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Nieuchronny kryzys?

Budowlanka w Polsce ma się dobrze. Według GUS w kwietniu koniunktura w bu-
downictwie wyniosła 8,9, w marcu – 7,3, w lutym 4,9, zaś w styczniu 2,7. W I kwar-
tale wzrosty miały ustabilizowaną dynamikę, w kwietniu widać wyhamowywa-

nie. Daleko również do wielkości rynku sprzed kryzysu, który miał miejsce 10 lat temu.
Prognozy są optymistyczne. Firmy planują większe zatrudnienie, a ceny robót budowlano-mon-
tażowych rosną. Negatywnie na rynek mogą wpłynąć drożejące materiały budowlane. Niepokoi 
też wzrost bankructw wśród fi rm budowlanych. To wynik słabej płynności, która jest mocno 
odczuwalna w tej branży.
Kłopoty mają fi rmy realizujące roboty drogowe. Aktualnie walczą o urealnienie stawek. Nato-
miast w budownictwie mieszkaniowym wciąż trwa dobra passa. Od początku roku oddano do 
użytku rekordową liczbę mieszkań, rozpoczęto też więcej budów niż rok wcześniej. Zmniejszyła 
się jednak liczba pozwoleń na budowę.
Dobra koniunktura na usługi budowlane, jak podkreślają eksperci, wynika m.in. z dużej liczby 
przetargów w segmencie infrastruktury oraz sporej liczby inwestycji deweloperskich i przemy-

słowych. Dużo pracy w tym segmencie 
przekłada się na większe zapotrzebowa-
nie na materiały budowlane, co powodu-
je niestety wzrost ich cen. Największym 
problemem jest brak wykwalifi kowanej 
kadry. Pracownicy coraz częściej wyjeż-
dżają z kraju, także cudzoziemcy, którzy 
zamiast w Polsce wolą pracować na Za-
chodzie. 
Polska nie jest jednak samotną wyspą. Ta-
kie tendencje w tej branży można zaobser-
wować na całym świecie. Mimo ciągłego 
wzrostu obrotów, pogarsza się sytuacja 
w fi rmach świadczących usługi budow-
lane. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat 

płynność fi nansowa fi rm budowlanych znacznie spadła. W porównaniu do 2014 roku, w którym 
aż 2/3 fi rm w skali świata deklarowało dobrą kondycję, dzisiejsza sytuacja jest całkowicie inna. 
Już 2/3 przedsiębiorców budowlanych, działających w 70 krajach, utraciło w tym roku płynność 
fi nansową lub jest tego bliskie. To zwiastun zbliżającego się kryzysu w tej branży.
Budownictwo jest jednym z najbardziej pracochłonnych sektorów gospodarki – ponad 60% wy-
datków stanowią tutaj koszty pracy. Jest więc wrażliwe na ich wzrost, a z tym mamy właśnie do 
czynienia na świecie. Dokucza defi cyt siły roboczej. Średnia wieku pracownika budowlanego 
od 1970 r. wzrosła z 35 do 40 lat. Młodzi ludzie już nie garną się do pracy w budowlance. Nie ma 
więc wątpliwości, że koszty pracy będą rosły, a wraz z nimi ryzyko utraty płynności fi nansowej. 
Kryzys w branży budowlanej jest więc nieuchronny. A to może wpłynąć na gospodarkę świato-
wą – budownictwo stanowi 10% całej aktywności gospodarczej na świecie. 
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Najbardziej zdumiewa entuzjazm. 
Przyszłych producentów i ich 
przyszłych klientów. Zarówno 

Nikola, jak i Tesla mają potężne portfolio 
zamówień. Trevor Milton, twórca i spiri-
tus movens Nikoli powiedział, że fi rma 
wstrzymuje się z dalszym ich przyjmo-
waniem do czasu uruchomienia produk-
cji. Najbliższe plany sprecyzował w poło-
wie kwietnia podczas Nikola World 2019 
w Scottsdale w Arizonie. 

Na lądzie i wodzie
Dwudniowe spotkanie obfi towało w pre-
miery. Przede wszystkim zadebiutowała 
ofi cjalnie Nikola Tre, czyli długodystan-
sowa ciężarówka dla Europy oraz Nikola 
Two – ciężarówka na krótkie i średnie 
dystanse dla Ameryki. Ponadto poka-
zano łazik Reckless oraz skuter wodny 
WAV (Water Adventure Vehicle). Wszyst-
kie pojazdy zasilane są przez wodorowe 

ogniowo paliwowe. Wraz z nimi fi rma 
zaprezentowała modelową stację umoż-
liwiającą tankowanie wodoru i dołado-
wywanie akumulatorów. Przybliżono 
również metody fi nansowania zakupu 
ciężarówek oraz przewidywaną sieć ser-
wisową. W planach jest „zeroemisyjna” 
produkcja, w której kluczową rolę ma 
odegrać nowa fabryka w Coolidge w Ari-
zonie, nieopodal Phoenix. Mają w niej 
powstawać przede wszystkim ciężarów-
ki, ale Milton chciałby, aby dostarczała 
na rynek kompletną gamę produktów 
Nikoli. 

Firma proponuje pojazdy lądowe 
i wodne, a wraz z nimi wszystko, czego 
potrzebują, aby się poruszać. Wraz z „ze-
roemisyjnymi” pojazdami proponuje 
„zeroemisyjną” fabrykę i takąż infra-
strukturę do tankowania i obsługi. Zaty-
tułowanie spotkania „Świat Nikoli 2019” 
nie było więc przesadą. 

Rój monitorów
Nikolę Tre przedstawiliśmy w numerze 
styczniowym. Teraz była okazja przyj-
rzeć się jej bliżej, przede wszystkim 
wnętrzu kabiny. Ciężarówka ma płaską 
podłogę i dwie leżanki na tylnej ścianie. 
Tablica rozdzielcza jest bardziej kompak-
towa niż w Nikolach One i Two, ale część 
elementów jest wspólnych. Wszystkie Ni-
kole mają cyfrowe, 13-calowe wskaźniki 
i duży, 17-calowy, dotykowy ekran mul-
timediów. Zamiast lusterek wstecznych 
zastosowano kamery z monitorami jak 
w Actrosie. Monitory służące rozrywce 
znajdują się również przy obu leżankach 
i to po obu stronach kabiny – z prawej i le-
wej. Nad przednią szybą są duże schowki: 
zamykane oraz otwarte. Całość jest ele-
gancka i starannie wykończona jak w do-
brym samochodzie osobowym. 

Nikola Tre jest wciąż w fazie projektowa-
nia, dlatego szczegóły mogą się zmieniać. 
Wiadomo na pewno, że układ napędo-
wy będzie zunifi kowany ze stosowanym 

Wielki wyścig
Robi się gorąco. Nikola była pierwsza, ale Tesla Semi już pokazuje się 

w ruchu. Kto zwycięży w pojedynku o transport przyszłości? I ile on będzie kosztować? 

Witajcie na Nikola World 2019! 

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

Podczas kwietniowego spotkania 
w Scottsdale po raz pierwszy można było 

zobaczyć na żywo Nikolę Tre. 
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w ciągnikach One i Two. Przewiduje on 
silniki elektryczne napędzające indywi-
dualnie koła tylnych osi. Prawdopodobnie 
Nikola Tre będzie oferowana w odmia-
nach z dwiema lub trzema osiami. 

Klocki
Nikola Two już jeździ. Podczas spotka-
nia zaprezentowano dwa egzemplarze. 
Ciągnik jest o tyle nietypowy, że wejście 
znajduje się za miejscem kierowcy, czym 
przypomina… lokomotywę! Tył kabiny 
to po prostu korytarz, którym można 
przejść w poprzek. Nie ma sypialni, gdyż 
model Two jest przeznaczony na krótsze 
trasy. Większe schowki są na ścianie „ko-
rytarza” oraz u góry kabiny na bocznych 
ścianach. Nad przednią szybą jest dwu-
częściowa półka. Pierwsze, co uderza, 
gdy ciężarówka jest w ruchu, to cisza. Ze-
staw porusza się, jakby nie miał silnika. 

Podejmowanie produkcji ciężarówek 
w świecie opanowanym przez „starych 
wyjadaczy” wydaje się karkołomne i by-
łoby takie, gdyby nie poddostawcy i wy-
brany przez Nikolę typ napędu. Pojazdy 
elektryczne są stosunkowo proste, me-
chanicznych połączeń i przekładni jest 
względnie mało. Na rynku są gotowe 
komponenty, które wystarczy dopaso-

wać i poskładać. Można dość dowolnie 
umieszczać je w różnych miejscach po-
jazdu. W tej sytuacji największym wy-
zwaniem jest podwozie i kabina. W pozo-
stałych kwestiach, w tym projektowaniu 
układów chłodzenia, które w pojazdach 
elektrycznych mają wiele do powiedze-
nia, można polegać na doświadczeniu 
kooperantów. 

Nie sama
Podczas spotkania wielu z nich było obec-
nych. Nikola posiłkuje się współpracą 
m.in. z fi rmami: Bosch, Wabco, Mahle, 
Mekra, Meritor, SAF-Holland, AVL Test 
Systems, Pratt & Miller oraz studiem pro-
jektowym Prefi x Corporation. W rozwoju 
sieci stacji do tankowania wodoru uczest-

niczy norweska Nel Hydrogen. Natomiast 
sieć sprzedaży i serwis na terenie całego 
kraju ma zapewniać Ryder, wspierany 
w Tennessee i Missisipi przez Thompson 
Machinery, dilera Caterpillara. 

Wobec gęstej sieci partnerów, zrozu-
miały staje się rozmach Nikoli. Także i to, 
że sama chce oferować paliwo do swoich 
pojazdów, do czego obliguje ją poniekąd 
konieczność. Chcąc sprzedawać cięża-
rówki „na wodór”, musi jasno dać odpo-
wiedź przewoźnikom, skąd ten wodór 
mają brać. 

Wystąpienie na ten temat wzbudziło 
duże zainteresowanie, wielu słuchaczy 
notowało i robiło zdjęcia prezentacji. Po-
tem odbyła się długa sesja pytań i odpo-
wiedzi. Nikola przyjmuje na siebie rolę 
pioniera i wraz z Toyotą, Hyundaiem, 
Shellem, Nel Hydrogen i Air Liquide 
weszła w skład konsorcjum tworzącego 
światowy standard stacji tankowania wo-
doru, który ma być uwzględniony w nor-
mach ISO i SAE. 

Stacja – wytwórnia
Pierwsza stacja próbna zbudowana przez 
Nikolę już działa, w pobliżu przyszłej fa-
bryki. Do 2021 ma być ich na terenie USA 
i Kanady 14, a do 2028 – ponad 700. 

Zasadą ma być ekologiczna produkcja 
wodoru z wody na miejscu w procesie 
elektrolizy. Każda stacja będzie samo-
wystarczalna. Energia do produkcji ma 
pochodzić w miarę możliwości ze źródeł 

Wnętrze Nikoli Tre. 
Podłoga jest 
płaska, a wykończenie 
na poziomie 
dobrego samochodu 
osobowego. 
Przy każdej leżance są 
po dwa monitory! 

Nikola Two ma napędzane dwie tylne osie i kabinę bez sypialni. 
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Po zakończeniu tankowania wystarczy 
odpiąć pistolet i odwiesić go na miejsce. 
Procedura jest bezpieczna, mechaniczna 
blokada uniemożliwia otwarcie zaworu 
pistoletu, jeśli nie jest połączony ze zbior-
nikiem. Odjechanie z podłączonym pi-
stoletem powoduje, że wąż odrywa się od 
dystrybutora, a zawór powyżej miejsca 
zerwania odcina dopływ wodoru. 

1,55 zł za kilometr
Kilogram wodoru na stacji ma koszto-
wać 6 dolarów, przy koszcie energii do 
produkcji wynoszącym 0,04 dolara za ki-
lowatogodzinę. Obecnie kilogram wodo-
ru kosztuje w USA od 12 do 16 dolarów, 
co czyni go nieopłacalnym jako paliwo, 
stanowi bowiem równowartość 5,6 dola-
ra za galon oleju napędowego, gdy cena 
ON na stacjach wynosi teraz około 3,12 
za galon. Jeśli Nikoli uda się obniżyć 
cenę wodoru o połowę, co na razie jest 
możliwością czysto teoretyczną, eksplo-
atacja samochodów wodorowych stanie 
się równie opłacalna jak tych na trady-
cyjne paliwa. 

6 dolarów za kilogram to cena dla zwy-
kłych klientów, którzy zechcą się u Ni-
koli zatankować. Na stacji będą również 
gniazdka do ładowania samochodów 
elektrycznych oraz zwykła infrastruktu-
ra, np. sklep. Na modelowym przykładzie 
był również serwis pojazdów. Klienci Ni-
koli mogą liczyć na więcej, czyli mniej. 
Będą otrzymywać paliwo w ramach raty 
leasingowej. Jej koszt oszacowano na 0,95 
dolara za milę, czyli 1,55 zł/km (przy 
kursie 1 PLN = 3,83 USD). Rata obejmuje 
wymianę ogumienia oraz pełny serwis 
„bumper to bumper”, jak określają to 
Amerykanie (ang. od zderzaka do zderza-
ka). Leasing ma trwać 7 lat, a ciężarów-
ka ma w tym czasie pokonać przeciętnie 
700 000 mil (1 127 000 km). 

Pierwsze ciężarówki Nikoli mają trafi ć 
na drogi w 2022 roku (Nikola Tre w 2023). 
Kim Brady, dyrektor fi nansowy fi rmy 
spotkał się więc z pytaniem, skąd pew-
ność, że koszt leasingu przez ten czas nie 
wzrośnie. W odpowiedzi podał, że więk-
szość kosztu przejechania jednej mili, aż 
0,50 dolara, stanowi koszt paliwa, który 
jest łatwy do przewidzenia. Przewidy-

odnawialnych. Wizją Miltona było pozy-
skiwanie energii słonecznej, ale z oczy-
wistych względów nie wszędzie będzie 
to możliwe. Niemniej panele słoneczne 
mają być częścią każdej stacji i popra-
wiać jej bilans energetyczny. Nikola dąży 
do sytuacji, w której każda stacja będzie 
czerpać co najmniej 30–40% potrzebnej 
jej energii ze źródeł odnawialnych. Przy 
zakładanej wydajności 8 t wodoru dzien-
nie, stacja ma zużywać 17,6 MW, z czego 
95% będzie pochłaniać sam proces wy-
twarzania H2. 

Stacja ma stwarzać możliwość tan-
kowania 150 ciężarówek oraz 200 samo-
chodów osobowych na dobę. Projektanci 
dążą do skrócenia czasu tankowania cię-
żarówki do 10 minut, co będzie możliwe 
przy ciśnieniu 70 Mpa. Zbiorniki amery-
kańskich modeli Nikoli mają mieścić 80 kg
wodoru, europejska Nikola Tre – 60 kg. 

Samo tankowanie jest banalnie proste 
i każdy kierowca będzie dokonywał go 
samodzielnie. Metoda opracowana przez 
Nel Hydrogen przewiduje podłączenie pi-
stoletu do zaworu zbiornika i naciśnięcie 
przycisku na dystrybutorze. To wszystko. 

Tablica rozdzielcza 
Nikoli Two ma 
wiele elementów 
wspólnych 
z tablicą Nikoli Tre, 
ale jest bardziej 
rozbudowana. 
Tył ciągnika „przy-
pomina Lamborghini”,
jak z przymruże-
niem oka mówią 
projektanci. 

Modelowa stacja tankowania wodoru, a konkretnie 
stanowisko dystrybutorów. Na miejscu będzie również 

wytwórnia wodoru o wydajności 80 t na dobę. 
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BIO

Zielone podróże  

www.jost-world.com

Szybko biodegradowalny, bardzo ekonomiczny i wysokowydajny 

smar, doskonały zarówno do układu centralnego smarowania 

LubeTronic 5Point, jak i do konwencjonalnego smarowania 

sprzęgów siodłowych

„Podwójnie korzystny: przyjazny środowisku i wydajny“

Wysokowydajny 
smar

z

W
sm

walność ceny wymienił jaką jedną z zalet 
wodoru w opozycji do cen oleju napędo-
wego, które ulegają ciągłym wahaniom. 

Ruchome plany
Trevor Milton w przyjaznym tonie na-
wiązał do Tesli Semi, stwierdzając, że 
zarówno napęd czysto elektryczny, jak 
i wspomagany ogniwem paliowym mają 
obszary zastosowań, w których sprawdza-
ją się najlepiej. Zgodził się, że napęd czy-
sto elektryczny wyróżnia się najwyższą 
sprawnością, a w ciężarówce z wodoro-
wym ogniwem paliwowym należy liczyć 

się z utratą około 44% energii na darmo. 
Jednak zwrócił uwagę, że Tesla gromadzi 
na pokładzie tylko 1,2 MWh, czyli nieco 
ponad 1/3 energii, którą dysponuje Nikola 
z wodorowym ogniwem paliwowym – jej 
zasoby wynoszą 3 MWh. Znacznie więk-
szy jest zatem zasięg Nikoli. Dodał też, że 
ciężarówka „wodorowa” jest co najmniej 
o 2,3 t lżejsza niż elektryczna, co szybko 
przeliczył na zarobek wynikający z moż-
liwości zabrania większej ilości ładunku. 

Niemniej nowością jest zapowiedź wpro-
wadzenia czysto elektrycznych, „bateryj-
nych” wariantów Nikoli. Nowym wątkiem 
jest również jazda autonomiczna, tradycyj-

ny „konik” Tesli i Elona Muska. Ciężarówki 
Trevora Miltona także będą mogły poru-
szać się samodzielnie, co stanie się m.in. za 
sprawą współpracy z Prattem & Millerem. 

Lecz nie tylko Nikola modyfi kuje plany. 
Kilka dni po spotkaniu gruchnęła wieść, 
że Tesla opóźnia o rok wprowadzenie cią-
gnika Semi do produkcji seryjnej. Wg naj-
nowszych informacji pojawi się on dopie-
ro w 2020, a nie w tym roku, jak wcześniej 
zapowiadano. Konkurencja w alternatyw-
nych napędach do ciężarówek amerykań-
skiej klasy 8 zaostrza się. Daimler zapre-
zentował elektryczną eCascadię, której 
produkcja ma ruszyć w 2021, a Kenworth 
i Toyota zapowiadają wkrótce wprowadze-
nie kilku wodorowych ciągników do ob-
sługi portu w Los Angeles. 

Nikola ze swoją „kompleksową ofertą 
zmiany świata” ma przekonujące argu-
menty. Lecz czy zdoła je sprowadzić do 
postaci funkcjonującego systemu trans-
portowego? Rywale są w tej samej sytu-
acji. Zapowiada się ciekawa przyszłość. 

„Chcemy zmienić wszystko w branży 
transportowej” – powiedział Trevor Milton 
na premierze nowych modeli Nikoli. 
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Rok 2019 warto zapa-
miętać. To pierwsza 
Bauma, na której tak 

wyraźnie zaznaczyły swoją 
obecność ciężarówki z alter-
natywnymi źródłami napędu. 
Było też kilka innych pomy-
słów na przyszłość, które tlą 
się od pewnego czasu i cze-
kają aż rynek wpuści im tlen, 
aby rozjaśniały pełnym bla-
skiem. 

Potop szwedzki
Jedną z dwóch marek, które 
były szczególnie widoczne na 
targach, było Volvo. Zwykle 
pretekstu do obejrzenia cięża-
rówek dostarczają stoiska fi rm 
zabudowujących, lecz Volvo 
przygotowało własną, olbrzy-
mią i bardzo solidną ekspozy-
cję, zarówno w hali, jak i na 

terenach zewnętrznych. Ma 
ku temu ważne powody – pro-
dukuje nie tylko pojazdy, ale 
i maszyny budowlane i chęt-
nie widziałoby klientów, któ-
rzy cały swój tabor opierają 

na jednej marce, oznakowanej 
symbolem Marsa. 

Pomijając potężne ładowar-
ki i wozidło sztywnoramowe 
R100E, przy którym Volvo 
przewidująco wyznaczyło 

„selfi e spot”, czyli miejsce do 
robienia sobie fotek z olbrzy-
mem w tle, jednym z najbar-
dziej obleganych eksponatów 
było niepozorne, landryn-
kowo-turkusowe Volvo FE 

Elektrycznie 
na budowę?
Na Baumie trudno oddzielić ciężarówki od zabudów, które noszą. 

Często właśnie nadwozie jest języczkiem u wagi, ale ujawnia ono 

poniekąd możliwości podwozia. A w podwoziach – niespodzianki. 

|  Tekst i zdjęcia: Michał Kij  |

Scania serii G napędzana sprężonym gazem ziemnym (CNG) 
z hybrydową zabudową CIFA, napędzaną silnikiem elektrycznym, 
który czerpie energię z akumulatorów zasilanych przez silnik 
pojazdu, systemu KERS (odzysk energii hamowania) oraz złącza plug-in. 

Gazowy Stralis NP z wszechstronnym podwoziem 
6×2 i uniwersalną zabudową, która może sama się 

rozładować i załadować. Iveco konsekwentnie lokuje napęd 
gazowy w coraz to nowych segmentach rynku. 

Volvo FE Electric i jego układ napędowy złożony z dwóch silników elektrycznych i 2-biegowej przekładni.      
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Electric 6×2. Miało niską, ale 
długą i bogato przeszkloną od 
strony chodnika kabinę Com-
fort oraz zabudowę hakową. 
Tak powstał wielozadaniowy 
pojazd miejski, przydatny 
przy pracach budowlanych 
czy porządkowych. Dwa silni-
ki elektryczne o łącznej mocy 
szczytowej 400 kW (544 KM)
i momencie obrotowym 850 
Nm przekazują napęd na dru-
gą oś za pośrednictwem 2-bie-
gowej przekładni automa-
tycznej, co ogranicza zużycie 
energii. Pojemność zestawu 
baterii trakcyjnych wynosi 200 
kWh. Przednia oś ma nośność 
8 t, tylny wózek 19 t, pojazd ma 
pełne zawieszenie pneuma-
tyczne. Volvo zaprezentowa-
ło elektryczne FE na Baumie 
nieco awansem. Ciężarówka 
nadaje się głównie do ciężkiej 
dystrybucji, np. materiałów 
budowalnych, a o jeździe tere-

nowej na prąd nikt jeszcze nie 
mówi. 

Natychmiast rodzi się pyta-
nie: kto to kupi? Odpowiedź też 
od razu przychodzi do głowy. 
Jeśli za ustawodawstwem pój-
dzie wsparcie fi nansowe, do 
grona klientów mogą należeć 
gminne i miejskie przedsię-
biorstwa komunalne w Polsce, 
zobowiązane do inwestowania 
w ekologiczny tabor. Bardziej 
prawdopodobne wydaje się 
jednak, że pierwsi nabywcy 
będą pochodzić ze Skandy-
nawii, krajów Beneluksu lub 
Wielkiej Brytanii. 

Łatwiej zaszaleć po werte-
pach na gazie, acz niekoniecz-
nie. Na terenie zewnętrznym 
wystawiane było podwozie 
Volvo FH LNG 460 6×4. Jego 
13-litrowy silnik gazowy 
G13C460 osiąga maksymalny 
moment obrotowy 2300 Nm, 
co ściśle odpowiada osiągom 

Imponująca, 5-osiowa 
Scania S730 A10×4*6 NA 

przypominała o jubileuszu 
50-lecia silnika V8. 

      Przyszłość dystrybucji materiałów budowlanych? 
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wersji na olej napędowy. Jedy-
na różnica jest taka, że mak-
symalny moment zaczyna być 
dostępny od nieco wyższych 
obrotów, czyli od 1000, gdy 
w 460-konnej wersji silnika na 
olej napędowy D13K460 od 900 
obr/min. W samochodzie za-
stosowano 12-biegową, zauto-
matyzowaną skrzynię I-Shift  
typu AT2612F, zatem z poje-
dynczym sprzęgłem. Pełne 
zawieszenie powietrzne współ-
pracuje z 9-tonową osią z przo-
du i 23-tonowym wózkiem 
z tyłu. Warto przypomnieć, że 
gazowy silnik Volvo jest w isto-
cie dwupaliwowy i ma zapłon 
samoczynny: niewielka dawka 
oleju napędowego jest „płynną 
świecą zapłonową” dla porcji 
gazu ziemnego. Ciężarówka 
miała wysoką kabinę sypialną 

Globetrotter i zabudowę ha-
kową. Podobnie więc jak elek-
tryczne FE jest raczej pojazdem 
krążącym wokół budowy, a nie 
w jej sercu. 

Ciężarówką (?) do prowa-
dzenia działań w najtrud-
niejszych warunkach była 
prototypowa, elektryczna 
i autonomiczna wywrotka 
HX 02, którą Volvo pokaza-
ło w Monachium dwa lata po 
debiucie pierwotnej wersji. 
Gotowy do pracy pojazd ma 
masę 6,5 t, ładowność wynosi 
15 t. Wszystkie 4 koła są napę-
dzane i kierowane, wywrotka 
może poruszać się ukośnie 
(„ruchem kraba”), równie 
sprawnie do przodu i do tyłu, 
zatem nie traci czasu na za-
wracanie. Maksymalna pręd-
kość to 40 km/h. Napęd za-

pewniają 2 silniki elektryczne 
zintegrowane z osiami, trzeci 
zasila pompę, która dostarcza 
energii hydraulicznemu ukła-
dowi wychylania kipra. Pro-
ducent podaje, że pojazd ma 
o 25% niższy całkowity koszt 
posiadania (TCO) niż typowa 
obecnie wywrotka. 

HX 02 jest częścią kon-
cepcji „zelektryfi kowanej 
kopalni”, w znacznej mierze 
zautomatyzowanej. Projekt 
jest rozwijany od 2015 r. we 
współpracy ze Skanska Swe-
den, Szwedzką Agencją Ener-
gii i uniwersytetami w Lin-
köping i Mälardalen. 

Zamieszanie w betonie
Niewyczerpanym źródłem no-
winek były betonomieszarki, 

choć zabrakło jednej, która 
najważniejsze z nich groma-
dziłaby w komplecie. Merce-
des przedstawił miejską beto-
niarkę na podwoziu Econica 
3235 8×4/4. Firmie zależało na 
stworzeniu ciężarówki, która 
„umie się zachować” w gęstym 
ruchu pojazdów i pieszych. 
Econic ma obfi cie przeszklo-
ną kabinę i stosunkowo nisko 
położone miejsce kierowcy, 
co sprzyja dobrej widoczno-
ści i nawiązywaniu kontaktu 
– choćby wzrokowego – z in-
nymi uczestnikami ruchu. Ten 
egzemplarz miał dodatkowo 
dwuskrzydłowe, automatycz-
ne drzwi od strony pasażera, 
przeszklone od góry do dołu. 
Betoniarkę wzbogacono też 
o system kamer, które umoż-
liwiają oglądanie jej ruchu 

Astra HDD9 może być alternatywą dla 
wozidła. Wybór tego typu ciężarówek 
powiększa się, gdyż są tańsze w eksploatacji 
niż potężne maszyny kopalniane. 

Dwie wywrotki, dwie metody. Scania P440 z zabudową Wieltonu 
oraz G500 z wywrotką KH-Kipper. Modułowa konstrukcja 

Scanii umożliwia realizację tych samych zadań na różne sposoby, 
w zależności od priorytetów nabywcy. 

Econic z betonomieszarką jest zachwalany 
przez producenta jako bezkonfliktowy w wielkim 

mieście. Duże okna i nisko umieszczona 
kabina zapewniają znakomitą widoczność, 

którą wspomaga system kamer 360 stopni. 

Takich ciężarówek nie widuje się w Europie, a Bauma 
była jedyną bodaj okazją, aby zobaczyć tę, konkretną 
sztukę. Mercedes Zetros z zabudową Meiller Kipper 
jest przeznaczony dla rynków, gdzie odporność na trudny 
teren i łatwość obsługi są najważniejsze. 
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„z lotu ptaka”. Patrząc na mo-
nitor kierowca może lepiej 
ocenić sytuację i bezpiecznie 
manewrować. 

Liebherr użył 4-osiowe-
go podwozia Arocsa 3240 do 
zabudowania go betonomie-
szarką z „gruszką” o napędzie 
elektrycznym. Szczytowa 
moc silnika elektrycznego 
wynosi 125 kW, stała 60 kW. 
Ściśle rzecz biorąc, zabudowa 
ma napęd hybrydowy, gdyż 
akumulatory są doładowywa-
ne przez generator zasilany 
poprzez przystawkę odbioru 
mocy silnikiem ciężarówki. 
Dodatkowo jest złącze plug-
-in, które ułatwia zgroma-
dzenie wystarczającej ilości 
energii na cały dzień pracy. 
Na targach prezentowano za-
budowę ETM 905 mieszczącą 

9 m3 betonu. Liebherr oferuje 
kilka wariantów o pojemno-
ści od 7 do 12 m3, w tym na-
czepę z „gruszką” 10 m3. 

Scania poszła w ślady Ive-
co i pokazała podwozie G410 
8×4*4 NA zasilane CNG z beto-
nomieszarką CIFA serii Ener-
gy, która działa na tej samej 
zasadzie, co wspomniana be-
tonomieszarka Liebherr, ale 
zadebiutowała wcześniej i ma 
bardziej futurystyczny wy-
gląd. Producenci zapewniają, 
że zelektryfi kowane betoniar-
ki wyróżniają się cichą pracą 
i niskim zużyciem energii, co 
ma przejawiać się w zmniej-
szonym zużyciu paliwa cię-
żarówki. CIFA oferuje wersje 
mieszczące 8 i 9 m3 betonu. 

Skoro już przy nim jesteśmy, 
warto było zajrzeć do hali za-
jętej przez fi rmę Putzmeister, 
gdzie prezentowana była im-
ponująca pompa do betonu 
BFS 63.17 iLS17 z 5-krotnie 
składanym ramieniem o wy-
sięgu 63 m i wydajności pom-
powania betonu 170 m3/h. Za-
montowano ją na specjalnie 
zaadaptowanym podwoziu 
Volvo FM liczącym 6 osi. 

Ciągle więcej
Do najbardziej ekstremal-
nych pojazdów na tegorocznej 
Baumie zaliczały się również 
ciągniki balastowe, ale tu nie 
było nowości. Prawie każdy 
z obecnych, dużych producen-
tów ciężarówek przedstawił 
po jednym, a najbardziej wi-

Autonomiczna, elektryczna i prototypowa 
wywrotka Volvo HX 02. Ma oszczędzać czas, 

pieniądze i wysiłek człowieka. W projekcie 
uczestniczy Skanska Sweden. 

Volvo FH na skroplony gaz ziemny (LNG) 
w odmianie 6×4 z zabudową hakową 
równie dobrze sprawdzi się w transporcie 
materiałów budowlanych, co odpadów, 
np. z selektywnej ich zbiórki. 
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Hybrydowa betonomieszarka Liebherr działa w ten sam sposób 
jak CIFA, ale oferowana jest w większej liczbie odmian. 

Specjalnie zaadaptowane podwozie Volvo FM dźwiga pompę 
do betonu Putzmeister BFS 63.17 iLS17. Zwracają uwagę dodatkowe 

osie z mniejszymi kołami, których zadaniem jest ograniczenie 
nacisku kół na podłoże. 

Nie zmienia się natomiast 
Tatra, przynajmniej odkąd za-
opatruje się w kabiny i silniki 
u DAF-a. Na Baumie prezen-
towała dwie wywrotki Pho-
enix z silnikiem Paccar MX-13 
o mocy 530 KM i 6-biegowym 
„automatem” ZF. Samochody 
miały typowe dla marki pod-
wozie z centralną ramą ruro-
wą. Wersja 8×8 o technicznej 
masie 52 t miała ładowność 35 t,
a podwozie 10×6 odpowiednio 
60 i 40 t. Poprawie własności 
jezdnych Tatry Phoenix 10×6 
w zróżnicowanych warunkach 
eksploatacji służą trzy osie kie-
rowane (dwie przednie i ostat-
nia) oraz środkowa unoszona. 
Pojazd ten dosłownie „stoi 
w rozkroku” między wozidła-
mi, a zwykłymi, szosowymi 
wywrotkami budowlanymi. 

Egzotyką powiało ze stoiska 
Mercedesa, gdzie eksponowa-
ny był Zetros 4043K 6×4 z wy-
wrotką tynozsypową Meiller 
Kipper. Masa całkowita pojaz-
du wynosi 40 t, a 430-konny 
silnik, do którego dołączono 
16-biegową skrzynię ręczną 
spełnia normę Euro 3. To przy-
kład ciężarówki ze „światowej” 
gamy Daimlera, przystosowa-
nej do rynków mniej uwraż-
liwionych na emisję spalin, 
a bardziej na niezawodność 
i prostotę obsługi. 

Dla krajów, gdzie wygoda 
i koszt serwisu ustępują przed 
zwalczaniem toksycznych ga-
zów Iveco przygotowało gazo-
wą wywrotkę Starlis NP. na-
pędzaną silnikiem Cursor 9 
o mocy 400 KM. Zautomaty-
zowana, 12-biegowa skrzynia 
ZF wraz z napędem 6×2 to 
połączenie w sam raz do dys-
trybucji budowlanej czy prac 
komunalnych. 

Tak oto wracamy do pun-
tu wyjścia: coraz więcej lu-
dzi mieszka w miastach i tu-
taj przebiega znaczna część 
prac budowlanych. Dlatego 
wybierać się na budowę w la-
kierkach jeszcze za wcześnie, 
ale na szosowym ogumieniu 
z „dymiącym” mało lub wcale 
silnikiem już można, a nawet 
należałoby. Przynajmniej zda-
niem wystawców obecnych na 
targach Bauma 2019. 

tarzem” do ciężkich wywro-
tek Scanii było 5-osiowe Volvo 
FMX 450 z zabudową KH-Kip-
per. Pojazdy takie mają wysoką 
ładowność przy zachowaniu 
akceptowalnych nacisków 
na osie i przyczyniają się do 
zwiększenia wydajności trans-
portu przebiegającego po dro-
gach publicznych. 

Do wywrotek ścigających 
się z wozidłami zaliczała się 
Astra HDD9 o technicznej 
masie całkowitej 65 t, przy 
masie własnej 23,5 t. Napędza 
ją 500-konny silnik Cursor 
13 współpracujący z automa-
tyczną skrzynią, a oferowana 
w komplecie wywrotka tyl-
nozsypowa ma objętość 24 m3. 
Astra oferuje wytrzymałą ka-
binę ze stalowym szkieletem 
i poszyciem z tworzywa – lek-
ką i sztywną. 

dowiskowa była Scania w wer-
sji z 5 osiami. Ciągnik S730 A
10×4*6 NA przypominał zara-
zem o jubileuszu 50-lecia słyn-
nego silnika V8 Scania, który 
przypada w tym roku. 

500-konny, ale „tylko” 6-cy-
lindrowy silnik pracował w wy-
wrotce o ładowności 40 ton na 
podwoziu Scanii G500B 8×4 XT. 
Zabudowę W1MV wykonała 
fi rma KH-Kipper, ale analo-
giczny pojazd na podwoziu Sca-
nii P440 XT przygotowała fi r-
ma Wielton. Była to wywrotka 
kopalniana typu Mine Master 
ZW SE Rock o objętości skrzy-
ni 23 m3. Była okazja porównać 
zabudowy, a także przekonać 
się, jak różnymi sposobami 
można dążyć do tego samego 
celu, wybierając takie, a nie 
inne podwozie, silnik czy typ 
kabiny. Szczególnym „komen-

Nie tylko
na budowie

Podczas targów Bauma Weba-
sto pokazało swój standardowy 
system akumulatorów wysokie-

go napięcia o modułowej konstrukcji. 
Dzięki zastosowaniu standaryzowa-
nych modułów, rozwój tego rozwiąza-
nia skraca się, a system akumulatorów 
znajdzie zastosowanie w różnych po-
jazdach.

Opracowano również odpowiednie 
oprogramowanie (Vehicle Interface 
Box, VIB), łączące systemem akumu-
latorów z pojazdem, co umożliwia 
użytkownikowi defi niowanie i pro-
gramowanie konfi guracji systemu. 
W fazie projektowej znajduje się ak-
tywny moduł zarządzania tempera-
turą systemu akumulatorów. Webasto 
zaprezentowało również dwa inteli-
gentne rozwiązania do ładowania sa-
mochodów elektrycznych: nowy wall-
box Webasto Live i niezwykle wydajny 
ProCore, zaprojektowany dla fl ot wóz-
ków widłowych.

Webasto opracowuje również sys-
temy kontroli komfortu termicznego 
w maszynach budowlanych. Jednym 
z najnowszych produktów jest HVAC 
SP80. Dzięki swojej smukłej budowie, 
zapewnia odpowiednią temperaturę 
bez ograniczania wysokości i prze-
strzeni w kabinie. Ma wydajność chło-
dzenia i ogrzewania na poziomie około 
7 kW. Jego konstrukcja umożliwia pro-
stą pełną integrację z istniejącą, fa-
bryczną infrastrukturą elektroniczną. 

Wysokonapięciowa nagrzewnica 
(high-voltage heater, HVH) sprawia, 
że Webasto może również oferować 
wysokowydajny system ogrzewania 
pojazdów hybrydowych i elektrycz-
nych. Gwarantuje przyjemną tempe-
raturę w kabinie i wstępnie podgrzewa 
akumulator, aby zapewnić mu pełną 
sprawność. Dzięki technologii warstw 
grzewczych, nagrzewnica przekształ-
ca zmagazynowaną energię elektrycz-
ną w ciepło niemalże bez strat, ze stałą 
wydajnością na poziomie ponad 95%. 
Poszczególne modele, które zaprojek-
towano dla napięć od 250 do 870 V,
osiągają moc cieplną na poziomie od 
5,7 do 10 kW. Zintegrowane, wielo-
stopniowe zabezpieczenia, zapewniają 
im najwyższy poziom wytrzymałości 
i bezpieczeństwa. 
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Na stoisku w hali i ekspozycji ze-
wnętrznej fi rma zaprezentowała 
16 pojazdów. Ponadto ciężarówki 

MAN można było oglądać u licznych pro-
ducentów zabudów. Przeznaczenie niektó-
rych trudno byłoby zgadnąć laikowi, co 
wystawia jak najlepsze świadectwo możli-
wościom adaptacyjnym podwozi tej marki. 

Budowa i po budowie
MAN należy do fi rm o wyjątkowo szerokiej 
gamie produktów, zwłaszcza odkąd dołą-
czył do niej dostawczy TGE. Dlatego mógł 
wykazać się na Baumie, która podejmuje 
problematykę daleko wykraczającą poza 
budownictwo i prezentuje rozwiązania 
przydatne również w przemyśle wydobyw-
czym z jednej i branży komunalnej z dru-
giej strony. Zgodnie z zasadą „dla każdego 
coś miłego” MAN przedstawił zarówno 
pojazdy popularne i wszechstronne, jak 
i w dużym stopniu wyspecjalizowane. 

Do tych pierwszych należały wywrotki 
w kilku rozmiarach. Najmniejsze na pod-
woziu TGE 6.180 4×2 i nieco większe TGL 
12.250 4×2 BL miały skrzynie o wywrocie 
trójstronnym, co w samochodach klasy 
TGE nie jest takie oczywiste. Ich prze-
znaczeniem może być udział w drobnych 
pracach budowlanych czy porządkowych. 

Podobne zadania, ale gdy wymagana jest 
wyższa wydajność, może wykonywać TGS 
33.470 6×6 BL z żurawiem. Firma określa 
jego układ napędowy jako 6×6, jednak 
nie jest to klasyczny, mechaniczny układ. 
Przednia oś jest wyposażona w napęd 
HydroDrive. Wywrotka może tworzyć 
zestawy o masie całkowitej dochodzącej 
do 59 t i producent widzi dla niej miejsce 
m.in. w transporcie maszyn na plac budo-
wy. Jest to więc „wywrotka z dodatkami”. 

Podobnie zresztą jak prezentowany na 
świeżym powietrzu MAN TGM 18.320 
4×4 BB wyposażony w żuraw i wywrotkę 
trójstronną, a ponadto dodatkowe refl ekto-
ry na podszybiu i uchwyt do lemiesza. Ten 
zestaw akcesoriów przystosowuje go do 
pracy w drogownictwie, a napęd 4×4 przy 
stosunkowo krótkim rozstawie osi zwięk-
sza jego dzielność w terenie, czyli w bez-
pośrednim sąsiedztwie asfaltowego „dy-
wanika”. Tuż obok stał furgon TGE 3.180 
4×2 z zabudową BF4 wyposażony w oświe-
tlenie ostrzegawcze i składany, obrotowy 
wyświetlacz na dachu umożliwiający po-
kazywanie odpowiednich do okoliczności 
znaków drogowych. Wewnątrz zamonto-
wano szafki na narzędzia oraz miejsce do 
spania. MAN przekonuje, że zajmując się 
pielęgnacją dróg, można się u niego zaopa-
trzyć we wszystkie, niezbędne pojazdy. 

Fitness
Firma pokazała również pojazdy dla naj-
popularniejszego segmentu rynku bu-
dowlanego, czyli do przewozu materiałów. 
Najbardziej pożądaną cechą jest tu niska 
masa własna pozwalająca zmaksymalizo-
wać ładowność, a tym samym wydajność 
przewozów. Wywrotka TGS 35.400 8×4 BB 
z zabudową Meiller Kipper jest tu dobrym 
przykładem. Dwie osie napędzane i dwie 
skrętne to znany i uznany sposób równo-
ważenia niskiej masy własnej i przydat-
ności pojazdu w terenie, w tym wypadku 
uzupełniony o przemyślany wybór sil-
nika. Ciężarówkę napędza kompaktowa 
jednostka D15, czyli 6-cylindrowy, 9-litro-
wy diesel, który zastąpił w ubiegłym roku 
poprzednio stosowany D20, od którego jest 
lżejszy o około 230 kg. 

Ten sam silnik D15 znalazł się w be-
tonomieszarce na podwoziu TGS 32.400 
8×4 BB. Między innymi dlatego masa wła-
sna podwozia wynosiła zaledwie 8,95 t. Do 
jej obniżenia (konkretnie o 180 kg) przyczy-
niło się również zastosowanie przekładni 
hipoidalnych w mostach napędowych. 

Innymi sposobami „odchudzono” cią-
gnik TGX 18.510 4×2 BLS przeznaczony 
do naczep wywrotek. Zastosowano w nim 
kabinę typu XLX, która jest stosunkowo 

|  Tekst i zdjęcia: Michał Kij  |

Założone z góry
MAN był obok Volvo najliczniej obecną marką na Baumie. W końcu Monachium to jego 

miasto, ale nie tylko geografia zdecydowała o silnej reprezentacji na targach.

Ciągnik siodłowy TGX 18.510 4×2 BLS 
przeznaczony specjalnie do naczep 
samowyładowczych z atrakcyjnym 
pakietem X Lion. 

Betonomieszarka na podwoziu 
TGS 32.400 8×4 BB, którego masę własną 
obniżono, wybierając silnik D15 oraz mosty 
z przekładnią hipoidalną. 

MAN TGE po raz pierwszy wystąpił 
na Baumie. Ten egzemplarz ze 

zestandaryzowaną zabudową BF4 służy 
do prac przy pielęgnacji dróg. 
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lekka, a do tego rodzaju prac wystarczają-
ca. Jej standard podwyższono za pomocą 
pakietu X Lion, którego częścią jest efek-
towne malowanie. Do napędu ciągnika za-
stosowano silnik D26. 

Samochody te pokazują, jak wiele moż-
na uzyskać, bazując jedynie na umiejęt-
nym wyborze wyposażenia ciężarówki. 
Kabina i silnik to sprawy oczywiste, typ 
mostu napędowego już niekoniecznie. 
Tymczasem dalsza redukcja masy własnej 
pojazdu jest możliwa dzięki dobrze dobra-
nemu zawieszeniu, hamulcom, felgom ze 
stopów lekkich czy zoptymalizowanej po-
jemności zbiorników paliwa. 

Tu przesunąć, tam przenieść
MAN może dostosować się również do 
całkiem inaczej uszeregowanych priory-
tetów. Przykładem był ciężki ciągnik TGX 
33.640 6×4 BLS, a także dwa bardzo cieka-
we podwozia. Pierwszym z nich był MAN 
TGS 35.500 8×4 BL wyposażony w duży żu-
raw. Ramę wyposażono w płytę o nośno-
ści 13 t, przewidzianą jako podstawę żu-
rawia. Ponadto od września 2019 r. w tego 
typu podwoziach będzie można monto-
wać z przodu osie o nośności 10 t każda, 
co dodatkowo zwiększy możliwości po-
jazdu – tak w zakresie współpracy z urzą-

dzeniami załadowczymi, jak i transportu 
ładunków. 

Drugim, robiącym duże wrażenie sa-
mochodem był MAN TGS 50.500 10×4-6 BL 
o technicznej masie całkowitej 50 t z pom-
pą do betonu CIFA K60 H. Fabrycznie został 
wyposażony w przystawkę odbioru mocy 
do napędu pompy oraz piątą oś. Kompletu-
jąc podwozie, pamiętano również o takim 
umieszczeniu zbiornika AdBlue i zbiorni-
ków sprężonego powietrza, żeby nie koli-
dowały z elementami zabudowy. 

Podwozie, którego przygotowanie na-
stręczało zbliżonych trudności było na sto-
isku francuskiej fi rmy Acmar, eksponują-
cej skrapiarkę z rozsypywaczem typu RGS 
na 4-osiowym MAN-ie. Zabudowa tego 
typu ściśle wypełnia każdy zakamarek 
podwozia i zajmuje cały zwis tylny. Nieco 
mniej wymagający pod tym względem jest 
rozsypywacz środków wiążących Streu-
master 16 SW 16 MC, który można było 
oglądać w „miasteczku” Grupy Wirtgen 
– takie określenie najlepiej pasuje do olbrzy-
miej ekspozycji z trójkondygnacyjnym pa-
wilonem i estakadami dla zwiedzających. 
Bazą dla rozsypywacza był ciężki MAN TGS 
33.500 z klasycznym napędem 6×6. 

Kolejną ciekawostką był 5-osiowy MAN 
przystosowany do współpracy z nadwo-
ziem wymiennym włoskiej fi rmy Pris-

Rozsypywacz środków wiążących Streumaster 16 SW 16 MC 
na ciężkim podwoziu MAN z napędem 6×6. 

Podobne zadania, inne wykonanie. 4-osiowy MAN z zabudową hakową 
Meiller Kipper typu RS26.65 oraz 5-osiowy z wymiennym nadwoziem Pris-Mag. 

-Mag. Odmienne rozwiązanie, ale o zbliżo-
nych zaletach proponował Meiller Kipper 
w postaci zabudowy hakowej RS26.65 na 
podwoziu MAN-a z 4 osiami: pojedyn-
czą z przodu i trzema z tyłu. Dzięki do-
datkowym osiom z tyłu można bardziej 
równomiernie rozłożyć masę zabudowy 
i zapobiegać nadmiernym przeciążeniom 
miejscowym przy zdejmowaniu czy zakła-
daniu nadwozia. 

Choć obecne na Baumie pojazdy nie 
pozostawiały wątpliwości, że MAN jest 
ciężarówką wielozadaniową, fi rma cały 
czas prowadzi prace, aby jeszcze lepiej 
dopasować się do wymagań klientów i to 
na wielu polach. Jedną z nowinek obec-
nych na targach był system VAS (Video 
Manoeuvring System) eliminujący mar-
twe pola lusterek, ulepszone wnętrza 
ciężarówek zgodnych z Euro 6, a także 
program MAN Individual, który wiosną 
2019 r. zastąpił wcześniejszy Truck Mo-
difi cation. Jego zadaniem jest dostoso-
wanie produktów fi rmy – ciężarówek, 
autobusów i samochodów dostawczych 
– do indywidualnych wymagań nabyw-
ców. Zakres modyfi kacji jest duży i może 
objąć układ napędowy, podwozie oraz 
kabinę – na zewnątrz i wewnątrz. Nie-
wykluczone więc, że najciekawsze jesz-
cze przed nami. 

Wywrotka TGS 35.400 8×4 BB z trójstronną 
wywrotką Meiller Kipper napędzana silnikiem 
D15, którego osiągi wydają się zadowalające 
w dystrybucji materiałów budowlanych. 

Pompa do betonu wymagała indywidualnego 
dostosowania podwozia, z uwzględnieniem 

miejsca na zabudowę oraz jej wysokiej masy 
– stąd fabrycznie zamontowana piąta oś. 

Kolejny przykład elastyczności 
podwozi MAN: skrapiarka 
z rozsypywaczem 
RGS firmy Acmar. 
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Produkcja pojazdów Kamaz na ry-
nek europejski odbywa się dwueta-
powo. Podstawowy etap przebiega 

w Rosji, w OAO Kamaz, skąd pochodzą 
zasadnicze podzespoły. Na Litwie, w za-
kładzie montażowym spółki Autobagi, 
odbywa się natomiast montaż końcowy, 
połączony z instalacją wyposażenia, 
bezpośrednio dostarczanego przez reno-
mowanych, unijnych kooperantów. Taki 
dwuetapowy cykl pozwala zachować 
wysoką jakość wykonania w połączeniu 
z atrakcyjną ceną. 

Do miasta
Prezentowany na targach Kamaz 5325 to 
najnowszej generacji pojazd rosyjskiego 
producenta. Ma kabinę dzienną Mercede-
sa Axora, lecz w rosyjskim standardzie. 
Wchodzi się do niej po trzech szerokich 
stopniach. Pod wąskim podszybiem z dwo-
ma wycieraczkami jest poziomy, prosto-

kątny wlot powietrza i boczne – narożne 
defl ektory oraz dość znacznych rozmiarów 
zderzak, który składa się z dwóch części: 
górnej z refl ektorami zasadniczymi i kie-
runkowskazami oraz dolnej z refl ektorami 
halogenowymi. 

Do napędu służą silniki Cumminsa, skon-
struowane pod kątem unijnych wymogów, 
zgodne z normą Euro 6C. Obecnie są to wy-
łącznie 6,7-litrowe, 6-cylindrowe, rzędowe 
jednostki z turbodoładowaniem i chłodze-
niem powietrza doładowującego, wysoko-
ciśnieniowym wtryskiem bezpośrednim 
i zaawansowanym układem elektronicz-
nej kontroli, o mocy 290 i 320 KM. Słabsza 
jednostka osiąga moc maksymalną przy 
2300 obr/min i maksymalny moment obro-
towy 1100 Nm w zakresie od 1000 do 1700 
obr/min. Tak szeroki zakres prędkości obro-
towych w połączeniu z wysokim momentem 
obrotowym ogranicza konieczność korzy-
stania ze skrzyni biegów, co pozytywnie 
przekłada się na zużycie paliwa i komfort 

prowadzenia. Za oczyszczanie spalin odpo-
wiada system SCR. 

Układ przeniesienia napędu tworzą: jed-
notarczowe, suche sprzęgło ZF & Sachs/
MFZ-430, 9-biegowa, mechaniczna prze-
kładnia ZF 9S1310TO o rozpiętości przeło-
żeń 9,48÷0,75, a dla biegu wstecznego 8,97 
– oraz jednostopniowy most Daimler HL/6 
o przełożeniu i = 5,875, z blokadą mecha-
nizmu różnicowego. Oś przednia to z kolei 
własna oś Kamaza. 

Rama podwozia – zwężająca się za skrzy-
nią biegów – zachowuje tradycyjny układ 
drabinowy, z podłużnicami i poprzeczkami. 

W przednim mechanicznym zawiesze-
niu zastosowano: po dwa resory piórowe, 
hydrauliczne amortyzatory teleskopowe 
i drążek stabilizatora. Zawieszenie tylne 
– z systemem elektronicznej regulacji wy-
sokości ECAS – zawiera dwie poduszki po-
wietrzne oraz amortyzatory teleskopowe 
i stabilizator. 

W pneumatycznym, dwuobwodowym 
układzie hamulcowym zainstalowano: ha-
mulce tarczowe dla wszystkich kół oraz sys-
temy ABS, ASR i stabilizacji toru jazdy ESP. 
Napęd urządzeń zewnętrznych gwaran-
tuje przystawka odbioru mocy ZF NH1/C. 
W standardzie oferowane są hamulce tar-
czowe i tylne zawieszenie pneumatyczne. 

Samochód może pokonywać wzniesienia 
o nachyleniu 25%/14º, a wartość wewnętrz-
nego promienia skrętu równa się 10,5 m.

Na początku do sprzedaży weszły tylko 
podwozia z krótką kabiną dzienną. Podwo-
zia – o rozstawach osi od 3900 do 5100 mm 
– zoptymalizowano pod kątem przewozów 
miejskich, lokalnych i regionalnych, czyli 
tzw. krótkiego i średniego zasięgu. Odbior-
cami tych aut mają być fi rmy z sektorów: 
dystrybucyjnego, komunalnego, budowla-
nego, drogowego, selektywnej zbiórki od-
padów oraz straż pożarna. Z czasem mają 
być oferowane długie kabiny i ciągniki 
siodłowe, co rozszerzy zakres użytkowania 
o transport długodystansowy. 

Rewolucja na Autostradzie
Podczas tegorocznej „Autostrady” Kamaz Polska pokazuje dwa pojazdy, specjalne. 

Są to 2-osiowe, szosowe podwozia 5325 ze skrzynią ładunkową, żurawiem HDS 

oraz piaskarką i pługiem, przeznaczone m.in. dla służb drogowych, w tym do zimowego 

utrzymania dróg, uzupełnione przez dedykowany dla budownictwa 3-osiowy 

model 65111 6×6 z wywrotką tylnozsypową 1W.
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W teren
Na targach można też zobaczyć 3-osiowe 
podwozie 65111 najnowszej generacji z na-
pędem na wszystkie osie z fabryczną, tyl-
nozsypową wywrotką – 1W. Pojazd uzyskuje 
powiększoną dzielność terenową, ze wzglę-
du na bliźniacze ogumienie na tylnej osi na-
pędowej. W tych modelach dokonano ponad 
600 modyfi kacji oraz zamontowano szereg 
kluczowych komponentów od renomowa-
nych dostawców zachodnioeuropejskich, 
m.in. w układach napędowym i hamulco-
wym. Zastosowana bazowa fabryczna krót-
ka, dzienna, odchylana kabina, wywodząca 
się z ostatniej generacji własnych kabin Ka-
maza, po tzw. restylingu mieści dwie osoby. 
Wykonano ją z materiałów odpornych na ko-
rozję, w tym z wysokowytrzymałej stali. Jej 
konstrukcja wykorzystuje elementy pochła-
niające energię, tym samym chroniąc przed 
obrażeniami w razie kolizji. Wchodzi się do 
niej po trzech stopniach. Skuteczne refl ekto-
ry gwarantują długą, skoncentrowaną wiąz-
kę światła. Kabinę wyróżnia atrapa z two-
rzywa sztucznego, panoramiczna szyba, 
zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna oraz 
dostępne w standardzie: klimatyzacja, nie-
zależne ogrzewanie postojowe silnika i ka-
biny Webasto, radio, regulowana kolumna 
kierownicy, szyberdach i podnoszący kom-
fort prowadzenia pneumatycznie zawieszo-
ny fotel kierowcy. Kabina ta ma także bar-
dziej ergonomicznie i staranniej urządzone 
wnętrze, nowoczesne, wykonane z użyciem 
materiałów trwałych i łatwych w konserwa-
cji, w większym stopniu odpowiadające ak-
tualnym europejskim standardom. 

Źródło napędu, tak samo jak w modelu 
5325, zapewnia ułożona z przodu wzdłuż-
nie pod kabiną 6,7-litorwa jednostka Cum-
mins. Ze względu na liczbę osi, formułę 
układu napędowego oraz dopuszczalną ma-
sę całkowitą, oferowana jest moc 310 KM

przy 2300 obr/min i maksymalny moment 
obrotowy 1100 Nm. Silnik współpracuje 
z 9-biegową, mechaniczną przekładnią ZF, 
zapewniającą płynną zmianę przełożeń 
z synchronizacją międzybiegową, oraz 2-bie-
gową, mechaniczną skrzynią rozdzielczą 
Kamaz, z blokadą dyferencjału międzyosio-
wego. W blokady mechanizmów różnicowych 
zaopatrzono również mosty napędowe. Rama 
podwozia wyróżnia się tradycyjnym układem 
drabinowym, z podłużnicami i poprzeczka-
mi, a w pełni mechaniczne zawieszenie bazu-
je na resorach piórowych. Zdolność pokony-
wania wzniesień przekracza 25%. 

W najnowszej generacji Kamazów pod-
niosło się bezpieczeństwo czynne i bierne, 
ograniczeniu uległy wymagania obsługowe 
i zmniejszyło się TCO pojazdu. 

Wojciech Traczuk, dyrektor handlowy Kamaz Polska

„ 
Obecna generacja pojazdów oznacza całkowicie 

nową jakość w naszej ofercie. To nie jest – jak dotychczas 
– postęp ewolucyjny, ale prawdziwa rewolucja. Propo-
nujemy naszym odbiorcom tabor z całkowicie innej półki 
– pod wieloma istotnymi względami odpowiadający 
dzisiaj temu, co sprzedają renomowane zagraniczne 
koncerny. Nowoczesne kabiny Mercedesa i jego mosty 

napędowe, uzupełnione przez silniki Cummins i skrzynie biegów ZF oraz hamulce 
tarczowe i zawieszenie pneumatyczne powodują, że dysponujemy teraz autentycz-
nie w pełni konkurencyjnymi propozycjami, w zasadniczym stopniu rywalizującymi 
nie wyłącznie ceną, lecz i swoimi parametrami. Innymi słowy Kamaz przechodzi do 
pierwszej ligi produktowej. W tym kontekście szczególnie ważne jest, że możemy wy-
datnie rozszerzyć i pogłębić krąg naszych odbiorców – mamy wreszcie dobre warianty 
dla segmentu dystrybucyjnego i komunalnego, w których, jak w odniesieniu do dys-
trybucyjnego, nie byliśmy dotąd obecni, czy – jak w przypadku komunalnego – byliśmy 
obecni jedynie w pewnym stopniu. Poza tym nowe samochody są oszczędniejsze niż 
dotychczasowe, co pozytywnie przekłada się na wysokość TCO, oraz zapewniają wyż-
szy komfort pracy. W dobie braku wykwalifikowanych kierowców czynnik ten stanowi 
dodatkowy silny argument.

Kabina modelu Kamaz 5325 pochodzi z Mercedesa Axora, co jest też widoczne we wnętrzu. 
W środku jest więcej miejsca i poprawiła się ergonomia pracy kierowcy. 

Kamaz z żurawiem HDS spełnia wszystkie wymogi 
obowiązujące na terenie UE. Podwozie 5325-H6 – przy 
rozstawie osi 3900 mm i zwisie tylnym 910 mm ma masę 
własną 6485 kg (4380+2105 kg) oraz dmc 18 000 kg

Trzyosiowe, uterenowione podwozie z fabryczną, 
tylnozsypową wywrotką – 1W, z napędem 6×6. 

Ze względu na bliźniacze ogumienia uzyskuje 
jedynie powiększoną dzielność terenową.
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Europejscy wytwórcy z branży „ga-
barytów” na własnej skórze odczu-
wają zmienne tendencje rynkowe 

i do nich dopasowują nowości w ofercie. 
Wygląda na to, że do tradycyjnie cieszą-
cych się dużym zainteresowaniem pojaz-
dów do transportu maszyn budowlanych 
dołączają jako „lokomotywa sprzedaży” 
pojazdy i akcesoria do przewozu elemen-
tów elektrowni wiatrowych. 

Nisko, niżej
Spośród najcięższych nie zabrakło niko-
go. Broshuis przedstawił nową rodzinę 
naczep z obniżonym pokładem (tiefbett) 
typu PL2 HD. Jest lżejsza niż wcześniej-
sze modele i została wyposażona w nowy 
rodzaj wahliwych osi, które dzięki prze-
myślnemu umieszczeniu wrażliwych 
elementów są bardziej odporne na uszko-
dzenia. Poszerzone zostało zagłębie-
nie (mulda) na ramię koparki lub innej 
przewożonej maszyny, znajdujące się na 
tylnym wózku, a rama została zoptyma-

lizowana pod kątem wytrzymałości. Na 
targach prezentowano wariant 3-osio-
wy, ale dostępne są również odmiany 
o większej liczbie osi, z których część jest 
umieszczona na wózku przy łabędziej 
szyi. Najcięższa naczepa z rodziny ma 
8 osi (3+5) i ładowność blisko 110 t. 

Analogiczna naczepa była jedną 
z gwiazd stoiska fi rmy Nooteboom. Mo-
del Euro-PX wystąpił w największej wer-
sji, liczącej 9 osi (3+6). Producent pod-
kreśla duże, technicznie dopuszczalne 
obciążenie na linię osi wynoszące 12/14 t,
skok zawieszenia wynoszący 600 mm, 
długą żywotność łożysk i węży oraz małe 
zużycie opon – na jednym komplecie 
można pokonać co najmniej 300 000 km. 

Nooteboom zaprezentował również 
naczepę z serii Manoovr wyposażoną 
w muldę koparkową oraz hydrauliczne 
rampy najazdowe umożliwiające załadu-
nek maszyn o masie do 80 t. Platforma 
z tyłu jest odpowiednio wzmocniona, 
aby sprostać możliwościom narzuconym 
przez rampy. Można zatem bez obaw 

wykorzystać pełną ładowność naczepy, 
wynoszącą 75,5 t – o ile pozwalają na to 
przepisy w danym kraju. Branży dźwigo-
wej fi rma proponuje kompaktową nacze-

Pochód gigantów
Wielu producentów sprzętu do transportu ładunków ponadnormatywnych 

rezerwuje nowości na Baumę. Tutaj najłatwiej spotkać potencjalnych nabywców, 

nie tylko z naszego, ale i tych bardziej „lukratywnych” kontynentów np. z Azji. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: M. Kij, Grupa TII, Kässbohrer  |

Faymonville przygotował duże stoisko, na którym dominowały
pojazdy do transportu maszyn. 

Adapter Scheulerle o momencie udźwigu 610 mt umożliwia uniesienie łopaty śmigła 
elektrowni wiatrowej o 60 stopni. Został zamontowany na module samobieżnym. 

Naczepa Langendorf SATH z obniżonym pokładem, 
załadunkiem z przodu i wszystkimi kołami skrętnymi. 
Prezentowana była na stoisku Grupy Wielton. 
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średnictwem pulpitu na łabędziej szyi, 
na tylnym wózku lub za pomocą pilota. 
Ekran umieszczony na pilocie podaje in-
formacje istotne dla operatora, co skraca 

żonym pokładem MegaMAX fi rmy Fay-
monville. Centralna belka ma wysokość 
zaledwie 200 mm, co sprzyja zmniejsze-
niu całkowitej wysokości załadowanego 

cami swobodnie zwisającymi po bokach. 
CombiMAX charakteryzuje się znacz-
ną wszechstronnością przy umiarko-
wanych kosztach. Szeroko dopuszcza 

zestawu i ułatwia mu poruszanie się, np. 
przejazd pod niskimi wiaduktami. Po 
odłączeniu ramy naczepy od łabędziej 
szyi możliwy jest załadunek z przodu. Na 
tylnym wózku jest oczywiście zagłębie-
nie na ramię koparki. Na Baumie prezen-
towano wersję z łabędzią szyją z dźwiga-
rami zewnętrznymi (wariant AT), która 
przyczynia się do zmniejszenia długości 
całkowitej zestawu. 

Interesującym pojazdem była 10-osio-
wa (4+6) naczepa CombiMAX przezna-
czona do przewozu koparek. Podróżują 
one oparte o centralną belkę z gąsieni-

czas załadunku i rozładunku oraz zwięk-
sza jego bezpieczeństwo. Doll tronic jest 
standardowym wyposażeniem pojazdów 
z gamy panther, których czołową przed-
stawicielką na Baumie była 3-osiowa 
naczepa z obniżonym pokładem Doll 
panther T3E-0S3FZ25. Może przewozić 
maszyny o szerokości do 2750 mm, a jej 
ładowność to 46,55 t. 

Stopnie specjalizacji
Stosunkowo lekkim, ale „sprytnym” po-
jazdem była 2-osiowa naczepa z obni-

pę balastową, której również można było 
przyjrzeć się podczas targów. 

Także do tak specjalistycznych prze-
wozów trafi ają nowinki z zakresu cyfry-
zacji i usług. Odwiedzający stoisko Noote-
booma mogli poznać opracowany nie-
dawno program do obliczania nacisków 
na osie NOVAB 3.0, a także zaznajomić się 
z Akademią Nooteboom, która oferuje pro-
fesjonalne programy szkoleniowe dla kie-
rowców zestawów ponadnormatywnych. 

Innowacją w tej dziedzinie jest rów-
nież Doll tronic, czyli układ sterowania 
wszystkimi funkcjami naczepy za po-

Naczepa MAX100 firmy MAX Trailer z zagłębie-
niami na koła maszyn i łyżkę koparki. 

Naczepa Broshuis PL2 HD jest lżejsza niż wcześniejsze modele i ma nowy rodzaj wahliwych 
osi, które są bardziej odporne na uszkodzenia. Poszerzono zagłębienie na ramię koparki. 

Doll panther T3E-0S3FZ25 może przewozić maszyny o szerokości 
do 2750 mm, a jej ładowność to 46,55 t. Standardowo wyposażona jest w stero-

wanie Doll tronic, usprawniające bezpieczny załadunek i rozładunek. 

Schwarzmüller nie zaniedbuje rynku przewozów specjalistycznych, a jego 
propozycje, wśród których jest 4-osiowa przyczepa z zagłębieniem na ramię 
maszyny to duża ładowność przy zwartych wymiarach. 
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MAX410 w kompaktowej, 3-osiowe od-
mianie, przystosowana do przewozu ele-
mentów żurawi. 

Z wiatrem
Gorącym tematem są elektrownie wia-
trowe. Faymonville przedstawił adapter 
do transportu łopat śmigieł elektrowni 
wiatrowych zdolny przenosić moment 
udźwigu 650 mt. BladeMAX może usta-
wić łopatę pod kątem blisko 90 stopni, 
a także obracać nią o kąt 360 stopni. 
Dzięki temu można „przecisnąć się” z tak 
nieporęcznym ładunkiem przez okolice 
z krętymi drogami, gęstą zabudową lub 
drzewami. Adapter może być częścią na-
czepy modułowej, a można go również 
zamontować na module samobieżnym. 
Opatentowany system Roto-Translation 
stabilizuje transportowaną łopatę pod-
czas zmian jej położenia, dążąc do utrzy-
mania środka ciężkości w najbardziej po-
żądanym miejscu. Za działanie systemu 
odpowiada elektronika, której polecenia 
wykonuje układ hydrauliczny. Można 
dzięki niemu uniknąć stosowania bala-
stu, którego zadaniem jest stabilizowanie 
pojazdu z ładunkiem. 

Scheuerle zaprezentowało adapter 
o momencie udźwigu 610 mt, umożliwia-
jący uniesienie łopaty o 60 stopni. Jest to 
już trzecia generacja tego urządzenia, 
wyróżniająca się nie tylko lepszymi pa-
rametrami użytkowymi, ale również 

łatwością z jaką można do niego przyłą-
czyć łopatę. 

Jednocześnie producent przedstawił 
rozwiązanie do transportu wyjątkowo 
długich łopat, przekraczających 80 m.
Składa się ono z 2-osiowego wózka z ada-
pterem łączonego z ciągnikiem siodło-
wym oraz wózka 4-osiowego, który pod-
trzymuje węższy koniec łopaty. Także 
i w tym wypadku użytkownik może wy-
godnie podjąć i załadować łopatę, rów-
nież na nierównym terenie. Zestaw ma 
bardzo dobre własności manewrowe, 
a zastosowane w nim osie BPW odznacza-
ją się prostotą obsługi. 

Coś na lekko
Nie zabrakło lżejszych pojazdów, któ-
re pokazali producenci znani z innych 
segmentów branży transportowej. Lan-
gendorf, który należy do Grupy Wielton, 
zaprezentował naczepę SATH z obniżo-
nym pokładem, załadunkiem z przodu 
i wszystkimi kołami skrętnymi oraz na-
czepę Flatliner SB-19 9.5 m do transportu 
prefabrykatów. Mogą być na nią ładowa-
ne bez użycia żurawia, o ile ich wyso-
kość nie przekracza 3700 mm. Tego typu 
pojazdy mieszczą się wprawdzie w prze-
pisowych gabarytach, ale z racji daleko 
posuniętej specjalizacji, rzadko można je 
oglądać na żywo. 

Kässbohrer pokazał przykładowe pro-
dukty ze swojej różnorodnej oferty. Jako 

możliwość łączenia różnych modułów 
za pomocą trzech typów połączeń. Jest 
przystosowana do ładunków o masie 
od 50 do 250 t. Zakładając minimalną 
prędkość jazdy 30 km/h przy maksy-
malnym obciążeniu osi, konstruktorzy 
zoptymalizowali masę własną naczep 
CombiMAX, utrzymując jej odporność 
na zginanie dzięki dopracowaniu ramy 
i zastosowaniu do jej budowy wysoko-
wytrzymałych stali. 

Konkurencyjne w pewnym zakresie 
rozwiązanie przedstawiła fi rma Scheuer-
le należąca do Grupy TII. Rodzina naczep 
z obniżonym pokładem EuroCompact 
może transportować ładunki o masie 
dochodzącej do 115 t. Występuje w wer-
sjach z liczbą osi dochodzącą do 10. Na-
cisk na każdą z nich może wynosić do 
12 t, a technicznie dopuszczalny nacisk 
na siodło to 26 t. Naczepa jest stosunkowo 
lekka, zapewnia niski poziom załadun-
ku, a osie wahliwe o dużym kącie skrętu 
polepszają zwrotność. Użyteczna długość 
naczepy pozostaje w wyjątkowo korzyst-
nym stosunku do jej długości całkowitej. 
Na Baumie obecny był wariant EuroCom-
pact U5. 

Firma MAX Trailer zaprezentowa-
ła 3-osiową naczepę niskopodwoziową 
MAX100 do transportu maszyn, wypo-
sażoną we wnęki na koła i ramię kopar-
ki. Obok stanęła 4-osiowa przyczepa 
MAX600 o podobnym zastosowaniu, ale 
dla mniejszych maszyn, a dalej naczepa 

Do transportu łopat śmigieł przekraczających długość 80 m Scheuerle proponuje 
zestaw złożony z wózka z adapterem łączonego z ciągnikiem siodłowym oraz 4-osiowy wózek 
utrzymujący węższą cześć łopaty. 

Kompaktowa naczepa balastowa Nooteboom, przydatna 
podczas prac prowadzonych na terenie gęsto zabudowanym. 

Gama naczep i przyczep Fliegl zaspokaja zróżnicowane 
potrzeby przewozowe. 
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przedstawicielka naczep do transportu 
różnego rodzaju nietypowych ładunków, 
w tym maszyn budowlanych i rolniczych 
wystąpiła rozciągana, 3-osiowa naczepa 
platforma K.SPA M o masie własnej tylko 
5,7 t oraz naczepa z obniżonym pokładem 
K.SLL 3. 

Schwarzmüller pochwalił się 4-osiową 
przyczepą o masie własnej 7,95 t, wypo-
sażoną w 11-tonowe osie SAF, co oznacza, 

że ładowność przekracza 36 t. Pokład ob-
niżony za łabędzią szyją oraz zagłębienie 
na ramię maszyny znajdujące się z tyłu 
ułatwiają przewóz dużych maszyn. 

Fliegl przedstawił 3-osiową naczepę 
niskopodłogową oraz przyczepy 2-, 3- 
i 4-osiowe mogące spełniać te same funk-
cje w przypadku lżejszych ładunków. 

Bauma 2019 nie zawiodła oczekiwań 
zainteresowanych wyspecjalizowanymi 

rozwiązaniami do transportu ładunków 
ponadnormatywnych. Wprawdzie część 
pojazdów była niemiłosiernie stłoczona 
na ekspozycjach producentów, ale za to 
inne, w tym moduły samobieżne można 
było oglądać w ruchu podczas prowa-
dzonych okresowo pokazów i naocznie 
przekonać się, jak olbrzymia nośność 
i solidność konstrukcji łączy się z zegar-
mistrzowską precyzją prowadzenia. 

Naczepy z obniżonym pokładem z rodziny EuroCompact firmy 
Scheuerle mogą transportować ładunki o masie dochodzącej do 115 t.

3-osiowa naczepa platforma K.SPA M firmy Kässbohrer 
ma masę własną wynoszącą tylko 5,7 t. 

Do wszystkiego.
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Transport ładunków ponadnorma-
tywnych jest dziedziną, w której
wiedza inżynierska splata się z prak-

tycznym doświadczeniem. Goldhofer roz-
wija produkty, kierując się informacjami 
zwrotnymi od użytkowników z całego świa-
ta. Wynikiem są innowacje, które przynoszą 
wielowymiarowe korzyści, podnosząc wy-
dajność przewozów i redukując koszty eks-
ploatacji pojazdów z uwzględnieniem lokal-
nych uwarunkowań, także prawnych. 

Każdy milimetr wysokości
Gama Goldhofera obejmuje zróżnicowa-
ne produkty: od uniwersalnych względnie 
prostych przyczep niskopodwoziowych, 
poprzez specjalistyczne naczepy, aż do mo-
dułów samobieżnych. Firma oferuje też 
wszelkie akcesoria przystosowujące pojazd 
do określonego typu ładunku. Na stoisku eks-
ponowała przykładowe pojazdy z całej gamy, 
przede wszystkim te, które zostały wzboga-
cone w ostatnim czasie o nowe rozwiązania. 

Naczepa STN-L 3 „Allrounder” przeznaczo-
na jest do transportu maszyn i ułatwia speł-
nienie rygorystycznych wymagań odnośnie 

całkowitej wysokości zestawu. Zagłębienia 
na koła są ulokowane niżej, zatem maszyna 
głębiej „siedzi” na naczepie. Można je prze-
słonić pomostami i transportować maszyny 
na gąsienicach. Relatywnie długi pokład 
ułatwia przewóz koparek, umożliwiając ta-
kie umieszczenie ramienia, aby obniżyć jego 
najwyższy punkt. 

Podobną „zręcznością” wyróżnia się 
ciężka, wielozadaniowa, rozciągana na-
czepa „Arcus” PK o ładowności do 130 t. 
Wysokość załadunku wynosi zaledwie 
790 mm. Połączenie wahliwych osi o skrę-
cie samoczynnym i wymuszonym polepsza 
zdolności manewrowe zestawu niezależenie 
od jego aktualnej długości. Ogranicza rów-
nież zużycie ogumienia. Funkcjami nacze-
py można sterować za pomocą oferowanej 
w standardzie jednostki „SmartControl”. 
Dzięki niej można szybko i dokładnie kory-
gować np. wysokość zawieszenia poszczegól-
nych partii naczepy. Przy pustym pojeździe 
przedni wózek, który odciąża siodło ciągni-
ka, może być z łatwością wepchnięty na tyl-
ny wózek. Aby to uczynić, wystarczy jedna 
osoba, zatem pusty zestaw potrzebuje tylko 
jednego kierowcy. 

Ciężkim odpowiednikiem „Allroundera” 
była obecna na stoisku naczepa STZ-L 4, która 
skupiła w sobie kilka udoskonaleń. Jednym 
z kluczowych jest elektroniczny system stero-
wania osiami, dzięki któremu każda przyjmu-
je optymalny kąt podczas skomplikowanych 
manewrów. Możliwe jest zacieśnianie zakrę-
tów lub jazda bokiem. Każda oś jest sterowana 
indywidualnie, co spowalnia zużycie ogumie-
nia, oszczędza podłoże, a także obniża opory 
ruchu, a co za tym idzie zużycie paliwa cią-
gnika. Pokład ładunkowy powleczony jest po-
limerową powłoką, która nie tylko skutecznie 
go zabezpiecza, ale jest bardziej „przyczepna” 
niż typowe, gumowe maty i lepiej stabilizuje 
ładunek. Ponadto jest lżejsza, trwalsza i cień-
sza, co obniża wysokość zestawu. 

W naczepie STZ-L 4 zastosowano specjal-
nie zaprojektowane, niskoprofi lowe opony, 
które mają odpowiednie, unijne certyfi katy 
i obniżają próg ładowania. Występują jako 
Cargo Plus 60 w rozmiarze 205/65 R 17,5, 
zapewniając nośność 10 t na linię osi przy 
prędkości do 80 km/h. Ten wariant obniża 
próg ładowania o 60 mm. Natomiast Cargo 
Plus 80 obniża go o 80 mm w porównaniu ze 
zwykłymi oponami 245. Opony te mają roz-
miar 225/60 R 17,5 i pozwalają obciążać oś masą 
12 t przy prędkości do 80 km/h. 

Wysoka specjalizacja
Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii 
skłania do zwiększania liczby elektrowni wia-
trowych. Daje to pracę licznym przewoźni-

Precyzyjne 
rozwiązania
Goldhofer jak zawsze przygotował na targi Bauma 

porcję nowości, które najtrudniejsze przewozy czynią 

prostszymi i bardziej ekonomicznymi. 

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

Pojazdy wyposażone w transportery FTV-500 umożliwiają 
przewóz długich śmigieł nawet w tak ciasnych miejscach. 
Na tegorocznej Baumie miał premierę transporter FTV-550 
o większym momencie udźwigu, wynoszącym 550 mt. 

Do zalet naczepy STN-L 3 „Allrounder” 
należy możliwość ulokowania transportowanej 

maszyny stosunkowo nisko, 
co zmniejsza wysokość zestawu. 

Długość naczepy Ventum można 
zwiększyć 5-krotnie i transportować 
łopaty śmigieł elektrowni wiatrowych
o długości powyżej 70 m. 
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kom, którzy poszukują specjalistycznych po-
jazdów do transportu elementów elektrowni. 

Goldhofer ma kilka interesujących propo-
zycji skupiających się na łopatach śmigieł, 
które są wyjątkowo „nieporęcznym” ładun-
kiem o znacznej długości. Najnowszą jest 
naczepa Ventum, rozciągana pięciokrotnie 
i oddająca do dyspozycji pokład o długości 
dochodzącej do 72 m. W połączeniu z 5-osio-
wym ciągnikiem umożliwia przewóz naj-
dłuższych obecnie stosowanych łopat śmi-
gieł. Jednocześnie po złożeniu może poruszać 
się po drogach publicznych bez specjalnych 
zezwoleń. Łabędzia szyja o regulowanej 
wysokości wraz z regulacją zawieszenia osi 
usprawnia przejeżdżanie trudnych miejsc 
na trasie, np. rond czy nieckowatych tuneli. 
Praktycznym uzupełnieniem pojazdu może 
być podnośnik nożycowy BladeX. Za jego po-
mocą można unieść łopatę nad przeszkodą 
i w krytycznym punkcie ominąć np. drzewo. 
Podnośnik ma własne źródło zasilania, co 
upraszcza jego użytkowanie, szczególnie, że 
można nim sterować pilotem. Mając w polu 
widzenia cały zestaw, łatwiej odpowiednio 

go ustawić, samemu będąc z dala od miejsc 
potencjalnego zagrożenia. 

W odpowiedzi na zaostrzającą się konku-
rencję w tym segmencie przewozów, Gold-
hofer opracował zestaw, w którym transpor-
towana łopata śmigła jest ładunkiem, a zara-
zem elementem nośnym pojazdu. Składa się 
on z uchwytu BladeS, który jest mocowany 
do ciągnika i podtrzymuje łopatę z przodu. 
Z tyłu, węższą częścią opiera się ona o moduł 
SN-L 5. Do zalet tego rozwiązania należy ni-
ska masa zestawu skutkująca redukcją zuży-
cia paliwa oraz stosunkowo niewielki koszt 
tworzących go elementów. 

Podczas targów Bauma miał premierę 
nowy transporter FTV-550 przeznaczony do 
łopat elektrowni wiatrowych. Ma moment 
udźwigu 550 mt. Jest mocowany między mo-
dułami jezdnymi, co obniża środek ciężkości 
pojazdu i jego wysokość. Duża platforma 
ogrodzona barierkami ułatwia bezpieczny 
montaż i demontaż łopaty w uchwycie. 

Transporter FTV-550, tak jak poprzedni 
FTV-500, może współpracować z modułem 
samobieżnym PST/SL 6. Jest to wyjątkowo 

wszechstronny pojazd. Po odłączeniu napę-
du (funkcja SpeeDrive) może być holowany 
przez ciągnik z prędkością do 80 km/h. Moc 
jednostek napędowych modułów z rodziny 
PST/SL może dochodzić do 530 KM. 

Innego typu specjalizację miał wystawiany 
na Baumie moduł ADDrive wyposażony w wie-
lofunkcyjny pomost Factor 5.5 o nośności 350 t, 
czyli 5 i pół razy tyle, ile sam waży. Może być do-
stosowany do indywidualnych wymagań użyt-
kownika i współpracować z różnymi typami 
pojazdów. Moduł samobieżny ADDrive 2.0 jest 
jednym z nich. Ma bardzo wysoką siłę uciągu, 
a przy prędkości 5 km/h obciążenie na linię osi 
może dochodzić do 36 t. ADDrive może działać 
samodzielnie lub stanowić część zestawu modu-
łowego, a jego główną zaletą również jest możli-
wość odłączenia napędu, gdy jest holowany. 

W tym roku Goldhofer zaprezentował spo-
ro nowatorskich pomysłów dla licznego i zróż-
nicowanego grona odbiorców. Po raz kolejny 
była też sposobność przekonać się, że przewóz 
gabarytów to nie tylko kwestia dobrego przy-
gotowania, ale i pasji, która podpowiada naj-
bardziej odkrywcze rozwiązania. 

„Arcus” PK ma wysokość załadunku
tylko 790 mm. Przed jazdą pustym zestawem 
można umieścić przedni wózek jezdny na 
tylnym. Może to zrobić jedna osoba.

Moduły samobieżne z rodziny PST/SL-E można łączyć, 
aby transportować najcięższe ładunki. Włączenie 
„wolnego koła (SpeeDrive) umożliwia holowanie tych 
modułów z wysoką prędkością. 

Naczepa Arcus PK, a w tle 
moduł ADDrive z wielofunkcyjnym 

pomostem Factor 5.5. 

WWW.GOLDHOFER.DE

MPA

25

  |  P O N A D G A B A R Y T Y  |  NACZEPY



Gama produktów obejmuje na-
czepy niskopodłogowe serii ST, 
platformy serii PM, naczepy 

z obniżonym pokładem serii LD, a także 
przyczepy i zabudowy na samochodach 
ciężarowych. Ponadto realizowane są 
zamówienia na naczepy „skrojone na 
miarę”, odpowiadające na specyfi czne 
potrzeby klientów. Za przystosowanie po-
jazdów do wymagań nabywcy odpowiada 
dział Custom Tailored Trailer, który przy-
gotowuje projekt i poddaje go weryfi kacji 
wraz z klientem. To gwarantuje, że goto-
wa naczepa będzie prawidłowo spełniała 
swoje zadania. 

Od początku do końca
„Nasze naczepy mogą mieć od 2 do 10 osi 
i transportować ładunki o masie przekra-
czającej 120 t – mówi Mateusz Komarec, 
prezes zarządu. – Konstrukcja i wyposa-
żenie naczep uwzględnia specyfi kę okre-
ślonego typu przewozów. Funkcjonalność 
pojazdu podnoszą opcje, na przykład 
elektrohydrauliczny układ skrętu osi czy 
hydraulicznie poszerzany pokład, ceniony 
zwłaszcza przez nabywców z krajów skan-
dynawskich”. 

Demarko jest fi rmą rodzinną z kapita-
łem w 100% polskim. Tworzy unikatowe 

i jednostkowe projekty dostosowując je 
do wymagań klientów, m.in. pod wzglę-
dem terenu w jakim będzie wykorzysty-
wana naczepa, maszyn lub towarów, 
które będzie przewoziła, a także udo-
godnień dla użytkowników, czyli kie-
rowców. Punktem wyjścia są projekty 
naszych naczep standardowych. Na ich 
podstawie możemy zbudować niemal 
każdy, nawet najbardziej wymagający 
wariant. 

Naczepy są projektowane przy udziale 
własnego działu badawczo-rozwojowego 
Demarko, przy użyciu nowoczesnych me-
tod i programów umożliwiających szybkie 

Seryjne 
i niepowtarzalne
Demarko produkuje różnego rodzaju przyczepy i naczepy do ładunków 

ponadnormatywnych. Ważną pozycję w ofercie zajmują pojazdy indywidualnie 

przystosowane do wymagań użytkownika. 

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

Naczepy serii ST oczekujące 
na wysyłkę do klienta. 
Pojazdy te mogą mieć 
od 2 do 10 osi i szerokość 
2,55, 2,75 lub 3 m. 
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wykonywanie obliczeń, symulowanie ob-
ciążeń i modelowanie 3D. Skraca to czas 
przygotowania projektu i pozwala spraw-
dzić proponowane rozwiązania już na 
wstępnym etapie prac. Cyfryzacja procesu 
produkcji zapewnia dokładność wykona-
nia i wysoką jakość komponentów tworzą-
cych naczepę. 

Automatyzacja i precyzja
Demarko dysponuje nowoczesnymi ma-
szynami i urządzeniami i stale inwestuje 
w zwiększanie jakości i wydajności pracy. 
Na ostateczny rezultat wpływa wybór od-
powiedniego gatunku stali oraz prawidło-
we przygotowanie i obróbka wykonanych 
z niej elementów naczepy. Zaczyna się od 
śrutowania i dokładnego oczyszczenia, 
co potem przy spawaniu gwarantuje od-
powiednią jakość spoiny. Demarko po-
siada jedną z największych przecinarek 
tlenowo-plazmowych w Polsce, o długości 
roboczej 34 m. Może przecinać elementy 
o grubości do 300 mm, a dzięki odpowied-
niemu sterowaniu maksymalnie wyko-
rzystuje dostępny materiał, pozostawiając 
minimalną ilość odpadów. Zgorzelina jest 
usuwana za pomocą gratowarki, a specjal-
na maszyna wykonuje ukosy przed spawa-
niem. Firma ma również prasy krawędzio-
we, z których największa ma nacisk 800 t 
oraz cztery wycinarki laserowe. Ich zaletą 
jest nie tylko dokładność, ale również sto-
sunkowo mała ilość ciepła wprowadzana 
do materiału podczas cięcia, co ograni-
cza do minimum zmiany jego struktury. 
Jeśli zachodzi taka konieczność, stalowe 
elementy są poddawane obróbce w ma-
szynie, która prostuje blachy i eliminuje 
naprężenia powstające po obróbce ter-
micznej. 

Tak starannie przygotowane kompo-
nenty ułatwiają pracownikom prawidło-
wy montaż naczepy. Odbywa się on na 
przeznaczonych do tego stanowiskach 
spawalniczych wg rysunków technicz-
nych przygotowanych w biurze konstruk-
cyjnym. Obecnie Demarko jest na etapie 
uruchamiania zrobotyzowanego stano-
wiska spawalniczego, które przyspieszy 
produkcję i przyczyni się do dalszego pod-
niesienia jakości. 

Naczepa przechodzi przez kabinę śru-
towniczą i lakierniczą, gdzie pokrywana 
jest podkładem, a następnie lakierem 
dwuskłdnikowym. Potem jest montaż 
końcowy. Naczepy Demarko są produko-
wane przy użyciu komponentów renomo-
wanych producentów, m.in.: Knorr-Brem-
se, Wabco, SAF, Gigant i Jost. Staranny 
montaż i wysokiej jakości wyposażenie 
korzystnie wpływają na trwałość pojazdu 

i prawidłowe działanie współpracujących 
elementów. 

Bezcenna wiedza
„Część naczep sprzedajemy pod własną 
marką, część jest wykonywana na zlece-
nie naszych partnerów, m.in. z Niemiec 
– mówi Mateusz Komarec. – Większość 
naczep wysyłamy na eksport, systema-
tycznie zwiększamy jednak swój udział 
w rynku polskim. Klienci cenią nasze na-
czepy za funkcjonalność, wygodę obsługi 
i niezawodność. Nasze pojazdy znakomi-
cie sprawdzają się w różnych zastosowa-
niach, także wówczas, gdy wymagany jest 
wysoki poziom specjalizacji”. 

W gamie naczep Demarko są zarówno 
modele wszechstronne, jak i wyspecjali-
zowane, tak różnorodne, jak różnorodne 
są ładunki ponadnormatywne. Firma pro-
dukuje naczepy od 2008 r. i zdobyła duże 
doświadczenie w segmencie pojazdów do 
„nadgabarytów”. 

„Naszym atutem jest program Custom 
Tailored Trailer. Wspólnie z klientem 
określamy, jakie ma potrzeby i propo-
nujemy rozwiązanie. Jesteśmy również 
w stanie opracować pojazdy dostosowane 
do warunków panujących w danym kraju 
oraz przepisów, które w nim obowiązują 
– mówi Mateusz Komarec. – Jakość naszej 
oferty jest wypadkową własnego działu 
badawczo-rozwojowego oraz własnego 
zaplecza produkcyjnego umożliwiające-
go samodzielną produkcję konstrukcji 
stalowej. Mamy duże grono klientów. 
Musimy dysponować szerokimi kompe-
tencjami, aby sprostać ich wymaganiom. 
Bezustannie zdobywamy wiedzę i do-
świadczenie, które przenosimy na gotowe 
produkty". 

Przykład indywidualizacji: naczepa ST z opcjonalną 
burtą aluminiową z przodu oraz najazdami 
rozkładanymi za pomocą siłowników hydraulicznych. 

Gotowy element po śrutowaniu. Demarko ma duże 
doświadczenie w obróbce metali, wspomagane przez 

nowoczesne urządzenia sterowane cyfrowo. 

Stanowisko do montażu końcowego.
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Naczepa wywrotka S.KI 
z aluminiową skrzy-
nią jest teraz dostępna 

z okładziną z tworzywa sztucz-
nego Okulen. Skorodowane 
i zużyte powierzchnie muldy 
sprawiają, że rozładunek zaj-
muje więcej czasu, jest bar-
dziej złożony i niebezpieczny, 
ponieważ materiał zsuwa się 
tylko przy dużym kącie prze-
chyłu. Okładzina zapewnia 
szybsze i dokładniejsze zsu-
wanie ładunku z powierzchni 
ładunkowej. Materiał sypki 
nie zatrzymuje się na muldzie, 
optymalizując rozładunek. 
Dzięki temu skrzynię można 
ustawić pod mniejszym ką-
tem, co ogranicza ryzyko prze-
chylania się naczepy podczas 
kiprowania z powodu nierów-
nomiernego rozładowania ma-
teriału sypkiego.

Projektując naczepę wy-
wrotkę S.KI z izolacją termicz-
ną inżynierowie skupili się na 
zmniejszeniu jej masy. Aby 
zapewnić możliwie najwięk-
szą ładowność, izolacja ter-
miczna zaokrąglonej stalowej 
muldy została ponownie zop-
tymalizowana. Zastosowano 
innowacyjny, lżejszy materiał 
izolacyjny, co pozwoliło obni-
żyć masę co najmniej o 310 kg, 
zapewniając jednocześnie so-
lidne i zoptymalizowane pod 
względem ładowności rozwią-
zanie transportowe.

Nowość to elektrycznie ste-
rowana plandeka, którą w ra-
mach opcji fabrycznej można 
zamówić razem z wywrotką 
M.KI. Takie rozwiązanie przy-

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  |  Zdjęcia: Schmitz-Cargobull  |

Coraz lżejsze, wydajniejsze 

i skomunikowane
Na tegorocznych targach Bauma Schmitz-Cargobull pokazał 

swoje naczepy wywrotki S.KI: z izolacją termiczną oraz nową 

okładziną z tworzywa sztucznego. Zabudowa wywrotka M.KI 

zyskała natomiast fabryczną, elektryczną plandekę. 

zamykana za pomocą zdalnego 
sterowania, z kabiny kierowcy 
lub z zewnątrz. Podczas otwie-
rania i zamykania plandeki 
kierowca nie musi już wspinać 
się na platformę roboczą, co po-
prawia bezpieczeństwo pracy.

Trzy miesiące 
bez spłaty
W ramach opcji Schmitz 
Cargobull oferuje wszystkie 
naczepy wywrotki z nowym 
systemem telematycznym Tra-
ilerConnect trzeciej generacji. 
Takie rozwiązanie zapewnia 
jeszcze większy komfort ob-
sługi, a dzięki funkcjom takim 
jak wskaźnik zużycia klocków 
hamulcowych czy nowy sys-
tem monitorowania ciśnienia 
w oponach, wywrotki mogą 
być optymalnie przygotowa-
ne, aby spełnić wysokie wy-
magania branży budowlanej.

Aplikacja S.KI control 
umożliwia zdalne sterowanie 
naczepą wywrotką i monito-
rowanie jej za pomocą telefo-
nu komórkowego lub tabletu 
(system operacyjny Android 
lub iOS). Aplikacja zwiększa 
bezpieczeństwo i wydajność 
podczas załadunku, ponieważ 
różnymi funkcjami można 
sterować z kabiny kierowcy. 
Kierowca oszczędza zarówno 
czas, jak i energię, a jednocze-
śnie otrzymuje wiarygodne 
dane dotyczące aktualnego 
stanu naczepy i ładunku.

Dzięki modułowemu syste-
mowi Schmitz Cargobull po-
szczególne elementy pojazdu, 
jego zabudowy i podwozia 
można tak połączyć, żeby na-
czepa była precyzyjnie zopty-
malizowana  do konkretnego 
zastosowania.

W ramach fi nansowania 
Schmitz Cargobull oferuje 
rozwiązanie szyte na miarę: 
kupując nową naczepę wy-
wrotkę S.KI, można wybrać 
opcję spłaty ratalnej z prze-
rwą w płatności, zawieszając 
płatność rat na trzy miesiące 
zimowe w każdym roku obo-
wiązywania umowy, niezależ-
nie od tego, czy fi rma trans-
portowa wykonuje transport 
w tym czasie, czy nie. 

W zaokrąglonej stalowej muldzie zastosowano innowacyjny, lżejszy 
materiał izolacyjny, co pozwoliło obniżyć masę co najmniej o 310 kg.

Okładzina z tworzywa sztucznego Okulen sprawia, że ładunek zsuwa 
się szybciej i dokładniej i można zastosować mniejszy kąt przechyłu muldy, 
co zmniejsza ryzyko przechylania się naczepy podczas kiprowania

Zamawiając wywrotkę M.KI można wybrać elektrycznie sterowaną 
plandekę, która jest montowana bezpośrednio w fabryce. Plandeką można 

sterować zdalnie z kabiny kierowcy lub z zewnątrz pojazdu. 

nosi wiele korzyści, zwłasz-
cza w przypadku częstych 
załadunków i rozładunków. 
Oprócz oszczędności czasu, 

elektryczna plandeka zapew-
nia większe bezpieczeństwo 
kierowcy. Plandeka może być 
łatwo i szybko otwierana lub 
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runków, takich jak wartość opóźnienia. 
Producenci mogą również homologować 
modele z wielorakimi prędkościami 
maksymalnymi. W praktyce, prędkość 
maksymalna serii T i N ciągników Valtra 
wynosi 43, 53 albo 57 km/h. Ponadto cała 
gama Valtry spełnia najnowsze wymogi 
zawarte w rozporządzeniu UE 167/2013 
odnośnie hamulców dostosowanych 
do wyższej prędkości jazdy, mas, dróg, 
dostępu do obsługi, eliminacji ostrych 
krawędzi, typu lusterek, naklejek ostrze-

gawczych oraz innych względów bezpie-
czeństwa. Do standardu należą złącza 
dla dwuobwodowego, pneumatycznego 
układu hamulcowego naczepy. Opcjo-
nalnie montuje się dla niej gniazdo ABS. 
W ramach opcji oferowany jest również 
hydrauliczny układ dla hamulców przy-
czepy. Gama opon obejmuje ogumienie 
umożliwiające bezpieczne poruszanie 
się z prędkością dochodzącą do 60 km/h, 
w tym opony Nokian TRI 2 do zastoso-
wań transportowych. 

|  Zdjęcia: Valtra  |

Valtra jest fi ńską marką. Razem 
z dawną fabryką silników Sisu 
należy obecnie do amerykań-

skiego koncernu AGCO. Produkuje cią-
gniki w czterech seriach: od najlżejszej 
A, poprzez N i T do ciężkiej i wyróż-
niającej się najwyższą mocą S. Insta-
luje w nich silniki 3-, 4- i 6-cylindrowe 
o mocy od 75 do 405 KM. 

Dopuszczenie ciągnika do jazdy z pręd-
kością maksymalną do 60 km/h jest uza-
leżnione od spełnienia określonych wa-

Ciągnik Valtra wyposażony 
w fabryczny ładowacz 
czołowy umożliwia opera-
torowi samodzielny załadunek 
i transport materiału. 

Nowe zadania
Możliwości wykorzystywania ciągników do różnorodnych prac znacznie poszerzyły Możliwości wykorzystywania ciągników do różnorodnych prac znacznie poszerzyły 
się po zwiększeniu ich dopuszczalnej prędkości na terenie Unii Europejskiej do 60 km/h.się po zwiększeniu ich dopuszczalnej prędkości na terenie Unii Europejskiej do 60 km/h.
Ciągniki Valtra mogą zaprezentować w tej sytuacji wszystkie swoje zalety.Ciągniki Valtra mogą zaprezentować w tej sytuacji wszystkie swoje zalety.
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Na dużą skalę
W nowoczesnych dużych gospodarstwach 
rolnych niezbędne są maszyny wygodne 
w obsłudze i komfortowe, umożliwiające 
zwiększenie wydajności prowadzonych 
prac. Szybki postęp w konstrukcji cią-
gników przyczynił się do rozpowszech-
nienia ich w innych branżach, w których 
spełniają funkcję uniwersalnych maszyn, 
łatwo adaptujących się do różnych zadań, 
także transportowych. Wyższa, dopusz-
czalna prędkość maksymalna jest ukło-
nem w stronę rozległych gospodarstw, 
gdzie maszyny pokonują duże odległości 
choćby po to, aby dostać się na pole. Jed-
nocześnie przyczynia się do zwiększenia 
użyteczności ciągników w pracach komu-
nalnych czy drogownictwie. 

Valtra ma bogate doświadczenie z ryn-
ków skandynawskich, gdzie maszyny 
zmagają się z ekstremalnymi warunkami 
pogodowymi i terenowymi, a użytkowni-
cy są bardzo wymagający. Ciągniki te są 
zatem nie tylko wytrzymałe, ale również 
ergonomiczne i umożliwiają operatorowi 
długą pracę bez zmęczenia. Poprzez sze-
roki wybór opcji dostosowują się do ocze-
kiwań użytkownika, także wówczas, gdy 
oczekiwania te zmieniają się sezonowo.

Dopasowane do zadań
Z tego punktu widzenia, poza mocą sil-
nika podstawowe znaczenie ma układ 
przeniesienia napędu i hydraulika. Val-
tra oferuje kilka kombinacji obu elemen-
tów. Po stronie przekładni w zależności 
od typu maszyny i jej wersji do wyboru 
jest: w serii A w pełni zsynchronizowa-
na przekładnia, w serii T i N w wersjach 
HiTech, Active i Versu – uniwersalna 
przekładnia PowerShift  z automatyczną 
zmianą przełożeń, programowaniem 
rewersu ułatwiającym zmianę kierun-
ku jazdy, automatyczną blokadą mecha-
nizmu różnicowego, hill-holdem oraz 
systemem ograniczania poślizgu kół 
podczas pracy (opcja w Versu), w serii T 
i N w wersji Direct – bezstopniowa CVT 
z czterema zakresami pracy, a w serii S 
– AVT z zakresem pracy A do zadań wy-
magających dużego uciągu i B do trans-
portu drogowego.

W wersji HiTech jest montowany 
otwarty układ hydrauliczny z zaworami 
mechanicznymi, Active ma układ hy-
drauliczny typu LS (Load Sensing, czy-
li z czujnikiem obciążenia) z osobnym 
zbiornikiem i zaworami mechaniczny-
mi, a Versu i Direct układ LS z osobnym 
zbiornikiem i elektrozaworami. Pompa 
hydrauliczna może mieć wydajność 115, 

Na życzenie w ciągnikach może być za-
montowany przedni TUZ (trzypunktowy 
układ zawieszenia) oraz przedni WOM 
(wał odbioru mocy). Dzięki temu w okre-
sie zimowym można łatwo przystosować 
maszynę do współpracy z akcesoriami do 
odśnieżania dróg. Przedni TUZ w odmia-
nie Valtra LH Link obraca się synchro-
nicznie ze skrętem kół. Można nim ste-
rować ręcznie lub automatycznie, opcja 
automatyczna jest szczególnie przydatna 
np. przy koszeniu.

Firma oferuje ponadto własny ładowacz 
czołowy, który nie ogranicza prześwitu, 
promienia skrętu kół i widoczności.

Ergonomia i komfort
Mały promień skrętu jest atutem ma-
szyn Valtra. Pneumatyczna amortyzacja 
przedniej osi Aires+ zwiększa komfort 
jazdy, który i tak jest wysoki z racji dopra-

z urządzeniami zamocowanymi za cią-
gnikiem. W kabinie mogą znaleźć się 
także dwa fotele. Poza wydajną klima-
tyzacją zapewniającą jednakową tem-
peraturę zarówno w dolnej, jak i górnej 
części kabiny, Valtra proponuje opcjonal-
nie ogrzewanie postojowe Eberspächer 
Hydronic II C. Może być ono sterowane 
telefonem i stanowić część pakietu zi-
mowego, obejmującego podgrzewanie 
przedniej i tylnej szyby, podgrzewane lu-
sterka i wycieraczkę przednią o zakresie 
pracy 270 stopni. W ramach wyposażenia 
dodatkowego w kabinie może znaleźć się 
obszerny, chłodzony schowek oraz wy-
sokiej klasy radioodtwarzacz CD ze złą-
czem Bluetooth i subwooferem.

Wybierając ciągniki Valtra, można sko-
rzystać z fabrycznego fi nansowania pod 
postacią pożyczki lub leasingu AGCO Fi-
nance. Maszyny mogą być objęte gwaran-
cją do 5 lat.  

160 lub 200 l/min. Z tyłu ciągnika może 
znaleźć się do 7 par sterowania hydrau-
liką zewnętrzną oraz Power Beyond. 
Ciągniki z elektrozaworami mają moduł 
wspomagania układu hydraulicznego, 
tzw. asystenta hydrauliki, który zapew-
nia automatyczne zwiększenie obrotów 
silnika podczas używania hydrauliki, 
gdy wzrasta zapotrzebowanie na olej, bez 
wpływu na prędkość jazdy.

Sterowanie przekładnią i hydrauliką 
ułatwia podłokietnik Valtra ARM, który 
jest proponowany jako opcja w wersjach 
HiTech i Active. W Versu i Direct seryjnie 
montowany jest rozbudowany podłokiet-
nik Valtra Smart Touch z wyświetlaczem.

cowanego zawieszenia kabiny, oferowa-
nego w dwóch wersjach. Oprócz nieskom-
plikowanego i trwałego mechanicznego 
zawieszenia z 5-stopniową regulacją moż-
na zamówić zawieszenie pneumatycznie 
AutoComfort, zapewniające najwyższy 
poziom wygody operatorowi. Odbiera 
ono nieprzerwanie, w każdej milisekun-
dzie informacje z czujników zawieszenia 
przedniej osi Aires+ i dopasowuje tłumie-
nie odpowiednio do częstotliwości drgań 
i nierówności napotkanych na polu lub 
na drodze.

Fotel operatora również może być za-
wieszony pneumatycznie. Standardo-
wo jest on obrotowy, ułatwiający pracę 

Wysoki komfort i duży wybór opcji sprawiają, że Valtra z łatwością przystosowuje się zarówno 
do prac w gospodarstwie rolnym, jak i w drogownictwie czy innych branżach. 

Cała gama Valtry spełnia najnowsze wymogi zawarte w rozporządzeniu UE 167/2013, 
m.in. odnośnie hamulców dostosowanych do wyższej prędkości jazdy. 
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Szwedzki koncern SSAB przoduje 
nie w ilości, ale jakości stali. Kon-
centruje wysiłek na rozwijaniu ta-

kich jej gatunków, które wyróżniają się 
wyjątkowymi własnościami, np. bardzo 
dużą wytrzymałością czy odpornością 
na ścieranie. Jednocześnie SSAB wspiera 
klientów swoją wiedzą i aktywnie uczest-
niczy w pracach projektowych, podpo-
wiadając do czego i jaki gatunek stali na-
daje się najlepiej. W ten sposób stymuluje 
zbyt wysoce specjalistycznego i nietanie-
go materiału, który przynosi jednak wy-
mierne korzyści w gotowych wyrobach. 
Dzięki stalom o wysokiej wytrzymałości 
komponenty pojazdów i maszyn mogą 
utrzymać lub polepszyć swoje parame-
try, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

masy. W dobie skrupulatnego liczenia 
zysku w każdej niemal branży, w tym 
transporcie, energetyce, kopalnictwie 
i rolnictwie niska masa przekłada się 
wprost na wzrost wydajności, a to tylko 
jeden, najbardziej przemawiający do wy-
obraźni przykład zastosowania nowocze-
snych stali o szczególnych cechach. SSAB 
już dziś ma w ofercie ponad 1,5 tys. ga-
tunków stali, a co roku prezentuje 10–15 
nowych. 

Gładko laserem
„Połączenie wysokowytrzymałych sta-
li SSAB, takich jak Strenx i Hardox oraz 
nowej prasy krawędziowej stwarza zu-
pełnie nowe możliwości projektowania 

lżejszych, mocniejszych i bardziej przy-
jaznych dla środowiska produktów. Dzię-
ki nowej, zgłoszonej do opatentowania 
technice formowania i systemowi kon-
trolnemu CNC, możemy zapewnić dużą 
precyzję detali w stabilnym procesie. 
Każda dostawa będzie dobrze dopasowa-
na, redukując czas montażu u naszych 
klientów” – mówi Tobias Svensson, dy-
rektor zarządzający SSAB Poland. 

Nowa prasa pozwala formować grub-
sze materiały o długości dochodzącej do 
12,2 m. Może zaginać materiał, tworząc 
krawędzie o małym promieniu, pozba-
wione pęknięć. Kompensowane są przy 
tym odkształcenia samej prasy. Wymia-
na narzędzi jest uproszczona, a możli-
wość odłączenia pompy, gdy układ hy-

Prasa 2000
W ostatnim kwartale 2018 r. w centrum serwisowym SSAB Shape 

w Obornikach uruchomiono prasę krawędziową o nacisku 

2000 ton. Jest jedną z nowych maszyn, które umożliwią zaoferowanie 

jeszcze szerszej gamy produktów. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: SSAB  |

Nowa, obornicka prasa o nacisku 
dochodzącym do 2000 t może 
wykonywać niesłychanie precyzyjne 
elementy z krawędziami o małym 
promieniu również ze stosunkowo 
grubych blach. 
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drauliczny nie pracuje, obniża zużycie 
energii nawet do 90%. 

Wraz z nową prasą w Obornikach zain-
stalowano stół do cięcia laserowego. Uzu-
pełnił stosowane już w zakładzie cięcie 
plazmowe i płomieniowe. Jest przydatny 
głównie do mniejszych elementów. Po-
zwala zachować małą tolerancję i pozo-
stawia krawędzie cięcia o wysokiej jako-
ści, często nie potrzebujące dodatkowej 
obróbki. Elastyczna głowica umożliwia 
sfazowanie krawędzi do spawania. 

„Maszyna do cięcia laserowego wypeł-
nia lukę na rynku związaną z cięciem 
większych, wysokiej jakości detali. Nasza 
maszyna z elastyczną głowicą 3D, moc-
nym źródłem lasera 6 kW oraz stołem 
o wymiarach 14×4,1 m idealnie odpowia-
da na to zapotrzebowanie” – mówi Tobias 
Svensson. 

Projekt albo pakiet
SSAB ma na całym świecie 21 centrów 
serwisowych, ale jak zaznacza Gregoire 
Parenty, dyrektor zarządzający i wice-
prezes: „Dla nas Polska jest kluczowa, 
zatrudniamy tu ponad 300 osób i nadal 
będziemy inwestować”. 

Podczas uroczystego pokazu nowej 
prasy 7 marca 2019 r. w Obornikach wyja-
śnił strategię działania fi rmy, która opie-
ra się na bliskiej współpracy z klientami, 
wręcz wyręczaniu ich w pracach kon-
strukcyjnych oraz produkcji komponen-
tów. Centra serwisowe mają tu najwięcej 
do powiedzenia, gdyż funkcjonują najbli-
żej klientów SSAB i znają lokalne uwa-
runkowania wpływające na oczekiwania 
stawiane końcowym wyrobom, powstają-
cym przy użyciu wysokogatunkowej sta-
li. Nazwa zakładu w Obornikach: SSAB 
Shape wskazuje na jego kompetencje nie 
tylko w konsultowaniu i projektowaniu, 
ale również wykonawstwie elementów 
stalowych. 

SSAB proponuje klientom kilka 
płaszczyzn zacieśniania współpracy. 
Oferuje wsparcie techniczne na miej-
scu, doradztwo eksperta w zakresie 
projektowania, formowania, łączenia 
i wydajności produkcji, specjalistyczne 
zarządzanie projektem: od koncepcji 
do projektu funkcjonalnego i rysunków 
produkcyjnych oraz wykonywanie pro-
totypów, części i zestawów, a także out-
sourcing produkcji. 

Powyższe działania skracają czas roz-
woju produktu i umożliwiają jego dosko-
nalenie pod kątem optymalnego doboru 
materiałów konstrukcyjnych i maksy-
malnego wykorzystania ich możliwości. 
Działając globalnie, SSAB łączy wiedzę 

z różnych regionów i branż, co skutku-
je nie tylko wywrotkami o wyższej ła-
downości czy komponentami maszyn 
o dłuższej trwałości, ale także… lepszy-
mi patelniami, co zaprezentowano kilka 
lat temu podczas corocznej ceremonii 
wręczania nagród SSAB Swedish Steel 
Prize w Sztokholmie. Nawiasem mówiąc, 
w 2018 roku nagrodę zdobyła włoska na-
czepa wywrotka Mantella, która zarów-
no skrzynię, jak i ramę ma wykonaną ze 
stali o wysokiej wytrzymałości. 

Wsparcie ze strony dostawcy stali jest 
cenne zwłaszcza dla mniejszych fi rm, 
które nie mogą sobie pozwolić ani na ry-
zykowne eksperymenty, ani na przedłu-

Tobias Svensson, 
dyrektor zarządzający SSAB Poland

„ 
Połączenie wysokowytrzy-

małych stali SSAB, takich jak 
Strenx i Hardox oraz nowej prasy 
krawędziowej stwarza zupełnie 
nowe możliwości projektowania 
lżejszych, mocniejszych i bar-
dziej przyjaznych dla środowiska 
produktów.”

żające się testy. Duże mogą skorzystać 
na skróceniu projektowania i przejęciu 
dojrzałego produktu (komponentu), 
który w dodatku może być dostarczany 
przez SSAB. Przy czym Gregoire Parenty 
wyraźnie mówi, że: „Jesteśmy jak IKEA. 
Możemy zapewnić komponenty, ale mon-
taż końcowy zawsze pozostaje w rękach 
klienta”. 

Materiał przyszłości
Jeśli nabywca tego chce, pakiety elemen-
tów stalowych będą do niego przychodzić 
niemal dosłownie tak, jak meble z IKEI, 
spakowane i uszeregowane, aby po zło-
żeniu tworzyły kompletną całość. SSAB 
dostarcza oczywiście instrukcję montażu 
oraz wsparcie techniczne. 

Tak bliska kooperacja: od projektu do 
wykonawstwa komponentów jest wy-
godna i centrum serwisowe w Oborni-
kach ma wszelkie warunki, aby być jej 
częścią. Niemniej pomoc specjalistów 
z SSAB udzielana w dowolnym, także 
podstawowym zakresie, może przy-
nieść interesujące rezultaty. Stal pozo-
staje jednym z najbardziej uniwersal-
nych materiałów, o bardzo pożądanych 
własnościach, które można w dużym za-
kresie kształtować i który można w ca-
łości odzyskać z myślą o ponownym 
wykorzystaniu. Jest więc materiałem 
poniekąd „proekologicznym”, a jeśli 
SSAB opanuje na dużą skalę nową meto-
dę wytopu przy użyciu wodoru w miej-
scu węgla redukującego tlenki żelaza, 
nic nie będzie stało na przeszkodzie 
w uznaniu stali za materiał „zrównowa-
żonej” przyszłości. 

Cięcie laserem umożliwia precyzyjne wykonywanie mniejszych 
elementów przy zachowaniu wysokiej jakości krawędzi. 
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Do końca 2020 r. posiadacze cię-
żarówek na gaz ziemny CNG 
oraz LNG, nie będą płacili 

opłat drogowych. Taką decyzję podjęły 
niemieckie władze, chcąc przekonać 
przewoźników do bardziej ekologicz-
nych pojazdów. Zwolnienie z opłat ma 
obowiązywać przez cały 2019 oraz 2020 
rok. Następnie, od 1 stycznia 2021 roku 
ciężarówki na gaz ziemny będą objęte 
opłatami w obniżonej wysokości. Złożą 
się na nie tylko dwa z trzech składni-
ków. Będzie to opłata za infrastrukturę 
oraz opłata za hałas, bez uwzględnie-
nia opłaty za emisję spalin.

Ile wyniosą oszczędności? W ciągu 
najbliższych dwóch lat będzie można 
zaoszczędzić średnio 19 centów na ki-
lometr. Wcześniej zwolnienie z opłat 

drogowych obwieszczono także dla 
ciężarówek z napędem elektrycznym. 
To jednak rzecz znacznie mniej inte-
resująca, jako że elektryczne pojazdy, 
mające zwykle 200 km zasięgu, i tak 
nie są częstymi gośćmi na autostra-

dach. Dla porównania, ciężarówki na 
LNG przejadą na jednym tankowaniu 
nawet 1500 km, więc można je wyko-
rzystywać także w transporcie mię-
dzynarodowym.

Od 20 do 90 litrów CNG
Jak wygląda sytuacja w zakresie moż-
liwości biznesowych dla instalacji do-
tryskowych STAG Diesel w kontekście 
informacji o zniżkach (zwolnieniach 
z podatku) dla aut zasilanych CNG/
LNG? Zdaniem Dariusza Jerzaka, wła-
ściciela fi rmy KDS TRUCK-CNG, która 
zajmuje się tego typu przeróbkami aut, 
kwota jaką można zaoszczędzić, jest 
równa z kwotą wydawaną miesięcz-
nie za Toll Collect. „Diesel + CNG jest 
zwolniony z opłat za Niemieckie drogi 
do końca 2020 roku. Mając własne auto 
czy też w leasingu, niezależnie od rocz-
nika, można zamontować instalację 
CNG, której koszt zwróci się w ciągu 
kilku miesięcy. Owszem można zaku-
pić pojazd zasilany tylko gazem, lecz 
po co wydawać tyle pieniędzy?” – pyta 
Dariusz Jerzak. Pobór gazu CNG włącza 
się przyciskiem i należy z niego skorzy-
stać szczególnie wtedy, gdy poruszamy 
się po niemieckich drogach. Gaz jest 
tylko dodatkiem do diesla, ale taka in-
stalacja spełnia niemieckie wymogi. 

Według właściciela KDS TRUCK-CNG, 
tak przerobione auto musi przejść prze-
gląd techniczny. „Kierowca podczas ewen-
tualnej kontroli pokazuje dowód rejestra-
cyjny, w który jest ′wbity gaz′. Warto dodać 
w tym miejscu, że po montażu pierwszą 
instytucją, do której trzeba się zgłosić, 
jest TDT, czyli Transportowy Dozór Tech-
niczny, w celu rejestracji butli. Następnie 
czeka nas wizyta w wydziale komunikacji, 
aby wpisać gaz w dowód, a na końcu auto 
zgłaszane jest do Toll Collect” – dodaje 
Dariusz Jerzak.

Od nowego roku w Niemczech zwolnione są z mautu, 

czyli myta pojazdy ekologiczne, zasilane gazem. 

W związku z tym na rynku pojawiło się znacznie większe 

zapotrzebowanie na zakładanie instalacji CNG do diesli. 

Ile można zaoszczędzić na takim pojeździe?

CNG, czyli jak 
nie płacić myta? 

|  Tekst: Piotr Myszkowski  |  Zdjęcia: Elpigaz, K. Dziewiecka  |

Schemat systemu 
zasilania Dual Fuel CNG Elpigaz
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ok. 1000–1200 euro miesięcznie za jeden 
pojazd. Przy takich kosztach, inwesty-
cja w instalację CNG zwraca się już po 
kilku miesiącach” – mówi właściciel 
KDS TRUCK-CNG.

Do 26 tys. 
oszczędności
Według Ewy Szumlak, dyrektor mar-
ketingu fi rmy Elpigaz, są trzy proste 
kroki do uzyskania zwolnienia z opłat. 
Montaż instalacji Dual Fuel CNG 
Elpigaz, która posiada homologację, 
następnie uzyskanie w wydziale ko-
munikacji wpisu do dowodu rejestra-
cyjnego pojazdu i na koniec złożenie 
wniosku do Toll Collect. Wprowadzone 
od 1 stycznia 2019 r. zmiany obejmują 
wszystkie pojazdy o dmc powyżej 7,5 t.
Wzrost opłat względem ubiegłego roku, 
wynosi ok. 30-40%. Dodatkowo zwięk-
szona została liczba dróg objętych opła-
tą. Elpigaz zaprezentował wyliczenia, 
z których wynika, że przy założeniu, 
że pojazd przejeżdża miesięcznie ok. 
7 tys. km na terenie Niemiec, przy staw-
ce myta 0,19 euro za 1 km, miesięcznie 
przewoźnik zapłaci 1330 euro, rocznie ok. 
15 900 euro tylko za jeden pojazd, zaś do 
końca 2020 roku można na jednym pojeź-
dzie zaoszczędzić nawet 26 tys. euro. Na 
stronie fi rmy Elpigaz znajduje się kalkula-
tor prognozowanych oszczędności, gdzie 
każdy przedsiębiorca na podstawie faktur 
z Collect może obliczyć, ile zyska dzięki 
adaptacji swoich pojazdów na zasilanie 
dwupaliwowe: olej napędowy i sprężony 
gaz ziemny, korzystając ze 100% zniżki na 
opłaty drogowe na terenie Niemiec.

Montowane układy są według ich pro-
ducentów bezpieczne dla samochodu, 
gdyż sprawdzane przez wspomniany 
wyżej nadzór. Usługa objęta jest także 
ubezpieczeniem. Jedyne co trzeba zro-
bić, to znaleźć fi rmę, która dysponuje 
odpowiednią homologacją na adaptację 
diesli na CNG i dokonuje takich przeró-
bek oraz przyprowadzić auto, a jej spe-
cjaliści zajmą się resztą, łącznie z do-
kumentacją. Butle, które montuje KDS 
TRUCK-CNG są różnej wielkości, przy 
czym najmniejsze mają 22 litry pojemno-
ści, a największe aż 90. Butle montowane 
są pojedynczo bądź podwójnie. 22-litro-
we montowane są w ramie pojazdu, zaś 
większe umieszczane są w miejscu ma-
łego zbiornika paliwa. Tankowanie gazu 
do największego zbiornika zajmuje zale-
dwie ok. 10 minut. Auta z CNG są bardzo 
popularne w Niemczech. Pojazdy cięża-
rowe można tam zatankować sprężonym 
gazem ziemnym na 200 stacjach. 

Cena usługi zależna jest przede 
wszystkim od potrzeb klienta, takich jak
wielkość butli czy liczba aut. „Firma 
transportowa za przejazd po niemiec-
kich drogach, płaci myto w wysokości 

Energia wyzwalana podczas spalania 
paliw zmieniana jest na pracę silnika, 

a pozostałe spaliny wydalane są do układu 
wydechowego.

W instalacji dwupaliwowej gaz podawany 
jest przez wtryskiwacze gazu do kolektora 
ssącego, gdzie miesza się z powietrzem 
zasysanym do komory spalania silnika.

Wystarczy odrobina
Z nową ustawą zmieniającą wysokość 
i sposób liczenia myta niemiecki usta-
wodawca ustanowił również, jakie 
pojazdy i o jakim napędzie zostają do 
31 grudnia 2020 r. zupełnie zwolnione 
z konieczności opłacania myta, a od 
1 stycznia 2021 będą musiały opłacać 
wyłącznie jego cześć dotyczącą opła-
ty za korzystanie z infrastruktury. Do 
kręgu pojazdów zwolnionych z opłaty 
należą pojazdy elektryczne, z napędem 
CNG (sprężony gaz ziemny) lub LNG 
(skroplony gaz ziemny) oraz z napędem 
dwupaliwowym: diesel i LNG lub diesel 
i CNG. Szczególnie ten ostatni model za-
silania dwupaliwowego warty jest uwa-
gi i zainteresowania każdego przewoź-
nika, gdyż aktualnie większość modeli 
ciągników siodłowych korzystających  
wyłącznie z napędu diesla może być ad-
optowana do zasilania dwupaliwowego 
diesel i CNG poprzez montaż systemu 
zasilania dual fuel CNG bez ingerencji 
w silnik. Bardzo istotną uwagą i wska-
zówką jest to, że niemiecki ustawodaw-
ca nie doprecyzował, jak technologia 
zasilania dual fuel ma konkretnie wy-
glądać i przede wszystkim nie zdefi -
niował, w jakiej proporcji muszą być 
spalane oba typy paliwa. W związku 
z tym można przyjąć, że proporcja ta 
może wypaść na korzyść spalania die-
sla i mimo to dany pojazd nie jest zobli-
gowany do płacenia myta.

Myto do zwrotu
Pojazd z taką instalacją może jeździć 
tylko na dieslu, osiągając pełną moc lub 
w systemie dual fuel przy jednoczesnym 
podaniu dwóch paliw: oleju napędo-
wego i gazu. Rodzaj systemu zasilania 
wybiera się przy pomocy przełącznika 
z miejsca kierowcy podczas pracy. 

Wniosek i wskazówki dotyczące zwro-
tu myta są umieszczone na stronie inter-
netowej BAG, www.bag.bund.de, w ob-
szarze „service”/ formularze.

Wprowadzone zmiany w wysokości 
i sposobie liczenia myta niekoniecznie 
dają niestety zachętę do tego, aby wy-
mieniać fl otę na wyposażoną w silniki 
najnowszej generacji, spełniające nor-
my emisji Euro 6. Każdy, kto chce na 
mycie zaoszczędzić, powinien przemy-
śleć, czy nie skorzystać z nowej furtki 
i nie przerobić silników na spalanie 
dwupaliwowe. Wiele modeli ciągników 
jest technicznie do tego przystosowana. 
Adaptacja trwa od 2 do 4 dni, co sprawia, 
że można szybko skorzystać z ulgi. 

W kabinie zamonto-
wany jest przełącznik, 
za pomocą którego 
można zmienić rodzaj 
systemu zasilania 
z oleju napędowego 
na dwupaliwowe: 
ON + CNG.
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|  Zdjęcia: Expo Silesia  |

Podczas targów odbyły się dwie 
premiery nowych pojazdów, któ-
re wejdą na rynek w tym roku. 

Rafako pokazało mały autobus z baterią 
Rafako E-Bus. To całkowicie polski pro-
jekt, powstały w trosce o czystość powie-
trza i redukcję hałasu. Firma MMI nato-
miast zaprezentowała Autobus Urby CNG, 
czyli nową odsłonę znanego i lubianego 
autobusu klasy MINI.

Sporo nowości
Targom towarzyszyła konferencja pt. 
„Transport Niskoemisyjny w Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii – infrastruktu-
ra na rzecz elektromobilności ” oraz debata 
„Gazomobilność – alternatywne spojrze-
nie na transport niskoemisyjny”. Oba 
wydarzenia zostały zorganizowane pod 
Patronatem Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii oraz Izby Gospodarczej Komu-
nikacji Miejskiej. Głównym celem konfe-
rencji było zaprezentowanie i omówienie 
planów rozwoju transportu niskoemisyj-
nego na terenie Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, budowy infrastruktury 
niezbędnej do wprowadzenia i rozwoju 
elektromobilności, rozwoju rynku bate-
rii oraz nowych technologii stosowanych 
przez producentów autobusów. Zwieńcze-
niem tego wydarzenua była debata „Gazo-
mobilność – alternatywne spojrzenie na 
transport niskoemisyjny” mająca na celu 
promocję paliw alternatywnych, w tym 

Już za nami
Po raz 11. w Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się 

targi poświęcone tematyce transportu publicznego 

SilesiaKOMUNIKACJA. Tematem przewodnim tegorocznej 

edycji była elektromobilność i gazomobilność 

w transporcie pasażerskim. W targach wzięło udział 

ponad 80 firm, a przez dwa dni wystawę odwiedziło 

blisko 1600 osób. 

m.in. gazu i korzyści wynikających z ich 
stosowania w transporcie publicznym. 

Do dyskusji zaproszeni zostali uznani 
eksperci z zakresu transportu publicznego 
reprezentujący administrację samorządo-
wą, przedsiębiorstwa komunikacji miej-
skiej, a także czołowi producenci autobu-
sów i dostawcy infrastruktury.

W ramach wystawy zaprezentowanych 
zostało kilkanaście autobusów niskoemi-
syjnych, w tym m.in. pojazdy elektrycz-
ne, gazowe i hybrydowe. Na stoisku fi rmy 
Solaris został pokazany Urbino 12 hybrid 
w nowym designie. MAN zaprezentował 
z kolei autobus miejski MAN Lion’s City 
nowej generacji, którego seryjna produk-
cja ruszy w październiku bieżącego roku 
w Starachowicach. Firma spod znaku lwa 
zaprezentowała również nowego MAN 
TGE City 6.180, a także samochód dostaw-
czy MAN eTGE 3.140 z napędem elektrycz-
nym w wersji furgon. 

Na targach pojawiła się też fi rma VBI, 
dystrybutor marki ISUZU, która pokazała 
model Novocity Life. Natomiast ProAuto 
zaprezentowało turystyczną zabudowę au-
tobusową w konfi guracji 22+1+1, wykona-
ną na nowym modelu Mercedesa Sprintera 
519 CDI. Mercus pokazał w tym roku dwa 
podmiejskie autobusy. Automet przywiózł 
do Sosnowca klasę MiniCity na zabudowie 
Sprintera. 

EVOBUS zorganizował przejazdy te-
stowe najnowszym modelem autobusu 
eCitaro, który już ruszył w trasę po pol-

skich miastach. Nie zabrakło również 
przedstawicieli innych branż. Firma 
MEDCOM, BMZ czy Drabpol pokazały 
swoje produkty wspierające elektromo-
bilność. Pixel, SiMS, SE-MA i YAHAM 
przedstawiły nowe modele wyświetlaczy 
przystankowych oraz autobusowych, z ko-
lei Damiro zaprezentowało najnowsze mo-
dele siedzeń, a PlanBus oprogramowanie 
IT wspierające przedsiębiorstwa komuni-
kacji miejskiej.

Na targach można było też spotkać fi r-
my, które sprzedają swoje produkty do 
warsztatów w zajezdniach. Normfest poka-
zał gamę profesjonalnych narzędzi, fi rma 
Alupart najnowsze alufelgi do autobusów, 
a fi rma Ekologiczneauto.pl zaprezentowa-
ła produkty, dzięki którym autobusy i busy 
mogą być bardziej ekologiczne.

 

Spotkania branżowe
Równolegle miały miejsce Targi Transpor-
tu i Spedycji TRANSPORTEX – wydarzenie, 
które dało możliwość spotkania właścicie-
li fi rm transportowych, przewoźników, 
spedytorów oraz menedżerów transportu 
drogowego z fi rm logistycznych, produk-
cyjnych i dystrybucyjnych. 

Targom TRANSPORTEX towarzyszyła 
konferencja pt. „Zmiany w Transporcie 
– 2019”, zorganizowana we współpracy 
z Kancelarią Transportową KOBEN. Pod-
czas konferencji można było poznać aktu-
alne zmiany w prawie transportowym do-
tyczące transportu drogowego w szerokim 
tego słowa znaczeniu, a także podyskuto-
wać z uczestnikami i prelegentami. Służby 
kontrolne odpowiadały na nurtujące py-
tania. Przy stoiskach eksperckich można 
było uzyskać bezpłatne porady od specja-
listów, praktyków, którzy pomagali w pro-
blematycznych kwestiach związanych 
z transportem drogowym i prowadzeniem 
fi rmy transportowej czy spedycyjnej.

Odbyła się też Konferencja Polskiej Unii 
Transportu, na której zostały poruszone 
tematy najnowszych przepisów i zwią-
zanych z nimi zagrożeń dla kierowców 
oraz właścicieli i zarządzających fi rmami 
transportowymi. Konferencji towarzy-
szyła strefa bezpośrednich korzyści dla 
przedsiębiorców zorganizowana dzięki 
współpracy z Polską Unią Transportu. 
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Oczywiście z tej okazji powstała 
limitowana edycja pojazdów cię-
żarowych: Berliet oraz Renault 

Trucks Adventure 2018. Na ten rok 
Renault Trucks przygotowało też specjal-
ny model gamy T, w którym zastosowa-
no najnowsze technologie podnoszące 
wydajność paliwową. Jego ekonomikę 
dodatkowo można wzmocnić poprzez 
pakiet Fuel Eco+. Samochody wyróżniają 
się nie tylko zmianami technicznymi, ale 
również wyglądem. Propozycja Renault 
to nadwozie w kolorze lazurowym z po-
marańczowym obramowaniem grila. 

Właśnie takie pojazdy są wykorzysty-
wane podczas trwającego konkursu Opti-
fuel Challenge 2019. Tegoroczna, 9. edy-
cja odbywa się w 10 lokalizacjach w całej 
Polsce. Krajowy fi nał zapowiadany jest 
na 20 września. Zwycięzca będzie mógł 

zawalczyć na arenie międzynarodowej 
o ciągnik siodłowy Renault T-High.

Konieczne zmiany
Zmiany, które zaszły w silnikach pojaz-
dów Renault Trucks podyktowane są 
nowymi przepisami dotyczącymi norm 
emisji spalin. Od 1 września 2019 r. za-
czyna obowiązywać norma Euro 6d. 
Wprowadzone w niej korekty nie sku-
piają się na wartości emisji, a na warun-
kach pomiaru – będą one teraz bardziej 
rygorystyczne. Pomiar będzie dokony-
wany maksymalnie po 15 min. od mo-
mentu uruchomienia silnika lub po 
osiągnięciu temperatury 70°C i z więk-
szym obciążeniem – 10-100% (do tej pory 
było to 20 min. i 50-60%). Emisja cząstek 
stałych mierzona ma być podczas testu 

drogowego w trzech przedziałach pręd-
kości: miejskim (do 50 km/h), podmiej-
skim (50-75 km/h) oraz autostradowym 
(powyżej 75 km/h), tym samym ogra-
niczono możliwości, w których emisja 
może nie spełniać normy. 

W odpowiedzi w silnikach Renault 
Trucks nastąpiła optymalizacja od stro-
ny mechanicznej, wprowadzono zmiany 
w układzie oczyszczania spalin, mające 
na celu ograniczenie zużycia paliwa, 
które w naturalny sposób zmniejsza też 
emisję szkodliwych substancji. W silni-
ku 11-litrowym zastosowano nowy ma-
teriał gniazd zaworowych, odporny na 
zasiarczenie. Zmiany wprowadzono też 
w systemie wtrysku: zastąpiono zawór 
regulacji ciśnienia regulacją elektronicz-
ną. Zmienił się odpowietrznik w skrzyni 
korbowej i nastąpiły zmiany w opro-

Powiew świeżości
W tym roku Renault Trucks świętuje dwa jubileusze. Dokładnie 125 lat temu 

Berliet zbudował swój pierwszy silnik, a 100 lat później rozpoczęło działalność 

Renault Trucks Polska.

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  |  Zdjęcia: Renault Trucks, K. Dziewicka  |

Renault Trucks T model 2019. 
Najbardziej efektowne zmiany 
widać na zewnątrz, najbardziej 
efektywne skrywają się w środku. 
Jeżeli dodamy pakiet Fuel+ 
i spojlery, możemy uzyskać nawet 
o 8% niższe spalanie.
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fi gurowanego pod kątem oszczędności 
paliwa. Taki zestaw zawiera funkcję 
automatycznego hamowania na zjaz-
dach podczas jazdy na tempomacie, Soft  
Cruise – czyli miękki tempomat zmniej-
szający prędkość na podjazdach, Exten-
ded Optiroll wydłużający fazy toczenia 
się na wolnym kole oraz ogranicznik 
przyspieszenia na tempomacie, który 
umożliwia ekonomiczne rozpędzanie. 
Algorytm pokonywania wzniesień na 
tempomacie uniemożliwia jazdę na ob-
rotach znajdujących się poniżej zielo-
nego pola. Oszczędności, jakie można 
mieć dzięki skorzystaniu z adaptacyjne-
go tempomatu w porównaniu z klasycz-
nym, mogą sięgać do 3% zużycia paliwa. 

Poprawiony system Optivision Map 
Based, czyli tempomat topografi czny, 
pozwala zaoszczędzić w porównaniu 
z poprzednią wersją kolejny 1% pali-
wa. Aktualnie system pokrywa swoim 

zasięgiem praktycznie wszystkie trasy 
(ok. 99%), więc jego wydajność znacznie 
wzrosła. Poprzez modyfi kację oprogra-
mowania silnika i skrzyń biegów oraz 
kalibrację Optivision pod kątem więk-
szych oszczędności paliwa, skuteczniej 
utrzymywany jest teraz najwyższy bieg. 
Energia kinetyczna niezbędna do moż-
liwie oszczędnego pokonywania wznie-
sień jest precyzyjniej kalkulowana, dzię-
ki czemu działanie systemu praktycznie 
nie ma wpływu na średnią prędkość 
jazdy. System korzysta teraz z mapy topo-
grafi cznej częściowo wgranej do pamięci 
komputera pokładowego, a w przypadku 
braku danych ściąga informacje z chmu-
ry, w poprzedniej wersji każdorazowo 
łączył się on-line. Dzięki temu może dzia-
łać sprawniej i bardziej wydajnie. Jeżeli 
nie ma danych w chmurze, system prze-
chodzi w tryb zapisywania nowej drogi, 
która dzięki temu będzie dostępna już dla 
następnego pojazdu. 

Optivision współdziała z adaptacyj-
nym tempomatem ACC, ale wspomaga 
jazdę również w pojeździe, który nie po-
rusza się na tempomacie. 

Pakiet Fuel Eco+ oprócz Eco Cruise Co-
trol z Optiroll i Optivision zawiera: auto-
matyczne wyłączanie silnika po 5 min., 
zablokowany tryb Power, rozłączalną 
sprężarkę powietrza, pompę wspomaga-
nia układu kierowniczego o zmiennym 
wydatku i bramkę telematyczną 3G. 

Automatyczne wyłączenie silnika 
następuje po 5 minutach po spełnieniu 
kilku warunków: musi być włączony ha-
mulec postojowy, robocza temperatura 
cieczy chłodzącej oraz wyłączona przy-
stawka odbioru mocy. Jest to o tyle waż-
na funkcja, że silnik na biegu jałowym 
zużywa co najmniej 1,5 l paliwa w ciągu 
godziny. W większości krajów europej-
skich silnik na biegu jałowym nie może 
pozostawać włączony dłużej niż przez 
minutę. Dzięki tej funkcji można zaosz-
czędzić ok. 0,2% paliwa.

Zablokowany tryb Power uniemożli-
wia przejście skrzyni biegów w program 
trybu mocy, który może skutkować 
wyjściem poza zakres zielonego pola 
w zakresie obrotów silnika oraz bloku-
je redukcje biegu (kick-down). Wariant 
z wyłączonym trybem Power, nie zmie-
nia charakterystyki zmiany biegów. 
Strategia zostaje taka sama, ukierun-
kowana na oszczędności paliwa, bez 
względu na położenie pedału przyspie-
szenia. Dzięki tej funkcji można uzy-
skać większe oszczędności wynikające 
z optymalnych obrotów silnika. Zwięk-
sza się również trwałość i żywotność 
układu paliwowego. W przypadku kie-

i gniazdach, w DPF-ie zastąpiono miedź 
wanadem, co spowodowało, że tempe-
ratura wypalania fi ltra, czyli fazy rege-
neracji jest niższa, a to umożliwiło rezy-
gnację z siódmego wtryskiwacza, który 
podwyższał temperaturę w fazie aktyw-
nej regeneracji w silnikach o mocy 480 
i 520 KM. Pozostałe elementy zostały po-
dobnie przeprojektowane jak w mniej-
szej jednostce. Pojawił się też nowy pier-
ścień olejowy i nowy olej – VDS5, czyli 
w pełni syntetyczny 5-W30, nowy wałek 
rozrządu, łożyska, fi ltry, obudowa fi l-
trów i miska olejowa (o 4 l pojemniejsza). 
To wszystko ma obniżyć zużycie paliwa 
o 1,5%, z czego 0,5% to wpływ zmian 
w układzie smarowania.

Do 6% oszczędności
Wprowadzono również zmiany w tem-
pomacie Eco Cruise Control, które mają 

gramowaniu. W związku ze zwiększo-
ną liczbą faz pracy na niskich obrotach 
(w ramach ekonomiki paliwowej), czy 
skróceniem z 20 do 15 min. „zimne-
go startu” zastosowano zupełnie nowe 
oprogramowanie, co również wymagało 
zwiększenia pamięci (z 4 na 8 GB) kompu-
tera silnikowego. Nowy DPF ma węższe 
kanaliki, co wynika z wprowadzonych 
zmian w normach, dla użytkownika nie 
ma większego znaczenia oprócz korzyści 
w postaci niższego zużycia paliwa. W su-
mie udało się zaoszczędzić do 1% paliwa.

W silniku 13-litrowym oczekiwane są 
nieco większe oszczędności niż w 11-li-
trowym, więc i zmian wprowadzono 
więcej. Oprócz tych w systemie wtrysku 

przyczynić się do redukcji spalania 
o 1%. Zmodyfi kowano parametry we 
wszystkich modelach, wprowadzając 
trzy tryby Eco z różnymi zakresami 
pracy: 1 (–10, +5 km/h), 2 (–5, +5 km/h) 
i 3 (0, +2 km/h). Oczywiście z punktu wi-
dzenia ekonomiki pojazdu, najbardziej 
korzystny jest tryb pierwszy. Pozwala on 
w pełni wykorzystać energię kinetyczną 
podczas pokonywania wzniesień, co za-
pobiega niepotrzebnym redukcjom bie-
gu i wchodzenia silnika na wyższe obro-
ty. Zmieniono również oprogramowanie 
skrzyni biegów, która ma teraz wolniej 
reagować na spadek prędkości pojazdu. 

Eco Cruise Control z Optiroll to obo-
wiązkowe wyposażenie pojazdu skon-

Gama D również dorównała do normy emisji Euro 6d. Wprowadzono w tych pojazdach 
regulowany ogranicznik prędkości, tempomat adaptacyjny oraz nowy spojler kabinowy. 
Zmiany mają spowodować do 7% oszczędności. Pojazdy są dostosowane do biopaliwa 
i dostępne w wersji na sprężony gaz ziemny.
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Obecnie Renault Trucks przygotowuje się do wprowadzenia na rynek gamy pojazdów elektrycznych. 
Do dyspozycji będzie Master, gama D i D Wide. Ich zasięg waha się od 120 do 300 km. 

ROADPAD+, w którego skład wchodzi 
radio DAB (z odbiorem stacji cyfrowych) 
i kolorowy ekran dotykowy. Możliwe jest 
również podłączenie dwóch telefonów 
komórkowych równolegle za pomocą 
Bluetootha, są gniazda USB, AUX oraz 
wifi . Na ekranie można obserwować 
obraz z 4 kamer, np. kamery cofania, 
2 pokrywających martwe pole po bo-
kach oraz z nad szyby przedniej. W opcji 
można zamówić nawigację dostarczaną 
przez TomTom dostosowaną do pojaz-
dów ciężarowych uzupełnioną o lokali-

żyska oraz pierścień olejowy. Zastoso-
wano też nową pompę oleju i chłodnicę 
oleju z termostatem oraz nową pompę 
wody. W większym silniku mamy nową 
pompę olejową, pierścienie olejowe, wał 
korbowy i łożyska. W związku z tymi 
modyfi kacjami i wynikającą z nich 
zmianą temperatury pracy, zmieniło 
się również oprogramowanie. Zamonto-
wano więc nowy termostat i chłodnicę, 
zoptymalizowano układ smarowania 
i zastosowano pompę wody o mniej-
szym przepływie (w DTi5). Modyfi kacje 

W tym roku premierę ma mieć również 
gama pojazdów elektrycznych Z.E. Obec-
nie przygotowywana jest oferta handlo-
wa i zaplecze techniczne do obsługi tych 
pojazdów. Sprzedaż w Polsce ma ruszyć 
w przyszłym roku. Wśród oferowanych 
pojazdów najmniejszy będzie Master Z.E 
w 6 wersjach, z 3 długościami i 2 wyso-
kościami o dmc 3,1 t. Jego realny zasięg 
ma dochodzić do 120 km. Większy D Z.E. 
o dmc 16 t może przejechać na jednym ła-
dowaniu do 300 km, a D Wide Z.E. o dmc 
26 t – do 200 km. 

rowców, którzy lubią często gwałtownie 
przyspieszać, zysk może sięgać nawet 
kilku procent. 

Pompa wspomagania układu kierow-
niczego o zmiennym wydatku to kolejne 
0,2%. Podczas jazdy na wprost pompa 
zmniejsza przepływ płynu hydraulicz-
nego (mniejsze zapotrzebowanie na 
wspomaganie), co sprzyja obniżeniu 
strat mocy potrzebnej do napędu osprzę-
tu silnika. 

Renault Trucks szacuje, że pakiet Fuel 
Eco+ to o 6% niższe spalanie. Jeżeli do-
damy do tego spojlery, oszczędności 
mogą sięgnąć 8%.

Obecnie w ofercie Renault Trucks 
w gamie T są dostępne dwie skrzynie 
biegów z biegiem pełzającym. Mają one 
zastosowanie w transporcie ponadnor-
matywnym oraz w pojazdach specjal-
nych, gdzie wymagana jest płynna niska 
prędkość jazdy (równocześnie zachowa-
na ekonomiczna prędkość obrotowa przy 
90 km/h). Biegi pełzające mają krótsze 
przełożenia, więc prędkości na pierw-
szym biegu mogą wynosić 1,7÷1,9km/h, 
dzięki czemu można łatwo ruszyć z du-
żym obciążeniem i utrzymać tę prędkość. 

W środku pojawiła się nowa okładzi-
na i tapicerka oraz elementy ozdobne. 
Dostępny jest system multimedialny 

zację serwisów z bezpłatną aktualizacją 
danych do 2026 r. 

Od niedawna w pojazdach Renault 
Trucks oferowany jest również hamulec 
awaryjny, który załącza się automatycz-
nie, gdy pojazd toczy się z prędkością 
powyżej 3 km/h, a drzwi kierowcy są 
otwarte. Jego załączenie poprzedza sy-
gnał dźwiękowy.

Tańsze dostawy
W mniejszych pojazdach gamy D i D 
Wide, o dmc od 7,5 do 26 t również nastą-
piły zmiany w silnikach i układzie wyde-
chowym. Dostosowano silniki do normy 
emisji Euro 6d, wprowadzono regulo-
wany ogranicznik prędkości, tempomat 
adaptacyjny (różni się od zastosowane-
go w pojazdach dalekobieżnych tym, że 
działa od 15 km/h) oraz nowy spojler 
nadkabinowy. Jak zapewnia Renault, te 
wszystkie zmiany pozwalają zaoszczę-
dzić do 7% paliwa. W przypadku sytemu 
oczyszczania spalin w silnikach 5- i 8-li-
trowych zastosowano nową kalibrację 
układu wydechowego, nowy fi ltr cząstek 
stałych, zmieniono powłokę SCR, zasto-
sowano nowy czujnik jakości AdBlue 
i nowe sterowanie silnikiem. W silniku 
5-litrowym zmieniono wał korbowy i ło-

zaowocowały spadkiem zużycia paliwa 
nawet o 1,5%.

Poprawiony kształt spoilera dachowe-
go to kolejne oszczędności. Jak zapewnia-
ją przedstawiciele Renault Trucks – do 
5% na zużyciu paliwa. 12 pozycji zapew-
nia idealne dostosowanie do każdej zabu-
dowy, pozwala na regulację w zakresie 
260 mm. Dodatkowe korzyści dają zmie-
nione owiewki boczne. 

Ecoprojekty
Renault Trucks cały czas pracuje nad 
zwiększeniem wydajności pojazdów 
i prowadzi dwa projekty badawcze. 
Optifuel Lab 3 ma na celu skonstruowa-
nie całego zestawu drogowego (ciągnik 
z naczepą) o niższej emisji CO

2
, który 

będzie w stanie zaoszczędzić do 13% 
paliwa (patrz str. 50) w ruchu długody-
stansowym. Podobny projekt dotyczy 
pojazdów dystrybucyjnych – Urban 
Lab 2.

Rozwijany jest również napęd gazo-
wy. Obecnie z napędem CNG oferowane 
są cztery modele gamy D Wide o różnej 
konfi guracji osi (4×2, 6×2), z trzema ka-
binami, z automatyczną skrzynią bie-
gów Allison i silnikiem 9-litrowym Cum-
mins o mocy 320 KM.
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Telepass chce wykorzystać istniejącą 
technologię pobierania opłat oraz 
zapewnić przewoźnikom drogo-

wym nowoczesny system telematyczny do 
zarządzania fl otą i monitorowania pojaz-
dów w czasie rzeczywistym. Wszystko to 
ma się odbywać za pomocą jednego urzą-
dzenia.

Flota pod kontrolą
KMaster umożliwia pozycjonowanie po-
jazdów i zarządzanie nimi, optymalizując 
w ten sposób koszty i zużycie paliwa. Sys-
tem przeprowadza również ocenę zgodno-
ści z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
czasu jazdy i odpoczynku kierowców. 
Wspomniane czynniki mają kluczowe zna-
czenie dla fi rm transportowych, które chcą 
być konkurencyjne i efektywne, zachowu-
jąc jednocześnie wysoki standard usług.

KMaster może działać na urządzeniach 
SAT Telepass używanych do rozliczania 
opłat drogowych. Dostęp do platformy jest 
możliwy w dowolnym momencie za po-
średnictwem komputera lub telefonu (do-
stępna jest aplikacja w systemie Android
lub IoS). Platformę można dowolnie mo-
dyfi kować, dostosowując do potrzeb fi rm, 
zarówno pod kątem układu grafi cznego, 
jak i raportowania. Może ona również 
współpracować z innymi systemami do 
zarządzania, z których korzysta przedsię-
biorstwo transportowe.

System jest dostępny w dwóch wersjach. 
Wersja „Business” obejmuje wszystkie 
funkcje zarządzania fl otą, tzn.: lokalizację 
całej fl oty, śledzenie tras poszczególnych 
pojazdów, zarządzanie podróżami, ko-
munikację z kierowcami, prognozowanie 
opłat drogowych i kosztów paliwa. Ta sama 
mapa pokazuje miejsce pobytu pojazdów, 

trasy, którymi podążają i warunki dro-
gowe. KMaster umożliwia budżetowanie 
kosztów podróży, wyświetlanie tras na ma-
pie i obliczanie całkowitego kosztu prze-
jazdu za pomocą algorytmów typowych 
dla pojazdów ciężarowych. Uwzględnia 
również czas potrzebny na pokonanie tra-
sy, zużycie paliwa i opłaty drogowe w całej 
Europie.

Natomiast wersja „Connected” oprócz 
wszystkich funkcji zawartych w pa-
kiecie „Business”, dodatkowo łączy się 
bezpośrednio z magistralą CAN i tacho-
grafem, co umożliwia monitorowanie 
poziomu paliwa i analizę w czasie rze-
czywistym czasu jazdy i wypoczynku 
zgodnie z przepisami kraju, w którym 
pojazd aktualnie się znajduje. Ta wersja 
pozwala również na dokładne wylicze-
nie wydatków związanych z naruszenia-
mi, o ile takie wystąpią.

Telepass rozszerza
działalność
Telepass, wiodąca firma w zakresie 

systemów opłat za przejazdy drogowe, 

chce odgrywać główną rolę na rynku 

telematycznym. Ma jej w tym pomóc 

KMaster – nowa, innowacyjna platforma 

do zarządzania flotą.

|  Tekst i zdjęcie: Telepass  |

Za pomocą systemu telematycznego można zdalnie sczytywać dane z tachografu i karty 
kierowcy i je archiwizować zgodnie z wytycznymi. Dodatkowo dane te mogą być analizowane 
i dowolnie przetwarzane, dając obraz aktywności wszystkich kierowców.

KMaster pozwala monitorować całą flotę 
i zarządzać pojazdami w ruchu. 

Za pomocą jednego urządzenia SAT Telepass można nie 
tylko opłacać przejazd po europejskich drogach, ale również 

korzystać z systemu telematycznego KMaster.
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Wersja „Connected” pozwala zdalnie 
pobierać dane z tachografów: pobieranie 
danych z karty do tachografów i pamięci 
masowej jest przeprowadzane automatycz-
nie, bez żadnych ręcznych interwencji, nie 
trzeba mieć dostępu do kabiny ani zatrzy-
mywać pojazdu. System zapewnia także 
pobieranie i przechowywanie danych 
zgodnie z prawem.

Opcje wersji „Connected” można rozsze-
rzyć m.in. o funkcje poprawiające bezpie-
czeństwo pojazdów i towarów, monitorowa-
nie temperatury ładowni, lokalizację naczep, 
aktywne systemy bezpieczeństwa oraz inne, 
które zaspokoją złożone potrzeby nowocze-
snych fi rm przewozowych, zachowując jed-
nocześnie prostotę i łatwość obsługi.

Milion pojazdów
Ale to nie koniec nowości. Niedawno 
Telepass rozszerzył swój zasięg działania 
w Europie. Dzięki wdrożeniu Dyrektywy 
Europejskiej 2004/52, 1 marca na rynek nie-
miecki weszła fi rma Telepass Sat, która jest 
spółką zależną Grupy Atlantia. Telepass 
Sat może być wykorzystywana do wnosze-
nia opłat za przejazd pojazdów o dmc po-
wyżej 7,5 t.

Międzynarodowy zasięg Telepass jest czę-
ścią długiego, globalnego procesu rozwoju 
Grupy Atlantia. Altantia stała się światowym 
liderem w dziedzinie infrastruktury trans-
portowej. Niedawno przejęła fi rmę Abertis, 
którą kieruje Giovanniego Castellucciego. 
Zapowiada on silny rozwój fi rmy w oparciu 
o zdalne pobieranie opłat drogowych za po-
średnictwem spółki zależnej Telepass.

Rozpoczynając działalność w Niem-
czech – kraju, gdzie do niedawna można 
było korzystać wyłącznie z usług lokalnych 
fi rm pobierających opłaty, fi rma Telepass 
staje się liderem w Europie pod względem 
liczby krajów, autostrad i dróg objętych 
usługą: 11 krajów (Włochy, Francja, Niem-

wiarygodność systemu co do identyfi kacji 
tras (początek i koniec odcinka płatnego), 
opłat za przejazd i odpowiedniego systemu 
fakturowania.

Telepass Sat może być zainstalowany 
przez klienta bezpłatnie (w przypadku lo-
kalnego niemieckiego dostawcy, autoryzo-
wane warsztaty pobierają opłatę w wysoko-
ści około 200 euro).

fi cznego, jak i pod względem oferowanych 
usług. Telepass stanowi obecnie komplek-
sowe centrum mobilności i oferuje swoim 
klientom szeroki zakres usług dla samocho-
dów osobowych i ciężarowych. W zakresie 
ruchu samochodowego fi rma jest w stanie 
świadczyć usługi płatnicze bezpośrednio lub 
poprzez całkowicie zależną spółkę Telepass 
Pay. Za jej pośrednictwem można regulować 
opłaty we Włoszech na 150 parkingach, 1600 
stacjach paliw, opłacać wjazd do strefy C
w Mediolanie, promy w Cieśninie Mesyń-
skiej, podatki samochodowe i karnety nar-
ciarskie w autoryzowanych ośrodkach nar-
ciarskich. Co więcej, europejski Telepass 
może być wykorzystywany do opłat także 
we Francji, Hiszpanii i Portugalii. We Fran-
cji i Hiszpanii można za jego pośrednictwem 
płacić za bilety parkingowe na autoryzowa-
nych parkingach.

We Włoszech Telepass obsługuje ponad 
6000 km dróg, zarządzanych przez 24 kon-
cesjonariuszy. Jeśli uwzględni się zarówno 
pojazdy ciężarowe, jak i lekkie użytkowe, 
łączna liczba aktywnych urządzeń wynosi 
obecnie 9 mln (z czego 700 tys. jest zainsta-
lowanych w ciężarówkach). 

Oprogramowanie kalkuluje również koszt 
transportu, biorąc pod uwagę trasę, zużycie 
paliwa, opłaty drogowe itp.

cy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Austria, 
Polska – autostrada A4, Szwecja, Dania 
i Norwegia) i 94 tys. km (w tym 56 tys. km 
sieci niemieckich dróg) może być dostęp-
nych za pomocą jednego urządzenia, jed-
nego oprogramowania i jednego konta.

Dzięki temu ważnemu krokowi Telepass 
Sat będzie w stanie obsługiwać fl otę ponad 
miliona pojazdów użytkowych.

W celu uzyskania certyfi katu wymaga-
nego do prowadzenia działalności w Niem-
czech, Telepass Sat był testowany przez po-
nad 2 lata przez niemieckie Ministerstwo 
Infrastruktury i Transportu (Bundesamt 
für Güterverkehr), które poświadczyło 

Użytkownicy, którzy mają urządzenie 
Telepass Sat, mogą już z nich korzystać na 
terenie Niemiec. Wystarczy aktywować 
usługę na urządzeniu. Aktywacja odbywa 
się zdalnie.

Również od marca z Telepass Sat można 
korzystać także w Danii, Szwecji i Norwe-
gii, i to nie tylko w zakresie opłat drogo-
wych, ale także usług promowych oferowa-
nych przez norweskie fi rmy: Bastø Fosen 
AS, Fjord1 ASA, Torghatten Nord AS i ATB.

Obsługa opłat drogowych w Niemczech 
i Skandynawii to ostatni krok szybkiego wzro-
stu, którego fi rma doświadczyła w ostatnich 
latach, zarówno z punktu widzenia geogra-

Telepass KMaster już niedługo 
będzie oferowane 

na Słowenii i na Węgrzech.

5/2019  |  www.truck-van.pl 41TruckTruck VanVan&

  |  T E L E M A T Y K A  |  ZARZĄDZANIE



Mocne, ekonomiczne silniki o wy-
dłużonym okresie międzyobsłu-
gowym, w pełni ledowe światła 

oraz trzyczęściowy zderzak to elementy, 
które skutecznie mają obniżać TCO nowe-
go Daily. Sprzyja temu również system te-
lematyczny i zdalne diagnozowanie. 

10% taniej
Silniki oferowane w nowym Daily speł-
niają normy emisji Euro 6D, zapewniając 
większą moc oraz oszczędność paliwa. 
Jednostki o pojemności 2,3 litra i mocy 
116, 136 i 156 KM są dostępne w wersji 
Light Duty i Heavy Duty, natomiast 3-litro-
wy silnik może mieć moc 160, 180 i 210 KM 
oraz 136 KM w przypadku Natural Power 
na sprężony gaz ziemny. 

Oszczędności paliwa sprzyja Start & Stop, 
który jest standardowo dostępny we wszyst-
kich modelach z silnikiem o pojemności 
2,3 litra, w tym w wersji z automatyczną 

Automatyzacja 
na wielu płaszczyznach
Iveco Daily wkracza w nową erę. Naszpikowany asystentami jazdy, 

wygodniejszy w obsłudze i tańszy w utrzymaniu ma być idealną propozycją 

dla wymagających dostaw w mieście.

|  Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka  |

skrzynią biegów. Nowa, sterowana elektro-
nicznie turbosprężarka o zmiennej geome-
trii jest bardziej elastyczna i wydajniejsza. 
Wydajność mają też zwiększyć specjalnie 
zaprojektowane dla Daily opony Michelin 
Super Eco Low Rolling z klasą wydajności 
A oraz nowy alternator 220 A (12 V).

Wszystkie zmiany w nowym Daily mają 
zapewniać nawet do 10% oszczędności 
paliwa. Sprzyja temu również nowy sys-
tem monitorowania ciśnienia w oponach 
w czasie rzeczywistym. Daily ma tę funk-
cję zarówno w modelach z kołami poje-
dynczymi, jak i bliźniakami.

Zaoszczędzić można również na kosz-
tach obsługi technicznej. W przypadku 
poruszania się po mieście nawet do 10%. 
Złożyły się na to modyfi kacje podzespołów 
i w konsekwencji wydłużone okresy między 
wymianą oleju. Większa miska olejowa, 
zaprojektowana z myślą o długich dystan-
sach, pozwala na wydłużenie przebiegu 
między przeglądami nawet do 60 000 km

(co oznacza o 10 tys. dłuższe przebiegi mię-
dzy wymianami). 

Bardziej dostosowane
Przeprojektowany układ kierowniczy 
pozwala korygować położenie kierowni-
cy w dwóch płaszczyznach, co znacznie 
zwiększa stopień indywidualnego dosto-
sowania miejsca kierowcy do jego warun-
ków fi zycznych i upodobań. Na mniejszej 
(o 14 mm w średnicy) i spłaszczonej u dołu, 
wielofunkcyjnej kierownicy znajduje się 
około 20 przycisków – można nimi stero-
wać radiem, komputerem pokładowym 
czy tempomatem. Daily jest również wypo-
sażony w nowy układ elektrycznego wspo-
magania kierownicy, który dostosowuje 
się do prędkości pojazdu, tłumi wibracje 
i kompensuje znoszenie i zaburzenia rów-
nowagi kół. W zależności od preferencji, 
warunków na drodze czy masy ładunku 
można wybrać siłę wspomagania, ko-

ZESKANUJ KOD 
I ZOBACZ FILM
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lowy ekran, radio DAB, kamera cofania, 
nawigacja dostarczana przez TomTom 
oraz system oceny stylu jazdy w czasie rze-
czywistym.

Daily to również nowe koła z lekkich 
stopów wpływające na optymalizację ła-
downości. Poszerzono także atrapę dla 
usprawnienia wentylacji przy jednocze-
snej ochronie silnika i chłodnicy. Jest ona 
również bardziej wytrzymała, dzięki wy-
korzystaniu w procesie produkcji tłocze-
nia na gorąco.

– Advanced Driver Assistance System). 
Zostały one opracowane głównie z myślą 
o dystrybucji miejskiej. System hamowa-
nia awaryjnego przeciwdziała kolizjom 
przy prędkościach poniżej 50 km/h oraz 
łagodzi uderzenia przy wyższych pręd-
kościach. Automatycznie wykrywa prze-
szkodę przed pojazdem i wyhamowuje 
auto w przypadku braku reakcji kierowcy. 
City Brake PRO zapobiega natomiast wy-
padkom podczas jazdy z niską prędkością 
(5 km/h). Mniej stresu podczas jazdy ma 

Nowoczesna tablica rozdzielcza. Pomiędzy zegarami pojawił się spory wyświetlacz, na którym 
można śledzić informacje o pojeździe i ustawionych funkcjach. Kolejna zmiana dotyczy kierownicy, 
jest mniejsza, poręczniejsza i ścięta u dołu. Dodatkowo można ją regulować w dwóch 
płaszczyznach, co sprawia, że zarówno dryblas, jak i konus wygodnie zasiądą za sterem. 

Nie mogło zabraknąć dużego ekranu, 
który jest częścią „wypasionego” systemu 

multimedialnego – oczywiście w ramach opcji. 
Gdy pojazd jest w ruchu, na ekranie można 

obserwować styl jazdy kierowcy.

Nowy układ elektrycznego wspomagania 
kierownicy dostosowuje się do prędkości 
pojazdu, ale kierowca może regulować 
jego działanie, wybierając jeden z trzech 
trybów: wysoki, średni lub niski.

Na środkowym panelu pojawiły się nowe przyciski. 
Można nimi włączyć tryb miejski, który nawet o 70% 

zmniejsza wysiłek związany z kręceniem kierownicą, tryb 
utrzymania dobrej trakcji na nawierzchni piaszczystej lub 

ośnieżonej oraz asystenta zjazdu ze wzniesienia. 

a w zawieszeniu tylnego mostu zastoso-
wano dwupiórowe resory wraz z amor-
tyzatorami o lepszych właściwościach 
tłumiących, co zwiększyło sztywność 
zawieszenia o 20% i poprawiło zachowa-
nie przy maksymalnym obciążeniu oraz 
komfort prowadzenia, gdy pojazd nie jest 
załadowany. 

Bezpieczeństwo zwiększają w pełni 
ledowe refl ektory o znacznie silniejszej 
wiązce światła i o większym zasięgu – wi-
doczność i zdolność dostrzegania prze-

rzystając z komputera pokładowego (do 
dyspozycji są trzy tryby: mocny, umiarko-
wany i lekki), lub włączyć klawiszem tryb 
miejski, który zmniejsza wysiłek związany 
z kręceniem kierownicą nawet o 70%.

Na tablicy rozdzielczej umieszczo-
no kolorowy wyświetlacz z intuicyjnym 
oprogramowaniem. Z jego pomocą można 
zmieniać ustawienia i funkcje pojazdu. 
Nowy system informacyjno-rozrywko-
wy Hi-Connect z funkcją rozpoznawania 
głosu można połączyć ze smartfonem, 
korzystając z aplikacji Apple Car Play lub 
Android Auto. W jego skład wchodzi 7-ca-

Niższy całkowity koszt posiadania nowy 
Daily zawdzięcza również zderzakowi po-
dzielonemu na 3 części – w przypadku drob-
nych stłuczek, które zdarzają się częściej 
w warunkach miejskich, zamiast całego 
zderzaka można wymienić tylko uszkodzo-
ny element. Znacznie ogranicza to koszty 
napraw, zwłaszcza, że zgodnie ze statysty-
kami Iveco takie naprawy stanowią 90%.

Automatyzacja
Daily wyposażony jest w zaawansowane 
systemy wspomagania kierowcy (ADAS 

też zapewnić system Queue Assist, inaczej 
mówiąc asystent jazdy w korku. Dostoso-
wuje on prędkość samochodu do jadącego 
z przodu, eliminując uciążliwość związaną 
z częstym hamowaniem i ponownym ru-
szaniem. Adaptive Cruise Control w połą-
czeniu z systemem Queue Assist utrzymu-
ją ustawioną prędkość i bezpieczny odstęp 
od pojazdu jadącego z przodu, a ProActive 
Lane Keeping Assist zapobiega niezamie-
rzonemu zjechaniu z pasa ruchu i aktyw-
nie wspomaga kierowanie. W praktyce 
oznacza to, że można puścić kierownicę 
na 10 sekund, a pojazd będzie poruszał się 
nadal po swoim torze jazdy, również po-
konując zakręty. Gdy mocno wieje z boku, 
Crosswind Assist pomaga kierowcy utrzy-
mać pojazd stabilnie na pasie ruchu. 

W przypadku miejskich dostaw z dużą 
częstotliwością zatrzymań sprawdzi się 
elektryczny hamulec postojowy. Aktywu-
je się automatycznie, gdy pojazd zostanie 
zaparkowany, a wyłącza, gdy kierowca jest 
gotowy do jazdy.

W Daily z napędem na tył pojawiły się też 
dwie nowe funkcje poprawiające trakcję 
poza asfaltem. Hill Descent Control ułatwia 
powolny, bezpieczny zjazd po długich, stro-
mych zboczach, natomiast Traction Plus za-
pewnia dobrą przyczepność na śliskich na-
wierzchniach, takich jak piasek, błoto czy 
śnieg – działa przy prędkości do 30 km/h. 

W samochodach z pojedynczym ogu-
mieniem zwiększono o 25 mm prześwit, 
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oprogramowania. Gdy kierowca ma pro-
blem, wystarczy, że zadzwoni na infolinię 
i zgłosi nieprawidłowości.

Dane dostarczane w czasie rzeczywi-
stym przez Daily służą Iveco do opraco-
wania nowych, dostosowanych do potrzeb 
ofert fi nansowania i umów serwisowych, 
uwzględniając intensywność działań da-
nej fi rmy. 

Właściciele fl ot mają do dyspozycji sys-
tem telematyczny przygotowany przez 
fi rmę Verizon Connect. Portal MyDaily, 
dostępny również w aplikacji o tej samej 

Inteligentny tempomat dostosowuje prędkość do sytuacji na drodze. Kierowca może 
zdecydować, jak szybka będzie to reakcja – do dyspozycji są trzy poziomy. Odległość od 
poprzedzającego pojazdu jest również zależna od prędkości, z jaką się poruszamy. Tymi 
funkcjami można zarządzać wygodnie za pomocą przycisków na kierownicy.

W pełni diodowe, zintegrowane 
reflektory nie tylko poprawiają 
bezpieczeństwo, dobrze wyglądają, 
ale również powinny być 
bezobsługowe.

Elektryczny hamulec postojowy oszczędza miejsce i czas. 
Aktywuje się automatycznie na postoju i zwalnia, gdy 

kierowca jest gotowy ruszyć. Jak podaje Iveco, zamiana 
hamulca tradycyjnego na elektryczny w dystrybucji miejskiej 

może skrócić czas pracy o 5 godzin w ciągu miesiąca.

Niewiele zmieniło się w przestrzeni 
ładunkowej. Pojawiło się nowe oświetlenie 
oraz przykręcany uchwyt przy drzwiach 
bocznych prowadzących do ładowni.

Silniki zastosowane w nowym Iveco to 2,3- oraz 3-litrowe 
jednostki dostosowane do najnowszej normy Euro 6D. Zapewniają 

większą moc (od 116 do 210 KM) oraz oszczędność paliwa. W ofercie 
jest również wersja Natural Power na sprężony gaz ziemny. 

Trzyczęściowy zderzak to niższe koszty na-
praw. Wystarczy wymienić tylko uszkodzony frag-
ment. Według szacunków Iveco aż w 90% 
przypadków uszkodzeniu ulega ta część pojazdu.  

dów. Nowy Daily może przekazywać dane 
w czasie rzeczywistym. Pozwala to mak-
symalizować czas użytkowania pojazdu 
poprzez zdalną diagnostykę i podejmo-
wanie działań zapobiegawczych. Możliwe 
jest również efektywne planowanie ob-
sługi technicznej i napraw, a dzięki temu 
optymalizacja liczby wizyt w warsztacie 
i ograniczenie przerw w pracy. W ramach 
zdalnej pomocy technicznej możliwe są: 
wprowadzanie zmian w zbiorach danych, 
sesje diagnostyczne, a nawet przesyłanie 

szkód wzrosła o 15%. Jak zapewnia Iveco, 
powinny działać przez cały okres eksplo-
atacji pojazdu.

On-line
Poprawiono również aplikację Daily Bu-
siness UP, która pozwalała łączyć pojazd 
z siecią. Długotrwała współpraca między 
Microsoft  i Iveco zaowocowała usługami 
zapewniającymi większą wydajność i ła-
twiejszą przewidywalność obsługi pojaz-

nazwie, umożliwia codzienne monitoro-
wanie pojazdów na komputerze stacjonar-
nym lub w telefonie. Mogą oni analizować 
osiągi i zużycie paliwa, a także styl jazdy 
kierowcy. Wysyłane są też regularnie ra-
porty dotyczące kluczowych parametrów 
pojazdu, wraz z sugestiami, jak poprawić 
styl jazdy, aby jeździć oszczędniej. Za po-
mocą aplikacji można również zaplanować 
wizytę w serwisie. 

Szeroki wachlarz funkcji pomaga me-
nedżerom zarządzać opóźnieniami, dosto-
sowywać się do zmieniających się planów 
dostaw i szybciej reagować na potrzeby 
klientów, optymalizować harmonogram 
przeglądów i bezpieczeństwo fl oty czy 
monitorować godziny jazdy. Jeżeli ktoś ma 
własny system zarządzania fl otą, może 
pobierać dane z nowego Daily za pomocą 
oprogramowania Web API.

„Zmień swoje spojrzenie na biznes” 
– takim sloganem Iveco wprowadza na 
rynek nowe Daily. I trudno oprzeć się 
wrażeniu, że samochód ten wyjątkowo 
dobrze wpisuje się w potrzeby nowocze-
snych fl ot. W Polsce ma być dostępny 
u dilerów w czerwcu. W październiku 
pierwsze egzemplarze mają trafi ć do 
klientów. 
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Samochody elektryczne to zapewne 
przyszłość miast, czy szerzej ujmu-
jąc – obszarów zurbanizowanych. 

Będą im sprzyjać ograniczenia w ruchu 
dla pojazdów spalinowych, możliwość 
darmowego parkowania w centrum czy 
korzystania z buspasów. Zachęty, także 
w postaci dofi nansowania ze środków pu-
blicznych z pewnością spowodują wzrost 
zainteresowania nabywców. 

MAN wychodzi naprzeciw tendencji do 
elektryfi kacji transportu przebiegające-
go w pobliżu ludzkich siedzib. Dostawczy 
eTGE jest propozycją uniwersalnego pojaz-
du o gabarytach dostosowanych do pracy 
w gęstym ruchu. Spędziliśmy z nim cały 

dzień, żeby przekonać się, czy jego zasoby 
energii dorównują naszym. 

Standardowy i wysoki
Elektryczny MAN eTGE oferowany jest 
jako krótki furgon (wg nomenklatury 
producenta „standardowy”) z wyso-
kim dachem. Objętość ładowni wynosi 
10,7 m3,  co odpowiada furgonowi z sil-
nikiem Diesla i napędem kół tylnych 
lub 4×4. Wersja przednionapędowa ma 
11,3 m3. Silnik elektryczny jest wpraw-
dzie niewielki i napędza koła przednie, 
ale pod podłogą ładowni jest zestaw 
akumulatorów, zatem przebiega ona na 

takiej wysokości, jakby pod spodem był 
wał napędowy. Próg załadunku znajduje 
się 670 mm nad jezdnią, a wewnętrzna 
wysokość to 1861 mm. 

Z praktycznego punktu widzenia ła-
downia niczym nie różni się od tej, jaką 
mają wersje wysokoprężne. Tylne drzwi 
można otworzyć o kąt 270 stopni, a przy-
trzymuje je solidna blokada, zatem nie 
zamkną się od podmuchu wiatru. Przez 
szerokie, odsuwane drzwi boczne wcho-
dzi europaleta. Samochód bez problemu 
można załadować i z tyłu, i z boku przy 
pomocy wózka widłowego. W aucie testo-
wym była opcjonalna podłoga ze sklejki 
z wykładziną antypoślizgową i uchwy-

Szeptem do mnie mów
MAN eTGE jest niezauważalny. 

Cichy i dyskretny, nie płoszy nawet gołębi. 

ZOBACZ 
FILM

MAN eTGE pokazuje swoje zalety 
przede wszystkim w mieście, 
gdzie nie narzuca się 
mieszkańcom ze swoją 
obecnością i jest bardzo zwinny. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: K. Dziewicka  |
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obrotomierza silnika elektrycznego jest 
również skala wskazującą stopień odzysku 
energii hamowania (rekuperacji – zielone 
pole). Ulokowany poniżej mały wskaźnik 
obrazuje ogólnie dostępną do użycia moc 
(maksymalna, poziom normalny). Na polu 
prędkościomierza jest wskaźnik energii, 
jaka pozostała w akumulatorach, odpo-
wiednik wskaźnika paliwa. 

Silnik ma 100 kW, czyli 136 KM, lecz 
maksymalny moment obrotowy dochodzi 
do 290 Nm. Charakterystyka pracy silni-
ka elektrycznego sprawia, że wysoki mo-
ment jest dostępny niemal „od zera”, za-
tem eTGE znakomicie przyspiesza, choć 
nadużywanie tej przyjemności kosztuje 
sporo energii. Przy założonej ładowności 
i sposobie eksploatacji osiągi układu na-
pędowego wydają się optymalne. 

Prędkość maksymalną ograniczono fa-
brycznie do 90 km/h z myślą o spowolnieniu 
zużycia energii. Firma deklaruje średnie zu-
życie na poziomie 20 kWh/100 km, a maksy-
malny zasięg wg NEDC przekracza 170 km. 
Przy zużyciu energii rzadko przekraczają-
cym 19 kWh na 100 km udało nam się do 
niego zbliżyć. Przejechaliśmy 120 km i nie 
czekaliśmy aż MAN wyczerpie się „do dna”, 
ale na podstawie informacji z komputera 
pokładowego, który na koniec dnia określił 
dostępny zasięg na 45 km, szacujemy, że by-
libyśmy w stanie pokonać 150÷160 km. 

MAN eTGE 3.140

Dmc (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500
Masa własna (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2550
Ładowność (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
Objętość ładowni (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,7
Dł. ładowni (mm)  . . . . . 3201 (3450 z wnęką na dole ścianki)
Maks. szer. ładow./między nadk. (mm)  . . . . . 1832/1360
Maksymalna wysokość ładowni (mm)  . . . . . . . . . . . . 1861
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) . . . . . . . 670
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
Tylnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552×1740
Bocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311×1722
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3640
Dł./szer./wys. (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . 5986/2040/2625
Średnica zawracania (m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,6
Liczba miejsc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Silnik elektryczny
Moc maksymalna (KM/kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136/100
Maksymalny moment obrotowy (Nm). . . . . . . . . . . . . . 290
Prędkość maksymalna* (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Średnie zużycie energii* (kWh/100 km) . . . . . . . . . . . . . 20
Gwarancja . . . .  8 lat lub 160 000 km na układ napędowy
Przeglądy  . . . . . . . . . pierwszy po 2 latach lub 30 000 km, 
   . . . . . . . . . . . . .następne co roku lub co 30 000 km

*według danych producenta, prędkość maksymalna elektronicznie 
ograniczona

W elektrycznym eTGE są 
nieco inne wskaźniki. Razem 
z obrotomierzem silnika 
elektrycznego jest wskaźnik 
rekuperacji oraz dostępnej 
mocy układu napędowego. 
Na ekranie pośrodku 
widoczny jest aktualny 
zasięg samochodu. 

Tablica rozdzielcza jest przejrzysta. Niczym nie różni się od wersji TGE z silnikiem wysokoprężnym. 
Kierowca ma do dyspozycji 8-calowy ekran z systemem multimedialnym, na którym m.in. może 
obserwować proces zużywania energii i rekuperacji. 

Akumulatory umieszczono pod ładownią. Dzięki temu nie ograniczają one powierzchni 
ładunkowej, wzrósł jednak próg załadunkowy o ok. 6 cm, a sama ładownia straciła 0,5 m3 

objętości względem wersji przednionapędowej. 

tami do mocowania ładunku oraz służą-
cy do tego samego celu zestaw listew na 
bocznych ścianach i przy sufi cie. Ponadto 
boki były zabezpieczone do połowy wy-
sokości płytą. Tak powstała schludna, 
ustawna ładownia, wygodna w użyciu 
o regularnym kształcie. Jedną z zalet 
eTGE jest płaska ścianka działowa za ka-
biną, do której można dosunąć transpor-
towane przedmioty, także wysokie. 

MAN eTGE występuje w wariantach o do-
puszczalnej masie całkowitej 3,5 lub 4,25 t, ich 
ładowność wynosi odpowiednio 950 i 1750 kg.
Nasz MAN eTGE 3.140 miał dmc 3,5 t. 

Gotowy?
Z punktu widzenia kierowcy elektryczny 
MAN niewiele różni się od wersji z silni-
kiem spalinowym. Ponieważ po przekrę-
ceniu kluczyka trudno zorientować się, że 
cokolwiek pracuje, na tablicy rozdzielczej 
wyświetla się komunikat „ready”. W ukła-
dzie przeniesienia napędu nie ma skrzyni 
biegów, dlatego eTGE ma wybierak podob-
ny do tego, jaki mają samochody z auto-
matyczną skrzynią. Służy przede wszyst-
kim do wyboru kierunku jazdy przód-tył. 
Wskaźniki są podobne, lecz na „zegarze” 
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W miejscu wlewu paliwa – gniazdka. Przycisk po prawej odblokowuje załączoną wtyczkę. 
Po lewej – aktywuje zaprogramowane ustawienia, np. czas rozpoczęcia ładowania akumulatorów.

gwarancję na 8 lat lub 160 000 km. Do-
puszcza jednak spadek pojemności aku-
mulatorów o 30%, wynikający z „cha-
rakterystyki elementów” użytych do ich 
budowy. 

MAN eTGE sprawia bardzo dobre wra-
żenie. Jest dynamiczny i bardzo dobrze 
wyciszony. W kabinie nie słychać prze-
ciągłych dźwięków typowych dla pojaz-
dów elektrycznych. Jazda nim jest dużą 
przyjemnością na trasie i w mieście. Ła-
downia ma wszelkie zalety typowe dla 
całej gamy TGE. Producent zapewnia, że 
wyższa cena zwraca się w ciągu kilku lat 
dzięki niskim kosztom eksploatacji. Jeśli 
pojawią się zachęty w postaci dopłat do 
proekologicznych środków transportu, 
można będzie liczyć na jeszcze szybszy 
zwrot inwestycji. 

W jeździe pomaga tempomat, system 
automatycznego hamowania przed prze-
szkodą, a także aktywny asystent utrzy-
mania pasa ruchu. Samodzielnie koryguje 
kierunek jazdy, także na zakrętach, ale po 
chwili upomina się, żeby kierowca wziął 
się jednak za kierowanie. 

Odłącz mikser, podłącz MAN-a
MAN-a można ładować prądem przemien-
nym (AC), 3-fazowym, co zajmuje około 
5 i pół godziny. Wtyczka „combo” umoż-
liwia szybkie podładowanie auta prądem 
stałym (DC) do 80% pojemności akumula-
torów w ciągu 45 minut. Na wyposażeniu 
jest również ładowarka, która pozwala 
skorzystać ze zwykłego, domowego gniazd-
ka 230 V, ale wówczas ładowanie do pełna 
trwa 9-10 godzin. W zarządzaniu ładowa-

W zależności od sposobu ładowania, zajmuje 
ono od 45 minut do 10 godzin. 

ZOBACZ 
FILM

Podobnie jak w innych samochodach, na 
faktyczny zasięg duży wpływ ma kierow-
ca. Na jazdę „elektrykiem” można przeło-
żyć zasady ekonomicznej jazdy z diesla. 
Prowadząc płynnie i przewidująco, bez in-
tensywnego przyspieszania i raptownego 
hamowania ogranicza się zużycie energii. 
Przyzwyczajenia wymaga układ rekupe-
racji, który działa bardzo intensywnie, od 
razu, gdy kierowca zdejmie nogę z gazu. 
Jest niczym bardzo skuteczny zwalniacz. 
Posługując się nim umiejętnie, można 
niemal całkiem zrezygnować z używania 
hamulca, oszczędzając energię, a także 
klocki i tarcze hamulcowe. Pracę układu 
napędowego można obserwować po wy-
braniu odpowiedniej pozycji z menu na 
środkowym ekranie. Wówczas wyraźnie 
widać kierunek przepływu energii do kół 
i od kół – podczas rekuperacji. 

ZOBACZ 
FILM

Ładownia ma regularny 
kształt, a jej funkcjonal-
ność podnosi opcjonalna 
podłoga ze sklejki i listwy 
do mocowania ładunku 
– także przy suficie. Próg 
załadunku, wysokość we-
wnętrzna i objętość są takie, 
jak w odmianach TGE z na-
pędem tylnym lub 4×4. 

niem oraz innymi funkcjami samochodu 
pomaga e-Manager, z którym można komu-
nikować się za pośrednictwem centralnego 
ekranu dotykowego. Można w nim ustawić 
czas ładowania i godzinę, o której powinno 
się rozpocząć, np. aby skorzystać z tańszej 
taryfy nocnej. Można również wstępnie 
schłodzić lub podgrzać wnętrze, aby po 
nocnym postoju wsiąść do samochodu, 
w którym panuje przyjemna temperatura. 
MAN eTGE ma w standardzie klimatyzację. 

Pojemność zestawu akumulatorów wy-
nosi 36 kWh, a producent daje na nie 
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W2018 r. przychody
Grupy Wielton wy-
niosły 2,07 mld zł

(wzrost o 29,5%). Czwarty
kwartał był pierwszym, uw-
zględniającym konsolidację wy-
ników z brytyjską marką, co 
miało istotny wpływ na wolu-
men sprzedaży Grupy. W su-
mie dostarczono 18 396 produk-
tów, o 21,8% więcej niż w 2017 r. 
Na tę liczbę składa się sprzedaż 
produktów wszystkich marek 
Grupy, tj.: Wielton, Fruehauf, 
Viberti i Cardi oraz Langen-
dorf i przejętej we wrześniu 
ub.r. spółki Lawrence David. 
13 537 szt. to sprzedaż na ryn-
kach zagranicznych, co stano-
wiło 73,6% ogólnej sprzedaży 
(w 2017 – 70%). Przychody ze 
sprzedaży zagranicą wzrosły 
o 36,3% i wyniosły w 2018 r.
1,6 mld zł. W dużej mierze to 
zasługa Langendorfa i jego 
specjalistycznych produktów, 
których cena może być nawet 
dwukrotnie wyższa niż w przy-
padku bardziej uniwersalnych 
pojazdów. Wyższe przychody 
grupy to w 76,6% wynik wzro-
stu organicznego, przejęcia 
dołożyły się do tego jedynie 
w 23,4%.

„Wyniki, które odnotowa-
liśmy po włączeniu w nasze 
struktury Lawrence David, 
jeszcze wyraźniej przybliżają 
nas do realizacji celów określo-
nych w strategii rozwoju na lata 
2017–2020. Warto zauważyć, że 
rośniemy nie tylko dzięki prze-

jęciom, ale także za sprawą in-
tensywnego rozwoju organicz-
nego. W 2018 r. zakończyliśmy 
kilka strategicznych projektów 
inwestycyjnych, które w fa-
zie przejściowej mogą mieć 
wpływ na nieznaczne obniże-
nie efektywności operacyjnej 
zakładu produkcyjnego w Wie-
luniu. W dalszej perspektywie 
jednak staną się istotnym mo-
torem napędowym do budo-
wania wyższego poziomu mar-
żowości w Grupie” – podkreśla 
Mariusz Golec, prezes zarządu 
Wielton S.A. 

W sześciu kierunkach
W 2018 roku Wielton sprze-
dał w Polsce 4859 produktów, 
o 7,1% więcej niż przed rokiem. 
Minimalna starta w udziale 
w rynku (0,3 pp) była spowodo-

wana dużym popytem – Wiel-
ton nie był w stanie dostarczyć 
tyle produktów, ile oczeki-
wano. Szczególnie było to od-
czuwalne w przypadku wy-
wrotek. W pierwszej połowie 
roku Wielton przeprowadzał 
modernizację linii do produk-
cji skrzyń aluminiowych, co 
naturalnie ograniczyło liczbę 
dostarczonych pojazdów. Przy-
chody z działalności na rynku 
krajowym osiągnęły poziom 
461,1 mln zł i były wyższe bli-
sko o 10%. Tym samym spół-
ka wypracowała 15,5% udział 
w rynku krajowym, którego 
wielkość po czterech kwarta-
łach wyniosła 26 120 zareje-
strowanych pojazdów (wzrost 
o 9,6%). 

Jednocześnie Grupa utrzy-
mała dotychczasowe intensyw-
ne tempo wzrostu na kluczo-

wych rynkach zagranicznych. 
We Francji już czwarty rok 
z rzędu rynek odnotował spo-
ry wzrost – 14,4% i urósł aż 
do 28 tys. pojazdów – to drugi 
pod względem wielkości rynek 
w Europie. Należąca do gru-
py francuska marka Fruehauf 
powiększa swoją sprzedaż, 
ale wolniej niżby wskazywały 
tendencje, utrzymując jednak 
pozycję lidera. Jak podkre-
śla Mariusz Golec – fi rma nie 
była w stanie zaspokoić całego 
zapotrzebowania płynącego 
z rynku francuskiego. Łączna 
sprzedaż w minionym roku 
we Francji wyniosła 5352 szt. 
produktów, co oznacza wzrost 
o 6,6%. Udział produktów Gru-
py na tym rynku lekko się skur-
czył o 1,6 pp., ale jak zapewnia 
Mariusz Golec w tym roku stra-
ty zeszłoroczne są już nadra-

Pod górkę
Wielton ambitnie realizuje swoje plany, choć nie jest łatwo. Zeszłoroczny pożar 

lakierni na pewno lekko zachwiał spółką. Natomiast kolejne przejęcie, 

tym razem brytyjskiej spółki Lawrence David umocniło pozycję Grupy w Europie. 

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  |  Zdjęcia: Wielton, Renault  |
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biane. Przychody ze sprzedaży 
wzrosły natomiast o prawie 9% 
i wyniosły 627,6 mln zł. Ukoń-
czono już też budowę zrobo-
tyzowanej linii do produkcji 
podwozi.

Jednym ze słabszych rynków 
w 2018 r. były Włochy – 15 803 
pojazdy, czyli rynek spadł 
o prawie 2%. Marka Viberti za-
jęła tam 5. pozycję, dostarcza-
jąc 740 pojazdy, o 16% mniej niż 
w 2017 r. Przychody fi rmy spa-
dły na tym rynku o 10%.

Natomiast bardzo dynamicz-
nie rozwija się biznes w Rosji 
– rynek ten urósł o ponad 22%. 
Wielton zajmuje tam 8. pozycję 
(5. wśród producentów z Euro-
py). W 2018 r. fi rma sprzedała 
1972 pojazdy, o 12,2% więcej 
niż przed rokiem. Dodatkowo 
fi rma dostarcza zabudowy bez-
pośrednio na linię produkcyjną 
do Scanii, co nie jest uwzględ-
nione w tych statystykach. 

Na największym europej-
skim rynku – w Niemczech 
zarejestrowano w 2018 r. 51 775 
pojazdów, o 9% więcej niż 
przed rokiem. Jak podkreśla 
Mariusz Golec spadek dostaw 
produktów Grupy Wielton był 
tam planowany. W 2018 r. fi r-
ma nie była w stanie dostar-
czyć wystarczającej liczy pro-
duktów, więc zdecydowano, że 
trafi ą one na bardziej kluczowe 
dla niej rynki. W efekcie zare-
jestrowano tam głównie pojaz-

dy marki Langendorf – 746 szt.
W sumie Langendorf dostar-
czył w 2018 r. 1099, o 7,2% wię-
cej niż w 2017 r., w tym 57% 
trafi ło na rynek niemiecki, 
a 43% za granicę. Tym samym 
przychody niemieckiej spółki 
wzrosły o 19,6%, wzrosła rów-
nież rentowność w tej spółce. 

Czwarty kwartał 2018 r. był 
pierwszym, w którym skon-
solidowano działalność prze-
jętej we wrześniu spółki Law-
rence David. Rynek brytyjski 
to w 2018 r. 23 666 pojazdów, 
a spółka zajmuje tam drugą 
pozycję – 2433 szt., z udziałem 
na poziomie 10,3%. W sumie 
w 2018 r. dostarczono 4093 po-
jazdy tej marki (są wśród nich 
również pojazdy nierejestrowa-
ne, tj. zabudowy), o 16% wię-
cej niż w 2017 r., w tym 1193 
w IV kwartale. Przychody Law-
rence David w 2018 r. wzrosły 
o prawie 20% i wynosiły 379,4 
mln zł (101,5 mln zł w IV kw.)

Praca wre
Cele strategiczne zakładają, że 
do roku 2020 przychody gru-
py osiągną poziom 2,4 mld zł,
wolumen sprzedaży wyniesie 
25 tys. szt. a marża EBITDA
będzie równa 8%. Jak to wyglą-
da po 2018 r.? Zarówno przycho-
dy, jak i wolumeny sukcesyw-
nie wzrastają. Niepokoić może 
marża, która w 2018 r. spadła 
o kolejny punkt procentowy 
(w 2016 r. – 8,9%, 2017 – 7,3% 
i 2018 – 6,3%). Takie wyniki to 
konsekwencja akwizycji spół-
ek, w których marżowość do tej 
pory była na dość niskim po-
ziomie. Teraz trzeba wykonać 
pracę, która sprawi, że zrówna 
się ona z poziomem wypraco-
wywanym przez Wielton. 

W ostatnim roku Grupa 
Wielton przeprowadziła szereg 
inwestycji. Oddano do użytku 
zautomatyzowaną linię lakier-
niczą do antykorozyjnego za-
bezpieczania podwozi i skrzyń 
metodą kataforezy. Rozpoczę-
to budowę lakierni zastępczej 
(działania podjęte po pożarze 
lakierni w listopadzie 2018 r. 
– lakiernia zastępcza ma słu-
żyć w latach 2019 i 2020), a jed-
nocześnie uruchomiono prace 

*3,5% – udział 
wszystkich pro-
duktów LastMile 
sprzedanych 
przez Lawrence 
David w 2018 roku
względem wolu-
menu sprzedaży 
Grupy Wielton

ZABUDOWY
LAST MILE

1%
4Q 2018*

Grupy Wielton

INLOADERY
nowa grupa produktowa
z Langendorf

1%
FY 2017 FY 2018

2%
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29 mln zł. Wielton otrzymał 
także zgodę Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej na 
realizację inwestycji, której 
celem jest dalsza rozbudowa 
mocy produkcyjnych. Równo-
cześnie trwają zaawansowa-
ne prace nad budową fabryki 
chłodni. Realizowane są prace 
konstrukcyjne i budowa proto-
typu naczepy chłodniczej oraz 
opracowywana jest technolo-
gia paneli chłodniczych. 

W minionym roku posze-
rzono też ofertę produktową. 
Wśród nowości są nie tylko 

bezsłupkowe naczepy kurty-
nowe czy zabudowy pojazdów 
dostawczych, ale także nowa 
rodzina naczep Curtain Master 
oraz wywrotka z linii Strong 
Master o nowej, dodatkowo 
wzmocnionej konstrukcji. 

W tym roku, jak podkreśla 
Mariusz Golec, największym 
wyzwaniem jest rynek, którego 
wielkość trudno jest dziś prze-
widzieć. Pierwszy kwartał po-
kazuje, że wolumeny stabilnie 
rosną. Spodziewane jest jednak 
lekkie spowolnienie w Polsce 
i stagnacja w Europie. W efek-
cie rynek w tym roku powinien 
się zakończyć na podobnym 
poziomie jak w ubiegłym. 
Wielton przewidywany niższy 
popyt w tym i przyszłym roku 
chce zrekompensować dzięki 
przejęciu spółki Lawrence Da-
vid – chodzi głównie o dostar-
czanie podwozi, czym do tej 
pory zajmował się konkurent 
producenta z Wielunia – fi r-
ma SDC Trailers. W tym roku 
do Wielkiej Brytanii ma tra-
fi ć 500 szt. takich podwozi, 
a w 2020 – 3300 szt. Kolejnym 
wyzwaniem jest rynek włoski 
i dostosowanie produktów gru-
py Wielton do jego specyfi ki 
w celu zwiększenia udziałów 
i wolumenów.

Zmieniła się również struk-
tura organizacyjna w Wiel-
tonie. W marcu do zarządu 
Wielton S.A. powołany został 
Piotr Bogaczyński, któremu 
powierzono funkcję członka 
zarządu i stanowisko dyrektora 
zarządzającego zakładem pro-
dukcyjnym w Wieluniu.

Potencjał
Grupa Wielton angażuje się 
również w nowe projekty. Obec-
nie wspólnie z fi rmą Renault 
Trucks pracuje nad projektem 
Falcon (Flexible & Aerodyna-
mic Truck for Low CONsump-
tion), który ma na celu skon-
struowanie całego zestawu 
o zoptymalizowanej aerodyna-
mice, co pozwoli zmniejszyć 
zużycie paliwa. W projekt 
zaangażowany jest Fruehauf. 
„Adaptacyjna” naczepa automa-
tycznie przybiera optymalny 
kształt, wykorzystując pustą 
przestrzeń ładunkową (ścia-
ny „zbliżają” się do ładunku), 
a to za sprawą wbudowanego 
systemu sterowania i kontroli 
oraz czujników. Cały zestaw ma 
zużywać o 13% mniej paliwa, 
z czego 6% dzięki specjalnie za-
projektowanej naczepie.

Drugi projekt jest realizo-
wany dla spółki Amazon. Od 
kilku miesięcy pracuje nad 
nim brytyjska spółka Grupy 
Wielton – Lawrence David. 
Amerykański potentat za-
mówił 40 naczep testowych 
o zwiększonej pojemności 
– będą mogły przewozić o 40% 
więcej towaru niż standar-
dowe pojazdy. Są to naczepy 
z osiami dzielonymi (typu in-
loader), co pozwala na mak-
symalne wykorzystanie prze-
strzeni ładunkowej – można 
przewozić ładunek na dwóch 
poziomach. Mają służyć do 
transportu między dużymi 
magazynami przeładunkowy-
mi (tzw. hubami). 

nad realizacją inwestycji doce-
lowej. Planowane jest zbudo-
wanie całkowicie nowej lakier-
ni, opartej na nowej technologii 
– prace mają się odbywać w la-
tach 2020–2021. Rozpoczęto 
także prace nad nowoczesną 
technologią gięcia i cięcia blach 
do wytwarzania komponentów 
stalowych naczep i przyczep. 
Mają one zaowocować nacze-
pą, która będzie tańsza w pro-
dukcji. Inwestycja uzyskała 
dofi nansowanie 13 mln zł ze 
środków unijnych. Całkowita 
jej wartość szacowana jest na 

Niżesz emisja CO2 to wyzwanie, 
które stawia Unia Europejska 
producentom pojazdów. Wielton 
za pośrednictwem swojej spółki 
Fruehauf zaangażowany 
jest w projekt Falcon – wspólnie 
m.in. z Renault Trucks 
opracowuje zestaw drogowy 
o aerodynamicznym kształcie.

ZESKANUJ KOD 
I ZOBACZ FILM

40 naczep o zwiększonej możliwości przewozowej ma trafić 
do amerykańskiej firmy Amazon. Projekt realizuje Lawrence David.
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ŁATWY 

MONTAŻ

Odporny na uszkodzenia.

FAG SmartSET - gotowy do montażu zestaw naprawczy 

łożysk kół dla samochodów ciężarowych.

Wstępnie zmontowany, nasmarowany, z ustalonym luzem łożyska — zestaw FAG SmartSET dla rynku części zamiennych 

powstał z myślą o potrzebach niezależnych warsztatów. Nowy zestaw naprawczy redukuje do minimum czas przestoju 

związany z naprawą oraz maksymalnie wydłuża czas eksploatacji.  

Więcej informacji:

www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl


