jesieni ma mieć też premierę nowa ge-
neracja pojazdów MAN.

Rośnie liczba TGe
Drugi rok w ofercie MAN-a okazał się dla 
TGE dość łaskawy. W 2018 r. sprzedano 481 
tych samochodów dostawczych, co stano-
wiło 1,2% rynku. Tym samym z 49. miejsca 
w rankingu rejestracji pojazdów dostaw-
czych o dmc do 3,5 t wskoczył na 15. pozy-
cję. Biorąc pod uwagę, staż tego modelu na 
rynku, można uznać taki wynik za wyjąt-
kowo dobry. W minionym roku podpisano 
z firmą Mercus zamówienie na dostawę 
100 podwozi MAN TGE – dostarczone po-
jazdy będą miały zabudowy dostosowane 
do przewozu 21 osób, prawie 100 ze 140 za- 
mówionych furgonów jeździ już w firmie 
kurierskiej DPD, a 11 karetek obsługuje 
pogotowie w całym kraju. Pojazdy te za-
mówiły również m.in. Telewizja Polska, 
Kancelaria Prezydenta i Lotnisko Balice 
pod Krakowem. W swojej ofercie MAN ma 
ponad 400 wariantów zabudów TGE, jest 
więc w czym wybierać. 

Na ten rok zapowiadany jest dalszy roz-
wój sieci sprzedaży i zwiększenie udziału 
w rynku. W ofercie ma się również poja-
wić eTGE.

efekt wyborów?
Miniony rok był rekordowy dla MAN-a 
również pod względem dostaw auto-
busów. Zarejestrowano 250 szt., co sta-
nowiło 15% rynku. Największy skok  
z 73 szt. w 2017 do 200 szt. w 2018 r. do-

Największy kontrakt na dostawę 
najmniejszych MAN-ów został podpisany 
w 2018 r. z firmą DPD. W ręce kurierów 
trafiło 140 takich pojazdów. 

MAN dostarczył w minionym roku 200 autobusów miejskich, wśród nich był zamówiony  
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radoniu. Ten MAN Lion’s City ma długość – 18,75 m,  
dzięki czemu może nim podróżować aż 157 pasażerów, w tym 45 na miejscach siedzących.
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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

tyczył autobusów miejskich (+273%). 
Udział w tym sygnecie wyniósł ponad 
17%. Wyniki MAN-a odzwierciedlają 
tendencję na rynku. W minionym roku 
dużym popytem cieszyły się autobusy 
miejskie – sprzedano ich o 150% więcej 
niż rok wcześniej. Taka wymiana flot 
w miastach to w dużej mierze efekt wy-
borów do samorządów. Największe kon-
trakty zostały podpisane z: firmą Mobi-
lis (ZTM Warszawa) – 61 hybrydowych 
MAN-ów 12-metrowych, miastem Opole 
– 28 12- i 18-metrowych z silnikiem Die-
sla, MZK Jelenią Górą – 17 12- i 18-metro- 
wych z silnikiem Diesla, PKM Katowice  
– 15 12-metrowych z silnikiem Diesla, MZK 
Toruń – 14 12-metrowych hybryd, MZK Pu-
ławy – 13 12-metrowych z dieslem czy MPK 
Częstochowa – 12 12-metrowych diesli. 

Spory wzrost firma zanotowała również 
w segmencie turystycznym (+141%) z 34 
w 2017 r. do 48 szt. w 2018 r. Lion’s Coach 
trafiły m.in. do firm: Szwagropol – 8 szt., 
Maciej Jarosz – 4 szt., Mercus Logistyka  
– 4 szt. czy JST – 3 szt. 

W tym roku wg prognoz MAN-a rynek ma 
odrobinę wzrosnąć w porównaniu do 2018 
i osiągnąć poziom 1650 szt. MAN planuje 
sprzedać co najmniej 266 autobusów, co da-
łoby mu ponad 16% udział w rynku. Plany 
są już poparte liczbami. W tym roku 110 
autobusów miejskich z napędem CNG ma 
trafić do Warszawy, 55 szt. z silnikiem Die-
sla do Gdyni i 23 do Opola. Dostarczonych 
ma być też 8 autokarów Neoplan Skyliner: 
5 szt. rozpocznie pracę w firmie Bumatour, 
a 3 trafią do podwykonawców Flixbusa.

W tym roku ma się rozpocząć produkcja 
nowego MAN Lion’s City. Od października 
będzie produkowana wersja 12-metrowa 
z silnikiem wysokoprężnym, a po roku  
(od 10.2020 r.) z silnikiem elektrycznym. 

W Lion’s City będzie montowany nowy, 
9-litrowy silnik Diesla D15 oraz nowa „lek-
ka” hybryda Start & Stop. Zastosowano też 
lżejszą (o 850 kg) konstrukcję, zwiększająca 

pojemność pasażerską. Niezależne zawie-
szenie kół przedniej osi ma poprawić kom-
fort podróżowania i zwrotność pojazdu.

Potencjał coraz większy
W roku 2018 w Polsce było zarejestrowanych 
prawie 31 tys. pojazdów MAN (o 7% więcej 
niż przed rokiem). Na przestrzeni najbliż-
szych 3 lat ich liczba ma wzrosnąć o 19%. 
Wielkość floty MAN-ów na rynku przekłada 
się na pracę serwisu i zapotrzebowanie na 

nięcie awarii z powodu wady technicznej 
na miejscu, a jeżeli nie jest to możliwe – 
holowanie do najbliższego serwisu oraz 
pojazd zastępczy lub rekompensata do 
130–180 euro dziennie na czas naprawy, ale 
z ograniczeniem do 14 dni. Jak podkreśla 
Bartłomiej Ciemiński, dyrektor ds. serwi-
su w MAN Truck & Bus, MAN jest przygo-
towany na świadczenie takich usług w 23 
krajach w Europie. Według niego dzięki 
temu rozwiązaniu działalność firm trans-
portowych jest bardziej przewidywalna 

Marc Martinez, prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska

„ Wyniki spółki MAN w Polsce są dla mnie 
ogromnym powodem do dumy. We wszystkich 
obszarach pobiliśmy absolutne rekordy sprzedaży. 
Dzięki pracy całego zespołu staliśmy się trzecim 
najważniejszym i największym rynkiem, na który 
MAN dostarcza swoje pojazdy ciężarowe, konse-

kwentnie zdobywamy rynek autobusów i stajemy się coraz poważniejszym 
graczem w sektorze samochodów dostawczych. Również pion obsługi 
posprzedażnej osiągnął znakomite wyniki, co jest potwierdzeniem faktu, że 
świadczymy usługi na najwyższym poziomie, w trosce o najwyższy komfort 
klientów. Daje nam to podstawy do patrzenia z optymizmem w przyszłość”.

części zamienne. W minionym roku obro-
ty z tytułu sprzedaży części zamiennych 
wzrosły o 8% i wynosiły 237 mln zł. W ciągu 
najbliższych 3 lat mają się zwiększyć o 45%.

Obecnie 41% pojazdów MAN jest ku-
powanych z kontraktami serwisowymi. 
W 2018 r. było podpisanych 3915 umów na 
wydłużoną gwarancję (o 54% więcej niż 
przed rokiem) i obowiązywały 5103 ak-
tywne kontrakty serwisowe (+37%).  

W tym roku MAN wprowadził na rynek 
nową usługę: gwarancję mobilności. Pa-
kiet dotyczy nowo zakupionych pojazdów 
i tych, które zostały dostarczone już w 2018 
r. W ramach tej usługi oferowane jest usu-

i łatwiej można zaplanować pracę. Pakiet 
ten sprawdził się już w TGE – był oferowany 
wraz z tym modelem od samego początku. 

W tym roku MAN ma się skupiać na do-
stawach pojazdów ciężarowych i autoka-
rów oraz dalszym rozwoju sprzedaży pojaz-
dów dostawczych, nowej polityce odkupu 
pojazdów używanych, większej penetracji 
rynku w zakresie obsługi posprzedażnej 
oraz rozbudowie sieci serwisów. 

Jesienią 2019 roku zaprezentowana zo-
stanie nowa generacja pojazdów MAN. 
Nowe modele do połowy 2020 r. mają być 
produkowane równolegle z dotychczaso-
wymi. l
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Pod koniec lat 60. silniki V8 były 
u szczytu powodzenia. Nie tylko 
w amerykańskich „krążownikach 

szos”, ale również w samochodach użyt-
kowych, i to po obu stronach Atlantyku. 
Największe swego czasu fabryki ciężaró-
wek na świecie: GAZ, ZIŁ, a potem KamAZ 
używały niemal wyłącznie silników V8  
– benzynowych i Diesla. Przymierzali się 
do nich również polscy konstruktorzy z my-
ślą o montowaniu ich m.in. w Starach. Nim 
rozpowszechniły się turbosprężarki, obo-
wiązywała amerykańska zasada „no repal-
cement for displacement”, oznaczająca, że 

wysoka pojemność jest niezastąpiona, gdy 
potrzebne są dobre osiągi. Silniki V8, czy 
ogólnie rzecz biorąc widlaste, pozwalały ją 
łatwo uzyskać przy zwartych gabarytach. 

cieplej
Teraz 3-cylindrowe, litrowe, stukonne 
silniki aut osobowych wskazują metody 
uzyskiwania wysokiej mocy bez ucieka-
nia się do dużego litrażu. Kuszące jest 
wyobrazić sobie te wszystkie, zastoso-
wane w nich wyrafinowane rozwiązania 
w ciężarówkowym V8. Od razu każdy 

nerw przeszywa wizja mocy czterocyfro-
wej! Tysiąc koni na pstryknięcie palcem! 

To możliwe, ale Scania ma inne po-
dejście. Godzi wysokie osiągi z niskim 
spalaniem i przykłada dużą wagę do nie-
zawodności, a zarazem łatwości obsługi. 
Najnowszy silnik V8 w podstawowej wer-
sji o mocy 520 KM jest pod tym względem 
szczególnie interesujący. 

Przede wszystkim dlatego, że pracuje 
wg cyklu Millera. Ralph Miller był ame-
rykańskim inżynierem i opatentował 
swój pomysł w 1957 r. W silniku pra-
cującym wg jego idei, zawory dolotowe 
zamykają się z opóźnieniem, gdy trwa 
już sprężanie mieszanki. Dzięki temu 
wzrasta wydajność silnika, ale konstruk-
torom Scanii zależało przede wszystkim 
na podwyższeniu temperatury spalin, co 
ułatwia skuteczne działanie katalizatoro-
wi SCR w układzie wydechowym. 

Zwiększenie stopnia sprężania i obniże-
nie oporów wewnętrznych to kolejne za-
biegi skutkujące wyższą wydajnością jed-
nostki napędowej. Pompy oleju oraz cieczy 
chłodzącej precyzyjnie sterowane termo-
statem pracują z wydajnością dostosowa-
ną do bieżących potrzeb silnika. Zarazem 
„inteligentne” sterowanie układem chło-
dzenia pozwala utrzymywać bez szkody 
nieco wyższą temperaturę, co rozrzedza 
olej i przyczynia się do wspomnianego ob-
niżenia tarcia. Sprężarka powietrza umo-
cowana za silnikiem wprost na obudowie 
koła zamachowego również pracuje z re-
gulowaną wydajnością i wyłącza się, gdy 
zasoby powietrza są wystarczające. 

Silnik wyposażono w nieskompliko-
waną turbosprężarkę o stałej geometrii, 
umocowaną stabilnie wprost na bloku, 
pomiędzy rzędami cylindrów. Jest lżejsza 
i bardziej niezawodna niż turbosprężar-
ka o zmiennej geometrii, a taki, a nie inny 
sposób mocowania ogranicza wibracje. 

Siła i równowaga
W roku 2019 mija 50 lat, odkąd Scania wprowadziła silnik V8. Sławę przyniosła 
mu wysoka moc i trwałość. Obecny silnik ma jeszcze jedną, ważną cechę. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: M. Kij  |

Legenda V8. Czerwone  
listwy i przeszycia wraz  
z rubinowym podświetleniem 
tworzą niezwykłą aurę. 
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Suma tych rozwiązań składa się na 
obniżenie zużycia paliwa, przy zachowa-
niu wysokich osiągów, które są nie tylko 
przydatne, ale przyjemne. 

asystenci asystentów
Widoczny na zdjęciach ciągnik R520 jest 
pojazdem, który „wziął przykład z silni-
ka” i jest zoptymalizowany niemal pod 
każdym względem. Świadectwem tego 
jest przede wszystkim dobór kabiny. 
Seria R nowej generacji jest bardziej ob-
szerna niż poprzednio, a nieco lżejsza niż 
reprezentacyjna seria S z płaską podłogą. 
Dokłada swoje „trzy grosze” do wyższej 
wydajności pojazdu. 

Skrzynia biegów GRS905R ma 12 prze- 
łożeń plus dwa biegi pełzające. Wyposa-
żona jest w zautomatyzowane sterowanie 
Opticruise, a dzięki zastosowaniu hamul-
ca wałka pośredniego zmiana przełożeń 
odbywa się szybciej i bardziej płynnie. 
To, co kierowca odczuwa jako wyższy 
komfort, przyczynia się jednocześnie do 
lepszego wykorzystania osiągów silnika. 

Tempomat adaptacyjny w obecnej wer-
sji działa aż do zatrzymania ciężarówki 
i aktywuje ponownie, po ruszeniu, o ile 
odbędzie się ono w ciągu 3 sekund. Jeśli 
nie, kierowca musi go restartować przy-
ciskiem lub poprzez naciśnięcie pedału 
przyspieszenia. Najniższa prędkość, jaką 
można ustawić to 15 km/h, ale system 
staje się aktywny już od 3 km/h. 

Z tempomatem zintegrowany jest elek-
tro-pneumatyczny hamulec postojowy 
(EPB) i system „wykrywania kierowcy”. 
Jeśli na postoju kierowca rozepnie pas 
bezpieczeństwa lub otworzy drzwi, ha-
mulec automatycznie się załącza, a tem-
pomat wyłącza. Z hamulcem powiązany 
jest również hill-hold. 

Przewidujący tempomat, który dopa-
sowuje działanie układu napędowego do 
ukształtowania terenu przed pojazdem 
dopuszcza teraz ustawienie szerszego 
zakresu zmian prędkości. W ekonomicz-
nym trybie skrzyni biegów możliwe jest 
ustawienie minimalnej prędkości nawet 
o 8% niższej od zadanej, w trybie stan-
dardowym dopuszczalne spowolnienie 
sięga 2%. Kontrola prędkości na zjeździe 
zapobiega nadmiernemu rozpędzeniu 
pojazdu, skutkującemu przekroczeniem 
ograniczenia prędkości. 

Aby jeszcze lepiej wykorzystać moż-
liwości Eco-roll, nowa generacja Scanii 
oferuje funkcję „pulse and glide”. Na 
niewielkich spadkach „prowokuje” ona 
Eco-roll do działania, rozpędzając nie-
znacznie pojazd, co pozwala mu potem 
swobodnie się toczyć. To kolejny sposób 
na obniżenie zużycia paliwa. 

zaproszenie do legendy
Szczegóły konstrukcji i nowe systemy 
wspomagające jazdę lokują Scanię R520 
w rzędzie niezwykle wydajnych pojaz-

dów. Wydajność kojarzy się ze skutecz-
nością, a ta – z wyrachowaniem i zimną 
konsekwencją zdehumanizowanej tech-
niki. Jednak Scania zachowała „ludzkie 
oblicze”, co widoczne jest w jej wyposa-
żeniu i stylizacji. 

V8 to legenda i R520 daje to odczuć. 
Emblematy V8 są zarówno na zewnątrz, 
jak i wewnątrz kabiny, a eleganckie, 
podświetlane detale tworzą aurę wyjąt-
kowości. Wykończenie nowej generacji 
jest nieprzeciętnie staranne, takie ja-
kiego można się spodziewać po cięża-
rówce z tak prestiżowym źródłem napę-
du. Bordowa ciężarówka była w wersji 
z pojedynczą, stałą, dolną leżanką 
o szerokości 800 mm i zestawem za-
mykanych schowków w miejscu górnej 

Cała dla 
kierowcy. 
Zamiast górnej 
leżanki są 
schowki, pod 
dolną znajduje 
się obszerna 
lodówka, 
po której 
zawartość 
można sięgnąć 
z fotela. 

Silnik V8 wygląda  
tak solidnie, jak zawsze,  

ale konstruktorzy 
dołożyli starań, aby  

z aptekarską precyzją 
wykorzystywał każdą 

kroplę paliwa. Cykl 
Millera, w jakim pracuje 
wersja o mocy 520 KM, 

 obniżone opory 
wewnętrzne oraz 

„inteligentny” osprzęt 
składają się na kilka 

procent oszczędności 
na spalaniu.  

Automatyka  
i prostota  
w równowadze. 
Kabinę 
można łatwo 
i bezpiecznie 
odchylić za 
pomocą pilota 
umieszczonego 
pod przednią 
osłoną, ale 
spojler ma 
ręczną regulację, 
co jest wygodne 
i niezawodne. 

Scania R520 A4×2NA Euro 6
Dmc (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Masa własna (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,67
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3750
Typ silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DC16 116 520
Liczba i układ cylindrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V8
Pojemność (dm3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,4
Maks. moc (KM/kW/obr/min) . . . . . . . . . . . . . . . . 520/382/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) . . . . . . . . . . . . 2700/1000÷1300
Skrzynia biegów . . . . . . . zautomat. GRS905R 12+2 z Opticruise
Przełożenie przekł. głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,59:1
Przeglądy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maksymalnie co 90 tys. km
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 rok

leżanki. To bardzo wygodne z punktu 
widzenia kierowcy jeżdżącego w poje-
dynkę i ujmuje co nieco z masy własnej 
pojazdu. Ciągnik miał również sprzy-
jający temu zbiornik paliwa o objętości 
400 l, wystarczający z dużym zapasem 
na całodzienną jazdę w ruchu długody-
stansowym. 

O ile bowiem twierdzenie, że „nic nie 
zastąpi pojemności” straciło nieco na ak-
tualności wobec nowszych pomysłów na 
polepszanie osiągów, to odpowiedni sto-
sunek mocy do masy pojazdu niezmien-
nie zachowuje swój pierwotny urok. l
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Skroplony gaz ziemny jest nadzieją na 
„zagazowanie” transportu długody-
stansowego. Zbiorniki z przechowy-

wanym w tym stanie skupienia gazem, za-
pewniają zestawom zasięg przekraczający 
1000 km, czasem znacznie. Wystarcza to 
z nawiązką na trasę, jaką pokonuje kie-
rowca ciężarówki w ciągu jednego dnia ro-
boczego liczącego 9 czy dopuszczane wy-
jątkowo 10 godzin jazdy. Potem jest czas 

na przerwę i tankowanie. Można uznać, 
że problem krótkiego zasięgu pojazdów 
gazowych został w ten sposób satysfakcjo-
nująco rozwiązany. A pozostałe? 

sprawiedliwiej
Stosowanie gazu, podobnie jak innych pa-
liw alternatywnych i energii elektrycznej, 
jest metodą ograniczania emisji zanie-

czyszczeń i hałasu przez pojazdy. Ponadto 
stwarza możliwość uniezależnienia się 
od benzyny i oleju napędowego, a nawet 
paliw kopalnych w ogóle. Jest to możliwe 
przede wszystkim w skali lokalnej, gdy gaz 
jest produkowany np. z odpadów i ścieków 
– wówczas nosi nazwę biogazu. Wygląda 
to niemal na perpetuum mobile, ale bio-
gaz nie nadaje się do użycia w pojazdach 
wprost, jest bowiem zbyt zanieczyszczony 
i ma za niską zawartość metanu. Należy 
go uszlachetnić, co wymaga energii, tak 
samo jak jego sprężenie, a zwłaszcza skro-
plenie, które tej energii konsumuje jeszcze 
więcej. 

W praktyce najłatwiej dostępny i naj-
częściej wykorzystywany jest gaz ze złóż, 
które towarzyszą ropie naftowej lub wy-
stępują niezależnie. Ponieważ są „spra-
wiedliwiej” rozdzielone między różnymi 
krajami niż ropa, używanie gazu poszarza 
w wielu wypadkach autonomię energe-
tyczną państwa. Krajowe rządy i lokalne 
samorządy są skłonne wspierać napędza-
nie pojazdów gazem, co ma podłoże ekolo-
giczne i polityczne. 

Maut przekonuje
W Polsce zniesiono akcyzę na LNG i ob-
ciążono olej napędowy podatkiem na fi-
nansowanie rozwoju infrastruktury LNG. 
Niemcy podjęły krok, który ma prostsze 
przełożenie na koszty eksploatacji cię-
żarówek. Jesienią 2018 r. zdecydowały, 
że samochody napędzane gazem ziem-
nym oraz elektryczne zostaną zwolnione 
z mautu przez okres dwóch lat, a konkret-
nie w 2019 i 2020 r. Wg aktualnych stawek 
oznacza to oszczędność od 9,3 do 18,7 eu-
rocenta za kilometr, w zależności od klasy 
tonażowej pojazdu. Natomiast od 1 stycz-
nia 2021 r. ciężarówki na gaz ziemny będą 
zobligowane do opłacania dwóch, z trzech 
składników mautu: opłaty związanej 

LNG  
lepiej napędzać gazem? 
W Polsce pojawili się pierwsi przewoźnicy, którzy zainwestowali  
w ciężarówki na skroplony gaz ziemny (LNG). Powody wydają się oczywiste, 
ale czy gra jest warta świeczki? 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: M. Kij, Scania, Volvo  |

Silniki gazowe zapewniają podobne osiągi,  
jak porównywalne na olej napędowy, a komfort jazdy 

jest nawet nieco wyższy, gdyż zapłon iskrowy sprzyja 
obniżeniu hałasu. Dlatego mogą być stosowane 

z powodzeniem w dalekim transporcie. 

Tankowanie LNG trwa 
stosunkowo krótko, 
ale trudno jeszcze 
znaleźć stację. Iveco 
i Scania są częścią 
konsorcjum BioLNG 
EuroNet, które 
wspiera rozwój sieci 
stacji tankowania 
skroplonego gazu. 
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lona przez lata polityka odmowy podawania 
cen, uzasadniana „rozmaitością opcji unie-
możliwiającą określenie ceny” oraz ofero-
wanie opustów przy zakupie większej liczby 
pojazdów skutecznie maskują rzeczywisty 
koszt ciężarówki przed wszystkimi, oprócz 
zawierających kontrakt. 

Ponadto obecnie importerzy wolą mó-
wić o całkowitym koszcie użytkowania 
(TCO) niż o jego składnikach, w tym cenie 
pojazdu i zużyciu paliwa. Spalanie okre-
ślane jest od niedawna i rzekomo bardziej 

miarodajnie jako „efektywność paliwo-
wa”, którą zapewne można rozumieć jako 
stosunek wykonanej pracy do ilości zuży-
tego na nią paliwa. Ma to oczywiście sens, 
ale ponieważ nie wspomina się o meto-
dach „pomiaru pracy”, można „efektyw-
ność paliwową” określać nader dowolnie. 

Przy samochodach na skroplony gaz, 
wyliczenie TCO (o rzeczonej „efektywności 
paliwowej” nie mówiąc) jest jeszcze trud-
niejsze, gdyż musi uwzględniać metody po-
zyskiwania paliwa i związane z tym koszty. 

z infrastrukturą oraz hałasem, a będą 
zwolnione z zewnętrznych kosztów zanie-
czyszczenia, które w przypadku pojazdów 
Euro 6 wynoszą obecnie 1,1 eurocenta za 
kilometr. 

Zakładając, że typowy zestaw z 3-osio-
wą naczepą jest napędzany LNG i pokonu-
je na terenie Niemiec 100 000 km rocznie, 
można zaoszczędzić w ciągu 2 lat 37 400 
euro, czyli 18 700 w skali roku. Przy 10 
pojazdach użytkownik zyskuje 374 000 
euro w okresie obowiązywania całkowi-
tego zwolnienia. To suma niebagatelna, 
umożliwiająca zakup kilku ciągników sio-
dłowych z silnikiem Diesla i przeciętnym, 
„flotowym” wyposażeniem. 

Nic więc dziwnego, że niektórzy poli-
czyli i zainwestowali w LNG. I tak: Don 
Trucking zamówił 20 ciągników siodło-
wych Iveco Stralis Natural Power z silni-
kiem o mocy 460 KM, Sachs Trans Inte-
rantional zawarło umowę na dostawę 10 
gazowych ciągników Scania R410 oraz 14 
ciągników Iveco Stralis NP 460 KM, Epo-
-Trans zamówił 20 ciągników Iveco NP 460 
oraz 10 ciągników Scania R410, a Wojtex 
Transport Międzynarodowy jedną Scanię 
R410. Natomiast do wrześnie tego roku 30 
Volvo FM LNG trafi do firmy BISEK-AS-
FALT, dwa już jeżdżą w barwach tej flo-
ty. Wszystkie umowy podpisano w ciągu 
ostatnich 3 miesięcy. 

Różnica znana stronom
Ciągniki na LNG są droższe od zwy-
kłych z silnikiem Diesla, na co wpływa 
m.in. koszt zbiorników kriogenicznych. 
Ich dostawcą dla europejskich produ-
centów pojazdów jest amerykańska fir-
ma Chart. 

Faktyczną różnicę w cenie pojazdów na 
gaz i olej napędowy trudno oszacować, nie 
podejmując negocjacji z importerem. Utrwa-

Dariusz Nawrotek, dyrektor zarządzający Don Trucking„ Za naszą decyzją stoi kilka elementów. Po pierwsze, zmienia się  
klimat wokół transportu, a napędy które cechuje obniżona emisja gazów, 
wreszcie otrzymują wsparcie od decydentów i zaczynają się przebijać  
do realiów operacji transportowych. Po drugie, Iveco zaoferowało nam  
pakiet mający prowadzić nie tylko do  przewozów ekologicznych,  
ale i do opłacalnych. Ekologia i ekonomia w tym przypadku się spotykają. 
Następnie, widzimy rozwój infrastruktury, czyli sieci stacji tankowania.  
Poza stacją, którą stworzymy w Bydgoszczy,  planowane  są inne,  
publiczne,  jak w Bielanach Wrocławskich i na S1 na Śląsku. Dodatkowo  
powstają stacje za granicą np. uruchomione stacje w Hamburgu i Berlinie”.

Na ostatnich targach IAA Scania 
zaprezentowała pionierski autokar  
Interlink HD napędzany LNG. 

Iveco kładzie duży nacisk na napędy gazowe i deklaruje,  
że mogą one znacznie obniżyć całkowity koszt użytkowania, 

szczególnie w obrębie wydatków na paliwo. 

Michał Bisek, właściciel BISEK-ASFALT„ Pojazdy na LNG to nowość, dlatego wprowadzamy je stopniowo. Jednak 
osobiście jestem całkowicie przekonany o słuszności tego rozwiązania. 
Dlatego działając zgodnie z przyjętym planem, już pod koniec 2019 roku 
zdecydowana większość naszych pojazdów będzie zasilana gazem skroplo-
nym. Pojazdy zasilane LNG są droższe od tradycyjnych i nie każdy będzie 
gotowy zapłacić za ich innowacyjność. Ale większym firmom ten wydatek 
i tak się bardzo opłaca. Zrobiliśmy podczas testów bardzo dokładne analizy 
pojazdów na LNG i okazało się, że oszczędność na paliwie przekracza nawet 
35% w porównaniu do diesla. Natomiast ulgi wprowadzone w Niemczech to 
w zależności od przebiegu, nawet 100 tys. zł oszczędności rocznie na jednym 
samochodzie. To oznacza, że przy dwóch latach eksploatacji, ten opust 
pokrywa różnicę w cenie pomiędzy pojazdem na diesla, a zasilanym gazowo. 
Reszta oszczędności zostaje u przedsiębiorcy.”

Obecnie w naszym kraju ciężarówki na 
LNG oferuje Iveco i Scania, a także Volvo, 
pod postacią stosunkowo lekkiego FM 
LNG oraz cięższego FH LNG, oba z silni-
kiem G13C występującym w wersjach o 
mocy 420 i 460 KM. Jest to de facto jed-
nostka dwupaliwowa o zapłonie samo-
czynnym, w której porcja oleju napędowe-
go zapala porcję gazu. Iveco i Scania mają 
silniki o zapłonie iskrowym, napędzane 
wyłącznie gazem. 

Iveco Poland wraz z gazowymi cięża-
rówkami proponuje stację tankowania 
LNG przystosowaną do wymagań użyt-
kownika oraz paliwo gazowe na cały 
okres trwania kontraktu i dodaje umowę 
serwisową do 1 000 000 km przebiegu. 
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Rafał Dawidczyk, inżynier sprzedaży ze 
spółki Scania Polska podaje, że „kwestia 
tankowania zależy od specyfiki działalno-
ści klienta oraz od rodzaju pokonywanych 
przez niego tras”. Przykładowo Wojtex bę-
dzie kupował LNG w firmie Barter SA. 

serwis częściej
Częstotliwość przeglądów również jest 
niejasna. Iveco, nader optymistycznie 
wspomina o przebiegu sięgającym maksy-
malnie 90 000 km między wizytami w ser-
wisie. Świece i sonda lambda mają wy-
trzymywać 180 000 km. Rafał Dawidczyk 
ze Scanii jest znacznie ostrożniejszy: „Sil-

o tej samej mocy” – mówi Rafał Dawid-
czyk. Wtóruje mu prezes Iveco Poland 
Daniel Wolszczak: „Stralis NP 460 zasila-
ny skroplonym gazem ziemnym, dzięki 
znakomitym parametrom ekologicznym, 
osiągom, wydajności i zasięgowi sprawdza 
się doskonale w transporcie długodystan-
sowym i na najbardziej wymagających 
trasach”. Iveco, które na ostatnich targach 
IAA eksponowało wyłącznie pojazdy z al-
ternatywnymi źródłami napędu, przede 
wszystkim napędzane silnikami gazowy-
mi, nie kryje entuzjazmu i twierdzi wręcz, 
że najnowszy, gazowy Stralis NP ma lep-
sze osiągi niż analogiczne wersje na olej 
napędowy. 

Piotr Ozimek, prezes zarządu EPO-Trans Logistic„ Zasilenie floty naszej firmy w nowe jednostki napędzane gazem  
ziemnym, wyposażone w podwójne zbiorniki LNG o łącznej pojemności  
389 kg (1080 litrów), jest jednym z planowanych elementów rozwoju  
naszej firmy, również w aspekcie technologicznym. Uważamy, że pojazdy  
te doskonale sprawdzą się w naszych usługach liniowych, jednocześnie  
dostarczając nam realne oszczędności w zużyciu paliwa w porównaniu  
z silnikami Diesla oraz obniżą całkowity koszt posiadania pojazdów.”

wania, a ściślej jego relacja do wydatków 
na tankowanie oleju napędowego. Ceny 
obu paliw zależą nie tylko od trendów 
na światowych rynkach, ale i polityki fi-
skalnej państw. Na razie „gaz jest dobry”, 
ale już teraz mówi się, że będzie stanowił 
tylko etap przejściowy do elektryfikacji, 
której metody jeszcze nie zostały bliżej 
sprecyzowane. Oliwy do ognia dolewają 
Amerykanie, którzy wyliczyli całkowite 
obciążenie, jakie dla środowiska niosą ze 
sobą różne rodzaje układów napędowych 
i wyszło im, że pojazdy na LNG są w czo-
łówce, ale tych najbardziej dolegliwych. 
Chodzi głównie o energochłonność pro-
dukcji i przechowywania skroplonego 

niki zasilane gazem o zapłonie iskrowym 
charakteryzują się krótszymi okresami 
między przeglądami niż jednostki o za-
płonie samoczynnym. Niemniej zastoso-
waliśmy rozwiązania umożliwiające wy-
dłużenie okresów między przeglądami. 
Obecnie ich długość warunkuje przede 
wszystkim żywotność świec. Biorąc pod 
uwagę przeciętne warunki użytkowania, 
określiliśmy przebieg na 45 000 km, po 
którym należy wymienić świece i olej. To 
wyraźny postęp w stosunku do poprzed-
niej generacji silników zasilanych gazem, 
które wymagały przeglądu co 30 000 km”. 

Tak duża rozbieżność w deklarowanym 
interwale przeglądów jest zastanawiająca. 
W praktyce oznacza, że zawierając umo-
wę na dostawę ciężarówek na LNG, należy 
wnikliwie przyjrzeć się nie tylko kosztom 
pozyskania pojazdu i sposobom zdobywa-
nia paliwa, ale również zakresowi obo-
wiązków serwisu. 

„Zasięg typowego ciągnika siodłowego 
zasilanego LNG na równinnym terenie 
wynosi do 1200 km, a zasięg podwozia do 
zabudowy wynosi aż do 1600 km. Osiągi 
i charakterystyka silnika Scania zasilane-
go gazem są takie, jakich oczekuje się od 
nowoczesnego silnika wysokoprężnego 

ma szybko rosnąć. Niemniej już dziś pro-
wadzący przewozy do krajów Beneluxu, 
Skandynawii czy Wielkiej Brytanii raczej 
nie będą mieli problemów z tankowa-
niem. 

Zakładając, że mamy gdzie tankować, 
i tak niewiadomą pozostaje koszt tanko-

munikaty o pierwszych zakupach cięża-
rówek na LNG w Polsce są lakoniczne, 
skupione na ekologii i bardzo ogólnie 
i optymistycznie wyliczonym TCO pojaz-
dów gazowych. Wygląda na to, że jedyne, 
co przemawia otwarcie na korzyść LNG 
to zwolnienie z mautu – na 2 lata. l

Zbiorniki na skroplony gaz mają budowę „termosu” i bezpieczną 
konstrukcję, odporną na zróżnicowane temperatury i uszkodzenia 
mechaniczne. Dostarcza je amerykańska firma Chart. 

Po testach praktycznych Volvo FM LNG  
Bisek Asfalt spodziewa się 35-procentowych 

oszczędności na paliwie

etap przejściowy
Pomimo entuzjastycznych opinii zwolen-
ników gazu, ciężarówki na LNG trudno 
„sprowadzić do wspólnego mianownika” 
z tradycyjnymi, dieslowskimi. Zbyt wiele 
jest zmiennych – tak po stronie dostaw-
ców pojazdu i paliwa, jak i użytkowników. 
Liczba stacji jest na razie znikoma, choć 

metanu. Nikt bowiem nie przeczy, że emi-
sja szkodliwych składników spalin przez 
samochody gazowe jest wyjątkowo niska. 

Cechę tę można potraktować jako 
reklamę własnej działalności opartej 
o szeroko pojmowane poszanowanie dla 
otoczenia. Rzecz w tym, czy taka rekla-
ma nie okaże się zbyt kosztowna – w skali 
bieżącej oraz w dłuższym okresie. Ko-
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Emitent/Nazwa karty

Liczba 
punktów 
akceptacji 
w Polsce

Liczba  
punktów 
akceptacji  
w Europie

Dodatkowe świadczenia Fakturowanie
Miesięczny 
limit paliwa

Zabezpieczenia
Zdalne zarządzanie 
transakcjami

FLEETCOR Poland Sp. z o.o./ 

Allstar Mondo

Ponad 

6500 

Ponad  

70 000, 

wszędzie, 

gdzie jest 

akceptowana 

karta Visa

Możliwe różne produkty i usługi: wy-

pożyczenie samochodu, kolej, podróże 

lotnicze, restauracje, hotele transport 

publiczny, taksówki biura podróży

Raz w miesiącu,  

do 56 dni odroczonej 

płatności bez odset-

kowej.

brak Indywidualne ustawienia. 

Wystawiona na pojazd 

lub na kierowcę.

Dostępne online.

Aris Polska sp. z o.o./Aris 32 stacje 4000 stacji AdBlue, opłaty drogowe na terenie Unii 

Europejskiej, Białorusi i Rosji. Mosty, 

tunele, promy, pociągi, myjnie. Zwrot 

podatku VAT (również fakturowanie 

netto). Zwrot akcyzy. Serwis w centrach 

usługowych Aris na trasach M-9, M-10 

na terenie Rosji (parking strzeżony, 

serwis i wymiana opon, prysznic, pralnia, 

sklep, restauracja). 

Trzy formy płat-

ności: przedpłata, 

kredytowanie, 

płatność w ciągu 

dwóch dni robo-

czych.

b.d. Limity kwotowe 

i ilościowe.

Indywidualne konto klienta 

na stronie internetowej 

Aris pozwala analizować 

w czasie rzeczywistym własne 

transakcje. 

AS 24 Polska Sp. z o.o./

AS 24 i AS 24 Eurotrafic

27 stacji 13 000 stacji Opłaty drogowe, pomoc drogowa

24/7, regulowanie mandatów, myjnia, 

parkingi dla samochodów ciężarowych. 

Zwrot podatku VAT.

Dwa razy  

w miesiącu.

Bez limitu Każde użycie karty 

kontrolowane jest  

w czasie rzeczywistym. 

Karta jest przypisana do 

pojazdu lub kierowcy,  

kod PIN, limity kwotowe 

i ilościowe.

Dostęp on-line do transakcji 

w Strefie Klienta. Możliwość 

zamawiania, blokowania 

i odnawiania kart oraz spraw-

dzania stanu floty. 

BP Europa SE 

Oddział w Polsce/

BP PLUS Routex

835 stacji 18 000 

stacji  

w 29 krajach

Produkty i usługi dostępne na sta-

cjach, opłaty drogowe i autostradowe, 

tunele, mosty, pomoc drogowa 24 h, 

naprawy, mycie, parkowanie, przewóz 

koleją, mandaty. Zwrot podatku VAT 

i akcyzy.

Małe firmy, 

rozpoczynające 

współpracę z BP  – 

2 razy w miesiącu  

+ 7-dniowy termin 

płatności. 

Ustalany 

indywidualnie 

w zależności 

od zdolności 

kredytowej 

firmy.

Kod PIN, ogranicze- 

nia dotyczące miejsca 

i pory tankowania oraz 

limity kwotowe dla 

poszczególnych kart, jak 

również dla całej firmy. 

Dostęp do BP e-konto, 

aplikacja BP FleetExpert,  

FleetMove – system telema-

tyki samochodowej.

BZA SA/BZA Card ponad 400 Ponad 6000 

stacji ESSO + 

stacje part-

nerskie

Opłaty drogowe i autostradowe  

w Polsce i zagranicą. Zakup akceso-

riów, Adblue, płynów eksploatacyjnych 

oraz myjnie. Zwrot zagranicznego 

podatku VAT i akcyzy. Karty przedpła-

cone wydawane dla nowo powstałych 

podmiotów.

Zbiorcze, uzależ-

nione od rodzaju 

kart. Odroczony 

termin płatności 

– raz w miesiącu. 

Przedpłata – dwa 

razy w miesiącu

Bez limitu Indywidualna personali-

zacja. Karty wydawane na 

numer rejestracyjny  lub 

nazwisko kierowy lub na 

okaziciela. Karty zabezpie-

czone kodem PIN.  Limity 

kwotowe i ilościowe. Po-

wiadomienia SMS-owe 

oraz mailowe.

Zarządzanie kartami  

w Portalu Transportowym.

Przegląd 
kart paliwowych
TRANSPORT MIęDZyNARODOWy
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Emitent/Nazwa karty

Liczba 
punktów 
akceptacji 
w Polsce

Liczba  
punktów 
akceptacji  
w Europie

Dodatkowe świadczenia Fakturowanie
Miesięczny 
limit paliwa

Zabezpieczenia
Zdalne zarządzanie 
transakcjami

Circle K Polska Sp. z o.o. / 
Circle K Europe

850 stacji 18 000 stacji  
w 29 krajach 
Europy

Opłaty za przejazdy drogami, 
tunelami, mostami, promami, 
korzystanie z elektronicznych 
systemów poboru opłat drogowych 
(za pośrednictwem OBU: On-Board 
Unit), transport drogowo-kole-
jowy (Combi Traffic), strzeżone 
parkingi, myjnie dla samochodów 
ciężarowych, pomoc drogowa. 
Odzyskiwanie podatku VAT.

W cyklu tygodn., 
dwutygodniowym 
lub miesięcznym, 
z indywidualnie 
ustalanym termi-
nem płatności.

Powyżej 
400 l.

Kod PIN, limity kwotowe 
(dobowe, tygodniowe 
i miesięczne) oraz limity 
liczby transakcji, numer 
rejestracyjny auta.

Zarządzanie kartami,  
wgląd w transakcje i dostęp 
do raportów w trybie online, 
po zalogowaniu do portalu 
www.kartypaliwowe.pl.

DKV Euro Service Polska/
DKV Card

Ponad 
4200  
stacji 
i 150 
warszta-
tów

68 000 
stacji 
i punktów 
usługowych 
w 42 krajach

Opłaty drogowe i autostradowe (pionier 
obsługi EETS), tunele i promy w całej 
Europie, pomoc drogowa 24 h, zakup 
olejów i smarów, mycie i akcesoria, 
wynajem pojazdów, eskorta transportu 
i kursy doszkalające dla kierowców. 
Zwrot podatku VAT (w tym fakturowa-
nie netto) i akcyzy za oleje mineralne. 
Aplikacje oparte na Big Data.

Co 2 tygodnie 
z 21-dniowym 
terminem  
płatności/
indywidualne 
ustalenia.

Bez limitu Kod PIN, numer  
rejestracyjny pojazdu, 
limity i ograniczenia.

Serwis do zarządzania transak-
cjami DKV eReporting, aktualne 
ceny paliwa ze stacji, kontrola 
wydatków na opłaty drogowe, 
planowanie tras dla pojazdów 
ciężarowych, zarządzanie kar-
tami paliwowo-serwisowymi 
na portalu DKV Cocpit.

E100 International  
Trade Sp. z o.o. / E100

2160 tacji Ponad  
13 000 stacji  
w 32 krajach

Pełen zakres usług dla samochodów 
ciężarowych: opłaty drogowe  
w 26 krajach, mosty, tunele i promy, 
konwój na terenie Białorusi. Opłata 
parkingów, myjnie, naprawa samo-
chodów. Wszystkie rodzaje paliwa  
+ Adblue. Pomoc drogowa 24 h  
w 10 krajach. Zwrot podatku VAT 
(również fakturowanie netto) i akcyzy.

30-dniowy  
termin płatności

Bez limitu Kod PIN, SMS weryfi-
kacja transakcji, numer 
pojazdu, limity dobowe 
na kartę, alerty mailowe 
i SMS, online blokada 
kart.

Zarządzanie wydatkami 
w portalu klienta: konto, karty, 
transakcje, e-faktury. Kontrola 
on-line procesu tankowania 
pojazdów za pomocą kamer 
zamontowanych na stacjach. 
Elektroniczne fakturowanie. 
Aplikacja dla kierowców.

W.A.G. payment solutions/ 
Eurowag one

ponad 
770

ponad 
11 000 stacji 
w sieci  
akceptacyj-
nej oraz  
16 dedyko-
wanych  
stacji  
Eurowag. 

AdBlue, opłaty drogowe i auto-
stradowe w Polsce i w całej  
Europie. Płatność za mosty, tune-
le, promy, parkingi i myjnie w wy-
branych punktach i truckparkach. 
Usługa zwrotu zagranicznego 
podatku VAT (również fakturowa-
nie netto) i akcyzy. 

Dwa systemy 
fakturowa-
nia: usługa 
abonamentowa 
i przedpłacona. 
Wszystkie faktu-
ry są dostępne 
w sekcji klienta 
na stronie 
internetowej 
Eurowag.

Indywidual-
na oferta.

Jeśli system wykryje 
podejrzaną transakcję, 
automatycznie zablokuje 
kartę i wyśle wiadomość 
SMS oraz e-mail do firmy 
w celu powiadomienia 
o transakcji. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest au-
toryzacja SMS-owa. Kod 
PIN, ustawianie limitów 
tankowań, autoryzacja 
on-line, monitorowanie 
w czasie rzeczywistym, 
identyfikacja podejrzanych 
transakcji, blokada on-line, 
system zamykania kart-
-EW card locking system.

Konto na stronie internetowej 
Eurowag pozwala na  
w pełni samodzielne zarzą-
dzanie profilem, elektroniczne 
raportowanie transakcji, 
zarządzanie kartami i limitami, 
sprawdzanie cen oleju napędo-
wego i AdBlue oraz umożliwia 
natychmiastowe blokowanie 
on-line w przypadku kradzieży.

Eurotoll SAS/Eurotoll Card – 700 terminali 
do opłat 
drogowych

Europejska karta dedykowana 
opłatom i podatkom drogowym.

1 raz w miesiącu. – Kod PIN W dedykowanej
Strefie Abonenta, dostępne 
raporty transakcji, wykaz 
i status kart.

Grupa Lotos SA/ 
LOTOS Biznes*/ 
LOTOS-ESSO Card

487* stacji 8200 stacji  
w Europie

Produkty oraz usługi dostępne na 
stacjach, możliwość rozliczenia usług 
dodatkowych wspierających transport 
– np. opłaty drogowe i autostradowe 
ViaTOLL.*/Serwis naprawczy, usługa 
zwrotu zagranicznego podatku 
VAT, uczestnictwo w systemach 
automatycznego poboru opłat za 
przejazdy drogami i autostradami 
w Europie, a także możliwość opłaty za 
przejazdy wybranymi tunelami. 

Zbiorcza faktura 
raz w miesiącu.

Bez limitu. Nadrukowany numer 
rejestracyjny pojazdu 
lub imię i nazwisko 
kierowcy, kod PIN, limity 
ilościowe lub kwotowe.

Dostęp do interneto- 
wego indywidualnego 
konta klienta LOTOS-ESSO 
Card. Pełny dostęp on line 
do podglądu wszystkich 
transakcji.

TRUCKTRUCK
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Emitent/Nazwa karty

Liczba 
punktów 
akceptacji 
w Polsce

Liczba  
punktów 
akceptacji  
w Europie

Dodatkowe świadczenia Fakturowanie
Miesięczny 
limit paliwa

Zabezpieczenia
Zdalne zarządzanie 
transakcjami

Anwim S.A. / MOYA Firma / 

MOYA IQ Europe

167 stacji ponad 1570  

w 15 krajach 

UE

Umożliwia zakup wszystkich paliw 

dostępnych na stacji, płynu AdBlue  

i do spryskiwaczy oraz dokonanie 

opłat drogowych i uzyskanie zwrotu 

VAT i akcyzy.

Indywidualne usta-

lenia, standardowo 

od 2 do 5 FVAT 

miesięcznie.

Bez limitu, 

ustalane  

indywidualnie.

Personalizacja karty, 

limity autoryzacyjne, 

możliwość blokowania 

karty online w przypadku 

zgubienia bądź kradzieży, 

4-cyfrowy PIN, technolo-

gia zbliżeniowa.

Dostęp do panelu klienta online 
daje możliwość zarządzania 
kartami i rozliczeniami 
z zakupów – zmiana limitów, 
blokowanie online w przypadku 
zgubienia bądź kradzieży, gene- 
rowanie zestawień, zamawia-
nie nowych kart powiadomie- 
nia email po dokonaniu transak- 
cji (dla karty MOYA IQ Europe). 
Dostęp do platformy jest 
bezpłatny.

Redtortuga/

Diesel Card Oro

– 1200 

w 8 krajach 

w Europie

Opłaty autostrad, odzyskiwanie 

podatku VAT i akcyzy, opłaty manda-

tów, odzyskiwanie zapłaconych kar, 

mosty, promy, pociągi i tunele.

Raz lub dwa razy 

w miesiącu.

Dostosowany 

do potrzeb 

każdego 

klienta. Istnieje 

możliwość 

dodatkowych 

limitów: 

jednodniowe, 

siedmiodniowe 

i trzydziesto-

dniowe.

Przypisany jest numer 

rejestracyjny pojazdu 

oraz indywidualny kod 

PIN. Możliwość blokady 

wybranych stacji  

i krajów.

Samodzielne zarządzanie 
kontem online. Możliwość 
sprawdzenia aktualnych infor-
macji kredytowych oraz danych 
firmy. Konsultacja i eksport 
cen na wszystkich stacjach. 
Kontrola tankowań w czasie 
rzeczywistym. Doładowanie 
karty Diesel Card Recharge 
online. Zarządzanie kartami: 
możliwość blokady karty 
w przypadku kradzieży. Zesta- 
wienia tankowań oraz spra-
wozdanie z oferowanych usług.

PKN Orlen SA/

OPEN DRIVE

1711 stacji ponad 2500 

stacji w Polsce, 

Czechach, 

w Niemczech 

oraz na Litwie

Opłaty drogowe i autostrady  

(w Polsce), akcesoria samochodowe, 

płyny eksploatacyjne,  

wszystkie produkty, monitoring 

GPS, serwisy mechaniczne, parkingi. 

Zwrot podatku VAT.

2 razy  

w miesiącu

Co najmniej 

1000 litrów

Kod PIN, numer 

rejestracyjny pojazdu, 

dzienne limity  

kwotowe.

Zarządzanie on-line  

kontem klienta.

Shell Polska Sp. z o.o./

Shell Card

prawie  

900 stacji 

Shell  

i Lotos

22 000

punktów

w 35

krajach

w Europie

Opłaty drogowe i autostrady,  

tunele, mosty, promy, kolej,  

pomoc drogowa, naprawy  

i holowanie 24 h, myjnie Citronexu. 

Zwrot podatku VAT i akcyzy.

Tygodniowe,

dwutygodniowe,

miesięczne

(niestandardowe)

Bez limitu. Chop, kod PIN, numer 

pojazdu, nazwisko kie-

rowcy. Limity kwotowe  

i ilościowe, alerty  

mailowe i SMS. Tymcza-

sowe blokowanie kart. 

Nadzór zespołu eksper-

tów, którzy monitorują 

transakcje w czasie 

rzeczywistym. 

Pełne zarządzanie kartami
poprzez platformę
Shell Card Online m.in.: 
monitorowanie zużycia 
paliwa, generowanie rapor-
tów, określenie dla każdej 
z kart osobno lub całego 
konta własnych parametrów 
kontrolnych, ustalenie daty 
i godziny obowiązywania 
limitów oraz ograniczeń dla 
danej kategorii produktów.

Hempelmann Wittemöller 

GmbH/Tankpool24

– 800 stacji Opłaty drogowe, serwis, ogumienia,  

pomoc serwisowa, myjnia dla TIR, 

parking. Zwrot podatku VAT i akcyzy.

b.d. b.d. Wykorzystanie karty 

kierowcy do potwier-

dzania transakcji, limity 

ilościowe i kwotowe.

Zarządzanie on-line.

UTA Sp. z o.o./  

UTA Full Service Card

4200 stacji 61 000  

w 40 krajach 

Europy

Opłaty drogowe i autostradowe, 
wyposażenie pojazdów w interopera- 
cyjne urządzenia pokładowe – umoż-
liwiające zapłatę w kilku krajach, przy 
pomocy tylko jednego urządzenia 
(UTA One), płatność za mosty, tunele, 
promy, płatność w serwisach, warsz-
tatach, myjniach, pomoc drogowa, 
opłaty graniczne. Zwrot podatku VAT 
(również fakturowanie netto) i akcyzy.

Co dwa tygodnie, 

termin  

płatności 30 dni

Bez limitu. Kod PIN, weryfikacja 

i monitorowanie każdej 

operacji bezpośrednio 

na serwerze UTA, karta 

przypisana do pojazdu.

Strefa klienta UTA, zarządza-

nie kontem, kontrola wydat-

ków, raporty, wyszukiwanie 

stacji, sprawdzanie cen, 

planowanie tras kalkulacja 

kosztów myta; aplikacja 

mobilna UTA App.
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Wwiększości przypadków mamy 
do czynienia z kartami paliwo-
wo-usługowymi, co oznacza, 

że za ich pośrednictwem można nie tylko 
zapłacić za paliwo, ale też za inne pro-
dukty i usługi, co jest szczególnie istotne 
w przypadku transportu międzynarodo-
wego. W zależności od oferenta i wybo-
ru opcji kartą paliwową można płacić za 
przejazd po drogach, autostradach, wia-
duktach, mostach, przez tunele, ale rów-
nież transport promem czy koleją. Kartą 
zapłacimy też za zakupy na stacji paliwo-
wej, myjnię, usunięcie awarii pojazdu czy 
holowanie oraz parking. Dodatkową ko-
rzyścią może być odroczona płatność za 
poczynione zakupy. 

BP dla flot
Oferowany przez BP Europa SE Oddział 
w Polsce program flotowy, przewidzia-
ny jest dla wszystkich firm tankujących 
miesięcznie minimum 300 l paliwa. 
Aby móc zawrzeć umowę o korzystaniu 
z kart paliwowych, konieczne jest przed-
stawienie dokumentów rejestrowych fir-
my oraz jednej z akceptowanych form 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 
wynikających z umowy. Główne korzy-
ści, jakie daje stosowanie programu flo-
towego BP, to: bezpieczeństwo, łatwość 
administrowania i wysokiej jakości 
paliwo. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, 
zapewnia je system zaawansowanych 
zabezpieczeń i autoryzacji transakcji 
dokonywanych kartą oraz stały dostęp 
użytkowników do ułatwiających pracę 
narzędzi online.

„Łatwość administrowania zapewnia 
zbiorcza faktura i szereg raportów pro-
filowanych wg potrzeb zamawiającego 
dostępnych na dedykowanym do każdego 
konta portalu internetowym, pozwalają-
cym na łatwe administrowanie kartami. 
W dowolnym momencie można zmienić 
kod PIN, zablokować lub unieważnić kar-
tę, wybrać zakres produktów i usług, za 
które będzie można uregulować opłatę, 
ustalić limity wydatków, miejsc lub go-
dzin tankowania, obejrzeć historię opera-
cji dokonywanych na koncie czy też uzy-
skać szczegółowe dane na temat każdej 
transakcji (liczba, rodzaj, kwota, nazwa 
stacji itd.). Po zalogowaniu na swoje konto 
można też generować dowolne raporty na 
temat najważniejszych elementów funk-
cjonowania floty” – mówi Maciej Gesing, 
dyrektor sprzedaży kart paliwowych 
w Polsce. 

Zdaniem Macieja Gesinga sukcesywnie 
rośnie też liczba firm korzystających z au-
torskiej aplikacji BP FleetExpert, wspo-
magającej zarządzanie flotą, która dzięki 
swojej elastycznej strukturze jest w stanie 
dostosować się do indywidualnych po-
trzeb każdego przedsiębiorstwa. 

„To specjalistyczne oprogramowanie 
do obsługi floty pozwala na automatyczne 
pobieranie danych transakcyjnych z kart 
paliwowych BP, a następnie przedstawie-
nie ich w dowolny sposób poprzez użycie 
specjalnie przygotowanych do tego celu 
raportów. Zapewnia kontrolę nad koszta-
mi związanymi z paliwem, naprawami, 
szkodami, ubezpieczeniami i kosztami 
leasingu, ale także przypomina o datach 
kończących się polis ubezpieczeniowych, 

umów leasingowych czy przeglądach 
okresowych oraz badaniach technicz-
nych. Pomaga w wykrywaniu nadużyć 
związanych z tankowniami ponad ustalo-
ne normy, zakupów niedozwolonych pro-
duktów oraz transakcji dokonywanych 
poza wybranymi stacjami” – podkreśla 
Maciej Gesing. 

Kolejnym ważnym elementem oferty 
kart paliwowych BP PLUS jest atrakcyjna 
opcja zwrotu podatku VAT i akcyzy, gdzie 
tylko jest to możliwe.

W 2016 r. firma wprowadziła nowe pali-
wa BP z technologią ACTIVE. „Wiemy, że 
kiedy prowadzi się firmę transportową, 
każda oszczędność paliwa jest ważna. 
Taką oszczędność daje stosowanie nasze-
go nowego paliwa. Nasza innowacyjna 
formuła BP z technologią ACTIVE pomaga 
w stopniowym usuwaniu osadów, dzięki 
czemu komory spalania silnika ciężarów-
ki stają się czystsze, a tym samym sam 
silnik pracuje sprawniej i wydajniej. To 
przekłada się na wymierne oszczędno-
ści, czyli mniejsze spalanie i bezawaryjną 
jazdę” – mówi Maciej Gesing. Na większo-
ści stacji BP, dostępny jest autogaz. Suk-
cesywnie powiększana jest dostępność  
AdBlue z dystrybutorów. Na większości 
stacji kierowcy samochodów ciężarowych 
mogą skorzystać z szybkich dystrybuto-
rów HSD.

Karty paliwowe oferowane przez BP są 
narzędziem dla flot, bez względu na ich 
wielkość, typ czy obszar poruszania się. 
BP oferuje kompleksowy pakiet usług, 
wspomagający właściciela firmy trans-
portowej w każdej sytuacji. To sieć ponad  
20 tys. stacji własnych i sprawdzonych 

Karty wielu
korzyści
W firmach posiadających lub wynajmujących flotę pojazdów, z uwagi  
na liczne korzyści z tego płynące, najbardziej sensownym rozwiązaniem  
jest używanie kart paliwowych. Usługi komplementarne oferowane  
przez koncerny paliwowe i sieci stacji paliw, są bardzo liczne. Przyjrzeliśmy się 
ofercie największych firm paliwowych operujących na polskim rynku.  

|  Tekst: Piotr Mieszkowski  |  Zdjęcia: BP, Moya, Shell  |
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partnerów, bezpieczeństwo, narzędzia 
online do zarządzania i administrowa-
nia, atrakcyjne warunki handlowe oraz 
szeroki wachlarz usług dodatkowych.  
BP w swojej ofercie posiada karty paliwo-
we BP PLUS w systemie Routex o zasięgu 
polskim, BP + Aral o zasięgu europejskim, 
jak i karty przedpłacone BP Komfort  
Prepaid i podarunkowe – BP SuperCard, 
które akceptują wszystkie stacje BP  
w Polsce. 

Karta BP PLUS Routex o zasięgu polskim 
pozwala optymalnie zarządzać flotą sa-
mochodów i w pełni kontrolować wszyst-
kie wydatki na paliwo. Umożliwia bezgo-
tówkowe regulowanie opłat za wybrane 
produkty i usługi na ponad 550 stacjach 
BP i na 350 stacjach Circle K. Karta pali-
wowa BP + Aral to z kolei świetna oferta 
dla flot poruszających się po całej Europie, 
pozwala na tankowanie paliwa oraz na-
bywanie pozostałych usług w sieci zrze-
szonych w porozumieniu Routex (Aral, 
BP, Circle K, Eni, OMV, Rosnieft i Total). 
Od niedawna akceptowana jest również 
w Rosji. Karta BP Komfort Prepaid jest 
ofertą dla właścicieli małych przedsię-
biorstw. Zapewnia fakturowanie zbiorcze 
za paliwo z całego miesiąca, oszczędność 
na produktach paliwowych i rabaty na 
myjnię, płyny do spryskiwaczy oraz oleje, 
wygodne, bezgotówkowe tankowanie na 
wszystkich stacjach BP w Polsce, dostęp 
do platformy online pozwalającej na peł-
ną kontrolę wydatków i umożliwiającej 
monitorowanie wszystkich transakcji.

Od marca 2018 r. BP oferuje nowe, inno-
wacyjne urządzenie BP Tollbox, służące 
do dokonywania opłat drogowych. Kra-
je i trasy objęte systemem od początku 
istnienia sieci to: Austria, Belgia (wraz 
z Liefkenshoek), Francja, Hiszpania, Pol-
ska (trasa A4 na odcinku Kraków – Kato-
wice), Portugalia i Włochy. Do końca 2019 
do systemu dołączą Most nad Sundem  
(Oresund), Most Storebaelt, Niemcy, Nor-
wegia, Polska (całość), Słowenia i Węgry, 
a w latach 2020/2021 Czechy i Słowacja. 
Liczba krajów będzie nieustannie roz-
szerzana, aż do czasu, gdy system będzie 
umożliwiał dokonywanie opłat elektro-
nicznych w całej Europie. „Wraz z udo-
stępnieniem kolejnych krajów następować 
będzie automatyczna aktualizacja syste-
mu, z którego korzystają klienci flotowi. 
Dodatkowe powiązania urządzenia z in-
nymi systemami umożliwią efektywne 
wykorzystywanie i przetwarzanie danych 
pojazdów” – mówi Maciej Gesing. Nowy 
system do rozliczania opłat udostęp-
niany przez BP powstał we współpracy  
z Trafineo. Użytkownicy kart paliwowych  
BP+Aral mogą korzystać z szerokiego pa-

sowej. Obecnie korzystając z tej karty, 
można zapłacić za towary i usługi dostęp-
ne na stacjach. Występują dwa typy kart: 
rabatowa Circle K Prepaid oraz karty z od-
roczonym terminem płatności Circle K 
Polska i Circle K Europe. Użytkownicy 
kart mogą regulować należności za prze-
jazdy płatnymi odcinkami dróg w Polsce. 
Dodatkowo Circle K pośredniczy w uzy-
skaniu urządzeń viaBox i viaAuto, klienci 
mogą otrzymać je bez konieczności uda-
wania się do punktów dystrybucyjnych 
viaTOLL. Za pośrednictwem kart Circle K 
można również skorzystać z większości 
usług elektronicznego poboru opłat w Eu-
ropie. Dodatkowo możliwe jest regulo-
wanie opłat za przejazdy autostradami, 
tunelami, mostami, transport drogowo-
-kolejowy (Combi-Traffic) czy system  
Europe Net. Circle K oferuje także serwis 

Maciej Gesing, 
dyrektor sprzedaży kart paliwowych 
BP Europa SE Oddział w Polsce

„ Kiedy prowadzi się firmę 
transportową, każda oszczędność 
paliwa jest ważna. Taką oszczęd-
ność daje stosowanie naszego 
nowego paliwa”.

kietu usług związanych z Trafineo, takich 
jak bezpieczne parkingi, myjnie dla pojaz-
dów ciężarowych oraz wyjątkowe połącze- 
nia promowe oferowane we współpracy 
z PIQUE Ferry Agency GmbH.

„Mamy bardzo atrakcyjną ofertę 
dla samochodów ciężarowych i auto-
busów, która obejmuje zarówno Pol-
skę, jak i pozostałe kraje europejskie. 
Na każdej stacji kierowcy mogą kupić 
żywność, napoje, środki higieniczne, 
prasę, akcesoria i kosmetyki samocho-
dowe oraz wiele innych produktów”  
– podsumowuje Maciej Gesing.

circle k on line
Karta Circle K na przestrzeni lat ewolu-
owała z karty służącej jedynie do tanko-
wania paliwa w kierunku karty serwi-

internetowy do zarządzania flotą. Można 
tam sprawdzać oraz dokonywać zmian 
limitów zakupowych na kartach, według 
zapotrzebowania użytkownika karty co 
do liczby dziennych wizyt na stacji lub 
kwoty tankowanych paliw. Wprowadzono 
również usługę e-faktury, umożliwiającą 
pobranie faktury w wersji elektronicznej 
ze strony www. Zasięg może być krajowy 
lub zagraniczny, zgodnie z życzeniem 
klienta. 

Dla klientów międzynarodowych  
Circle K utworzył specjalny serwis inter-
netowy. Płatności mogą być rozliczane za 
pomocą polecenia zapłaty bądź przele-
wu. Wystawiane są faktury zbiorcze – raz 
w tygodniu, dwa razy lub raz w miesiącu. 
Umowa sprzedaży bezgotówkowej zawie-
rana jest z klientem, który kupuje min. 400 
l paliwa miesięcznie. Do dyspozycji klien-
tów jest też Call Center czynne całą dobę. 
W 2018 roku uruchomiono na wybranych 
stacjach punkty dystrybucji viaTOLL. 
Można tam rejestrować nowe umowy,  
doładowywać konto, wykupić viaTOLL 
oraz viaAUTO, płacąc kartą Circle K  
Polska / Europe. 

Lotos Biznes
W ofercie Lotosu do standardu kartowe-
go weszły już opłaty drogowe czy zakup  
AdBlue. Polski koncern z Gdańska stale po-
szukuje nowych możliwości wzbogacenia 
swojej oferty o kolejne, atrakcyjne opcje, 
również o te dedykowane kierowcom po-
jazdów ciężarowych. Karta LOTOS Biznes 
umożliwia – o ile zarządzający daną flotą 
dopuści takie rozwiązanie – płatności za 
hotele przy stacjach MOP, prysznic czy 
wypożyczenie przyczepy. Karta staje się 
więc przydatnym narzędziem zarówno 
dla kierowców transportu ciężkiego, jak 
i dla flot osobowych. Produkt komplemen-
tarny Grupy Lotos do kart na użytek fir-
mowy, to karta, dzięki której pracownicy 
mogą korzystać z rabatów podczas robie-
nia zakupów na stacjach Lotos.

Panel zarządzania kartami Lotos Biz-
nes przeszedł w ostatnim czasie duże 
zmiany, których wprowadzenie poprze-
dziły konsultacje z praktykami korzy-
stającymi z tych rozwiązań – zarządza-
jącymi flotami w różnej skali i specyfice 
działalności. Ponieważ panel online musi 
być maksymalnie uniwersalny, został 
dostosowany do potrzeb zarówno za-
rządzających transportem ciężkim, jak 
i rozproszonymi flotami osobowymi. Dla 
klientów, oprócz zarządzania dostępnymi 
limitami i asortymentem kart, szczegól-
ne znaczenie ma elastyczny, zawierający 
maksymalnie duże ilości danych moduł 
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MOyA Firma, mamy dostęp do platformy  
eCommerce i aplikacji mobilnej, dzię-
ki której można zarządzać portfelem 
wszystkich kart w trybie online, zmienić 
im limity czy zablokować w przypadku 
zgubienia bądź kradzieży. Jeśli wystąpią 
jakiekolwiek problemy z kartą, dostępna 
jest też całodobowa pomoc techniczna”  
– mówi Marcin Puchalski. Karty paliwo-
we to również korzyść finansowa – zapa-
miętane w systemie, ustalone warunki 
handlowe i rabaty automatycznie nalicza-
ją się podczas transakcji.

Żeby otrzymać kartę paliwową dla aut 
ciężarowych, trzeba spełnić określone 
warunki. „W zależności od rodzaju kar-
ty, dla przedpłaconych i gotówkowych 
wymagamy wyłącznie dokumentu po-
twierdzającego prowadzenie działalności 
gospodarczej tj. CEIDG, zaś w przypadku 
spółek wystarczający jest wydruk z bazy 
KRS. Dla kart bezgotówkowych, tj. tych 
z odroczonym terminem płatności, prze-
widziana jest już bardziej szczegółowa 
procedura w oparciu o dokumenty finan-
sowe i deklarację roczną PIT/CIT” – dodaje 
Marcin Puchalski. Po pozytywnej decyzji 
limitowej, podpisywana jest umowa, na 
podstawie której Biuro Obsługi Klienta 
personalizuje i wysyła karty klientowi. 

W celu ich aktywacji wystarczy wysłać 
potwierdzenie odbioru kart, ponieważ na 
czas doręczenia, ze względu na bezpie-
czeństwo wszystkie karty są tymczasowo 
zablokowane.

oRLeN – dla każdego
PKN Orlen w swej ofercie ma różne rozwią-
zania dostosowane do wymagań i oczeki-
wań firm: ich wielkości, liczby i rodzajów 
pojazdów, profilu działalności, a także ilo-
ści tankowanego paliwa. Główny produkt 
flotowy to Program FLOTA, przeznaczony 
dla dużych parków samochodowych, tan-
kujących co najmniej 1000 l miesięcznie. 
Karta FLOTA umożliwia bezgotówkowe 
tankowanie w Polsce, z kolei Open Drive 
otwiera dostęp do stacji paliw także poza 
granicami kraju. Dla mniejszych firm 
PKN Orlen przygotował dwie propozycje. 
Karta BIZNESTANK to oferta skierowana 
do małych i średnich przedsiębiorstw, 
tankujących co najmniej 500 l paliw mie-
sięcznie, w ramach której oferowane są 
zbiorcze faktury, rabaty gotówkowe oraz 
dostęp do portalu. Druga to karta MIKRO-
FLOTA, rozwiązanie przede wszystkim 
dla sektora mikroprzedsiębiorstw, ma-
łych firm oraz osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, dla których karty 
paliwowe były do tej pory poza zasięgiem 
ze względu na limity zakupowe. MIKRO-
FLOTA umożliwia bezgotówkowe zakupy 
paliw, produktów oraz usług na stacjach 
paliw pod marką ORLEN i BLISKA. 

Innym segmentem produktów w port-
folio flotowym są karty przedpłacone: 
upominkowa i zakupowa. Obie pozwalają 
na bezgotówkowe zakupy paliw, produk-
tów w sklepie oraz usług na stacjach nale-
żących do sieci ORLEN i BLISKA. 

Płocki koncern stara się na bieżąco od-
powiadać na potrzeby klientów. Przede 
wszystkim stawia na kompleksową ob-
sługę, tak aby jedna, zbiorcza faktura 
uwzględniała możliwie jak największą 
liczbę usług (paliwo, autostrady, opłaty 
drogowe, parkingi etc.). Ważne są także 
sprawne narzędzia. PKN Orlen zapew-
nia szybki dostęp do danych, a do faktu-
ry niezwłocznie po jej wygenerowaniu, 
oraz rozwiązania mobilne, jak dostęp do 
zarządzania systemem z każdego punktu 
Polski.

W ramach programu FLOTA oferowana 
jest bardzo szczegółowa personalizacja 
kart (kreowanie ograniczeń do poziomu 
pojedynczych, konkretnych produktów) 
oraz elastyczność w dopasowaniu się do 
indywidualnych potrzeb danej organi-
zacji. Jak twierdzą przedstawiciele PKN  
Orlen, firma koncentruje się na zapewnie-

raportowy umożliwiający generowanie ła-
twych w obróbce plików z danymi. Dzięki 
panelowi użytkownicy mogą na bieżąco 
sprawdzać dostępne saldo tankowań, co 
pozwala na efektywne zarządzanie płat-
nościami, w tym dla obecnych w ofercie 
kart prepaid. 

Ostatnio wdrożonym przez Lotos 
rozwiązaniem są faktury VAT z podpi-
sem kwalifikowanym wysyłane pocztą 
elektroniczną. W obliczu dynamicznie 
rozwijającego się modelu split payment 
sprawna dystrybucja faktur, co jak by się 
zdawało jest zwykłą kwestią operacyjną, 
coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.

Moya Firma
Sieć stacji MOyA, należąca do polskiej 
spółki Anwim S.A., to 200 działających 
obiektów na terenie Polski, w tym 12 sta-
cji automatycznych w kluczowych miej-
scach tranzytowych i w trójmiejskich por-
tach. Stacje automatyczne wyposażone są 
w szybkie dystrybutory do tankowania 
diesla o wydajności 120 l/min., dystrybu-
tory AdBlue, monitoring kamer o wyso-
kiej rozdzielczości czy wagę dynamiczną 
do ważenia pojazdów na stacji w Słubi-
cach. „Każda firma, która chce wyrobić 
karty paliwowe MOyA Firma, ma moż-
liwość wynegocjowania indywidualnie 
dopasowanych warunków handlowych 
na wszystkie rodzaje paliw. Oferta ma 
w pierwszej kolejności korelować z potrze-
bami klientów flotowych. Kryteriów jest 
wiele, czynnik najlepszej ceny nie zawsze 
jest decydujący. Posiadamy również atrak-
cyjne usługi pozapaliwowe, uzupełniające 
bazową ofertę produktową karty paliwo-
wej. Nie bez znaczenia jest własna, cało-
dobowa pomoc techniczna, która w przy-
padku awarii, problemów z autoryzacją 
transakcji jest w stanie pomóc kierowcy 
lub osobie zarządzającej kartami znaleźć 
właściwe rozwiązanie” – mówi Marcin 
Puchalski, manager ds. sprzedaży kart 
paliwowych.

W ofercie kart paliwowych MOyA Fir-
ma możemy znaleźć kilka wariantów. Od 
formy płatności gotówkowej (gotówka/
karta płatnicza), bezgotówkowej (płat-
ność z odroczonym terminem tzw. fak-
tura na przelew) po nowość, która poja-
wiła się na przełomie listopada i grudnia, 
czyli przedpłacona karta paliwowa tzw. 
prepaid. Oferta kart paliwowych skie-
rowana jest głównie do mikro, średnich 
i największych firm transportowych, 
ale również sprawdza się w firmach ze 
wszystkich gałęzi gospodarki, posiadają-
cych własną flotę pojazdów. Według Mar-
cina Puchalskiego, kart flotowych warto 

Marcin Puchalski, 
manager ds. sprzedaży kart  
paliwowych MOYA

„ Każda firma ma możliwość 
wynegocjowania indywidual-
nie dopasowanych warunków 
handlowych na wszystkie rodzaje 
paliw. Oferta ma w pierwszej 
kolejności korelować z potrzebami 
klientów flotowych”.

używać przede wszystkim ze względu na 
pełne, obustronne bezpieczeństwo trans-
akcji, podczas której kierowca nie musi 
płacić gotówką czy ingerować w proces 
fakturowania lub negocjacji ceny. „Do 
tego dochodzą praktyczne aspekty, ta-
kie jak oszczędność czasu, ułatwienia 
w zarządzaniu flotą. W przypadku kart 
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niu bezpieczeństwa transakcji, gdyż klien-
ci oczekują weryfikacji potencjalnych 
nadużyć, a wręcz gwarancji szczelności 
systemu. W zakresie usług dodatkowych 
PKN ORLEN daje sporo możliwości: od 
płatności za parkowanie (mobiParking), 
poprzez monitoring GPS czy obsługę ser-
wisową Motointegrator, po usprawnienia 
w postaci płatności za autostrady i via-
TOLL. Niewątpliwym atutem jest liczba 
stacji PKN ORLEN w Polsce, a szczególnie 
obiektów przy nowopowstających dro-
gach ekspresowych i autostradach.

W celu dopasowania oferty do rosną-
cych potrzeb klientów, PKN Orlen konse-
kwentnie poszerza portfolio kart paliwo-
wych oraz dba o rozwój już istniejących 
produktów. Godnym uwagi rozwiązaniem 
jest system płatności mobilnych mFLOTA, 
który umożliwia płatność za paliwo bez-
pośrednio przy dystrybutorze na stacjach 
paliw, należących do sieci PKN ORLEN. 
Aplikacja stworzona przez koncern jest 
dostępna dla użytkowników kart FLOTA 
oraz OPEN DRIVE. Było to pierwsze tego 
typu rozwiązanie na rynku paliwowym 
w Polsce, które znacznie przyspieszyło 
oraz uprościło obsługę płatności, dzięki 
czemu wizyta na stacji paliw ogranicza się 
jedynie do zakupu paliwa. Jest to też dobre 
rozwiązanie dla tych, którzy wolą już po 
zwolnieniu dystrybutora, bez pośpiechu 
zrobić zakupy lub skorzystać z oferty ga-
stronomicznej na stacji. Usługa mFLOTA 
jest już dostępna na ponad 1000 stacjach 
paliw tej sieci. To rozszerzenie możliwości 
istniejących kart flotowych, które udostęp-
nia nowy sposób użycia wyemitowanych 
kart, nie zmieniając zasad ewidencji i roz-
liczania wykonywanych nimi transakcji.

shell – indywidualnie
Karty paliwowe Shell wydawane są na pi-
semny wniosek właściciela floty. Można to 
zrobić, wypełniając specjalny formularz 
dostępny na stronie Shell, na wybranych 
stacjach paliw Shell lub za pośrednic-
twem biura obsługi klienta. Następnie, 
w zależności od wielkości prowadzonej 
firmy oraz stażu na rynku należy dostar-
czyć dokumenty wekslowe, gwarancję 
bankową lub wpłacić kaucję.

„Karty paliwowe zapewniają kontro-
lę, bezpieczeństwo, oszczędności oraz 
wygodę w zarządzaniu flotą pojazdów. 
Integrują wszystkie wydatki związane 
z transportem (tankowanie, opłaty dro-
gowe) i zapewnią maksymalny dostęp do 
wszelkiego rodzaju usług niezbędnych 
w trasie (myjnie, naprawy mechaniczne 
i holowanie). Ponadto pozwalają też zna-
cząco uprościć rozliczenia i obsługę admi-

nistracyjną kosztów (zwrot podatku VAT 
oraz akcyzy) – mówi Monika Przybysz, 
dyrektor sprzedaży kart paliwowych Shell 
w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyc-
kich. Jej zdaniem istotnym argumentem 
jest również ochrona przed nadużyciami. 
Shell do obsługi kart stosuje najnowsze 
technologie i zabezpieczenia – wszystkie 
mają wbudowany chip, który zabezpiecza 
przede wszystkim przed skimmingiem, 
czyli metodą kopiowania danych z paska 
magnetycznego. Oprócz tego nad bez-
pieczeństwem kart Shell czuwa specjal-
ny zespół ekspertów, który monitoruje 
transakcje w czasie rzeczywistym. Tak 
kompleksowe podejście w ramach kart 
paliwowych znacząco ułatwia firmom 
zarządzanie flotą. W praktyce oznacza to 
dużą oszczędność czasu i pieniędzy dla 
wszystkich, niezależnie od branży czy 
wielkości floty.

„Dla każdego klienta przygotowujemy 
indywidualną ofertę dopasowaną do po-

autostrady A1, A2 i A4, w Rosji w systemie 
Platon czy DarsGo w Słowenii, a także 
przejazdy przez tunele i mosty we Francji, 
Hiszpanii, Belgii czy Portugalii” – podkre-
śla Monika Przybysz. 

Posiadacze Shell Card mają w sumie do 
dyspozycji prawie 900 strategicznie zlo-
kalizowanych stacji paliw w Polsce oraz  
22 tys. punktów w 35 europejskich krajach, 
z czego 2,5 tys. lokalizacji przystosowa-
ne jest do obsługi pojazdów ciężarowych 
– ma wysokie zadaszenie, przestronne 
parkingi oraz zaplecze sanitarne. Po-
nadto mogą także korzystać z myjni sieci  
Citronex zlokalizowanych w bezpo-
średnim sąsiedztwie głównych szlaków 
tranzytowych zachodniej Polski, a także 
zyskują całodobowy dostęp do pomocy 
drogowej obejmujące naprawy mecha-
niczne i holowanie na terenie 40 krajów 
Europy. Dzięki współpracy z FDE (jednej 
z czołowych w Europie agencji zajmują-
cych się zwrotem podatku VAT) użytkow-
nicy Shell Card w szybki i przejrzysty spo-
sób mogą też odzyskać zwrot podatku VAT 
oraz akcyzy od paliwa zakupionego za 
pomocą karty w 31 krajach europejskich.

„Naszym klientom proponujemy też 
szybki i prosty sposób zarządzania kar-
tami paliwowymi za pomocą intuicyjnej 
oraz łatwej w obsłudze platformy interne-
towej Shell Card Online. To zaawansowane 
narzędzie pozwalające na monitorowanie 
zużycia paliwa, generowanie raportów, 
określenie dla każdej z kart osobno lub 
całego konta własnych parametrów kon-
trolnych, ustalenie daty i godziny obo-
wiązywania limitów oraz ograniczeń 
dla danej kategorii produktów” – dodaje 
Monika Przybysz. Zarządca floty ma też 
możliwość ustawiania alertów w formie 
wiadomości e-mail albo SMS ostrzega-
jących o podejrzanych transakcjach np. 
użycie karty w nieodpowiednim miejscu 
lub czasie, jak również w razie potrzeby 
natychmiastowego zablokowania karty, 
by zapobiec możliwym nadużyciom. Poza 
tym platforma odbiera i przechowuje 
wszystkie faktury elektroniczne, a funk-
cja wyszukiwania pozwala zaoszczędzić 
mnóstwo czasu podczas przeszukiwania 
dokumentacji w celu odnalezienia kon-
kretnego rachunku.

Kary paliwowe oferowane przez kon-
cerny paliwowe mają przeważnie ograni-
czony zasięg w porównaniu z emitentami 
niezależnymi, ale za to większą możliwość 
w zakresie udzielania rabatów. Decydując 
się na konkretne rozwiązanie, warto wy-
brać ofertę najbardziej dopasowaną do 
prowadzonego biznesu. Należy brać pod 
uwagę rodzaju transportu, pojazdy i kie-
runki, w które je wysyłamy. l

Monika Przybysz, 
dyrektor sprzedaży kart  
paliwowych Shell w Polsce,  
na Ukrainie i w krajach bałtyckich

„ Karty paliwowe zapew-
niają kontrolę, bezpieczeństwo, 
oszczędności oraz wygodę 
w zarządzaniu flotą pojazdów. 
Integrują wszystkie wydatki  
związane z transportem  
i zapewnią maksymalny dostęp 
do wszelkiego rodzaju usług  
niezbędnych w trasie”.

trzeb danej floty. Korzystając z naszego 
ponad 50-letniego doświadczenia w za-
kresie kart paliwowych oraz dysponując 
jedną z największych na świecie sieci 
stacji paliw, użytkownikom Shell Card 
zapewniamy większą kontrolę wydatków, 
wygodę oraz najwyższy poziom bezpie-
czeństwa transakcji. Karta paliwowa 
Shell umożliwia bezgotówkowe tankowa-
nie, zakupy na stacjach, opłaty za serwi-
sy drogowe, m.in. w Polsce viaTOLL oraz 
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gamę budżetowych części zamiennych 
ProVia do układów hamulcowych oraz 
usługę regeneracji komponentów, w tym 
elektroniki i hydrauliki Reman Solutions. 

Oferta dla pojazdów używanych wyda-
je się daleka od trywialnie pojmowanej 
„nowoczesności”. Lecz uzasadnieniem 
do korzystania z niej jest nie tylko dąże-
nie do obniżenia kosztów działalności 
transportowej, ale również dobrze pojęta 
ochrona środowiska. Przedłużanie „ży-
cia” urządzeń technicznych jest prostym 
sposobem oszczędzania zasobów, cenio-
nym przez wielu praktyków. 

jazda ze wspomaganiem
Wabco ma w ofercie również syste-
my, które przybliżają perspektywę jaz-
dy autonomicznej takie jak najnowszy  
OnGuardACTIVE zapewniający automa-
tyczne hamowanie przed przeszkodą. 
System może wyhamować ciężarówkę 
do zera w pełni automatycznie z prędko-

Nowe wtryskiwacze Delphi DFI 21 zapewniają jeszcze 
lepszą kontrolę nad przebiegiem spalania. 

Gdzie przebiega 
postęp?
Za kulisami. Marka pojazdu jest tylko symbolem, który gromadzi w sobie  
pomysły pochodzące z różnych źródeł. Niezawodnym dostawcą najnowocześniejszych 
rozwiązań są producenci komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. 

chografem. Dane są prezentowane w cza-
sie rzeczywistym jako „pojedyncza stro-
na” na ekranie komputera, przez co są 
bardziej czytelne. Można szybko ziden-
tyfikować problem i zaradzić mu, a także 
z wyprzedzeniem zaplanować przegląd 
i czynności, jakie należy podczas niego 
wykonać. 

TX-Fuelcompass skupia się na kon-
troli zużycia paliwa. Można dzięki nie-
mu ocenić spalanie i wydatki na paliwo 
z tak wysoką precyzją, jaką uzyskuje się, 
montując przepływomierz w układzie 
paliwowym. System wykorzystuje do 
oceny zużycia paliwa dane o pracy sil-
nika, przebiegu pojazdu i jego położeniu 
w terenie oraz informacje z tachografu. 
Dodatkowo może uwzględnić wielkość 
zbiornika paliwa oraz dane o użyciu 
kart paliwowych, co pozwala dokładnie 
poznać rzeczywiste wydatki na paliwo. 
System może być zintegrowany z TX-Sky 
oraz prostszym TX-Go. 

Systemy o różnym zakresie działania 
i stopniu zaawansowania stwarzają na-
bywcom możliwość dopasowania roz-
wiązania do potrzeb. Małym i średnim 
flotom Wabco proponuje Traxee, który 
jest skupiony na czynnikach bezpo-
średnio dotykających wydajności floty: 
zarządzaniu ładunkami i czasem pracy 
kierowców z uwzględnieniem wymagań 
przepisów. Zbiera informacje o pojedyn-
czych pojazdach i kierowcach, a działa na 
terenie całej Europy oraz w Turcji. 

Jako nastawione praktycznie, Wabco 
proponuje też wyposażenie do pojaz- 
dów, które są już w eksploatacji, np. 
system monitorowania ciśnienia w opo-
nach OptiTire, kontroli zamków naczepy  
OptiLock oraz innowacyjny zestaw aero-
dynamiczny OptiFlow. Poszerza również 

Producenci komponentów oraz do-
stawcy usług. W zakresie zarzą-
dzania pracą i serwisowania coraz 

więcej dzieje się bowiem w świecie wir-
tualnym. Znamienne, jak wiele mówiono 
na ten temat podczas ostatniej wystawy 
IAA. Zarówno w kontekście bieżącej eks-
ploatacji pojazdów, jak i przyszłości, któ-
rą ma zdominować elektryfikacja i jazda 
autonomiczna. 

każdy pojazd, każdy aspekt
Doskonałym przykładem jest Wabco. 
Firma wywodzi się z powstałej prawie  
150 lat temu Westinghouse Air Brake Com-
pany, ale układy hamulcowe od dawna nie 
są jej jedyną specjalnością. W miarę roz-
woju konstrukcji pojazdów włączyła do 
oferty elektroniczne układy wspomagają-
ce jazdę, a na IAA główny nacisk położyła 
na systemy telematyczne umożliwiające 
zdalne zbieranie i analizę danych o pojeź-
dzie oraz jego diagnozowanie. 

W ramach starań o zwiększanie wy- 
dajności flot, Wabco zaprezentowało 
szczegółowe rozwiązania obejmujące róż-
ne aspekty eksploatacji pojazdu. System  
TX-Trailerpulse zbiera dane eksploata-
cyjne naczepy oraz umożliwia jej dia-
gnozowanie. Wraz z nim oferowane są 
uproszczone wersje TX-Geo oraz bardziej 
zaawansowany TX-Trailerguard. 

System TX-Diagnostix opracowany 
wspólnie z Wabcowürth umożliwia zdal-
ne diagnozowanie ciężarówki. Gromadzi 
wszelkie informacje o pojeździe, dostęp-
ne w postaci cyfrowej. Ma pieczę nad 
sterowaniem silnika, skrzynią biegów, 
sprzęgłem, układem hamulcowym, sys-
temami wspomagającymi jazdę, a także 
przełącznikami na kole kierownicy i ta-
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ści do 80 km/h, a co ważne warunki po-
godowe nie zakłócają działania radaru, 
który „bada” otoczenie. O krok dalej idzie  
OnGuardMAX, w którym pomocą radarowi 
służy kamera Mobileye EyeQ4. Poszerza on 
działanie automatycznego układu awaryj-
nego hamowania o wykrywanie pieszych 
i umożliwia skuteczne wyhamowanie po-
jazdu jadącego z prędkością do 20 km/h. 
Współgra z nim oferta produktów OnCity, 
którą inicjuje oparty na radarze system 
wspomagający manewrowanie, jaki może 
być montowany w pojazdach używanych. 

„Twardym” rozwiązaniem są moduło-
we, powietrzne, tarczowe układy hamul-
cowe Wabco Maxx ADB (Air Disc Brakes), 
dostosowane do pracy w różnego typu 
ciężarówkach, naczepach i przyczepach, 
w tym w ciężkich zestawach. Minimali-
zują one opory ruchu, co sprzyja redukcji 
zużycia paliwa i wyróżniają się bardzo 
skuteczną kompensacją zwykłego zuży-
cia hamulców, zapewniając im prawidło-
we funkcjonowanie w długim okresie. 

Ideą ukierunkowaną wprost na popra-
wę bilansu energetycznego zestawu jest 
naczepa eTrailer, wyposażona w silnik 
elektryczny. Spełnia on dwie zasadnicze 
funkcje: wspomaga napęd ciągnika oraz 
odzyskuje energię hamowania. Jego dzia-
łanie można zintegrować z systemami 
ciągnika, przede wszystkim elektronicz-
nie sterowanymi hamulcami i układem 
stabilizującym tor jazdy. Wabco szacuje, 
że eTrailer może przyczynić się do reduk-
cji zużycia paliwa nawet o 20% na krót-
kich dystansach i do 10% na długich. 

spalanie zupełne
O powodzeniu konstruktorów pojazdów 
często decydują szczegółowe rozwiązania 
oferowane przez wyspecjalizowanych 
dostawców. Firma Delphi zaprezentowa-
ła na IAA najnowsze układy sterowania 

Rekuperacja pozwala zmniejszyć  
zużycie paliwa do 20% na krótkich  
i do 10% na długich dystansach. 

System EBS naczepy nadzoruje 
stan baterii i steruje pracą silnika 
elektrycznego odpowiednio  
do bieżących potrzeb. 

Zachowanie ciągnika, w tym 
rozpędzanie i hamowanie  
jest rejestrowane i analizowane  
przez EBS naczepy, co pomaga 
harmonijnie zintegrować  
działanie obu pojazdów tworzą- 
cych zestaw. 

jest zintegrowane 
z systemem 
sterującym 
hamulcami zestawu 
i stabilizującym 
tor jazdy. 

Zelektryfikowana naczepa eTrailer firmy Wabco. Silnik elektryczny służy jako napęd  
pomocniczy i system odzysku energii kinetycznej (rekuperacji) jednocześnie. Jego działanie  

Układy sterowania układem napędowym Delphi 7. generacji przyczyniają się  
do spełnienia postulatów odnośnie wydajności pojazdów i ochrony środowiska. 

układem napędowym 7. generacji, zopty-
malizowane pod kątem stosowania w po-
jazdach o średnim i dużym tonażu, także 
do jazdy w terenie. Obejmują działaniem 
silnik wraz z systemem utylizacji spa-
lin oraz skrzynię biegów. Wykorzystują 
opracowane przez Delphi we własnym 
zakresie specjalizowane układy scalone 
(ASIC), co zapewnia wysoką funkcjonal-
ność przy kompaktowych rozmiarach 
i relatywnie niskim koszcie. DIFlex ASIC 
umożliwia precyzyjne sterowanie pracą 
wtryskiwaczy i zapewnia taki poziom 
kontroli nad przebiegiem spalania, jaki 
jest niezbędny w obliczu rosnących wy-
magań odnośnie wydajności i niskiej 
emisji spalin jednostek napędowych. 

7. generacja układów sterowania po-
zwala wyjątkowo elastycznie dostosować 
oprogramowanie do wymagań silnika 
i jego układu zasilania. Możliwe jest rów-
nież zdalne przeprowadzanie aktualiza-

cji, przy czym system jest zabezpieczony 
przed ewentualną niepożądaną ingeren-
cją. Nowe układy trafią do oferty w po-
jazdach na rok 2020 i znalazły już pierw-
szych nabywców wśród producentów 
pojazdów i jednostek napędowych. 

Nowemu sterowaniu przychodzi w su-
kurs wyjątkowo precyzyjny wtryskiwacz 
DFI 21 z zaworem o średnicy zaledwie 
1 mm, także przeznaczony do silników 
wysokoprężnych do średnich i ciężkich 
zastosowań. Jego produkcja wymaga 
bardzo wysokiej precyzji z racji submi-
kronowej tolerancji współdziałających 
elementów. Wtryskiwacze te są częścią 
nowego układu common-rail Delphi F3. 
Zapowiedziany w 2016 r. znajdzie się 
w produkcji w 2021 r. Jest pierwszym tego 
typu układem wtryskowym Delphi, który 
może być używany zarówno w silnikach 
pojazdów ciężkich, jak i średniej klasy. 

DFI 21 może podawać paliwo do 9 razy 
na jeden cykl pracy silnika. Umożliwia 
obniżenie szczytowej temperatury spala-
nia, co sprzyja ograniczeniu emisji tlen-
ków azotu (NOx). Wtrysk wstępny przy-
gotowuje komorę do wtrysku głównego, 
powodując, że spalanie może odbywać 
się przy późniejszym zapłonie i wolniej 
narastającym ciśnieniu. Dzięki temu sil-
nik pracuje bardziej miękko i powstaje 
mniej szkodliwych składników spalin. 
Dotrysk sprzyja eliminowaniu cząstek 
stałych poprzez chwilowe podniesienie 
temperatury w komorze. Tak wyrafino-
wane sterowanie wtryskiem sprawia, że 
mniej obciążony jest system utylizacji 
spalin w układzie wydechowym, czego 
pozytywnym przejawem może być m.in. 
mniejsze zużycie AdBlue. 
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Ręce na kierownicy czy nie? 
Valeo zaprezentowało nowości dotyczące 
głównych kierunków rozwoju współcze-
snego transportu. Zespół rozrusznika-al-
ternatora Valeo 48 V iBSG jednocześnie 
odzyskuje energię hamowania, która jest 
przechowywana w akumulatorze i może 
być użyta np. do wspomagania rozpędza-
nia pojazdu hybrydowego lub zasilania 
akcesoriów, w jakie jest wyposażony. Wy-
stępuje w wersjach 4- lub 8-kilowatowej. 
W pojazdach użytkowych o średnim to-
nażu pozwala zmniejszyć zużycie paliwa 
nawet o 5%, w lekkich nawet o 10%. 

Podobne efekty przynosi zastosowanie 
silnika elektrycznego Valeo 48 V GMG, 
zintegrowanego ze skrzynią biegów. Ma 
szczytową moc 15 kW i może przyczy-
nić się do zmniejszenia spalania o 5–8% 
w pojazdach średnich i 10–20% w lek-
kich. Rzeczywiste oszczędności zależą 
od sposobu eksploatacji pojazdu. 

W mniej oczywisty sposób przyczynia 
się do spadku zużycia paliwa nowa tarcza 
sprzęgła HTLS (High Torque Low Stiff-
ness – wysoki moment, mała sztywność). 
Ma ulepszone własności tłumiące, a jej 
konstrukcja współgra z powszechnymi 
obecnie, przede wszystkim w transporcie 
długodystansowym niskimi przełożenia-
mi przekładni głównej, które pozwalają 
obniżyć obroty silnika przy prędkości po-
dróżnej i jechać bardziej ekonomicznie. 

Firma Valeo przedstawiła również 
nowy, stały, wielowiązkowy czujnik 
LiDAR (Light Detection And Ranging) 
o zasięgu do 100 m, który może wykry-
wać przeszkody znajdujące się przed po-
jazdem oraz wokół niego, także pieszych 
i rowerzystów. Może pracować w nocy, 
a także podczas deszczu czy mgły. 

Ponieważ typowym problemem zwią-
zanym z eksploatacją nowoczesnych po-

TX-Fuelcompass firmy Wabco pozwala  
dokładnie ocenić zużycie paliwa i wydatki  
ponoszone przy tankowaniu. 

Wśród wyzwań współczesności jest nie tylko jakość źródeł światła,  
ale również ich styl. Wygląd oświetlenia ma rosnący wpływ na atrakcyjność 

pojazdu, a Hella dostarcza odpowiednie, zindywidualizowane rozwiązania. 

Uzupełnieniem Visiotech w pojazdach 
specjalnych są lampy ostrzegawcze SL60 
LED oraz Modul 50 LED Spot. 

Firma zaprezentowała również serię 
nowych, kompaktowych lamp cofania 
i roboczych. Ich przykładem jest Modul 
70 LED Compact oraz Power Beam 1000 
LED Compact i 1800 LED Compact. Róż-
nią się dostarczaną ilością światła, a ich 
cechą wspólną są szczelne obudowy za-
pewniające im długą, bezawaryjną eks-
ploatację. Zastosowane tworzywo dobrze 
przewodzi ciepło, a obudowy mają uże-
browanie ułatwiające jego rozproszenie. 
Dzięki temu lampy te mogą pracować 
z maksymalną mocą także przy wysokiej 
temperaturze otoczenia. 

Do najtrudniejszych prac, wymagają-
cych bardzo silnego oświetlenia Hella 
proponuje lampy Ultra Beam LED Gen. 
II oraz RokLUME 380, zapewniające stru-
mień świetlny odpowiednio 4000 i 7800 
lumenów. Obie lampy dostępne są w wa-
riancie Zeroglare. 

Wraz z firmą Hüffermann Transport-
systeme Hella opracowała system za-
silania oświetlenia przyczep i naczep 
Park Safety Fix (PS-Fix), który działa 
niezależnie od pojazdu holującego. 
W chwili połączenia z układem elek-
trycznym pojazdu holującego staje się 
nieaktywny. Uruchamia się, gdy połą-
czenie zostanie zakłócone, np. poprzez 
odpięcie przyczepy lub naczepy. Wów-
czas mogą włączyć się światła, a użyt-
kownik decyduje, czy będę to np. świa-
tła pozycyjne czy awaryjne. Dodatkowe 
dwa złącza umożliwiają podłączenie 
lamp ostrzegawczych lub roboczych. 
PS-Fix mieści się w niewielkiej skrzyn-
ce (30 × 22 × 20 cm) mocowanej do boku 
pojazdu, która zawiera akumulator 
i układ sterowania. System jest już pro-
dukowany seryjnie. 

Podobnie jak wcześniejsze, wtrysk F3 
pracuje w pętli zamkniętej. Działanie 
każdego z wtryskiwaczy jest indywidu-
alnie regulowane odpowiednio do bie-
żących warunków pracy w reakcji na 
informacje z czujników tlenu w układzie 
wydechowym. Delphi podaje, że wtry-
skiwacze DFI 21 zapewniają wymaganą 
precyzję działania i optymalny przebieg 
spalania na przestrzeni całego okresu 
eksploatacji silnika, wyrażonego sza-
cunkowym, przeciętnym przebiegiem 
1 600 000 km. W razie konieczności wy-
miany wtryskiwacza, funkcjonowanie 
nowego zostaje natychmiast skorygowa-
ne przez jednostkę sterującą silnikiem. 
Firma uruchomiła już produkcję pilota-
żową nowych wtryskiwaczy DFI 21. 

Delphi ma sporo do powiedzenia rów-
nież w dziedzinie elektryfikacji. Oferuje 
przetwornice, falowniki, systemy łado-
wania i sterowania. Współdziała z produ-
centami pojazdów we wdrażaniu nowych 
rozwiązań, a jednym z ich dostawców 
jest zakład Delphi Powertrain Poland  
Sp. z o.o. w Błoniu. 

Będzie jaśniej
Znana z produkcji oświetlenia do pojazdów 
Hella ma w ofercie również czujniki świa-
tła i deszczu czy inteligentny czujnik aku-
mulatora IBS, który mierzy jego parametry. 
Jedną z nowości ostatniej wystawy IAA był 
projektor Visiotech. Służy on do wyświetla-
nia na powierzchniach poziomych i piono-
wych oznakowania wytyczającego obszar 
działania pracującego pojazdu np. biorą-
cego udział w akcji ratunkowej. Producent 
widzi możliwość zastosowania go również 
w wózkach widłowych, a także w autobu-
sach miejskich, gdzie wskazywałby miej-
sca wsiadania i wysiadania lub wejście do-
stępne dla osób niepełnosprawnych. 
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jazdów staje się zabrudzenie czujników, 
firma Valeo opracowała w pełni automa-
tyczny spryskiwacz everView, który je 
oczyszcza. W ten sposób rozwiązała kolej-
ny problem stojący na przeszkodzie wdro-
żeniu w praktyce jazdy autonomicznej. 

Równolegle Valeo proponuje urządze-
nia przydatne w pojazdach pozostających 
pod kontrolą ludzi. Nowy system oceny 
zmęczenia kierowcy składa się z kamery 
obserwującej charakterystyczne punkty 
na twarzy kierowcy. Rejestruje ona mię-
dzy innymi szerokość, na jaką otwarte są 
powieki oraz pochylenie głowy. W razie 
potrzeby wszczyna alarm. Dodatkowe 
oprogramowanie pozwala śledzić wzrok 
kierowcy i umożliwia mu np. wybieranie 
pozycji z menu bez dotykania ekranu. 

Inżynierowie Valeo zainteresowali się 
również kierownicą. Zamiast zwykłych 
przycisków proponują touchpady, które 
ułatwiają sterowanie coraz bardziej róż-
norodnymi funkcjami systemów pojaz-
du. Pomostem do jazdy autonomicznej 
jest system wykrywający dotyk rąk na 
kole kierownicy (HOD – Hands On/Off 
Detection). Za pomocą świetlnych pa-
sów na kierownicy komunikuje kierowcy 
aktualny poziom jazdy autonomicznej. 

Dodatkową zaletą HOD firmy Valeo jest 
możliwość zintegrowania go z ogrze-
waniem kierownicy, co zmniejsza koszt 
montażu. 

Ponieważ rośnie liczba wypożyczal-
ni pojazdów do krótkotrwałego użycia, 
a współdzielenie środków transportu 
jest obecnie powszechnie uznawanym 
sposobem zmniejszenia obciążenia dla 
środowiska i zatłoczenia ulic, Valeo 
wraz z firmą Capgemini stworzyło bez-
pieczną platformę Mov’InBlue do obsłu-
gi pojazdów na wynajem. Umożliwia ona 
wygodne korzystanie z tej formy użyt-
kowania, a menedżerom flot zapewnia 
narzędzia usprawniające zarządzanie 
pojazdami, minimalizujące uciążliwo-
ści związane z obsługą poprzez jej opty-
malne zaplanowanie i maksymalizujące 
stopień wykorzystania pojazdów przez 
użytkowników. Platforma jest przy tym 
przyjazna dla wszystkich zaintereso-
wanych i wystarczy smartfon z aplika-

cją, aby móc korzystać ze stwarzanych  
przez nią możliwości. Do współpracy 
z Mov’InBlue przystosowane jest 95% 
samochodów poruszających się obecnie 
po drogach. 

Nowości producentów zespołów dla 
przemysłu motoryzacyjnego bardzo 
często są odpowiedzią na konkretne po-
trzeby i bolączki użytkowników samo-
chodów. Zarazem wpływają na realizację 
dalekosiężnych celów związanych z pod-
noszeniem wydajności transportu i bez-
pieczeństwa jazdy. Niewielkie ulepszenia 
mogą mieć wielką wagę. l

PODEJMUJ MĄDRE DECYZJE

www.transics.com
Inteligentna konserwacja z

TX-FUELCOMPASS
Inteligentne tankowanie z

TX-DIAGNOSTIX

Silnik elektryczny przeznaczony do pojazdów 
hybrydowych firmy Valeo. Zintegrowany  

ze skrzynią biegów jest kluczowym elementem 
wpływającym na zmniejszenie zużycia paliwa. 
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Wprzypadku pojazdów użytko-
wych, które są często eksploato-
wane w trudnych warunkach, 

niezwykle ważna jest trwałość instalacji 
oświetleniowej i źródeł światła oraz sta-
łość ich parametrów pracy w długim okre-
sie eksploatacji. Te cechy bezpośrednio 
wynikają z wysokiej odporności na wpływ 
niekorzystnych czynników występujących 
podczas użytkowania (uszkodzenia me-
chaniczne, wstrząsy, wilgoć, kurz, niskie 
temperatury). Dla użytkowników pojaz-
dów ważne są również takie czynniki, jak 
energooszczędność zastosowanych źródeł 
światła i łatwość wymiany uszkodzonych 
elementów (klosze, wiązki przewodów 
itp.). Nie bez znaczenia są też takie elemen-
ty, jak nowoczesny design i wysoka estety-
ka wykonania. Wszystkie te zagadnienia 
biorą pod uwagę specjaliści z firmy Ermax 
podczas projektowania oświetlenia pojaz-
dów użytkowych i jego produkcji. 

 
już siedemdziesiąt lat
Firma Ermax została założona w Danii 
w 1948 roku. Przez ponad 70 lat wyspe-
cjalizowała się w produkcji całych sys-
temów oświetleniowych i pojedynczych 
lamp przeznaczonych do instalacji w po-
jazdach użytkowych, zwłaszcza w nacze-
pach i przyczepach. Przez cały ten czas 
konstruktorzy pracowali nad udoskona-
laniem wyrobów, a nowoczesna technolo-
gia produkcji i wnikliwa kontrola jakości 
doprowadziły do tego, że duńska firma zy-
skała mocną pozycję z początku na rodzi-
mym rynku i w krajach skandynawskich, 
a z czasem w wielu innych państwach 
Europy Zachodniej. Na naszym podwórku 
wysokiej jakości produkty opatrzone logo 
Ermax oferowane są przez spółkę BPW 

Tradycyjne,  
hybrydowe, diodowe...
Ważnym elementem wyposażenia pojazdów użytkowych jest oświetlenie, ponieważ bezpośrednio 
wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Produkty firmy Ermax spełniają 
wszystkie, także te najbardziej rygorystyczne wymogi określone w normach i przepisach.  
W szczególności lampy, przewody, gniazda i wtyczki tej marki są zgodne z normami ADR/GGVS,  
a więc mogą być stosowane w środkach transportu przewożących materiały niebezpieczne. 

Polska z podwarszawskich Łomianek. Ich 
przedstawiciele podkreślają, że doświad-
czenie specjalistów firmy Ermax w zakre-
sie projektowania i produkcji oświetlenia 
do pojazdów użytkowych i rolniczych 
zostało zauważone i docenione praktycz-
nie na wszystkich europejskich rynkach.  

Pełen asortyment 
Aktualna oferta spółki Ermax jest bardzo 
szeroka – obejmuje zarówno kompletne 
systemy oświetleniowe z pełną instalacją 
elektryczną, jak i pojedyncze ich kompo-
nenty. Producent przykłada szczególną 
wagę do jakości, czego najlepszym przy-
kładem jest stosowanie diod LED pocho-
dzących od renomowanych światowych 
dostawców, wykorzystywanie wyjątkowo 
szczelnych i trwałych złączy typu AMP 
i Super Seal, a także tworzyw sztucznych 
odpornych na uderzenia i zarysowania 
oraz niekorzystne warunki atmosferycz-

ne. To czynniki, które zapewniają dłu-
gie, bezawaryjne działanie całych syste-
mów i ich pojedynczych komponentów.  
Klienci – producenci środków transpor-
tu i serwisy samochodów użytkowych  
– mają do wyboru kompletne systemy wy-
korzystujące źródła światła w technologii 
LED bądź tradycyjne żarówki, a także 
rozwiązania hybrydowe. W lampie hy-
brydowej wykorzystywane są tradycyjne 
żarówki oraz diody LED – te drugie peł-
nią funkcję światła postojowego. W pro-
duktach tego typu diody umieszczone są 
na obrzeżach lampy i tworzą atrakcyjnie 
jarzącą się ramkę. Zaletą lamp hybrydo-
wych jest połączenie oszczędności w zu-

|  Tekst: CB  |  Zdjęcia: Ermax  |

Lampa TM-10 ze światłem 
pozycyjnym w postaci  
paska umieszczonego na całym 
obwodzie lampy

Lampa TM-11 z dynamicznym 
kierunkowskazem i układem SIMAC 

charakteryzuje się nowoczesnym 
wyglądem  i  spełnia najnowsze 

wymogi  prawne.

Aluminiowy zderzak o atrakcyjnym  
wzornictwie, z fabrycznie zamontowanym 
kompletnym oświetleniem. Zastosowanie 

okrągłych lamp z diodami LED stanowi  
o wyjątkowości tego wyrobu. Takie zderzaki  

w naczepach są częstym widokiem  
na skandynawskich drogach. 
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życiu energii i wyjątkowej trwałości diod 
LED z niskimi kosztami zakupu i wymia-
ny żarówek tradycyjnych. Równocze-
śnie producent przywiązuje dużą wagę 
do wzornictwa – jego wyroby naprawdę 
mogą się podobać. Lampa TM-10 wystę-
puje w dwóch odmianach: hybrydowej 
i LED-owej. Natomiast najnowsza lam-
pa tylna TM-11 występuje tylko w wersji  
full-LED. Zastosowane najnowocześniej-
sze rozwiązania techniczne i najbardziej 
zaawansowane diody LED pozwalają na 
twierdzenie, że lampa ta należy do naj-
nowocześniejszych na rynku. Dla użyt-
kownika bardzo ważnym argumentem 
będzie też jej wygląd – zastosowano w niej 
tzw. dynamiczny kierunkowskaz. Jest to 
rozwiązanie znane z samochodów osobo-
wych wyższej klasy.

Od 17 listopada 2017 roku przepisy pra- 
wa wymagają, aby w nowo homologowa-
nych pojazdach, podczas sygnalizacji skrę-
tu, funkcje kierunkowskazu przejmowały 
także boczne światła obrysowe. Realizuje 
to układ SIMAC, który może być wbudowa-
ny zarówno w lampę  TM-10, jak i TM-11. 

Paleta produkcyjna obejmuje także inne 
elementy wyposażenia oświetleniowego  
– światła obrysowe, wsteczne, robocze, we-

wnętrzne, ostrzegawcze, odbłyskowe itp. 
Klienci mogą również otrzymać do celów 
serwisowych same klosze, które w wielu 
przypadkach ulegają uszkodzeniu, pod-
czas gdy reszta lampy działa prawidłowo. 
Ofertę uzupełniają wykonane z aluminium 
zderzaki z zamontowanym kompletnym 
oświetleniem. Ich odbiorcami są zarówno 
producenci naczep i przyczep, jak i serwisy 
wykonujące naprawy powypadkowe.

indywidualne podejście
Jak podkreśla polski dystrybutor, produ-
cenci pojazdów mogą składać również 
indywidualne zamówienia, które są re-
alizowane na podstawie wspólnie uzgad-
nianych schematów. Przygotowane w ten 
sposób zestawy oświetleniowe mogą skła-
dać się z lamp pojedynczych i zespolonych 
(wielofunkcyjnych), w których źródłami 
światła są wyłącznie żarówki, tylko diody 
LED, a także układy mieszane (hybrydo-
we). W skład takiego zestawu mogą także 
wchodzić skrzynki rozdzielcze lub jedy-
nie przewody zakończone odpowiednimi 
złączami. Wybór należy do klienta, który 
tym samym może zamówić i otrzymać 
nietypowe rozwiązania, jakie będą wy-

różnikiem jego pojazdów. Odpowiednio 
przygotowane zestawy ułatwiają logistykę 
oraz montaż zespołów w pojazdach.

Firma Ermax jest częścią Grupy BPW, 
w skład której wchodzą również marki: 
BPW – systemy jezdne do pojazdów użyt-
kowych; idem telematics (nazwa ujęta 
w logo jest celowo pisana z małych liter) 
– systemy telematyczne; Hestal – kompo-
nenty do zabudowy pojazdów, HBN-Tek-
nik – błotniki Istoflex i Greenflex. Szeroka 
oferta wyrobów dla producentów środ-

W ofercie firmy ERMAX są:
•	standardowe systemy oświetleniowe i rozwiązania  
 skonfigurowane indywidualnie
•	lampy z żarówkami tradycyjnymi, diodami LED  
 lub hybrydowe
•	lampy zespolone i jednofunkcyjne
•	aluminiowe zderzaki z kompletnym oświetleniem
•	światła obrysowe
•	lampy robocze tradycyjne i z diodami LED
•	gotowe wiązki przewodów z gniazdami i wtyczkami
•	klosze lamp do celów serwisowych

ków transportu i na rynek wtórny, popar-
ta wieloletnim doświadczeniem, wiedzą 
i zapleczem technicznym, stawia Grupę 
BPW na pozycji systemowego partnera 
w relacjach z klientami. l

ECO Plus to 5 lat. Bezpłatne przedłużenia 
5-letniej gwarancji ECO Plus o  kolejne 
3 lata następuje po wykonaniu przeglądu 
głównego w autoryzowanej stacji serwiso-
wej BPW. 

Zawieszenia EAC HD skonfi gurowane 
są z  osiami ECO Plus trzeciej generacji, 
które od lat wyróżnia łatwość obsługi i ni-
skie koszty eksploatacji. Osie BPW od kil-
ku już lat wyposażane są w zaciski hamul-

cowe ECO Disc – zaprojektowane przez 
inżynierów BPW i  produkowane w  ma-
cierzystym zakładzie BPW w  Niemczech. 
Konstrukcję osi i zacisku przemyślano tak, 
że wymiana tarczy hamulcowej nie wy-
maga demontażu zacisku hamulcowego. 
Cecha ta znacząco ułatwia pracę i  skraca 
czas potrzebny na wymianę, pozwalając 
fi rmom transportowym osiągnąć dodat-
kowe oszczędności. Wartością dodaną osi 

Zastosowanie w naczepach wywrotkach zawieszeń EAC HD pozwala 
na obniżenie masy własnej pojazdu nawet o 90 kg. 

Zaciski BPW są aktualnie najczęściej 
montowanymi zaciskami hamulcowymi w osiach naczepowych. 

Dotychczas wyprodukowano ich już ponad 2 miliony.

BPW z hamulcami tarczowymi jest 5-let-
nia ochrona gwarancyjna mechanizmów 
wewnętrznych zacisków BPW ECO Disc. 
Miarą sukcesu BPW jest fakt, że we wrze-
śniu 2017 roku taśmę produkcyjną opuścił 
2-milionowy zacisk ECO Disc, co oznacza, 
że zaciski hamulcowe BPW ECO Disc są 
aktualnie jednymi z najczęściej montowa-
nych zacisków hamulcowych w osiach na-
czepowych. ▐

www.truck-van.pl KOMPONENTYZawieszenie
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Decyzja ta nikogo nie powinna dzi-
wić. Ruch kontenerowy między 
Azją, a resztą świata z każdym ro-

kiem się nasila i nie omija Europy. Ponad-
to, jak zauważył Andreas Schmitz, prezes 
Schmitz Cargobull AG: „Naczepy podkon-
tenerowe są kluczową częścią transpor- 
tu kombinowanego drogowo-kolejowego. 
Dlatego przywracamy podwozia podkon-
tenerowe serii S.CF do naszej gamy.” 

sprawdzony partner
Po świecie krąży 38 mln kontenerów, 
a firma ma nadzieję, że przynajmniej 
część będzie odbywać fragment swojej 
podróży na jej naczepach. Schmitz wyco-
fał się z produkcji naczep podkontenero-
wych z końcem 2014. Skłoniły go do tego 
wyraźnie odczuwalne skutki nadwyżki 
podaży nad popytem. 

„Teraz popyt znów się ożywił. Chłon-
ność rynku oceniamy na 9000–12 000 po-
jazdów rocznie – mówi Boris Billich, dy-

KONTENERy.  
Nowe otwarcie
Schmitz Cargobull znów będzie produkował naczepy 
podkontenerowe. Wracają do gamy w tym roku. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: Schmitz  |

rektor sprzedaży. – W ramach gamy S.CF 
Schmitz Cargobull zaoferuje trzy typy 
pojazdów z ramą gooseneck: S.CF24G-45’ 
Euro, S.CF 24G-45’ Euro Light oraz S.CF 

24G-40’ LX. Głównymi rynkami będą 
dla nas Niemcy, Holandia, Belgia i kraje 
skandynawskie. Niemniej pojazdy będą 
oferowane w całej naszej sieci. Schmitz 

Nową gamę naczep 
podkontenerowych S.CF 
tworzą trzy modele 
z wyposażeniem 
opcjonalnym ułatwiającym 
wykonywanie bardziej 
specjalistycznych zadań 
transportowych. 

Podstawowym i najbardziej uniwersalnym modelem rodziny  
jest S.CF24G-45’ Euro, przystosowana do standardowych kontenerów  
o długości od 20 do 45 stóp. 
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będzie miał pieczę nad sprzedażą, wypo-
sażeniem i obsługą pojazdów”. 

Jak zapewnia Andreas Schmitz, całość 
prac projektowych była prowadzona wła-
snymi siłami. Niemniej produkcja będzie 
się odbywać w kooperacji z turecką firmą 
Koluman Otomotiv Endüstri, która jest 
od lat związana z koncernem Daimler. 
„W postaci Koluman Otomotiv Endüstri 
znaleźliśmy kompetentnego partnera 
i zdecydowaliśmy o współpracy z nim”  
– podkreśla Andreas Schmitz. 

„Bardzo dobrze przyjęliśmy koopera-
cję ze Schmitzem, opartą na zaufaniu 
– dodaje Kaan Saltik, dyrektor Koluman 
Otomotiv Endüstri. – Wspólne wartości 
i standardy jakości są dobrą zapowiedzią 
udanego partnerstwa”. 

ogólnoeuropejska
Nowe naczepy podkontenerowe mają re-
prezentować równie wysoką jakość, jak 
pozostałe produkty Schmitza. Ich rama 
jest zabezpieczana antykorozyjnie w pro-
cesie malowania kataforetycznego (KTL), 
co powinno je skutecznie zabezpieczać 
przed korozją. Mają być też równie funk-
cjonalne, łatwe w obsłudze oraz – co waż-
ne – łatwo dostępne. 

Gama naczep S.CF została przygotowa-
na tak, aby zaspokajać typowe potrzeby 
europejskich przewozów kontenero-
wych. Podstawowym modelem w rodzi-
nie jest uniwersalna S.CF24G-45’ Euro, 
przystosowana do kontenerów o długości 
od 20 do 45 stóp. Może również bezpiecz-
nie transportować pojedyncze 20-stopo-
we kontenery ulokowane pośrodku lub 
z tyłu nad osiami oraz 30-stopowe – nad 
zespołem osi. Ręcznie rozciągany przód, 
blokowany opatentowanym zamknię-
ciem Multilock pozwala przewozić za-

równo kontenery z tunelem, jak i bez 
tunelu. Mechanizm blokujący Klapp 
Lock używany przy transporcie dwóch 
kontenerów 20-stopowych można zło-
żyć, przygotowując pojazd do przewozu 
kontenerów z tunelem. Dwa opcjonalne 
zamki Step Lock mają bezstopniową re-
gulację mocowania, dzięki czemu tylną, 
rozciąganą część naczepy również moż-
na dostosować do kontenerów z tunelem 
lub płaskich. 

zawsze 4 metry
Pozostałe dwa modele mają bardziej spe-
cjalistyczne zastosowania. S.CF24G-40’ 
LX jest optymalnym pojazdem do wygod-
nego przewozu 40-stopowych kontene-
rów z tunelem, dwóch 20-stopowych lub 
pojedynczego 20-stopowego umiejsco-
wionego z tyłu pojazdu. Jeśli użytkownik 
zamierza przewozić również 40-stopowe 
kontenery bez tunelu, może zamówić 
wspomniany, opcjonalny zamek Step 
Lock. Ponieważ naczepa ta ma wytrzy-
małą belkę z przodu, możliwe jest ulo-
kowanie 40-stopowych kontenerów w tej 
samej pozycji, niezależnie od tego, czy 
mają tunel, czy nie. Dlatego też znacznie 
uproszczone jest dopasowanie tylnej, roz-
ciąganej części ramy, nie wymagane są 
bowiem odmienne miejsca mocowania 
dla obu rodzajów kontenerów. 

Jako najlżejszy pojazd w gamie wystę-
puje S.CF24G-45’ Euro Light. Jej zadaniem 
jest przede wszystkim przewóz kontene-
rów 40- i 45-stopowych. W związku z ni-
ską masą własną, wynoszącą zaledwie 
4250 kg, wyróżnia się wysoką nośnością. 
Na życzenie nabywcy można ją wyposa-
żyć w adaptery umożliwiające przewóz 
40-stopowych kontenerów bez tunelu. 
Kontenery 45-stopowe z krótkim tune-

lem lub prostymi krawędziami mogą być 
transportowane w Niemczech bez świa-
dectwa zwolnienia (wg par. 70 StVZO). 

Szczególną cechą naczep S.CF Goose-
neck jest wysokość profilu ramy w ob-
rębie „gęsiej szyi” wynosząca 130 mm. 
Pozwala ona transportować kontenery 
o dużej objętości przy użyciu ciągnika 
z siodłem na wysokości 1100 mm i utrzy-
mać całkowitą wysokość zestawu w do-
puszczanych przepisami w większości 
europejskich państw 4 metrach. 

elastycznie i trwale
Szczegóły konstrukcji uodparniają nowe 
naczepy Schmitz na trudy eksploatacji. 
Mechanizm rozciągania tylnej części 
ramy jest zabezpieczony przed zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem, co wydłuża 
jego żywotność. Po umocowaniu konte-
nera w tylnej części ramy, jego krawędź 
znajduje się w takiej pozycji, że możliwy 
jest dojazd wprost pod rampę, przy czym 
rama naczepy chroniona jest przez odboje.
Osłona biegnąca przez całą szerokość za-
bezpiecza natomiast naczepę podczas za-
ładunku wózkiem widłowym z tyłu. 

Rama jest zbudowana tak, aby w za-
kamarkach nie gromadziła się woda, co 
mogłoby przyspieszyć korozję. Ponadto zo-
stała dopracowana przy użyciu zaawanso-
wanych, komputerowych metod projekto-
wania, aby zachowała wysoką elastyczność 
po umocowaniu kontenera. Przeciwdziała 
to jej ewentualnym pęknięciom. 

Wzrost zainteresowania naczepami 
podkontenerowymi był w ubiegłym roku 
widoczny również na naszym rynku. Je-
śli tendencja ta utrzyma się w tym roku, 
Schmitz Cargobull będzie mógł zapewne 
liczyć również na popyt ze strony pol-
skich klientów. l

W podstawowym wariancie  S.CF24G-40’ LX  
służy do wygodnego przewozu 40-stopowych kontenerów  

z tunelem, ale to nie koniec jej możliwości. 

Lekka S.CF24G-45’ Euro Light ma masę własną  
zaledwie 4250 kg. Powstała z myślą przede wszystkim  

o kontenerach 40- i 45-stopowych. 
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Tym razem testowy egzemplarz zo-
stał wykończony czarną matową 
skórą, a plastik imitował alumi-

nium, a nie drewno. Niestety stonowane 
wnętrze nie robiło już takiego wrażenia 
jak jasne skóry. Nie było efektu WOW, po 
wejściu do samochodu, a wnętrze było 
podobnie wykończone jak u konkurencji. 
Wystarczy jednak wybrać odpowiednią 
opcję z katalogu, żeby dodać nieco ele-
gancji „Iksowi”.

sama przyjemność część 2
Klasę X prowadzi się znakomicie. Nie 
czuć jej wielkości, jest przewidywalna, 
zwarta i wreszcie ma moc, której brako-

wało słabszej wersji. Zawieszenie zdaje 
się być sztywniejsze, bo nie odnosi się 
wrażenia miękkości, jest komfortowo, 
a jednocześnie dość sztywno. Kręte drogi 
nie są dla tego samochodu żadnym wy-
zwaniem, prowadzi się pewnie i pozwa-
la na więcej niż dwieściepięćdziesiątka. 
Trzylitrowy, sześciocylindrowy turbo-
diesel generuje moc 258 KM i moment 
obrotowy na poziomie 550 Nm, pozwala 
na rozpędzenie Mercedesa do 100 km/h 
w 7,9 s. Znów X sprawia wrażenie wolniej-
szego niż jest, a przyspieszenie nie urywa 
nam głowy ani nie szarpie. Jest dostojnie, 
a jednak efektywnie. Manewry na zatło-
czonych drogach krajowych nie stanowi-
ły tym razem problemów. 

Mocniejsza Klasa X jest wyposażona 
dodatkowo w tryby jazdy: ECO, Comfort, 
Sport, Off Road i Manual. W zależności 
od naszych preferencji i potrzeb możemy 

Mercedes-Benz  
Klasa X 350d
Własności terenowe
Kąt natarcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,1°
Kąt zejścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,9°
Kąt rampowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22°
Przechył boczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,8°
Głębokość brodzenia (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Prześwit (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Zwis tylny (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302
Zwis przedni (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888

Wyczekiwana moc
Największym mankamentem X250d była ospałość i brak poczucia mocy.  
Wraz z pojawieniem się większego silnika pikap ze Stuttgartu pozbył się tej wady.  
Teraz jazda po asfalcie to czysta przyjemność, a reakcja na gaz, jak na tę klasę,  
jest błyskawiczna. Wreszcie porównanie z Volkswagenem nabiera sensu. 

|  Tekst: Damian Dziewicki  |  Zdjęcia: D. Dziewicki, M. Kij  |
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wybrać coś dla siebie. W trybie ręcznym 
można zmieniać biegi samodzielnie, ale 
w innych trybach także można użyć ma-
netek i np. przyhamować silnikiem. Tryb 
Eco nieco spowalnia samochód i łagodzi 
reakcję na gaz, co przydaje się, gdy nie 
chcemy za bardzo szaleć. Jednocześnie 
przy mocnym wciśnięciu gazu mamy do 
dyspozycji cały potencjał auta. Skrzynia 
biegów w „Iksie” działa znakomicie. Biegi 
zmieniane są niezauważalnie i adekwat-
nie do potrzeb kierowcy, manetki są nie-
mal zbędne, bo nie ma czego poprawiać. 
Spalanie na tej samej trasie wyniosło 10,2 l 
na 100 km w trybie ECO i 10,5 w trybie 
Comfort, więc różnice są minimalne. 
Na drodze ekspresowej i autostradzie 
przy wyższych prędkościach oraz w try-
bie SPORT samochód wypalił średnio  
11 l/100 km. Tryb SPORT uwalnia pokłady 
drzemiące w X350d. Reakcja na gaz jest 
bardzo szybka, a obroty utrzymywane 
są na optymalnym poziomie, pozwalając 
na szybkie manewry. Jednak przy tym 
możemy się poczuć bezpiecznie. X nie-
łatwo daje się wyprowadzić z równowagi 
nawet, gdy bardzo tego chcemy. System 
kontroli trakcji sprawuje się doskonale, 
przyhamowując precyzyjnie koła tracące 
przyczepność i przekazując moc na pozo-
stałe. System jest bardzo efektywny, a jak 
wiele robi, można dostrzec po jego wyłą-
czeniu, gdy potężny moment obrotowy 
bez ograniczeń trafia na koła. 

Miasto nie jest najprzyjaźniejsze dla 
pikapów. Nie widać, co jest za długą 
paką ani przed długim przodem. W tym 
nieprzystępnym środowisku Mercedesa 
ratuje system kamer 360. Możemy pod-
jechać do przeszkód bardzo blisko, wy-
konując precyzyjne manewry. Niestety 
Klasa X nie ma gracji i promienia skrętu 
Sprintera, więc spotkamy się w mieście 
z zakamarkami niedostępnymi dla tego 
auta, bo najzwyczajniej nie uda się nam 
„złamać” i wjechać na wybrane miejsce. 
W mieście z pomocą przychodzi także 
wyżej wspomniany tryb ECO, który zna-
komicie łagodzi obyczaje „Iksa” i spokoj-
nie możemy toczyć się w gęstym ruchu. 
Spalanie w mieście podczas miarodaj-
nego trzyetapowego testu warszawskie-
go, czyli: stanie w korku, szybsza jazda 
obwodnicą i jazda przez środek miasta 
usłanego sygnalizacją świetlną wyniosło 
14 l/100 km. 

W końcu to terenówka
Wydawałoby się, że X350d będzie skła-
niał się w tę samą stronę, co Amarok, 
oferując znakomite prowadzenie na as-
falcie, zaniedbując terenowe właściwo-

Klasa X wygląda znakomicie 
z każdej strony. Dodatkowo 

klasyczny wygląd pikapa ma  
w sobie to coś. 

Eleganckie, ale stonowane wnętrze.  
Designerzy postarali się, żeby X odróżniał się  
od Navary, niestety kosztem ergonomii.

Tylna kanapa znajduje się nieco wyżej niż  
przednie fotele i jest bardzo wygodna. Dla wyższych 

osób może zabraknąć miejsca na nogi. 

ści samochodu. Nic bardziej mylnego. 
Najmocniejszy X jest wyposażony w stały 
napęd 4Matic z rozkładem momentu ob-
rotowego 40% na przód i 60% na tył. Taki 
rozkład powoduje bardzo dobre zacho-
wanie samochodu na asfalcie i w łatwiej-

zeskaNuj  
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Przestronna paka ze zwi- 
janą roletą to najbardziej 

stylowe i często optymal- 
ne rozwiązanie. Dodatkowa 
przegroda pomoże oddzielić 

od siebie ładunki lub  
je unieruchomić.
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sprawiając, że samochód jest w ciągłej 
gotowości. X w tym trybie wspaniale się 
wspina i wydostaje z każdej opresji. W ra-
zie kłopotu można wykorzystać opcjo-
nalną blokadę tylnego mostu. Wszystkie 
tryby włączają się bardzo szybko, jedynie 
reduktor jak to zwykle bywa, wymaga 
wrzucenia na luz, jednak nie musimy się 
martwić, bo można przełączyć napęd już 
po wpadnięciu w kłopoty. Jedyny system, 
który działał trochę dziwnie, to asystent 
zjazdu. Być może to kwestia trudnej na-
wierzchni, ale samochód zjeżdżał nie-
efektywnie i zachowywał się nieade-
kwatnie do sytuacji. Podczas dwóch prób 
przeszliśmy w końcu na „własnonożny” 
zjazd na hamulcu. 

Mercedes-Benz Klasa X 350d
Dmc (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250
Masa własna (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2243 
Ładowność (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
Długość ładowni (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578
Szer. ładowni/szer. między nadkolami (mm) . . . . . . .1560/1215
Użytecz. wysokość ładowni (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150
Długość/szerokość/wysokość (mm) . . . . . . . . 5340/1920/1819
Średnica zawracania (m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,4
Liczba miejsc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Silnik 3.0 V6
Liczba cylindrów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pojemność (cm3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2987
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) . . . . . . . . . . 258/190/3400
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min)  . . . . .550/1400÷3200
Typ skrzyni/liczba biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . automatyczna/7
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s)*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9
Prędkość maksymalna* (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.0
Pojemność zbiornika paliwa (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 lata
Cena netto wersji podstawowej (zł netto) . . . . . . . . . . . 175 400
Cena netto wersji bazowej Power (zł netto)  . . . . . . . . . 185 600
Cena netto wersji testowej (zł netto)  . . . . . . . . . . . . . . . 228 112

*Wg danych producenta

szym terenie, choć na śliskiej nawierzch-
ni jest lekko nadsterowny. Gdy trasa robi 
się trudniejsza, możemy przełączyć się 
w tryb 4H, którego włączenie skutkuje 
zablokowaniem środkowego dyferen-
cjału. Uzyskujemy w ten sposób równy 
rozkład momentu między obie osie. Jest 
to delikatna zmiana i najłatwiej odczuć 
ten tryb na oblodzonej drodze, bo tył się 

nia ładunków. Idealny kompromis między 
praktycznością i wyglądem. Ładowność 
wynosząca prawie tonę, powierzchnia 
mieszcząca europaletę i brak dachu nad 
paką otwierają szerokie praktyczne możli-
wości przed tym samochodem. Roleta dzia-
ła dobrze, nie odbiegając od innych kon-
strukcji tego typu. Zimą może zamarznąć, 
ale na tym tak naprawdę kończy się lista 
wad. Z łatwością można zapakować i bez-
piecznie przewieźć małe ładunki i oddzie-
lić je od naszych prywatnych rzeczy przy 
pomocy bardzo praktycznej przegrody oraz 
unieruchomić większy ładunek pasami. 

Czy Mercedes dał radę Volkswagenowi? 
Klasa X nie jest bardziej luksusowa niż Ama-
rok, ale tym razem stoi jako godny przeciw-
nik nie odstający osiągami od konkurenta. 
X350d nawiązuje wyrównaną walkę i w mo-
jej opinii wygrywa. X nie zachwyca ergo-
nomią wnętrza, a niektóre elementy wypo-
sażenia pożyczone z Nissana nie przystają 
Mercedesowi. Osiągi są niemalże takie same 
jak w Volkswagenie. Mimo to jest to bardzo 
dobry samochód łączący doskonałe osiągi 
na asfalcie z gamą „narzędzi” do poruszania 
się w terenie, a tego nie oferują konkurenci. 
U innych możemy mieć tylko jedno. Jego 
uniwersalność jest godna podziwu. l

Teren to drugi dom dla Mercedesa, radzi sobie tu znakomicie.

Mnogość trybów jazdy pozwala przystosować Klasę X do każdych warunków.

uspokaja podczas slalomu. Gdy mamy do 
pokonania trochę trudniejsze przeszko-
dy, nie musimy się martwić, bo Mercedes 
ma jeszcze coś w zanadrzu. Tryb 4L załą-
cza reduktor, do tego możemy przełączyć 
skrzynię biegów w tryb off-road i rozpo-
cząć przygodę. W najbardziej terenowym 
trybie reakcja na gaz jest bardzo łagodna, 
a obroty są utrzymywane w okolicy 2 tys., 

Roleta najlepsza
Testowana Klasa X tym razem wyglądała 
jak pikap, a dodatkowo była wyposażona 
w nowoczesne panele zamiast orurowa-
nia. Całość robiła spektakularne wrażenie. 
Aby zapewnić trochę praktyczności, został 
wyposażony w roletę na pace oraz przegro-
dę, którą można się posłużyć do oddziele-

Klasa X świetnie wygląda na  
bulwarach i na wsi podczas pracy.
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www.autostrada-polska.pl

Kielce

Autostrada-Polska
Rotra
Traffic- xpoE
Europarking
MunEq Expo

25LAT

Zarejestruj się już dziś on-line
sprawdź jakie to prosteKontakt: 

Menedżer Projektu - Wioleta Barwicka, 
tel. 41 365 14 12, e-mail: barwicka.wioleta@targikielce.pl 

Jubileuszowe
Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego

oraz Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego,
Infrastruktury, Techniki Parkingowej

i Sprzętu do Utrzymania Dróg

Targom towarzyszy
XX Kongres Zarządców Dróg Powiatowych



EWT Truck & Trailer Polska Sp. z o.o.
Generalny Przedstawiciel Schmitz Cargobull AG

 +48 22 733 53 00
www.ewt.pl

è sprzedaż naczep Schmitz Cargobull
è sprzedaż zabudów Schmitz Cargobull
è sieć serwisowa 24h w całej Europie
è umowy Full Service

THE TRUCK & TRAILER

SPECIALIST
è serwis napraw powypadkowych i bieżących
è centralny magazyn części zamiennych
è finansowanie fabryczne
è wynajem długookresowy

YOUR MOBILITY
IS OUR PASSION


