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Wbrew logice
Wreszcie uzgodniono kształt Pakietu Mobilności. Jeżeli Parlament Europejski 

i państwa członkowskie go zatwierdzą, zacznie obowiązywać w ciągu 18 miesię-
cy, czyli pod koniec 2021 r. Zgodnie z postanowieniami pojazdy ciężarowe będą 

musiały wracać do kraju siedziby co 8 tygodni, co oznacza, że okres ten został dwukrotnie 
przedłużony względem poprzedniej wersji. Można więc mówić o sukcesie negocjatorów, ale 
generalnie trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie takiego zapisu. Jedyny sens zastosowa-
nia go to utrudnienie prowadzenia biznesu fi rmom zagranicznym. Co oczywiście przeczy 
zasadzie wolnego europejskiego rynku ze swobodnym przepływem towarów i usług. Zapis 
ten również stoi w sprzeczności z ekologią tak ważną dla Europy, jakby się mogło wydawać. 
Puste przejazdy pojazdów ciężarowych to nie tylko strata dla właściciela fi rmy, ale również 

niepotrzebna emisja szkodliwych substancji do at-
mosfery i marnowanie zasobów. Czyli jak zwykle: 
jak nam pasuje to ekologia jest priorytetem, a jak 
nie to zamiatamy ją pod dywan. 
Kabotaż ma się odbywać na dotychczasowych za-
sadach, czyli w ciągu 7 dni i 3 operacje, ale wpro-
wadzono 4-dniową przerwę (cooling off ) pomiędzy 
kolejnymi kursami w tym samym kraju. Kierowcy 
będą mogli odebrać dwa skrócone odpoczynki 
z rzędu i wrócić do domu przed trzecim tygodniem. 

Operacje tranzytowe oraz bilateralne mają nie podlegać zasadom delegowania. Delegowa-
niem objęto kabotaż oraz operacje cross-trade, z wyjątkiem dwóch operacji doładunku lub 
rozładunku w ramach danej operacji bilateralnej.
Pakiet mobilności wprowadza też zmiany w transporcie pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t. Tu-
taj okres przejściowy ma być dłuższy – przepisy te zaczną obowiązywać po 21 miesiącach od 
zatwierdzenia dokumentu. Od połowy 2026 r. wymagane będzie pozwolenie na prowadzenie 
działalności transportowej takimi pojazdami. Kierowców lekkich pojazdów dostawczych 
będzie obowiązywało rozporządzenie o czasie pracy, a te pojazdy będą musiały być wyposa-
żone w tachograf. Oznacza to, że dzisiaj coraz bardziej atrakcyjny rynek przewozów małymi 
furgonetkami, stanie się mniej opłacalny i bardziej wymagający. Może stracić na atrakcyj-
ności, gdy zostanie pozbawiony głównych argumentów związanych z zyskownością. 
Ustalony kształt Pakietu Mobilności to dobra wiadomość dla branży transportowej. Niepew-
ne staje się pewniejsze. Już wiadomo, czego i kiedy należy się spodziewać. Można spokojnie 
przygotować się do zmian. Okresy przejściowe wydają się dzisiaj dość rozsądnie ustalone. 
Już na początku marca rozpoczynamy cykl naszych Spotkań Transportowych, podczas któ-
rych nasi eksperci będą omawiać te zagadnienia. Warto zaplanować sobie to wydarzenie 
w kalendarzu. 
Rok 2019 zbliża się do końca. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. Oby kolejny 
rok był dla nas przynajmniej tak łaskawy jak mijający. Życzymy wielu sukcesów, otwartych 
umysłów i wytrwałości w dążeniu do celu. Do Siego Roku! 
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THE TRUCK & TRAILER



„
Po wzrostach sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 r.

nastąpiło spowolnienie. Aktualne wskaźniki pokazują, że 
weszliśmy w fazę spadku koniunktury. Na słabsze wyniki 
w branży wpływa światowa makroekonomia, handel i prze-
mysł, który hamuje. W dużym stopniu dotyczy to gospodarki 
Niemiec, co przekłada się na sytuację polskich przewoźni-
ków. Jednocześnie odbieramy pozytywne sygnały np. doty-

czące łagodnego Brexitu czy porozumienia handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczo-
nymi a Chinami.
Ze względu na rosnące oczekiwania w zakresie transportu ładunków w temperaturze kontro-
lowanej, przewoźnicy chętnie wymieniają pojazdy chłodnicze na nowe. W roku 2018 Schmitz 
Cargobull wprowadził na rynek nową generację naczep „Smart Trailer”, które standardowo od 
roku 2019 są wyposażone we własne systemy telematyczne. Mamy również udoskonalony 
własny agregat chłodniczy. SCB w swojej strategii rozwojowej uwzględnia digitalizację, jako 
czynnik, który ukształtuje transport drogowy na przestrzeni najbliższych 10 lat. Oferujemy 
kompletne, fabryczne rozwiązanie, które w pełni spełnia potrzeby transportu przyszłości. 
Jedynym segmentem na rynku charakteryzujący się stabilnym wzrostem są naczepy furgony. 
Ma on miejsce w segmencie CEP (Courier Express Parcel) i wynika ze wzrostu obrotów w han-
dlu poprzez platformy e-commerce. Mam tu na myśli obecne od lat w Polsce firmy kurierskie.
Natomiast największym i najbardziej wrażliwym na zmiany koniunktury segmentem są na-
czepy kurtynowe. Na spadek sprzedaży nowych plandek wpłynęła m.in. trudna sytuacja wielu 
gałęzi przemysłu europejskiego, w tym samochodowego, brak wykwalifikowanych kierowców 
oraz zagrożenia wynikające z przepisów zawartych w pakiecie mobilności. Plandeki stanowią 
ponad 60% całego rynku naczep. Problemy, z którymi mierzą się polskie firmy transportowe 
są m.in. następstwem braku kierowców oraz wzrostem kosztów, a także pogłębiającego się 
poczucia niepewności.
W segmencie budowlanym, tegoroczny rok był dla nas bardzo dynamiczny. Przewidywaliśmy, 
że musi nastąpić zmiana trendu. Spadek zamówień nastąpił jednak o kilka miesięcy wcześniej, 
niż się spodziewaliśmy. W drugiej połowie kwietnia odczuliśmy silne spowolnienie w zamó-
wieniach naczep samowyładowczych. Miało to odzwierciedlenie w realizowanych kontraktach 
infrastrukturalnych. Wiele firm odstąpiło od realizacji kontraktów, również GDDiK wypowiada-
ło umowy. Nowych zamówień i przetargów na budowy przede wszystkim dróg było bardzo 
niewiele. Klienci pozbawieni informacji, jak będą wyglądały kolejne miesiące i lata, wstrzymali 
się z inwestycjami. Obecnie można zaobserwować niewielkie wzrosty. Najbliższe miesiące po-
każą, czy trend się utrzyma. Jest jednak wiele innych czynników, które mają wpływ na kolejne 
lata w branży budowlanej. 
Naszym celem na 2020 r. jest utrzymanie silnej pozycji rynkowej. Mimo spowolnienia 
planujemy wzmocnienie naszej sieci sprzedaży i serwisu poprzez uruchomienie dwóch 
kolejnych lokalizacji w kluczowych miejscach w Polsce. Niezależnie od sytuacji rynkowej 
stawiamy na rozwój.

    Przeczytaj pełen wywiad na: 
    www.truckvan.pl

Andrzej Dziedzicki, dyrektor handlowy, EWT Truck & Trailer Polska

Przyczajenie
Powiało grozą. Zapowiadany od paru lat kryzys zaczął dawać o sobie znać. 

Niepewność może być wygenerowana przez widmo pakietu mobilności i Brexitu.

Nie bez znaczenia cały czas pozostaje brak kierowców i spowolnienie

gospodarcze u naszych zachodnich sąsiadów.

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  |  Źródło: PZPM, Samar, EWT, Cepik  |  Zdjęcia: K. Dziewicka, M. Kij, Fliegl, Kässbohrer, Krone, Kögel, Mega, Stas  |

Od lat mówi się o nadchodzącym 
spowolnieniu. Całkiem stabil-
na pierwsza połowa tego roku 

na rynku naczep i przyczep, w czerwcu 
się zachwiała. Można powiedzieć, że 
ten rok zakończy się jeszcze na przy-
zwoitym poziomie, ale sporo niepokoju 
wzbudza nadchodzący. 

Rok 2018 zamknął się sprzedażą na-
czep i przyczep na poziomie 26 133. 
To o 9,7% więcej niż w 2017 (23 830). 
Po 10 miesiącach większych lub mniej-
szych wzrostów rejestracje nowych po-
jazdów ciągnionych wyhamowały w li-
stopadzie (–4%) i grudniu (–6%). Mimo 
to rok 2019 rozpoczął się dość dobrymi 
wynikami (styczeń +9,5%, luty +13,4%). 
Końcówka roku przeważnie jest słabsza, 
co wynika z unikania odbioru pojazdów, 
które za chwilę będą o rok starsze. Tutaj 
prawdopodobnie zadziałał mechanizm 
przesunięcia, czyli zamówienia zostały 
złożone jeszcze w 2018 r., a odbiór na-
stąpił już w 2019. Zresztą takie były za-
powiedzi przed rokiem. Producenci na-
czep mówili wówczas o spływających 
zamówieniach, których realizacja jest 
zaplanowana na 2019 r. Kolejne miesią-

Już po raz piąty z rzędu najwięcej w Polsce zareje-
strowano naczep i przyczep Schmitz Cargobull. 

W chłodniach praktycznie zdominował rynek. Popularność 
tych pojazdów w naszej części Europy, z jednej strony 

świadczy o ich wysokiej jakości, a z drugiej ułatwia 
sprzedaż na rynku wtórnym.

ce tego roku to stabilizacja ze wzrostami 
w granicach od 0,32% w kwietniu do 3% 
w maju. W czerwcu nastąpił gwałtowny 
spadek rejestracji (–21,8%), który w sierp-

niu osiągnął największą wartość procen-
tową 34,6%. We wrześniu zarejestrowano 
o 13,6% mniej naczep i przyczep niż przed 
rokiem, a w październiku już o 28,5%. 

y
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„
Na rynku naczep można obserwować duże wzrosty, 

małe wzrosty, ale również duże spadki i małe spadki. To 
naturalna sytuacja w wolnorynkowej gospodarce. Nie ma 
takiej możliwości, aby co roku rynek wzrastał. Musi być 
również czas na redukcję. Tegoroczne spadki sprzedaży to 
wynik zamknięcia rynku rosyjskiego na pojazdy używane, 
spowolnienia gospodarczego w największych krajach euro-

pejskich, niejasnej sytuacji związanej z Brexitem oraz pakietem mobilności. Wielu klientów 
takie czynniki nie zachęcają do zakupu nowego sprzętu.
Gdy jest lekkie spowolnienie na rynku wynikające z przyczyn podanych powyżej, a w pierw-
szej kolejności należy zapewnić mobilność zestawowi transportowemu, czyli zaopatrzyć 
ciągnik w paliwo i uposażyć kierowcę, to zakup nowej naczepy schodzi na dalszy plan. Każda 
naczepa Krone to bardzo trwały i niezawodny pojazd gwarantujący długą eksploatację, dla-
tego zapewne nasze naczepy kurtynowe cieszą się tak dużym powodzeniem. Przesunięcie 
wymiany sprzętu o rok lub dwa lata nie wpływa niekorzystnie na świadczenie usługi trans-
portowej. Każdy przedsiębiorca bardziej musi pilnować planu wymiany, aby nie dopuścić 
do nadmiernego zestarzenia się floty.
Naczepy chłodnicze i furgony nie mają tak dużego udziału w rynku, jak naczepy plande-
kowe, dlatego tego rodzaju pojazdy nadal mają potencjał. Z chłodni najczęściej korzystają 
sieci handlowe, a póki co one mają się dobrze i tam sprzęt ciągle jest potrzebny. To samo 
dotyczy naczep furgonowych, gdzie z kolei duży potencjał tkwi w firmach kurierskich i dys-
trybucyjnych.
Jaki będzie 2020 rok? Trudno wróżyć przyszłość, ale na pewno nie należy się spodziewać 
dużej zmiany sprzedażowej w pierwszej połowie 2020. Raczej rynek będzie się powoli 
stabilizował, miejmy nadzieję z lekkim wzrostem. Nadal sytuacja z Brexitem nie jest wy-
jaśniona, a Wielka Brytania to przecież kluczowy rynek dla polskich przewoźników. Czy 
zostanie wprowadzony pakiet mobilności, a jeśli tak, to jak wpłynie na funkcjonowanie 
polskich przedsiębiorców, też trudno przewidzieć. Jednak my zawsze patrzymy w przy-
szłość optymistycznie.

Tomasz Kujawa, członek zarządu, dyrektor handlowy PozkronePo 10 miesiącach 2019 r. sprzedano 
20 798 pojazdów, czyli o ponad 8% mniej 
niż przed rokiem. Od stycznia tego roku 
wzrosły koszty przejazdu przez Niem-
cy (wzrost stawki za poruszanie się po 
autostradach oraz dodatkowe opłaty 
związane z przejazdem po drogach lan-
dowych), natomiast stawki za wykony-
wany transport nie tylko nie wzrosły, 
ale nawet spadły. W wyniku tego ob-
niżyła się rentowność fi rm transporto-
wych i chęć do inwestowania, co wyraź-
nie widać w drugiej połowie roku. Taki 
wynik to również sygnał schładzania się 
koniunktury, czyli w sumie tego, czego 
wszyscy się spodziewali. Zanim zacznie-
my narzekać, warto też przypomnieć, 
że w tym roku do października zareje-
strowano więcej naczep i przyczep niż 
to miało miejsce w takim okresie w dość 
dobrych latach 2016 i 2017. Apetyt ro-
śnie w miarę jedzenia, ale rynek też ma 
cykle koniunkturalne i oprócz różnych 
czynników, które wpływają na skłon-
ność fi rm do inwestowania, znaczenie 
ma również cykliczność wymiany po-
jazdów we fl otach. 

5 rok z rzędu
Liderem rynku przyczep i naczep z po-
nad 23% udziałem, nieprzerwalnie od 
5 lat jest Schmitz Cargobull. W sumie 
w ciągu dziesięciu miesięcy zarejestro-
wano 4806 pojazdów tej marki, o 5% 
mniej niż przed rokiem.

Na drugiej pozycji, już tradycyjnie 
uplasowało się Krone z wynikiem 3639 
rejestracji, co oznacza spadek o prawie 
9%. Udział w rynku pozostał na podob-
nym poziomie jak w roku ubiegłym 
– 17%. Również bez zmian na trzeciej 
pozycji cały czas utrzymuje się Wielton. 
Do października zarejestrowano 2846 
naczep i przyczep polskiego producen-
ta, ponad 17% mniej niż przed rokiem, 
czego konsekwencją jest również spadek 
udziału w rynku z 15% w 2018 do 13% 
w 2019). Czwarte miejsce też niezmien-
nie od lat ma u nas Kögel. W tym roku 
zarejestrowano 1557 pojazdów niemiec-
kiej marki, czyli o prawie 12% mniej niż 
w roku ubiegłym (7% rynku). 

Kässbohrer po sukcesie zeszłego roku 
(+32%), w tym zanotował 5% stratę, co 
biorąc pod uwagę tendencję na rynku 
można zaliczyć na plus. Zarejestrowano 

901 pojazdów tej marki, co stanowi 4% 
rynku (bez zmian). Wecon, który sprze-
daje przyczepy, odnotował wzrost na po-
ziomie 11%, dostarczając w tym roku 567 
pojazdów. Spory spadek rejestracji zali-
czył natomiast Bodex. Zarejestrowano 
539 pojazdów tego producenta – prawie 
16% mniej niż w 2018 r. Niewiele mniej 
zarejestrowano pojazdów Schwarmüller 
– 508 szt., ponad 19% spadku.

Nie uchronił się też przed malejącym 
popytem Gniotpol. Zarejestrowano 320 
pojazdów tej marki, o 30 sztuk (ponad 
8%) mniej niż przed rokiem. 

Krone to najczęściej kupowana u nas marka 
naczep plandek. Wytrzymała konstrukcja 
i sprawny serwis, firmowany przez Krone 

łącznie z częściami zamiennymi, to atuty, które 
doceniają użytkownicy.

CIMC Silvergreen, chiński producent 
naczep, który od trzech lat mocno za-
znacza swoją pozycję w Polsce, odnoto-
wał sprzedaż na poziomie 281 sztuk, co 
oznacza 10% wzrostu. Więcej niż w ze-
szłym roku sprzedała też Mega – 237 szt.,
co stanowi wzrost o prawie 7%. 

Sukcesywny spadek udziałów
Cały czas największy udział w rynku 
mają naczepy plandeki. Mimo zawi-
rowań na rynku przewozów między-
narodowych, trudno sobie wyobrazić 
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„
Waha-

nia koniunk-
tury w go-
spodarce są 
elementem 
cyklu. Jednak
gdy spowal-
nia gospodar-
ka, spowal-

nia też transport, a tym samym inwestycje 
firm transportowych w nowy tabor.  Polski 
przemysł od kilku miesięcy odnotowuje 
spadki w zakresie zamówień, eksportu 
i produkcji, co mogło być spowodowane 
osłabieniem popytu w Europie i rosnącą 
konkurencją z Chin. Przekłada się to na 
nasz rynek. Warto jednak przypomnieć, 
że rynek naczep i przyczep o dmc powyżej 
3,5 ton w Polsce nieprzerwanie rozwijał 
się przez ostatnich 10 lat aż do poziomu 
26 tys. sztuk w 2018 roku. Wielton w 2008 r.
sprzedał w Polsce łącznie 1826 naczep, 
a w 2018 roku – również tylko w Polsce 
– aż 4859 naczep! To pokazuje, że rynek 
jest aktualnie na bardzo wysokim pozio-
mie. Korekta, której jesteśmy świadkami, 
wynika z ogólnej koniunktury, spadków 
w branży automotive i procedowanego pa-
kietu mobilności. 
Największą grupą produktową w naszym 
portfelu stanowią naczepy kurtynowe. Na 

Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton

przestrzeni ostatnich trzech kwartałów nie 
tylko utrzymaliśmy udział w tym segmencie 
na polskim rynku, ale także odnotowaliśmy 
mniejszy spadek sprzedaży niż cały rynek. Na 
ten segment wpływają zmiany koniunktury 
na usługi transportowe w handlu między-
narodowym. Naczepy są tu uniwersalnym 
i podstawowym narzędziem, na który popyt 
jest bezpośrednio skorelowany z ogólną ko-
niunkturą.  
Wielton ma też silną pozycję na rynku wy-
wrotek w Polsce, są one również ważne 
w całym naszym portfelu produktowym. 
W ostatnich kwartałach koniunktura na 
rynku budowlanym nieco ostygła, nastąpiły 
również przesunięcia w realizacjach dużych 
inwestycji infrastrukturalnych. Liczymy, że 
w przyszłym roku sytuacja się odwróci, ruszą 
inwestycje, a co za tym idzie wróci popyt na 
rynku wywrotek. 
Transport poddawany jest intensywnej pre-
sji związanej z koniecznością ograniczenia 
kosztów zewnętrznych, w tym kongestii, 
redukcją kosztów paliwa czy dekarboniza-
cją, stąd też możemy obserwować rosnące 
zapotrzebowanie na naczepy o obniżonej 
masie własnej pozwalającej zredukować 
zużycie paliwa. Odpowiadamy na to zapo-
trzebowanie, wprowadzając nowe modele 
naczep o lżejszej konstrukcji i poprawionej 
aerodynamice. 

Przewidujemy również, że w kolejnych la-
tach będzie pogłębiał się trend personali-
zacji produktów. Klienci oczekują pełnego 
dostosowania naczep do swoich potrzeb. 
Kolejnym widocznym trendem jest rozwój 
innych form posiadania i finansowania 
sprzętu transportowego, takich jak najem 
długoterminowy czy leasing. 
Coraz istotniejszym problemem, zwłasz-
cza na rynku europejskim, jest niedobór 
kierowców i rosnące koszty pracy w tej 
branży. W ostatnich latach wzrosło i nadal 
będzie wzrastać znaczenie niezawodności 
ciągników i naczep, a także łatwej i szyb-
kiej ich obsługi tak, by zredukować do mi-
nimum niepotrzebne przestoje. 
Na kolejny rok patrzymy z umiarkowanym 
optymizmem. Nie spodziewamy się wzro-
stu rynku, raczej jego dalszego spłaszcze-
nia. Korekta na rynkach, jakiej jesteśmy 
świadkami, niesie za sobą zagrożenia, ale 
również szanse, które chcemy wykorzy-
stać. Grupa Wielton dzięki konsekwent-
nie realizowanej strategii jest w stanie 
przekuć ochłodzenie rynku w swój sukces, 
zwiększając udziały w rynku, poprawiając 
efektywność operacyjną, wzmacniając ja-
kość produktu i obsługi klienta.

    Przeczytaj pełen wywiad na: 
    www.truckvan.pl 
    
    

transport bez ich udziału. Plandeki 
są najbardziej uniwersalne, więc dają 
większe możliwości w zdobywaniu 
zleceń transportowych. Rok 2019 to 
jednak kolejny spadek udziału tych 
naczep w całym rynku. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, o kolejne 2 punkty 
procentowe – teraz segment ten sta-
nowi 49%. W sumie zarejestrowano 

10 284 takie pojazdy, o 12% miej niż 
przed rokiem.

Tradycyjnie liderem tego segmentu jest 
Krone z 27% udziałem. W ciągu dziesię-
ciu miesięcy tego roku zarejestrowano 
2836 naczepy plandekowe tej marki – czy-
li o ponad 13% mniej niż przed rokiem. 
Na drugim miejscu uplasował się Schmitz 
– 2514 zarejestrowane pojazdy, o ponad 

9% mniej niż w 2018 r. (24% udział). Trze-
ci z wynikiem 1789 jest Wielton, spadek 
o prawie 12% (17% udział). Zarejestrowa-
no również 1445 pojazdów Kögel, o ponad 
13% mniej niż przed rokiem (14% udział). 

W sumie małą stratę odnotował tu-
taj Kässbohrer. Do października zare-
jestrowano 564 naczepy plandeki tego 
producenta, to o niecałe 5% mniej niż 
przed rokiem. Schwarzmüller, który 
w 2018 r. odnotował duży wzrost sprze-
daży (35%), w tym roku zaliczył 25% 
spadek do poziomu 387 szt. Kolejną 
stratę miał też Zasław. Zarejestrowano 
w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku 
zaledwie 23 plandeki tego producenta, 
czyli o ponad 55% mniej niż w 2018 r.

Znowu w dół
Drugim co do wielkości segmentem są 
naczepy samowyładowcze, stanowią 
ponad 14% rynku naczep i przyczep. 

Wielton od lat ma u nas najlepszą pozycję 
w segmencie naczep wywrotek, jednak 
nie może spać spokojnie. Wystarczy jeden 
większy kontrakt niemieckiego konkurenta, 
żeby ta sytuacja się zmieniła.
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„
Ze staty-

styk rejestracji 
wynika, że od 
lipca 2019 r.
rynek naczep 
i przyczep od-
notował ponad 
20% spadek. 

Złożyło się na to wiele czynników, ale głów-
nie spowolnienie gospodarcze w Niem-
czech, Brexit i braki kadrowe (kierowcy). 
Również wzrost kosztów, a jednocześnie 
spadek frachtów, nie napawa optymizmem 
i nie skłania do inwestowania właścicieli 
firm transportowych. W mojej ocenie nie 
jest to jednak oznaką kryzysu, a spowolnie-

Piotr Iwański, dyrektor handlowy, członek zarządu, Schwarzmüller

nia i stabilizacji rynku (tak naprawdę od 2009 
roku mieliśmy cały czas wzrosty).
Wśród sprzedawanych plandek najwięk-
szym powodzeniem cieszą się u nas na-
czepy ultra lekkie. Natomiast obserwuje-
my mniejszy popyt na naczepy typu mega 
do transportu automotive. Spowolnienie 
w Niemczech, kraju, który ma ponad 20% 
udziału w exporcie i imporcie z Polską, prze-
kłada się oczywiście na zapotrzebowanie na 
tego typu naczepy. Stąd taki spadek w tym 
roku w tym właśnie segmencie.
Rynek pojazdów budowlanych w tym roku 
spadł o ponad 20%, co w mojej ocenie, miało 
związek z drastycznym wzrostem kosztów 
w branży budowlanej, nawet do 60%, w wyni-

ku czego dużo inwestycji drogowych zosta-
ło poprzez wykonawców wstrzymanych 
lub przerwanych, a to oczywiście miało 
wpływ na zapotrzebowanie na sprzęt.
Sektor naczep cystern to głównie rynek 
dystrybucji w kraju, więc stał się stabilny 
od momentu uszczelnienie VAT-u i przy 
transporcie paliw będzie w mojej ocenie 
dalej stabilny.
Według mnie rok 2020 będzie dla firmy 
Schwarzmüller dużo lepszy od obecnego, 
ponieważ przy presji redukcji kosztów, a za-
razem wzrostu jakości usług transportowych, 
będzie rosło zapotrzebowanie na naczepy ja-
kościowo najlepsze, lekkie i przyjazne środo-
wisku oraz użytkownikowi.

W ciągu dziesięciu miesięcy tego roku 
sprzedano 3045 takich pojazdów, czyli 
prawie o 18% mniej niż przed rokiem. 
Przypomnijmy, że rok temu, po paź-
dzierniku, wzrost rejestracji naczep 
wywrotek wynosił 33%. 

Schwarzüller w swojej ofercie ma zarówno uniwersalne 
plandeki, jak i wyspecjalizowane naczepy, takie jak ruchome 
podłogi, podkontenerówki czy cysterny. Na wychłodzonym 
rynku takie portfolio daje większe możliwości.

www.jost-part-finder.com

Part Finder

„ Prosty i praktyczny, typowy JOST! “

Łatwe znajdowanie oryginalnych 
części zamiennych do osi  
dzięki nowej wyszukiwarce  
JOST Part Finder.
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„
W tym roku mamy do czynienia z wieloma czynnikami, 

które wpływają na spowolnienie gospodarcze. Wśród nich 
jest wojna handlowa, spowolnienie w niemieckim prze-
myśle motoryzacyjnym i niepewność Brexitu. Szczególnie 
przekłada się to na transport międzynarodowy, ale też na 
transport budowlany i komunalny. Jednakże w segmencie 

budowlanym większym dla nas problemem była bardzo dobra koniunktura w 2018 roku. 
Rynek naczep wywrotek w 2018 roku przekroczył 4200. W 2017 roku sprzedaż zamknęła 
się na poziomie 3300 szt. Przy tak dużych zakupach w roku poprzedzającym, jak również 
przy długich terminach dostaw w pierwszej połowie 2019 r., spadek był spodziewany. Polski 
rynek charakteryzuje się pewną sezonowością, rośnie w momencie otwierania dużych in-
westycji, a potem w trakcie tych inwestycji zwalnia, gdyż wykonawcy mają już zapewniony 
potrzebny sprzęt. 
W segmencie pojazdów samowyładowczych należy oczekiwać stabilizacji na dość wysokim 
poziomie, jednakże niższym niż w 2018 roku. Tutaj szczególne znaczenie mają moce prze-
robowe firm zabudowujących. W 2018 roku niestety duży wzrost zamówień wygenerowa-
ny potrzebami rynku, spowodował zatory w dostawach i opóźnienia. Jednocześnie rynek 
stopniowo nasycił się potrzebnym sprzętem do obsług bieżących kontraktów. Jednakże 
wyjście niektórych wykonawców z realizowanych inwestycji i brak nowych wykonawców 
spowodowały, iż ten segment rynku również zwolnił.
Elementem napędzającym samochody samowyładowcze jest w tym momencie nie infra-
struktura, a budownictwo mieszkaniowe. Widzimy to również w zmianie preferencji klien-
tów, gdzie aktualnie jest znacznie więcej zapytań o wywrotki trójstronne, a do niedawna 
główną część rynku stanowiły wywrotki tylnozsypowe.
Rok 2020 będzie trudny. Możemy oczekiwać pewnego spowolnienia, o którym już się 
wspomina. Jednocześnie jest jeszcze wiele projektów infrastrukturalnych wymagających 
znaczącej liczby sprzętu. Jeżeli te inwestycje będą realizowane zgodnie z zapowiedziami, 
branża budowlana powinna dalej inwestować. Raczej nie będzie to gwałtowny spadek, 
jak po inwestycjach 2012 roku. Myślę, że możemy oczekiwać stopniowej stabilizacji rynku, 
gdzie znaczące skoki zapotrzebowania występujące w przeszłości będą stopniowo niwelo-
wane z tendencją do stabilizacji zapotrzebowania na stałym poziomie.

Krzysztof Adamiuk, prezes zarządu MEILLER Polska

w tym roku odnotował stratę na po-
ziomie 34%, dostarczając 133 pojazdy 
z tego segmentu.

Na lekkim plusie
 Udział naczep chłodni w rynku naczep 
i przyczep delikatnie wzrósł z 9 w 2018 r.

roku zarejestrowano 270 naczep wywro-
tek producenta z Sieradza, o ponad 4% 
mniej niż w roku minionym. Sporym 
wzrostem sprzedaży może się pochwa-
lić Mega – zarejestrowano 218 pojazdów 
samowyładowczych tej marki, o ponad 
16% więcej niż przed rokiem. Zasław, 
który w 2018 r. zaliczył 71% wzrost, 

Meiller to przede wszystkim naczepy wywrotki. Dlatego jako 
pierwszy odczuwa zmiany koniunktury w budownictwie. 

Liderem tego segmentu cały czas pozo-
staje Wielton, choć od dwóch lat Schmitz 
Cargobull depcze mu po piętach. Do 
końca października zarejestrowano 503 
naczepy wywrotki marki Wielton, czyli 
o 27% mniej niż w 2018 r. Udział polskie-
go producenta w tym segmencie wyniósł 
ponad 16%, co oznacza spadek o 2 punk-
ty procentowe względem roku poprzed-
niego. Schmitz od lat pnie się w górę 
na rynku wywrotek. W 2017 roku po 
10 miesiącach wskoczył na drugą pozycję, 
ale cały rok zakończył na trzecim miej-
scu. W minionym roku do października 
mocno zbliżył się do lidera, sprzedając 
666 pojazdów, o 77% więcej niż w 2017 r., 
i zdobywając prawie 18% rynku (w 2017 r.
udział Schmitza w tym segmencie wy-
niósł 13%). Rok 2018 zakończył na drugiej 
pozycji. W tym roku po 10 miesiącach 
do wyniku lidera brakuje mu zaledwie 
7 pojazdów, więc jeszcze wszystko może 
się zdarzyć. Ciekawe jest natomiast to, że 
obydwie marki zaliczyły spore spadki. Za-
rejestrowano 496 naczep wywrotek marki 
Schmitz, czyli o 25% mniej niż przed ro-
kiem, co oznacza 16% udział w rynku, któ-
ry skurczył się o 1,5 punktu procentowe-
go. Straty w udziałach rynkowych liderów 
mogą świadczyć o tym, że spadł popyt na 
mniejsze wywrotki o kubaturze 25–29 m3

przeznaczone dla branży budowlanej 
z segmentu mieszkalnictwa i infrastruk-
tury drogowej. 

Trzeci jest Bodex z ponad 13% udzia-
łem w rynku. W tym roku zarejestrowano 
417 naczep wywrotek tej marki, o pra-
wie 15% mniej niż w 2018. Następny jest 
Kempf z ponad 12% udziałem w tym 
segmencie (o 2 punkty procentowe wię-
cej niż przed rokiem). Firma jako jedna 
z nielicznych odnotowała w tym roku 
wzrost sprzedaży (4%), dostarczając 379 
pojazdów samowyładowczych. Mini-
malnie spadła natomiast sprzedaż po-
jazdów marki Feber (Inter Cars). W tym 

Ogólna sprzedaż naczep i przyczep 

w latach 2012–2019* (szt.)

Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP* prognoza
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„
Firma Feber zanotowała w tym roku spadek sprzedaży 

naczep samowyładowczych dedykowanych na Polskę, jest to 
spadek o 4%. Jednocześnie o 12% wzrosła sprzedaż pojazdów 
na rynki eksportowe, co sprawiło, że porównując rok 2019 do 
roku ubiegłego, produkcja jest na tym samym poziomie. Spa-
dek sprzedaży na rynku polskim w dużej mierze jest efektem 
wstrzymania części inwestycji w infrastrukturę drogową i ko-

lejową. To sprawiło, że wiele firm z branży drogowej oraz wielu przewoźników materiałów 
sypkich zamiast inwestować m.in. w nowy tabor, postanowiło zachować kapitał na wypadek 
większego kryzysu. 
Ostatnie dwa tygodnie to coraz większa liczba zapytań ofertowych, spotkań z klientami 
i negocjacji handlowych, co pozwala mieć nadzieję, że przyszły rok nie będzie zły. 
Mam nadzieję, że pomimo spowolnienia gospodarki u naszych zachodnich sąsiadów, kry-
zys, który przewidują analitycy, nawet jeżeli nas dotknie, to nie będzie aż tak odczuwalny. 
Póki co klienci zapowiadają inwestycje i zakupy na rok 2020. Oczywiście nie czekamy z za-
łożonymi rękami na to, co przyniesie przyszłość i mamy plan na ewentualny kryzys. Jeste-
śmy rozpoznawalną, solidną marką z ugruntowaną pozycją na rynku, ale wciąż się rozwija-
my, udoskonalamy nasze produkty, jesteśmy otwarci na uwagi klientów i to nas wyróżnia. 
To daje nam również szanse na zdobywanie nowych rynków, a co za tym idzie klientów.

Łukasz Toboła, kierownik działu handlowego, Feber
do 10% w 2019, co jest też wynikiem wzro-
stu sprzedaży tych pojazdów. Do końca 
października zarejestrowano ich 2075, 
o 1% więcej niż przed rokiem. Niewiele, 
ale na słabnący rynku pojazdów ciągnio-
nych to zadawalający wynik. Chłodnie to 
przede wszystkim transport żywności, 
a ta bez względu na koniunkturę znajdu-
je popyt. Paradoksalnie im gorzej w go-
spodarce, tym większe zapotrzebowanie 
na żywność. Jedzeniem rekompensuje-
my sobie słabe samopoczucie, zajadając 
nerwy. Chłodnie to również transport 
papierosów, a nerwowe czasy wzmagają 
nałóg. Stąd też ten segment rynku kryzy-
su może nie odczuć. 

Najwięcej, bo ponad 78% rynku na-
leży do Schmitza (2 pp więcej niż przed 
rokiem). Do końca października tego 
roku nabywców znalazło 1630 naczep 
chłodni tego producenta. To o prawie 
5% więcej niż przed rokiem, co oznacza 
też większą dynamikę wzrostu niż prze-
jawia w tym roku rynek. 

Na drugim miejscu w tym segmen-
cie jest Krone. W latach 2012–2014 fi r-
ma sukcesywnie powiększała swój 
udział w tym rynku, osiągając nawet 
33% w 2014 r., a później z roku na rok 

www.transics.com/pl/tx-trailerpulse

sprzedaż chłodni tej marki słabła, 
by w tym roku dojść do 15% udziału 
w tym segmencie. Po dziesięciu mie-
siącach zarejestrowano 307 pojazdów 
chłodniczych Krone, czyli o ponad 11% 

mniej niż przed rokiem. Konkurowanie 
ze Schmitzem nadal jest tutaj bardzo 
trudne. Chereau, które w zeszłym roku 
odnotowało 458% wzrostu sprzedaży 
naczep chłodniczych (67 szt.), w tym 
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„
Auto-

motive jest 
jedną z naj-
bardziej zglo-
balizowanych
branż, dla-
tego kondy-
cja polskie-
go rynku, w

znacznym stopniu oparta na eksporcie, jest 
podatna na bodźce z otoczenia. Jakkolwiek 
próbowalibyśmy opisywać mijający rok, nie 
sposób nie zauważyć, iż został zdomino-
wany przez realne, ale także spodziewane 
następstwa wojny handlowej między USA 
i Chinami, relacje z Iranem oraz niepewność 
związaną z przedłużającą się procedurą 
Brexitu. Przekłada się to na powściągliwość 
inwestycyjną. Z drugiej strony przewoźnicy 
starają się, jak najlepiej wykorzystać posia-
dany tabor i maksymalnie wydłużyć czas 
jego eksploatacji. 
W wielu segmentach branża automotive 
odnotowała pik koniunkturalny w 2018 r. 
Dla MEGI był również bardzo dobry, a jed-
nocześnie wszystko wskazuje na to, iż 2019 
zamkniemy na jeszcze wyższym poziomie 
sprzedaży. W naszym przypadku znaczenie 
miała również głęboka reorganizacja spół-

Aleksandra Zawadzka, dyrektor ds. sprzedaży, MEGA

ki i strategiczne decyzje zarządcze. Dla nas 
2018 to pierwszy pełny rok w grupie Benalu. 
Na polskim rynku pozycja MEGI nadal jest 
stabilna, natomiast firma odnotowała blisko 
dwukrotny wzrost sprzedaży pojazdów na 
rynku rumuńskim, rosyjskim i norweskim. 
Obserwowany w tym roku spadek w seg-
mencie naczep wywrotek to efekt natural-
nego cyklu koniunktury. Wystarczy spoj-
rzeć na wyniki z roku 2017, kiedy już widać 
pierwsze wzrosty i zdecydowanie lepsze, 
bijące rekordy wskaźniki z 2018, aby spo-
kojniej reagować na tegoroczne spowolnie-
nie. Trudno dziś wróżyć i zakładać przyszłe 
wyniki całej branży. MEGA i cała grupa, do 
której należymy, zakłada utrzymanie silnej 
pozycji na dotychczasowych rynkach, sta-
bilny wzrosty i wprowadzanie nowych mo-
deli w ślad za zidentyfikowanymi potrzeba-
mi rynkowymi. Intensywnie pracujemy też 
nad rozbudowaniem naszej oferty usług 
dodatkowych. 
W segmencie naczep i przyczep kłonico-
wych notowany jest stały, widoczny wzrost. 
W MEGA sprzedaż naczep kłonicowych 
utrzyma się w tym roku na podobnym po-
ziomie, jak w roku ubiegłym. Penetrujemy 
ten rynek, upatrując w nim duży potencjał 
na kolejne lata i odnotowując jednocześnie 

coraz więcej zapytań ofertowych właśnie 
na naczepy i przyczepy leśne. 
W Polsce ciągle większość inwestycji re-
alizowana jest w oparciu o środki własne. 
Nadal polskie przedsiębiorstwa nie w peł-
ni wykorzystują choćby możliwości, jakie 
daje leasing. W konsekwencji oznacza 
to wydłużanie lub ograniczanie ich skali 
względem poziomu aktualnych możliwo-
ści. Przewoźnicy i użytkownicy naczep 
i przyczep raczej je remontują niż wymie-
niają. Moim zdaniem, kluczowe dla utrzy-
mania sprzedaży na satysfakcjonującym 
poziomie będzie wypracowanie elastycz-
nych programów finansowania zakupów. 
Z uwagą obserwujemy również zmiany, 
które zachodzą na rynku samochodów 
osobowych i dostawczych. Jeżeli dołożymy 
do tego różnego rodzaju pomysły związa-
ne z ograniczeniami transportu kołowego 
ze względów społecznych i ekologicznych 
– to okaże się, że musimy nie tylko myśleć, 
ale także projektować i produkować jesz-
cze bardziej elastycznie. Tak, aby uzyskać 
możliwość bieżącego dostosowywania się 
do warunków i wymagań.

    Przeczytaj pełen wywiad na: 
    www.truckvan.pl 
    
    

roku miało słabszy wynik – 45 szt., czyli 
o 22 szt. mniej niż przed rokiem. 

Wyraźny wzrost odnotowały na-
tomiast naczepy furgony – 18%. Do 
października włącznie zarejestrowa-
no 602 takie pojazdy. Najwięcej na-
bywców znalazło Krone – 453 (wzrost 
o 36%), zdobywając 75% tego ryn-
ku. Drugi w tym roku jest Schmitz 
– 154 szt., wzrost o 157%, natomiast 
słabszy wynik osiągnął w tym segmen-
cie Wielton – 69 pojazdów i kolejny rok 
z rzędu spadek (–25%).

Nisza jeszcze stabilna
W tym roku w ciągu pierwszych dziesię-
ciu miesięcy, po raz kolejny spadła sprze-
daż naczep cystern, ale spadek ten nie 
jest już tak duży jak przed rokiem (–13%), 
a minimalny (–0,6%), z 493 w 2018 roku 
do 490 szt. w 2019. Największy udział 
w tym segmencie stanowią cysterny 
do przewozu materiałów niebezpiecz-
nych. W sumie zarejestrowano takich 
pojazdów 129, o 4% więcej niż przed 
rokiem. Trochę więcej (o 9 szt.) zareje-
strowano też cystern do przewozu płyn-
nych środków spożywczych – 119 szt.
Największy wzrost w tym segmencie od-
notowały naczepy cysterny do przewozu 
paliw płynnych, skądinąd również nale-Źródło: analizy PZPM oraz SAMAR na podstawie CEP

Rejestracja nowych przyczep i naczep w rozbiciu 
na poszczególne marki w Polsce w latach 2018–2019 (w szt.)
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91% dostarczanych na nasz rynek naczep marki Mega stanowią wywrotki. W tym roku 
firma zoptymalizowała swój flagowy pojazd – lekką wywrotkę aluminiową Mega Light 3 
oraz unowocześniła wywrotkę stalową, tzw. „rynnę”. 
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żących do materiałów niebezpiecznych, 
ale klasyfi kowane osobno. Zarejestro-
wano 95 takich pojazdów, czyli o 90% 
więcej niż przed rokiem. Natomiast 
o 26% mniej sprzedano naczep cystern 
do przewozu materiałów płynnych – 81 
szt. Spadła też sprzedaż cystern do prze-
wozu gazów (–32%). Zarejestrowano ich 
58 szt. 

Po zeszłorocznym 49% wzroście po-
pytu na tzw. naczepy pojemniki, w tym 
roku nastąpił spadek o 33%. Zarejestro-
wano ich 357 szt. W tej grupie najwięk-
szy udział mają naczepy do przewozu 
artykułów sypkich – zarejestrowano 
takich pojazdów 350, czyli dokładnie 
o 33% mniej niż w 2018 r. Wśród tych na-
czep mamy również naczepy silosy ki-
prowane do przewozu granulatów i ar-
tykułów spożywczych. W tym roku do 
października zarejestrowano 183 takie 
naczepy, czyli o 20 szt. więcej niż przed 
rokiem (+10%). Warto podkreślić, że tak 
niszowe produkty są wysoko wyspecja-

Mimo spadku na rynku przyczep Wecon nie 
tylko zwiększył sprzedaż, ale też udział 
w tym rynku. Po dziesięciu miesiącach tego roku 
należy do tej firmy 26% rynku.
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lizowane, a co za tym idzie ich produk-
cja odbywa się na ograniczoną skalę. 
Obecnie realizowane są zamówienia 
składane przed rokiem, a nawet wcze-
śniej, a czołowi producenci mają zakon-
traktowany cały przyszły rok, co ozna-
cza, że ewentualne spowolnienie w tym 
segmencie będzie widoczne dopiero 
w 2021 r. Liderem sprzedaży silosów wy-
chylnych jest u nas Feldbinder, do któ-
rego należy 49% rynku. Następny jest 
Kässbohrer z 33% udziałem, LAG – 13% 
rynku i Spitzer – 5%. Tutaj chce rów-
nież zaistnieć południowoafrykański 
producent, fi rma GRW, która od 2017 r.
w 33% należy do fi rmy Schmitz Cargo-
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„
W Polsce 

rynek naczep
i przyczep w po-
nad 60% sta-
nowiły sprze-
dane bądź wy-
najęte nacze-

py plandekowe z rożnymi konfiguracjami. 
Właśnie tym rodzajem naczep głównie 
wykonywane są przewozy cross-border, 
a więc do EU i w EU. Przyczyny spadku 
na tym rynku w tym roku to: tlące się za-
grożenia związane z pakietem mobilności 
i Brexitem oraz istniejące od dłuższego 
czasu tendencje stagnacyjne w stawkach 
za przewozy przy rosnących kosztach. 
Wreszcie brak kierowców i wzrost ich płac 
oraz w wielu przypadkach brak sukce-
sji w firmach transportowych. Głównie 
te czynniki przyczyniły się do spadku mo-
tywacji do inwestowania oraz zwiększe-

Janusz Ciżyński, dyrektor zarządzający, TIMEX

nia obaw wśród przewoźników do inwes-
towania.
Trochę innej projekcji inwestycyjnej aniże-
li naczepy plandekowe podlegają naczepy 
specjalistyczne, w tym cysterny. Naczepy 
plandekowe są bardziej uniwersalne pod ką-
tem przewozu masy towarowej, natomiast 
cysterny są dedykowane wyłącznie do da-
nej kategorii produktu. Firmy transportowe 
inwestujące w cysterny specjalizują się od 
lat w tych przewozach, mając wyszkoloną 
kadrę oraz w większości stałe kierunki i od-
niesienia do zleceniodawców, dla których 
wykonują przewozy. W większości naczepy 
te pracują w kraju i zagrożenia, które doty-
czą plandek są tutaj oddalone. Natomiast 
o wiele wyższa jest wartość jednostkowa, 
inwestycyjna dla naczepy cysterny oraz ry-
zyko związane z brakiem uniwersalności. 
Utrzymująca się od lat dobra koniunktura 
ekonomiczna w Polsce wspiera rozwój tego 

rodzaju przewozów oraz utrzymuje reje-
stracje dla trendu constans.
Na rok 2020 prawdopodobnie będzie wie-
le różnych prognoz dla szans i zagrożeń 
w branży transportowej. Jeżeli chodzi 
o mnie i moją wieloletnią obecność na rynku 
związaną z branżą transportową, niewątpli-
wie przed nami jest okres restrukturyzacji, 
a nawet zmian organizacyjnych w celu do-
stosowania się wielu firm transportowych 
do nowych wyzwań i wręcz uwarunkowań 
prawno-ekonomicznych. Myślę, że wielu 
przewoźników pokona kolejną „przeszkodę” 
w dalszym rozwoju poprzez zdobyte do-
świadczenie, kreatywność oraz wspaniałą 
cechę Polaków – umiejących szybciej niż inni 
przystosować się do nowych „warunków”, 
ażeby moc skutecznie rozwijać transport, 
który tak w Polsce, jak i w Europie będzie 
przez najbliższe lata realizowany w prze-
wadze na kolach pojazdów drogowych.

Kässbohrer w ciągu ostatnich czterech lat podwoił swoją sprzedaż na naszym ryku. 
Nadal większość dostaw stanowią plandeki (62%), ale firma ma też dość mocną pozycję 

w segmencie silosów, naczep do przewozu kontenerów czy wreszcie cystern.
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Fliegl w swojej ofercie ma m.in. naczepy wywrotki, podkontenerówki i niskopodowziówki. 
U nas jednak najczęściej kupowane są uniwersalne naczepy plandeki.

bull. W tym roku na nasz rynek trafi ły 
2 szt. silosów kiprowanych tej marki.

W 2019 roku po raz kolejny odnoto-
wano spory wzrost zainteresowania 
w segmencie naczep do przewozu kon-
tenerów. Zarejestrowano 900 takich 
pojazdów, czyli o 46% więcej niż przed 
rokiem (w tym samym czasie w 2018 
– 28%). To efekt rozwoju handlu między 
Europą a Chinami. Towary z Chin maso-
wo już do nas docierają i zwiększa się za-
potrzebowanie na tego typu rozwiązania.

Wzrosła również sprzedaż naczep ni-
skopodwoziowych. W ciągu dziesięciu 
miesięcy tego roku zarejestrowano 253 
takie pojazdy, o 16% więcej niż przed 
rokiem. 

Już nie tak spektakularny jak w ze-
szłym roku (+116%), ale również wzrost 
zaliczyły naczepy kłonicowe – o 6% ze 
134 szt. w 2018 do 143 w 2019 r. Pojazdy 
dłużycowe natomiast odnotowały kolej-
ny spadek z 23 do 21 pojazdów. 

Przyczepy ciężarowe stanowią w tym 
roku, podobnie jak w ubiegłym 10% 
rynku. Ich sprzedaż spadła o prawie 
7% z 2322 szt. w 2018 r. do 2166 w tym. 
Największym popytem cieszyły się 
„skrzyniówki” – zarejestrowano 1076 

takich pojazdów, o 24% mniej niż przed 
rokiem. Podobnie jak w przypadku na-
czep wzrosła liczba zarejestrowanych 
przyczep do przewozu kontenerów, ze 
182 do 193 szt. Po zeszłorocznym spad-
ku o 41%, w tym roku wzrosła też liczba 
rejestracji przyczep do przewozu samo-
chodów – o 49%. Zarejestrowano 169 ta-
kich pojazdów.

Większym powodzeniem cieszyły się 
przyczepy z wymiennym nadwoziem. 

Sprzedano ich 285 szt., o 85% więcej 
niż przed rokiem. Spore wzięcie miały 
w tym roku przyczepy kłonicowe – za-
rejestrowano 169 szt., wzrost o 42%. Po 
raz kolejny spadło natomiast zapotrze-
bowanie na platformy – zarejestrowano 
w tym roku tylko 58 egz., o 22% mniej 
niż w 2018 r. Również przyczepy furgony 
w tym roku zaliczyły stratę. Sprzedano 
51 takich przyczep, o 15% mniej niż 
w 2018 r. Zmniejszyła się liczba zareje-

Nasz prezent:
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rynek urósł o prawie 37%. Można więc 
powiedzieć, że niższy popyt w 2019, to 
naturalny zwrot koniunkturalny. Oczy-
wiście trudno nie powiązać z nim paru 
czynników, z którymi mamy obecnie do 
czynienia, a które wprowadzają niepo-
kój w branży transportowej. 

Co nas czeka w 2020 r.? Gdzie by ucha 
nie przyłożyć, wszędzie czai się strach. 
Wyższe koszty prowadzenia transpor-
tu, a co za tym idzie, również spadające 
marże, coraz więcej obostrzeń, pakiet 
mobilności, Brexit, nie nastrajają po-
zytywnie, wyhamowując inwestycje 
w nowe środki transportu. Gdy prze-
woźnicy wstrzymują się z zakupami, 
w pierwszej kolejności przesuwają ter-
min wymiany naczep, przedłużając ich 
okres eksploatacji. I w ten etap właśnie 
wkroczyliśmy. Fakt, że polskie fi rmy 
transportowe obsługują największą 
część europejskich frachtów, może się 
teraz na nas odbić w związku ze spowol-
nieniem gospodarczym na głównych 
rynkach europejskich. Strategiczne 
znaczenie może mieć dla nas kryzys 
u naszych zachodnich sąsiadów. 

„
Rynek naczep i przyczep osiągnął rekordowy wynik 

w 2018 roku, nie ma szans, by wzrost był generowany każ-
dego roku. Tegoroczny spadek i tak moim zdaniem jest 
minimalny. Zmiany gospodarczo-polityczne w Unii Euro-
pejskiej, Brexit, spadek popytu w Europie Zachodniej, kon-
flikt gospodarczy Chiny – USA, trudna sytuacja na bliskim 
wschodzie i we wschodniej Ukrainie, planowane ogranicze-
nia kabotażowe... To wszystko wpływa na decyzje zakupo-

we firm transportowych. Europa to organizm z wieloma narządami zależnymi niestety... 
Brak kierowców i rosnące koszty nie pozwolą pobić rekordu z 2018 roku.
Rekordy bił również w ubiegłym roku sektor pojazdów samowyładowczych. Chwilowe spo-
wolnienie nie wpłynie długoterminowo na spadki w kolejnych latach. Za rok powtórzy się 
wynik z lat 2016–2017. Tego typu pojazdy bardziej się zużywają w ciągu 5 lat niż plandeki.
Bardzo rozwojowy jest sektor naczep podkontenetowych, dlatego w 2018 roku postano-
wiliśmy w nim zaistnieć, choć było to o kilka lat za późno. Należy się jednak spodziewać, że 
dalszy rozwój tutaj potrwa nawet przez kolejne 3 do 5 lat. Do tego rozwój plandek hucke-
pack to już fakt. Mamy produkty intermodalne w ofercie.
Rok 2020 na pewno będzie wolniejszy i trudniejszy niż 2019. Branża musi się specjalizować, 
masowe transporty międzynarodowe odczują zachodnie spowolnienie gospodarcze, będzie 
ciężko utrzymać skalę ładunków i rentowność. Czekamy bardziej na pozytywny 2021 i fi-
nalne dane rynkowe w czerwcu 2020 – od nich zależy, jak długo potrwa ten trudny czas 
w transporcie.

Tomasz Bartoszewicz, dyrektor zarządzający, właściciel PTM Polska

Lekkie, starannie wykonane pojazdy samowyładowcze 
marki Stas ugruntowały już swoją pozycję na naszym 

rynku. W tym roku firma odnotowała lekki spadek (–8%), 
który odzwierciedla sytuację panującą na rynku.

strowanych nowych furgonów uniwer-
salnych i chłodni, a wzrosła pojazdów 
izotermicznych.

Spadła też liczba rejestracji przyczep 
cystern. W tym roku sprzedano 50 szt., 
o 4 mniej niż przed rokiem. W tym seg-
mencie większym popytem cieszyły się 
cysterny do przewozu paliw płynnych 
(+6 szt.) oraz mleka (+9 szt.)

Niezmiennie liderem przyczep ciężaro-
wych na naszym rynku jest fi rma Wecon, 
w tym roku z 26-procentowym udziałem 
(+4 pp). Do końca października 2019 r. za-
rejestrowano 567 przyczep tej marki, to 
o ponad 11% więcej niż w 2018 r. Na dru-
gim miejscu jest Wielton z 14% udziałem 
(–4 pp) – 301 szt., spadek o ponad 31%. 
Trzeci uplasował się Gniotpol. Zarejestro-
wano 289 przyczep tej fi rmy, czyli o 14% 
mniej niż przed rokiem. Mimo tendencji 
spadkowej, wzrost sprzedaży na pozio-
mie 20% odnotowała fi rma MHS, która 
głównie oferuje przyczepy do przewozu 
drewna. Spory wzrost miała też fi rma 
Rolfo (+172%), która oferuje głównie po-
jazdy do przewozu samochodów. Dostar-
czono w tym roku 79 przyczep tego produ-
centa. Swoją sprzedaż podwoił tu 
Kässbohrer, dostarczając w tym roku 
41 przyczep.

Czas oczekiwania
Rynek pojazdów użytkowych ostatnimi 
czasy ciągle zaskakuje. Jeszcze rok temu 
wszyscy głowili się, jak zaspokoić zapo-
trzebowanie na pojazdy ciągnione. Pro-
ducenci chóralnie pragnęli stabilizacji, 
czyli „spłaszczenia” rynku, co ułatwia 
zarówno proces produkcji, jak i nie ge-

neruje długich czasów oczekiwania na 
realizację zamówienia. Dzisiaj branżę 
dopadła trwoga. Wprawdzie spadek 
sprzedaży na poziomie 8–10% nie jest 
niczym strasznym, ale brak zamówień 
do realizacji w przyszłym roku, może 
napawać niepokojem. Liczba rejestracji 
nowych naczep i przyczep sukcesyw-
nie rosła od 2013 r., co roku bijąc kolej-
ny rekord. Najbardziej spektakularny 
pod tym względem był rok 2016, kiedy 

92% sprzedaży Kögela to naczepy kurtynowe. Firma od lat zajmuje czwartą pozycję na rynku 
i próbuje zaistnieć w innych segmentach, ale bez większych sukcesów.  
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Odwiedź nasz portal varta-automotive.com

i dowiedz się więcej o optymalizacji 

całkowitych kosztów zarządzania fl otą.

 Sześć razy dłuższy cykl życia w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami 

 Do zaawansowanych funkcji hotelowych oraz klimatyzacji postojowej 

 Zaprojektowany do montażu na tylnej osi (EURO 5/6) dzięki najwyższej odporności 

na wibracje

VARTA® ProMotive AGM

VARTA ProMotive AGM stworzony dla zaawansowanych pojazdów użytkowych. To akumulator do najbardziej 

wymagających zastosowań, pozwalający na eliminację niepożądanych przestojów.

Pewny start to akumulator



Do końca listopada tego roku 
zarejestrowano łącznie 77 273 
przyczep i naczep wszystkich 

rodzajów. Natomiast w grupie przyczep 
i naczep o dmc powyżej 3,5 t przy zare-
jestrowanych 22 068 szt. odnotowano 
ponad 10% spadek w porównaniu z da-
nymi ubiegłorocznymi. Jednak Mega 
z Nysy poprawiła swoje ubiegłoroczne 
wyniki zarówno w kategorii naczep, jak 
i przyczep. 

Wyhamowanie
„Wygląda na to, iż szczyt koniunktury 
w branży mamy za sobą. Trudno w tej 
chwili jednoznacznie stwierdzić, czy to 
zapowiedź trwałego odwrócenia trendu, 
natomiast można mówić o wyhamowa-
niu. Taka sytuacja, wymaga od nas – pro-
ducentów, jeszcze większej elastyczności 
w planowaniu produkcji. Pojazdy, które 
dziś sprzedają się dobrze, jutro mogą 
zostać na placu. Dlatego tak ważne jest 
monitorowanie rynku i bieżące dosto-
sowywanie oferty do zmieniających się 
oczekiwań klientów. Firmy z branży oso-
bowego automotive czeka prawdziwa re-
wolucja związana z wdrożeniem napędów 
hybrydowych i elektrycznych, jednak dla 
naszego segmentu to dalsza przyszłość. 
Wielu producentów przechodzi natomiast 
transformacje w kierunku przemysłu 
4.0. Presja rynku w zakresie optymaliza-
cji i poprawy efektywności oraz oczeki-
wanie wartości dodanych, sprawiają, że 
innowacyjność przestaje być kaprysem, 

a staje się przysłowiowym „być albo nie 
być”. Rynek oczekuje zmodernizowa-
nych i inteligentnych pojazdów. Staramy 
się sprostać wyzwaniu. Nasze pojazdy, 
zarówno te na konstrukcjach aluminio-
wych, jak i stalowych przeszły całkowity 
lift ing. Obecnie wyjeżdżają z MEGA zu-
pełnie inne przyczepy i naczepy niż te, 
które wyjeżdżały jeszcze kilka lat temu. 
Odkąd jesteśmy w grupie Benalu staramy 
się maksymalizować efekty synergii także 
w zakresie polityki zakupowej. W procesie 
produkcji korzystamy z podzespołów wio-
dących światowych dostawców, jak np. 
SAF w przypadku osi, wykorzystujemy 
najwyższej jakości komponenty i materia-
ły. Dlatego nie obawiamy się wydłużenia 
gwarancji na konstrukcje naszych pojaz-
dów do 3 lat” – wyjaśnia Maciej Radomski, 
prezes zarządu MEGA.

Czekając na odbicie branży, MEGA roz-
szerza swoją ofertę. np. o produkcję skrzyń 

kontenerowych. Podejmuje również dzia-
łania zmierzające do otwarcia na rynki, na 
których do tej pory była nieobecna.

Jedni tracą, drudzy zyskują
„Nie chcemy zamykać się w obszarze 
aktualnych rynków. Dobrze radzimy so-
bie w krajach południowej i środkowej 
Europy, potencjał do rozwoju widzimy 
w Skandynawii czy na Bałkanach, ale 
podejmujemy działania, aby wyjść jesz-
cze szerzej. Ponadto, nasi konstruktorzy, 
technolodzy i powołany w ubiegłym roku 
dział R&D stale modernizują produkty 
w zakresie optymalizacji wagowej bez 
utraty parametrów jakościowych oraz 
starają się dopasować ofertę do oczeki-
wań konkretnych rynków” – dodaje pre-
zes Radomski.

Nie ulega wątpliwości, że rok 2018 był 
wyjątkowy dla polskiej branży automoti-

Pojazdy z Nysy 
radzą sobie
na trudnym 
rynku
Ostatnie dane opublikowane m.in. przez Polski Związek 

Przemysłu Motoryzacyjnego świadczą o pewnej 

destabilizacji na rynku automotive. 
Naczepa wywrotka stalowa Mega Fort 3  do przewo-
zu płodów rolnych, kruszywa budowlanego i ciężkiego:
opałowe (węgiel, koks itp.).

Maciej Radomski, prezes zarządu MEGA

„
Presja rynku w zakresie optymalizacji 

i poprawy efektywności oraz oczekiwanie wartości 
dodanych, sprawiają, że innowacyjność 
przestaje być kaprysem, a staje się przysłowiowym
‘być albo nie być’”.
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stabilnych wzrostów oraz wprowadzania 
nowych modeli w ślad za zidentyfi kowa-
nymi potrzebami rynkowymi. 

„Zawsze jest tak, że, kiedy na spowol-
nieniu jedni tracą, drudzy zyskują i je-
stem przekonany, że dzięki elastyczności 
produkcyjnej i sprzedażowej wykorzysta-
my ten czas na dalsze umacnianie swojej 
pozycji. Pracujemy też z naszymi partne-
rami nad wypracowaniem elastycznych 
programów fi nansowania zakupów. To 
ważne, dlatego, że dziś i to nie tylko w na-
szej części Europy, większość wykorzy-
stywanych naczep i przyczep to pojazdy 
stosunkowo nowe i nic nie zapowiada ich 
masowej wymiany” – podkreśla prezes 
Radomski.

„Transport kołowy stoi przed praw-
dziwymi wyzwaniami. Mam tu na my-
śli wymogi związane z emisją spalin, 
dopuszczeniem na drogi wszystkich 
państw unijnych tzw. pociągów drogo-
wych, które dziś możemy spotkać choćby 

wpływ na poziom sprzedaży i zapewne 
na kwestię gwarancji oraz serwisowania” 
– podsumowuje Maciej Radomski.

MEGA to doświadczony producent na-
czep i przyczep dla samochodów cięża-

rowych, należący obecnie do francuskiej 
grupy Benalu. Firma skutecznie wdraża 
do produkcji pojazdy o zmniejszonej do-
puszczalnej masie całkowitej z zachowa-
niem parametrów wytrzymałościowych. 
Stałe udoskonalenia technologiczne, 
dążenie do podwyższania jakości oraz 
optymalizacja konstrukcji w zestawieniu 
z najwyższej jakości komponentami bu-
dują zaufanie do marki MEGA nie tylko 
w Polsce, ale również na świecie. 

Grupa Benalu, w skład której wcho-
dzą obecnie Benalu, Bennes Marrel, 
Maisonneuve oraz MEGA to jeden ze 
światowych liderów w produkcji na-
czep i przyczep oraz zabudów pojaz-
dów. Grupa posiada zakłady produk-
cyjne w Liévin, Andrézieux-Bouthéon, 
Cérences i Nysie. 

„
 Dobrze radzimy sobie w krajach południowej 

i środkowej Europy, potencjał do rozwoju widzimy 
w Skandynawii czy na Bałkanach, ale podejmujemy 
działania, aby wyjść jeszcze szerzej.” 

Naczepa wywrotka aluminiowa Mega Light 3 do przewozu płodów rolnych, 
materiałów budowlanych i lekkiego kruszywa.

w Czechach i wreszcie kwestię współ-
użytkowania samochodów ciężarowych, 
specjalistycznych, naczep oraz przyczep. 
Od dziesięcioleci takie rozwiązania funk-
cjonują w rolnictwie, stąd jestem daleki 
od traktowania tej zmiany, jako rewolu-
cyjnej, niemniej jednak będzie ona miała 

ve. Również dla producenta z Nysy. Czy-
tając dostępne dane i prognozy na rok 
2020, należy przyjąć, że w najbliższych 
miesiącach można spodziewać się spo-
wolnienia. Zarówno grupa Benalu, jak 
Mega zakładają jednak utrzymanie silnej 
pozycji na dotychczasowych rynkach, 

Dobrze radzimyy sobie w krajach południowej 
i środkowej Europyy, potencjał do rozwoju widzimy 
w Skandynawii czy na Bałkanach, ale podejmujemy 
działania, aby wyjśćć jeszcze szerzej.” 
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Rosnące zapotrzebowanie zmusiło 
braci Orthaus do budowy nowej fa-
bryki, która do dziś uważana jest za 

dzieło sztuki budowlanej tamtej epoki. Kon-
tynuując swój rozwój w burzliwych latach 
30., fi rma weszła na rynek przyczep dla rol-
nictwa i transportu drogowego z własnym 
zawieszeniem. Odbudowa kraju po znisz-
czeniach wojennych to zwiększone zapo-
trzebowanie rynku na wywrotki, na które 
odpowiednio zareagowała fi rma z Wüllen. 
Dynamiczny rozwój gospodarczy RFN lat 
60. spowodował wzrost zapotrzebowania 
na pojazdy transportu drogowego, na któ-
re fi rma Orthaus odpowiedziała produkcją 
pojazdów plandekowych. Lata 80. to dal-
szy rozwój fi rmy i wprowadzenie na rynek 
naczep z ruchomą podłogą oraz podwozi 
z hydraulicznym napędem wspomagają-
cym i zestawów kubaturowych do 120 m3. 
W tym czasie Orthaus wypuścił jeszcze na 
rynek innowacyjną naczepę do przewozu 
szkła oraz naczepę mega 3 w 1. Początek 
XXI wieku przynosi dużo zmian w gospo-

Tradycja 
zobowiązuje
Marka Orthaus, mimo że nie jest u nas jeszcze popularna, 

ma za sobą długą i nacechowaną innowacyjnymi 

rozwiązaniami historię. Firmę założyli bracia Orthaus 

w Niemieckim Wüllen w 1925 r. i rozpoczęli produkcję 

wozów konnych, aby szybko przejść do zabudów dla 

pojazdów mechanicznych.

|  Tekst: Jarosław Dynek | Zdjęcia: J. Dynek, PTM  |

darce światowej. Duże fi rmy rozwijają ma-
sową produkcję standardowych pojazdów, 
a globalizacja wymusza nowe podejście do 
produkcji. W tym momencie mogłaby się 
zakończyć historia fi rmy Orthaus.

Nowe czasy
Odbudowa marki to nowi właściciele oraz 
nowa lokalizacja. Inwestorem została 
turecka grupa przemysłowo-fi nansowa 
ULS, która postanowiła zająć się produk-
cją naczep. Grupa zarządzana przez braci 
Karaarslan działająca w branży lotniczej, 
logistycznej oraz kurierskiej w 2011 roku 
nabywa prawa do marki Orthaus i w mie-
ście Akyazi znajdującym się w tureckim 
regionie Sakarya za kwotę pond 30 mln do-
larów budują nowoczesną fabrykę naczep. 
Na obszarze prawie 10 hektarów powstają 
hale fabryczne, których powierzchnia wy-
nosi 2 hektary. Trzy hale połączone w je-
den obiekt o charakterystycznym ułożeniu 
w kształcie wydłużonego U tworzą jeden 
ciąg technologiczny zgodny z procesem 
produkcyjnym. Cykl produkcyjny można 
podzielić na halę przygotowania elemen-
tów i spawania. Łącznik między dużymi 
halami to miejsce na proces czyszczenia 
zestawów. W trzeciej hali odbywa się pro-
ces zabezpieczania, malowania i montażu.

Precyzja
Proces produkcyjny rozpoczyna się od przy-
gotowania elementów stalowych, które na-
stępnie wędrują do dalszej obróbki. Przycię-
te na wymiar blachy przenosi się pod prasy, 
które w hali są dwie, a następnie przekazuje 
do spawania. Profi le pod ramę po wycięciu 
trafi ają na stół montażowy, gdzie są automa-
tycznie ustawiane z tolerancją do 0,5 mm, 
zapewniając dokładność i powtarzalność 
położenia elementów ramy. Precyzję cięcia 
elementów stalowych o grubości 0,5–35 
mm zapewniają automaty wykorzystujące 
technologię plazmową oraz laserową.

Zrobotyzowany system spawalniczy 
może osiągnąć najwyższą jakość poprzez 
zapewnienie prawidłowego kąta spawania, 

„
Gdy realizowaliśmy nasze projekty z systemem 

Cargomatic okazało się, że będziemy potrzebowali 
niestandardowych naczep. Moglibyśmy kupić stan-
dardowe pojazdy dostępne na rynku i dostosować je 
do potrzeb naszych projektów. W tym czasie poja-
wił się na naszej drodze producent naczep Orthaus 
z Turcji. Już przy pierwszym spotkaniu okazało się, że 
jest on przygotowany na dużą elastyczność w reali-

zacji zamówień. W ten sposób pozyskaliśmy firmę, która pozwoliła nam na zwięk-
szenie naszego portfolio o szeroką gamę naczep, jednocześnie zyskując partnera 
w realizacji niestandardowych naczep. Od dwóch lat jako PTM Polska jesteśmy 
dilerem naczep Orthaus na polskim rynku, gwarantując naszym klientom pełny 
serwis pojazdów i oferując różne formy finansowania oraz ubezpieczenia.

Tomasz Bartoszewicz, dyrektor zarządzający w PTM Polska

Oferta Orthausa składa się z naczep podkontenerowych, 
niskopodwoziowych z możliwością 
przewożenia kontenerów, wywrotek, naczep 
plandekowych oraz furgonów.
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prędkości i odległości z powtarzalnością do-
kładności (+0,04 mm). W przypadku spawa-
nia ręcznego rozmiar spoiny jest określany 
przez operatora i może skutkować większą 
spoiną niż jest to wymagane. Roboty są za-
programowane tak, aby zawsze spawać do 
odpowiedniej długości i przy wymaganym 
natężeniu, zapewniając znaczną oszczęd-
ność w czasie. Robot spawalniczy jest do-
strajany tak, aby odpowiednio dopasować 
rozmiar spoiny do wymagań złącza i zmini-

malizować liczbę przejść spawu oraz ukoń-
czyć proces w odpowiednim czasie w celu 
zminimalizowania nagrzewania metalu, 
który może się rozszerzać i prowadzić do 
zniekształceń. Taka technologia zapewnie-
nia, że każde złącze spawalnicze jest naj-
wyższej jakości i eliminuje potrzebę kosz-
townych przeróbek. 

Linia spawalnicza fi rmy Orthaus ma 
110 m długości i pracuje na niej 16 robotów 
spawalniczych. Proces łączenia elemen-

tów wymaga oczyszczenia gotowych ele-
mentów przed dalszymi pracami. Gotowe 
zespawane elementy naczepy transpor-
towane są przenośnikiem łańcuchowym 
do kabiny śrutowniczej, gdzie znajduje 
się 16 turbin, które pod wpływem dużego 
ciśnieniem, wprawiają w ruch kulki śru-
tu. Bombardują powierzchnię elementów 
naczepy z prędkością 120 km/h. W ciągu 
minuty przez dysze powietrzne wystrzeli-
wane są dwie tony śrutu. Po takiej obróbce 

Zespawana rama z automatycznej spawalni przejeżdża do kabiny czyszczącej, 
gdzie pod dużym ciśnieniem jest bombardowana kuleczkami stalowymi, które 
czyszczą w ten sposób dokładnie cały element.

Stanowisko montażowe z obróconą ramą o 90 stopni umożliwia 
łatwy montaż podzespołów jezdnych, przewodów oraz 
zbiorników.
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powierzchnia obrabianych elementów jest 
dokładnie oczyszczona w każdym zaka-
marku i załamaniu.

Trawłość
Po oczyszczeniu elementy konstrukcyjne 
naczepy przechodzą do części z wannami 
od kataforezy. W 15-metrowym basenie 
KTL mieści się 250 ton roztworu, w któ-
rym zanurzane są elementy konstrukcyj-
ne naczepy na 2,5 minuty. Następnie są 
one czyszczone i zabieg jest trzykrotnie 
ponawiany. Po zakończeniu procesu czę-
ści przechodzą przez piec KTL. Przejście 
elementów konstrukcyjnych przez proces 

kataforezy zapewnia doskonałe zabezpie-
czenie przed korozją. Kataforeza stanowi 
jedną z najbardziej zaawansowanych tech-
nologii nakładania podstawowej warstwy 
zabezpieczającej o wysokim stopniu ochro-
ny metali przed korozją. 

Podczas procedury zabezpieczania obra-
biany przedmiot jest zanurzany w wodnym 
medium i przepływa przez niego prąd stały. 
Zabezpieczany element przyciąga do siebie 
farbę, co powoduje, że na jego powierzchni 
pozostaje jednolita powłoka. Ze względu na 
charakter tego procesu farba równomiernie 
wnika również w niewygodne zakamarki 
obrabianego produktu. Dzięki ciągłemu 
zwiększaniu grubości warstwy powłoka 

malarska spełnia już funkcję izolacyjną, 
automatycznie zamykając ostatni proces 
obróbki powierzchni. Następnie elementy 
są lakierowane w zautomatyzowanej lakier-
ni, w której pracują dwa roboty malarskie. 

Dokładność wyzwalania strumienia 
farby jest jednym z głównych czynników 
wpływających na jakość powłoki. Precyzja 
i odpowiednia dawka pozwalają na nakła-
danie farby tylko na lakierowany element. 
Po procesie zabezpieczania i lakierowania 
elementy konstrukcyjne naczepy przeka-
zywane są do działu montażu. 

Ostatni etap powstawania naczepy, ja-
kim jest montaż, odbywa się najpierw na 
stanowisku, gdzie rama obrócona jest na 

bok. Takie ustawienie ramy pozwala na ła-
twy montaż podzespołów. Po zamontowa-
niu agregatów zawieszenia, niezbędnych 
przewodów zasilających oraz zbiorników 
rama ustawiana jest na kołach w celu koń-
cowego wykończenia. Na końcu następuje 
zabudowa nadwozia w przypadku naczep 
kurtynowych lub furgonów, a w przypad-
ku naczep kontenerowych lub najazdowych 
pozostaje już tylko końcowe wykończenie 
i zamontowanie wyposażenia dodatkowe-
go. Koniec procesu powstawania pojazdów 
to już tylko kontrola ostateczna, która po-
winna być formalnością potwierdzającą 
system kontroli na poszczególnych etapach 
produkcji. 

Mert Karakaşlı, dyrektor generalny w Orthaus Trailers

„
Nasz zakład produkcyjny należy do najbardziej 

zaawansowanych technologicznie na świecie. 
Fabryka Orthaus wyposażona jest w pełni zauto-
matyzowaną linię spawalniczą i wysokiej jakości 
system obróbki powierzchni, w tym piaskowanie 

oraz zabezpieczanie powierzchni kataforezą, które pozwalają na udzielenie 
10-letniej gwarancji na korozję ramy pojazdu.

İsmail Karaarslan, prezes ULS Global

„
Nasza fabryka oferuje klientom szeroką gamę 

produktów opracowanych w krótkim czasie. Połą-
czenie naszego zespołu badawczo-rozwojowego 
z najnowocześniejszym sprzętem CAD i CAM pozwa-
la nam spełnić wymagania naszych klientów. Nasze 
zaangażowanie w badania i rozwój nowych pro-

duktów oraz ciągłe aktualizacje systemów technologicznych skutkują niższymi 
kosztami operacyjnymi, a także wzmacniają konkurencyjność naszych klientów.

Ostatnie prace montażowe i wykończeniowe przy naczepie 
furgon. Ten pojazd wyposażony jest w ściany wewnętrze 
ażurowe umożliwiające przewóz odzieży na wisząco.

Stalowe wywrotki typu half-pipe o masie własnej 
od 6090 do 6410 kg produkowane są w aż pięciu wersjach 

o objętości od 22 do 30 m3. 

Naczepa podkontenerowa ze specjalnie przygotowaną 
tylną ścianą do transportu tank kontenerów. 
Ukształtowanie tylnej belki pozwala na rozładunek 
kontenera bezpośrednio z naczepy.

Uniwersalna naczepa platforma typu stepdeck 
przeznaczona do transportu maszyn budowlanych 
poprzez dodanie czopów mocujących pozwala także 
na transport kontenerów. Po doposażeniu naczepy 
w specjalny stelaż wyrównujący poziom na całej 
długości pozwala na transport nawet 45-stopowych 
kontenerów. 
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EcoDuo jest jednym z zestawów typu 
„euro kombi”, które dzięki powięk-
szeniu długości zwiększają wydaj-

ność przewozu. Dyskusja o ich wprowa-
dzeniu na terenie Unii Europejskiej toczy 
się od wielu lat, a ostatnio do dawnych 
argumentów o obniżce kosztów transpor-
tu, redukcji zużycia paliwa oraz rozluź-
nieniu ruchu na drogach dołączył kolejny: 
o ochronie klimatu i redukcji emisji CO2. 

2 × więcej
Zdaniem Schmitza zestaw EcoDuo 
zmniejsza emisję dwutlenku węgla na-

wet o 25%. Do wyobraźni bardziej jednak 
przemawia dwukrotne zwiększenie moż-
liwości transportowych w porównaniu 
ze standardowym zestawem. 

EcoDuo składa się z ciągnika z nacze-
pą do którego za pomocą dwuosiowego 
wózka dolly dołączona jest kolejna na-
czepa. Tego typu zestawy, znane jako 
A-double są użytkowane na innych kon-
tynentach, m.in. w Australii. Ich zaletą 
jest wykorzystywanie standardowych 
pojazdów, występujących w innych, 
bardziej popularnych rodzajach zesta-
wów. Dzięki temu można je natychmiast 
wdrożyć do ruchu. 

Skokowy wzrost
W listopadzie 2019 roku przedstawiciele firmy Schmitz Cargobull odebrali nagrodę 

wydawnictwa Huss-Verlag za zestaw EcoDuo. To jeden z pomysłów Schmitza na podnoszenie

walorów użytkowych pojazdów i ograniczanie ich wpływu na środowisko. 

|  Tekst: Michał Kij | Zdjęcia: Schmitz Cargobull  |

Remedium
Długość EcoDuo wynosi 32 m. Dopuszczal-
ną masę całkowitą odnosi się do lokalnych 
przepisów. W krajach skandynawskich 
może dochodzić do 76 t przy założeniu, że 
dla ciągnika z naczepą wynosi 40 t, a dla 
drugiej naczepy wspartej na wózku dolly 
36 t. W Hiszpanii testowany jest zestaw 
40+30 t. Co ważne, nawet przy maksy-
malnym, zakładanym obciążeniu pojaz-
du, nacisk na pojedyncze osie jest niższy 
niż w zwykłym, europejskim zestawie, co 
zmniejsza obciążenie dla infrastruktury 
drogowej. 

Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa 
nie odbiega od typowego, znanego z in-
nych naczep. Również załadowanie i rozła-
dowanie EcoDuo może odbywać się w po-
dobny sposób, jak każdego innego zestawu. 
Eksperci zwracają uwagę, że w związku 
z zastosowaniem standardowych pojazdów 
zbędne są kosztowne modyfi kacje istnieją-
cej infrastruktury. Przewoźnik również 
nie ponosi dodatkowych wydatków. Propo-
nowane rozwiązanie przynosi pozytywne 
rezultaty na wielu polach. Efekt zmniej-
szenia liczby zestawów poruszających się 
po drogach, możliwy do uzyskania dzięki 
EcoDuo jest pożądany nie tylko, aby 
zmniejszyć tłok na autostradach, ale pora-
dzić sobie z niedostatkiem kierowców. 

Zestaw EcoDuo przechodzi już testy 
w Hiszpanii. Długość wynosi 32 m, a masa 
całkowita jest regulowana odpowiednio 
do przepisów krajowych. W Hiszpanii to 70 t. 

Na zestaw EcoDuo składają się standardowe pojazdy. Niepotrzebne są dodatkowe inwestycje, aby mógł być eksploatowany. 
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|  Zdjęcia: Fliegl  |

Bezpieczeństwo tkwi
w szczegółach
Po różnego rodzaju wypadkach przychodzi refleksja,  

że ludzkie życie jest bezcenne. Stawiając na bezpie-

czeństwo nie tylko na drogach, ale i podczas pracy 

Zachowanie stabilności przy opróż-
nianiu skrzyni ładunkowej jest nie-
zwykle ważne dla zestawów samo-

wyładowczych. Możliwość wywrócenia 
się pojazdu stwarza zagrożenie dla ludzi 
i może powodować poważne straty mate-
rialne. Wywrotki często poruszają się po 
niestabilnym podłożu, co zwiększa ryzyko.

Bardziej stabilnie
Drive On to pomysłowe, chronione patentem 
urządzenie, które przynosi podwójną ko-
rzyść. Przede wszystkim stabilizuje zestaw 
podczas rozładunku, a podczas ruszania 
i jazdy polepsza własności trakcyjne. Jego 
działanie polega na niwelowaniu nieko-

rzystnego rozłożenia nacisków na osie zesta-
wu, do którego dochodzi podczas unoszenia 
skrzyni i przemieszczania się ładunku. 

Drive On jest uruchamianą wygodnie 
pokrętłem podporą ostatniej osi naczepy. 
Ogranicza skok zawieszenia, a dzięki temu 
zapobiega niepożądanemu odciążeniu osi 
napędowej ciągnika. Przy rozładunku osie 
zestawu są bardziej równomiernie obcią-
żone, co sprzyja zachowaniu wysokiej 
stabilności. Drive On zapobiega również 
nadmiernemu obniżeniu dolnej krawędzi 
skrzyni i w ten sposób ułatwia zestawo-
wi współpracę z rozściełaczem asfaltu. 
Z kolei podczas ruszania i jazdy oś napę-
dowa ciągnika jest lepiej dociążona i ma 
lepszą trakcję. Drive On spełnia podobną 

funkcję jak dodatkowe, hydrostatycznie 
napędzane osie stosowane w ciągnikach 
siodłowych. Jest jednak od nich znacznie 
lżejszy, prostszy konstrukcyjnie i tańszy 
w eksploatacji. 

Tylko 26 kg
Przy podniesionej muldzie dwie metalowe 
podstawy stabilizują oś ciągnika siodłowe-
go z ramą naczepy, niwelując w ten sposób 
odchyły przy kiprowaniu. System ten jest 
bardzo pomocny przy zrzucaniu afsfaltu, za-
pobiega opuszczeniu się muldy, przez co nie 
ma zagrożenia kontaktu z rozściełaczem. 

W ciągnikach siodłowych montuje się 
hydrauliczne napędy osi, które nie są eko-
logiczne, zużywają olej, dużo kosztują i są 
nieekonomiczne. Drive On wyprzedza 
o krok te popularne rozwiązania. Przede 
wszystkim jest przyjazny środowisku 
i skuteczny.

W naczepie z systemem Drive On jest 
zwiększony nacisk na siodło o 2,8 t na tyl-
ną oś napędową ciągnika, co odpowiada 
mniej więcej 10,7% masy naczepy. Przy 
ruszaniu to nawet 6,7 t, czyli równowar-
tość 25,8% masy naczepy. Dodatkowym 
plusem tego rozwiązania jest jego waga: 
tylko 26 kg, w porównaniu z konkuren-
cją, to mniej o kilkaset kilogramów. 
Podsumowując Drive On gwarantuje 
większą stabilność naczepy, bezpieczeń-
stwo pracy i pozwala zaoszczędzić: czas 
i koszty holowania i wyciągania „zako-
panego” zestawu w trudnych warunkach 
terenowych oraz wydatki związane z do-
datkowymi drogimi systemami napę-
du osi w ciągnikach siodłowych. Dzięki 
inteligentnemu rozwiązaniu dociążenia 
ciągnika siodłowego Drive On efekt jest 
taki sam, a mniej trzeba za niego zapła-
cić. System ten stosuje się we wszystkich 
wywrotkach zarówno aluminiowych, jak 
i stalowych. 

w trudnych warunkach terenowych Fliegl opracował 

i opatentował system stabilizacji wywrotu Drive On.
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Produkty Nummi są cenione przez 
użytkowników. Firma ma w ofercie 
pojedyncze siłowniki podskrzynio-

we serii TT i SUT o udźwigu od 12 do 32 ton, 
podwójne siłowniki podskrzyniowe do wy-
wrotu tylnego serii RT, czołowe siłowniki 
stabilizowane serii JT, DF, EF i niestabili-
zowane siłowniki ETE i ETV. Ponadto pro-
ponuje komponenty instalacji hydrauliki 
siłowej: zawory, zbiorniki, fi ltry, ogranicz-
niki oraz elementy uchylne i kompletne 
belki wywrotu. Obecnie do oferty dołą-
czają urządzenia ułatwiające bezpieczny 
rozładunek oraz bieżące monitorowanie 
parametrów instalacji hydraulicznej. Prze-
znaczone są przede wszystkim do wywro-
tek, ale mogą być wykorzystywane w in-
nych zastosowaniach, w których występują 
urządzenia zasilane hydraulicznie. 

Do 30 m
Nummi BTControl umożliwia zdalne ste-
rowanie wywrotem przy pomocy aplikacji 
na smartfon lub tablet. Można rozładować 
pojazd, stojąc w pobliżu i obserwując, czy 
operacja przebiega prawidłowo i bezpiecz-
nie. Sterowanie jest precyzyjne i intuicyj-
nie proste. Można na bieżąco ingerować 
w przebieg rozładunku i w dowolnej chwili 
go zatrzymać. BTControl ma 4 programo-
walne funkcje. W przypadku wywrotki 
może to być: unoszenie i opuszczanie 
skrzyni oraz uchylanie i zamykanie tylnej 
klapy hydraulicznej. 

Kluczowym elementem BTControl jest 
niewielki odbiornik montowany w pojeź-
dzie. Zapewnia zasięg do 30 m. Szczelna 
obudowa (IP66) oraz możliwość pracy 
w temperaturze od –40 do 80°C sprawiają, 
że może być stosowany w bardzo trudnych 
warunkach terenowych i klimatycznych. 

Nummi, fiński producent siłowników hydraulicznych 

oferuje nowe rozwiązania ułatwiające bezpieczny 

rozładunek. Są szczególnie przydatne na niestabilnym 

podłożu, w ograniczonej przestrzeni oraz w każdych, 

trudnych warunkach stawiających przed sprzętem 

najwyższe wymagania.

Wykonywanie 4 funkcji jest możliwe dzięki 
4 programowalnym wyjściom: załączanie, 
wyłączenie, tryb monostabilny i bistabil-
ny. BTControl może sterować nie tylko pra-
cą wywrotki, ale m.in. osi skrętnej, wcią-
garki, pługu, dodatkowego oświetlenia, 
ruchomej podłogi, podestu, windy czy la-
wety. Możliwości jest wiele. 

Kierowca (operator) używa do stero-
wania smartfona z aplikacją BTControl. 
W ustawieniach może dopasować jej funk-
cjonowanie do własnych preferencji. Apli-
kacja działa na urządzeniach z systemem 
Android oraz IOS. 

W hali lub pod wiaduktem 
Nummi IRMA (an4g. Independent Remo-
te Monitoring Applikation) jest aplikacją 
umożliwiającą monitorowanie rozładun-
ku i stabilności pojazdu oraz zapobiega-
nie niewłaściwym operacjom. Pozwala 
określić nachylenie wzdłużne i poprzecz-
ne pojazdu, ustawić maksymalny kąt 
wychylenia skrzyni ładunkowej oraz 
maksymalną wysokość, na jaką może 
być uniesiona. Dwie ostatnie funkcje są 
najbardziej przydatne podczas pracy na 
terenie hal lub pod wiaduktami. Ponad-
to IRMA monitoruje na bieżąco ciśnienie 
panujące w układzie hydraulicznym oraz 
temperaturę oleju. Urządzenie wysyła 
ostrzeżenia, jeśli określone uprzednio pa-
rametry zostaną przekroczone. Parame-
try te można dowolnie zaprogramować 
i ustawić dodatkowo kod dostępu. Opcjo-

nalnie oferowany jest czujnik zapchania 
fi ltra oleju hydraulicznego. 

IRMA podobnie jak BTControl składa się 
z montowanej w pojeździe jednostki moni-
torującej wraz z wtyczkami oraz aplikacji, 
którą można zainstalować na smartfonie 
lub tablecie. Jednostka monitorująca może 
pracować w tym samym zakresie tempera-
tur i jest chroniona przed zabrudzeniem 
i zawilgoceniem. 

Nowe, cyfrowe rozwiązania Nummi 
przyczyniają się do zwiększenia bezpie-
czeństwa pracy oraz długiej i bezawaryjnej 
eksploatacji specjalistycznych pojazdów. 

Rozładunek 
pod obserwacją

IRMA zwiększa bezpieczeństwo rozładunku i pozwala 
na bieżąco monitorować parametry instalacji hydraulicznej, 

co przyczynia się do podniesienia niezawodności sprzętu.

BTControl to 
wygodny i bezpieczny 
system zdalnego 
sterowania pracą 
wywrotki lub innych 
zabudów i urządzeń 
montowanych 
w pojazdach. 

Montowany na 
podwoziu odbiornik 
może pracować przy 
dużym zapyleniu 
w temperaturach od 
–40 do 80°C.

NUMMI-PRO
ul. Nowe Sady 25, 94-102 Łódź
tel. 609 062 455
www.nummi.pl   e-mail: biuro@nummi.pl

40 do 80 C.

|  Zdjęcia: Nummi  |
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Wygoda w cenie
Knorr-Bremse ma w ofercie nowoczesne systemy 

upraszczające sterowanie naczepą. Ich popularność 

rośnie, gdyż są jednym ze sposobów radzenia sobie 

z aktualnymi bolączkami przewoźników.

Na rynku brakuje dobrych kie-
rowców, co negatywnie odbija 
się na żywotności pojazdów. 

Dlatego cenne są wszelkie udogodnie-
nia, które czynią pracę łatwiejszą i bez-
pieczniejszą. Coraz więcej producentów 
naczep w standardzie oferuje systemy 
Knorr-Bremse, które upraszczają co-
dzienną eksploatację, a w długiej per-
spektywie zwiększają bezawaryjność 
pojazdu. 

Bezprzewodowy dostęp
Praktyczne funkcje naczepy lub przy-
czepy, którymi można posługiwać się 
z poziomu smartfona lub tabletu groma-
dzi w sobie zdalne sterowanie iTAP. Pod 
tym skrótem kryje się Intelligent Trailer 
Access Point, czyli Inteligentny Punkt 
Dostępu do Przyczepy. 

Jest to elektroniczny moduł zamonto-
wany w przyczepie lub naczepie, który 
komunikuje się ze smartfonem za po-
średnictwem sieci WLAN i inicjuje wyko-
nywanie różnych funkcji, przesyłając ko-
mendy magistralą 5V CAN do modulatora 
TEBS. Dzięki zastosowaniu bezprzewo-
dowej łączności WLAN, system iTAP nie 
wpływa na komunikację elektroniczną 
i sterowanie pomiędzy ciężarówką i przy-
czepą lub naczepą. Oznacza to zarazem, 
że polecenia mogą być wysyłane z kabiny 
kierowcy lub z dowolnego miejsca w po-
bliżu zestawu. 

Moduł iTAP jest połączony za pomocą 
przewodu jedynie ze sterownikiem EBS, 
co znacznie upraszcza montaż i obsługę. 
Aplikacja iTAP Knorr-Bremse jest dostęp-
na do smartfonów i tabletów z powszech-
nie stosowanymi systemami operacyjny-
mi Android oraz iOS. 

Zdalna regulacja
Za pomocą iTAP można przede wszyst-

kim kontrolować pracę zawieszenia 
Knorr-Bremse iLvL. Intelligent Levelling
Control System, czyli Inteligentny System
Sterowania Poziomowaniem to elektro-
nicznie sterowane zawieszenie pneuma-
tyczne do naczep wzbogacone o możli-
wość sterowania nim przez kierowcę. 
Umożliwia unoszenie i opuszczanie 
naczepy np. podczas dojazdu do rampy, 
a potem natychmiastowy powrót do po-
łożenia do jazdy. 

Jest bardzo wygodne, gdyż stojąc obok 
ze smartfonem, kierowca może z dużą 
precyzją dostosować wysokość podłogi 
pojazdu do wysokości rampy. Może rów-
nież wybrać jedną z zaprogramowanych 
wcześniej wysokości, co jeszcze bardziej 
skraca czas operacji. Możliwości progra-
mowania są bardzo rozbudowane, a czas 
wypowietrzania o połowę krótszy w po-
równaniu z układem konwencjonalnym, 
co stanowi ważną zaletę przede wszyst-
kim w naczepach samowyładowczych. 

Jeśli zasilanie elektryczne nie jest do-
stępne, kierowca może podnieść lub opu-
ścić zawieszenie, używając pneumatycz-
nych przycisków sterujących. 

Dobry widok
System iTAP służy również do kontrolo-
wania hamulca pod rozściełacz (RFL). 
Za pomocą smartfona można go włączać 
i wyłączać, a także regulować ciśnienie 
hamowania bez konieczności opusz-
czania kabiny kierowcy. Podawana jest 
również dokładna informacja o redukcji 
obciążenia pojazdu. 

iTAP sprawuje pieczę nad systemem 
kontroli ciśnienia w ogumieniu (TPMS), 
dokonującym również pomiaru tempe-
ratury. Może obsługiwać także zdalnie 
sterowane urządzenia antywłamaniowe 
lub – szczególnie w przypadku cysterny 
– zdalnie sterowaną blokadę zabezpie-
czającą. System pozwala również zmie-
niać położenie osi unoszonej. 

Jedną z najnowszych funkcji jest moż-
liwość przekazywania na ekran smart-
fona obrazu z dwóch kamer zamontowa-
nych na naczepie. Jedna znajdująca się 
z tyłu umożliwia monitorowanie obszaru 
za naczepą, a druga skrzyni ładunkowej. 
Dzięki temu kierowca ma lepszą orien-
tację np. podczas manewrowania lub 
pracy z rozściełaczem. Może również 
lepiej kontrolować przebieg załadunku, 
a wszystko to bez opuszczania kabiny. 

Pod przyciskiem funkcyjnym AUX 
mogą znaleźć się dodatkowe funkcje, 
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Knorr-Bremse Polska SfN Sp. z o.o.
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa, tel. +48 22 887 38 70
e-mail:  sales.cvs.pl@knorr-bremse.com

www.knorr-bremseCVS.com
OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DLA »POLE POSITION«:
KONCEPCJA SERWISOWA HAMULCA TARCZOWEGO

NAJWYŻSZE OSIĄGI!NAJWYŻSZE OSIĄGI!

przystosowane do określonych zadań czy 
typu pojazdu. Ze smartfona można także 
np. zablokować oś skrętną, zluzować ha-
mulce, unieść zderzak tylny czy sterować 
zwijaniem plandeki. Integracja nowych 
funkcji jest bardzo łatwa. 

Natychmiastowa informacja
System iTAP jest również źródłem ważnych 
informacji na temat zestawu. Na ekranie 
startowym widoczne jest obciążenie ze-
społu osi naczepy oraz kąt jej pochylenia 
bocznego. Ta informacja jest szczególnie 
ważna dla naczepy wywrotki. Jest dostęp-
na natychmiast i stale aktualizowana. 

Aplikacja Knorr-Bremse podaje na 
bieżąco ciśnienie zasilania i napięcia. 
Zawiera licznik kilometrów i wyświetla 
pamięć błędów. 

Systemu iTAP Knorr-Bremse zapew-
nia szybki i wygodny dostęp do funkcji 
naczepy lub przyczepy oraz jej danych 
eksploatacyjnych. Ułatwia pracę kierow-
cy i czyni ją bezpieczniejszą. Przyczynia 
się do zwiększenia wydajności prze-
wozów i bezawaryjności pojazdów, co 
stanowi korzyść dla przewoźnika i jego 
klientów. 

iLvl

Łatwe sterowanie elektronicznym

układem zawieszenia

RLF
Szybka aktywacja i dostosowanie
funkcji pod rozściełacz
 

Oś podnoszona

Łatwa kontrola osi podnoszonej

FUNKCJE KONTROLI

U K Ł A DY  H A M U LCO W E  P R Z YC Z E P  I  S T E R O WA N I A  Z AW I E S Z E N I E M

Obciążenie

Wyświetla obciążenia  

osi

Kąt pochylenia

Wyświetla kąt pochylenia przyczepy

Różne informacje

Wyświetla pamięć błędów, parametry: 

ciśnienia zasilania, napięcia oraz licznik 

kilometrów

TPMS 

Monitorowanie stanu 

ciśnienia opon 

Kamera WI-FI 

Opcjonalny zestaw dwóch kamer poz  

jednocześnie monitorować obs

za przyczepą i skrzynię ładunkową 

 

FUNKCJE INFORMACYJNE
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Udało się pokonać ograniczenia 
w budowie refl ektora soczew-
kowego o małych gabarytach. 

Rozwiązanie znane jest jako Refl ector 
Facing Technology. Dioda kierowana na 
komputerowo zaprojektowany odblask, 
który odbija światło szerzej i bliżej niż 
soczewka. Co ważne, lepsze parametry, 
zaawansowanego technologicznie pro-
duktu, dostajemy w cenie rozwiązań 
starszego typu. Obudowy lamp RFT mogą 
być smuklejsze, same lampy mniejsze, 
a to oznacza również większe możliwości 
dla projektantów.

Najszybciej rośnie popularność refl ek-
torów głównych, ale w Polsce dostępny 
jest już szeroki wachlarz lamp w techno-
logii RFT. Refl ektory główne, ostrzegaw-
cze, robocze, dodatkowe pozwalające na 
doświetlenie oraz rozwiązania przezna-
czone do montażu w pojazdach przygo-
towywanych indywidualnie, w tym off -
-roadowe. 

MORE LIGHT
by RFT Technology

Więcej światła przy niższym koszcie zakupu, mniejszej 

liczbie diod i mniejszym poborze prądu. Czy to możliwe? 

Tak, to zalety świateł LED budowanych z zastosowaniem 

technologii odblasku – swobodnych pól FF i technologii 

Reflector Facing Technology. Charakteryzuje je lepszy rozkład światła, 

oświetlają szerszy obszar i dają przyjaźniejsze światło, a w efekcie 

większy komfort pracy.

|  Zdjęcia: OE Industry  |

Więcej za mniej
W przypadku refl ektorów drogowych 
ważne jest ukierunkowanie światła, tak 
by nie oślepiały innych użytkowników 
drogi. Technologia RFT jest tu bardzo 
dobrym rozwiązaniem, gdyż odbłyśnik 
może bardzo precyzyjnie ukierunkować 
wiązkę światła. W najszerszej na rynku 
ofercie OE Industry znajdują się refl ekto-
ry, które mogą stanowić zamiennik refl ek-
torów seryjnych. W zestawie otrzymuje-
my wówczas całe okablowanie z wtyczką 
gotową do wpięcia w instalację seryjną. 

Od lamp roboczych oczekuje się dosko-
nałego oświetlania szerokiej przestrzeni 
w odległości kilkunastu metrów. W przy-
padku zastosowania technologii RFT wy-
korzystana jest maksymalna ilość świa-
tła każdej z diod, co oznacza bardziej 
skoncentrowany strumień świetlny przy 
mniejszej ich liczbie. Już to gwarantuje 
mniejsze zużycie prądu. 

Mobilny szperacz RFT również wykorzy-
stuje już technologię RFT. Jest bardzo przy-
datny dla każdego zawodowego kierowcy, 
ciężarówki czy samochodu dostawczego. 

Co daje LED 
w technologii RFT?
Standard „MORE LIGHT by RFT Techno-
logy” to lepsze parametry światła i niż-
sze koszty eksploatacji. Kształt wiązki 
i jego kontrola dają więcej światła. Lampy 
w technologii RFT oświetlając szerszy za-
kres pobocza, gwarantują lepszy komfort 
pracy kierowcy, uczestnikom ruchu oferu-
ją bardzo przyjazne światło. Wszystko przy 
mniejszej liczbie użytych diod. Refl ektory 
RFT są tańsze w wykonaniu i w samej eks-
ploatacji. Pobór prądu jest mniejszy, wyno-
si 16 W/12 W w porównaniu do 25–35 W, 
zarówno w lampie mijania, jak i drogowej. 
Dla producentów oznacza to niższy koszt 
zakupu oświetlenia. 

a, 

W reflektorze LED w technologii RFT odbłyśnik 
może bardzo precyzyjnie ukierunkować wiązkę 
światła, dzięki czemu światła nie oślepiają innych 
użytkowników drogi. 

W reflektorze roboczym LED w technologii RFT 
wykorzystana jest maksymalna ilość światła 
każdej z diod, co oznacza bardziej skoncentrowany 
strumień świetlny przy mniejszej ich liczbie. 

Szperacz LED w techno-
logii RFT daje więcej światła 
i zużywa mniej energii niż 
tradycyjne rozwiązania.
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Naczepy
pod nadzorem
„Rozwiązania telematyczne dla naczep pomagają 

firmom w poprawie wydajności taboru oraz zapewnieniu 

lepszej obsługi klienta” – zapewnia Peter Bal, 

WABCO Business Leader Fleet Solutions EMEA.

Jakie są możliwości systemów telema-
tyki naczepowej?

Zacznijmy od podstawowej funkcji 
– lokalizacji GPS. W tym kontekście prze-
woźnicy muszą przede wszystkim roz-
ważyć, czy chcą śledzić trasę przejazdu 
naczepy, czy tylko miejsce jej postoju. 
W przypadku, gdy interesuje nas tylko 
miejsce postoju naczepy, najlepszym 
rozwiązaniem jest urządzenie TXGEO 2 
WABCO. Posiada ono wydajną baterię, 
która działa niezależnie od zasilania na-
czepy, umożliwiając menedżerom fl oty 
jej lokalizowanie przez okres do sied-
miu lat. To doskonałe rozwiązanie do 
określania miejsca ich postoju m.in. na 
terminalach operatorów logistycznych, 
gdzie ich odnalezienie w gąszczu naczep 
może być czasochłonne. Urządzenie 
TX-GEO 2 można zainstalować również 
na kontenerach wymiennych czy wago-
nach kolejowych.

Jeśli chcemy śledzić trasę przejazdu 
naczepy, urządzenie telematyczne musi 
mieć dostęp do zewnętrznego źródła za-

silania. Proste systemy lokalizacji są zasi-
lane wprost z układu oświetlenia nacze-
py, co jest tanie, ale może doprowadzić 
do utraty gwarancji. Rozwiązania tele-
matyczne do naczep Transics są zasilane 
bezpośrednio z systemu EBS lub agregatu 
chłodniczego.

Jaką wartość dodaną zapewnia połącze-
nie urządzenia telematycznego do mo-
dulatora EBS? 

Oprócz zasilania, połączenie z EBS 
umożliwia przesyłanie w czasie rze-
czywistym takich danych jak: dystans, 
waga ładunku czy kody alarmowe EBS. 
Dodatkowo mamy możliwość monitoro-
wania pracy systemu stabilizacji jazdy 
naczepy (RSS), który jest obowiązkowym 
układem w naczepach w Europie. Za po-
mocą telematyki dane o włączaniu się 
układu RSS w naczepie możemy rareje-
strować w systemie zarządzania fl otą, co 
pozwala na ocenę stylu jazdy kierowcy. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
naczep z wysoko zlokalizowanym środ-

telematycznych zainstalowanych w sa-
mochodach ciężarowych, telematyka 
dedykowana naczepie jest względną no-
wością dla wielu przewoźników. Wynika 
to częściowo ze szczególnego charakteru 
polskiego przemysłu transportowego, 
gdzie skupiamy się na podniesieniu wy-
dajności samochodu ciężarowego oraz 
kierowcy, a zestawy ciągnik z naczepą są 
nierozłączne.

Najczęściej telematykę dedykowa-
ną naczepom spotykamy w transporcie 
chłodniczym. Jest ona najbardziej tam 
powszechna, ponieważ monitorowanie 
parametrów pracy chłodni jest nieodzow-
ne. Telematyka naczepowa jest również 
popularna w fi rmach logistycznych posia-
dających własne naczepy, które są wyko-
rzystywane do trasportu wykonywanego 
przez ciągniki przewoźników.

Żyjemy w czasach, gdzie wszystkie 
zasoby w fi rmie powinny być właściwie 
nadzorowane w celu ich najefektywniej-
szego wykorzystania. Warto więc poznać 
możliwości telematyki naczepowej i ko-
rzystać z jej dobrodziejstw.

Tradycyjnie w przypadku tele-
matyki priorytetem zawsze były 
samochody ciężarowe. W końcu 

wóz bez konia sam nie ruszy! A przecież 
najważniejszy jest ładunek, który prze-
wożony jest w naczepie. Tutaj telematyka 
może zagwarantować znaczące korzyści 
przewoźnikom, w czasach gdy branża 
transportowa staje się coraz bardziej 
zautomatyzowana.

Technologia i systemy informatyczne 
w szybkim tempie wkraczają do branży 
transportowej. To jedyny sposób, aby 
kontrolować ogromną liczbę danych wy-
maganych do niezawodnej obsługi klien-
tów i realizacji ich zamówień. Chociaż je-
steśmy już przyzwyczajeni do systemów 
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kiem ciężkości (np. do przewozu półtusz) 
lub do przewozu materiałów płynnych. 
Najnowsze urządzenie telematyczne 
WABCO TX-TRAILERPULSE umożliwia 
monitorowanie powyższych parame-
trów z modulatorów EBS wszystkich 
producentów na rynku. W przypadku 
podłączenia TX-TRAILERPULSE do sys-
temu EBS fi rmy WABCO, rozszerza się 
paleta dodatkowych opcji. Możliwe staje 
się monitorowanie pracy dodatkowych 
czujników np. kontrolujących ciśnienie 
w oponach (TPMS), zużycie klocków ha-
mulcowych czy innych czujników WABCO.
Ponadto urządzenie TX-TRAILERPULSE
potrafi  odczytać kody diagnostyczne 
(ODR) i przesłać je w czasie rzeczywi-
stym do biura czy warsztatu. Umożliwia 
więc ocenę stanu technicznego naczepy, 
nawet jeśli znajduje się ona setki kilome-
trów od bazy. Instalacja urządzenia pole-
ga na prostym podłączeniu odpowiednie-
go kabla pomiędzy TX-TRAILERPULSE 
a modulator EBS i aktywację odpowied-
niej opcji w serwisie. Do wizualizacji 
i monitorowania kodów diagnostycznych 
oraz pozostałych danych z systemu EBS, 
stworzony został również dedykowany 
portal TX-TRAILERFIT służący ich do-
kładnej analizy. 

Kolejne możliwości pojawiają się przy za-
stosowaniu telematyki TX-TRAILERGUARD
fi rmy WABCO. Sprzęt ten nie tylko do-
starcza dane z EBS, ale może również 
zostać podłączony do różnych czujników 
zewnętrznych i urządzeń peryferyjnych. 
TX-TRAILERGUARD wyposażony jest 
w wewnętrzny akumulator, który umożli-
wia śledzenie naczepy podczas jazdy oraz 
postoju, nawet gdy nie jest podłączony do 
źródła zasilania. Pozwala to na śledzenie 
rzeczywistej odległości pokonanej na ko-
łach, a nie odległości zgodnej z pozycjo-
nowaniem GPS. Możliwość wysłania bie-
żącej lokalizacji bez zewnętrznego źródła 
zasilania jest bardzo pomocna w wielu sy-
tuacjach, np. gdy naczepy przemieszczają 
się na wagonach kolejowych, parkują na 
terminalach logistycznych lub są prze-
mieszczane przez holowniki.

TX-TRAILERGUARD umożliwia prze-
syłanie danych pobieranych od wszyst-
kich wiodących producentów agregatów 
chłodniczych. Informacje mogą być od-
czytywane zarówno poprzez rejestratory 
temperatury, jak i bezpośrednio z agre-
gatów. Co więcej, TX-TRAILERGUARD 
umożliwia z nimi dwustronną komuni-
kację, co pozwala nam nie tylko monito-
rować m.in. temperaturę w chłodni, ale 
także zdalnie zmienia  parametry ich pra-
cy z poziomu biura. Urządzenie ma możli-
wość komunikacji z zamkami cyfrowymi 

OptiLock fi rmy WABCO. W przypadku 
transportu ładunków wartościowych, za 
pomocą telematyki możemy więc moni-
torować status ich pracy oraz zdalnie je 
ryglować lub odblokowywać. 

Profesjonalne rozwiązania telema-
tyczne do naczep zostały zaprojektowa-
ne do pracy w trudnych warunkach. Są 
przetestowane pod kątem odporności na 
ekstremalne temperatury, narażenie na 
pył, brud i wodę. Zapewniają one beza-
waryjne radzenie sobie z codziennymi 
potrzebami oraz wyzwaniami branży 
transportowej.

Dane uzyskane za pomocą telematyki 
naczepowej Transics można monitorować 
z jednej aplikacji, TX-CONNECT. Pozwa-
la to na zarządzanie całą fl otą pojazdów, 
naczep oraz pracą kierowców za pomocą 
tego samego narzędzia, co pozwala na ła-
twe monitorowanie wszystkich zasobów 
i raportowanie ich pracy. Niezależnie od 
producenta samochodu ciężarowego i na-
czepy, możliwe jest ujednolicenie przepły-
wu danych, a także udostępnienie ich dla 
innych systemów informatycznych fi r-
my, np. oprogramowania do zarządzania 
transportem (TMS). 

Dlaczego potrzebujemy tak wielu infor-
macji w biurze?

Z punktu widzenia dyspozytora, te-
lematyka naczepowa zapewnia podsta-
wowe dane dotyczące ładunku, para-
metrów jego przewozu (w tym alarmów 
dotyczących anomalii) czy informację 
o wadze przewożonego towaru. Dane dia-
gnostyczne pozwalają na bardziej efek-
tywne planowanie obsługi technicznej 
i niezbędnych napraw dla utrzymania 
wydajności fl oty. Alarmy z systemu EBS, 
w tym dodatkowych czujników, dotyczą-
ce krytycznych parametrów pracy nacze-
py pomagają w zapobieganiu przestojom. 
Biuro może na przykład powiadomić kie-
rowcę o obniżeniu ciśnienia w oponach, 
co może prowadzić w konsekwencji do 
awarii i opóźnień, jeśli działania nie zo-
staną w porę podjęte. Dzięki pomiarowi 
przebiegu bezpośrednio z naczepy, bar-
dzo łatwo można określić jej wykorzy-

stanie bez względu na to, jakie ciągniki 
były do niej podłączone z fl oty własnej 
czy przewoźników. Dokładne dane na 
temat całkowitego dystansu pozwalają 
nam również określić zużycie opon, co 
jest często wymagane w trakcie procesu 
reklamacyjnego. Znajomość stanu tech-
nicznego naczepy ogranicza przestoje, 
wydłuża jej żywotność i prowadzi do bar-
dziej efektywnego wykorzystania fl oty. 
Kontrola stylu prowadzenia naczepy po-
przez monitorowanie pracy systemu RSS, 
pozwala na ograniczenie szkód związa-
nych z uszkodzeniem ładunku, nadmier-
nym zużyciem opon czy przewróceniem 
naczepy. Wszystkie te informacje może-
my zbierać, nie ruszając się z biura.

Telematyka naczepowa w znaczący 
sposób wpływa więc na bezpieczeństwo 
i jakość świadczonych usług. Klienci 
mogą być pewni, że ich towary dotrą na 
czas, w dobrym stanie i bez nieprzewi-
dzianych problemów. 

Jakie są korzyści z inteligentnych i nie-
zawodnych rozwiązań telematycznych?

W pełni „zinformatyzowana” nacze-
pa wysyła do biura wszystkie niezbędne 
dane dotyczące jej stanu technicznego, 
parametrów transportowanego ładunku, 
dba o bezpieczeństwo przewozu i umoż-
liwia zdalne sterowanie urządzeniami 
pokładowymi. Taki sprzęt nie stanowi 
już elementu fantastyki naukowej. Jeste-
śmy coraz częściej otoczeni pojazdami, 
które są już wyposażone w nowoczesną 
telematykę naczepową.

Dane wysyłane z naczepy za pomocą 
telematyki mogą być wykorzystane do 
poprawy wykorzystania fl oty, szybszy 
czas reakcji na pojawiające się anoma-
lie podczas transportu i lepszą obsłu-
gę klientów. Korzystnie wpływają na 
zmniejszenie kosztów związanych z ob-
sługą techniczną sprzętu. 

W miarę postępu cyfryzacji w trans-
porcie, telematyka naczepowa będzie co-
raz powszechniejsza wśród polskich fi rm 
transportowych i logistycznych. Bądźmy 
świadomi korzyści płynących z jej wyko-
rzystania. 
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„Wrażenia z jazdy”, „Prezentacja”, 
„Test praktyczny” – w różnych 
czasopismach różnie nazywa-

ją się rubryki przedstawiające nowe samo-
chody. Dla tej nietypowej próby proponuję 
nazwę „test niepraktyczny”. Nie zmierzymy 
zużycia paliwa i nie ocenimy zdolności po-
konywania wzniesień pod obciążeniem. 
Spróbujemy dowiedzieć się, czy w czasach 
„dwutlenko-węglowej prohibicji” i dzielenia 
śmieci na pięcioro, magia V8 jeszcze działa. 

Wyścigówka
W jubileuszowym malowaniu i pachnąca nowością. Scania R580 z legendarnym silnikiem 

V8 nadaje się, aby o niej marzyć. Dlatego zanim zacznie ciągnąć naczepy… 

|  Tekst i zdjęcia: Michał Kij  |

Moment przyciąga
Uniesienie kabiny uspokaja. Dwa rzędy 
cylindrów z osobnymi głowicami i po-
krywą z wytłoczonym emblematem V8. 
Spod armatury i płyt wygłuszających wi-
dać jeszcze silnik i od razu wiadomo jaki. 
Szczelnie wypełnia miejsce między ko-
łami. 580 KM to środkowy poziom mocy 
dla „widlastej ósemki” Scanii. Są jeszcze 
odmiany 520 i supermocna 730 KM. 

W dwuosiowym ciągniku 580 koni 
może przydać się w górach, zwłaszcza 
przy jeździe z pełnym ładunkiem albo 
przy holowaniu „zestawu powiększone-
go” w skandynawskim stylu. Maksymal-
ny moment obrotowy zbliżający się do 
3000 Nm marnuje się, gdy podjeżdżać na 
stację paliw. Byłby lepiej wykorzystany, 
gdyby przyciągać stację do Scanii. Jest 
jak Chuck Norris, przy którym cebula 
płacze. 

Do kompletu należy zautomatyzowana 
skrzynia biegów z elektronicznym stero-
waniem Scania Opticruise. W tym cią-
gniku ma wyłącznie tryb ekonomiczny. 
Lecz przy V8 „ekonomiczny”, znaczy tyle, 
co w rzędówce „Power Super Plus XXL”. 

Chcesz, to masz
Kabina serii R jest właściwie standar-
dowa. Tapicerka z tkaniny, żadnych 
metalicznych czy drewnopodobnych li-
stew. Skromnie, ale czysto. Lecz znów: 
to, co w V8 jest normalne, gdzie indziej 
uchodzi za luksus. Normą są znaczki V8 
z czerwonym wykończeniem oraz czer-
wona obwódka u dołu wskaźników. Ca-
łość sprawia dobre wrażenie, szczególnie 
w połączeniu z białym lakierem kabiny 
wzbogacanym złotymi akcentami oraz 
czarnym przodem. Scania wygląda na 
lekką, szybką „wyścigówkę”, która mocą 
się nie chwali, tylko bezwzględnie wyko-
rzystuje ją w praktyce. 

ZOBACZ 
FILM

Scania R580 A4×2NA

Dmc (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Masa własna (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8
Rozstaw osi (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3750
Typ silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DC16 117 L01
Liczba i układ cylindrów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V8
Pojemność (dm3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,4
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) . . . . . . . . .580/427/1900
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) . . . . . . . . 2950/1000÷1350
Skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zautomatyzowana 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GRSO905R 12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,71:1
Przeglądy:
 Silnik . . . . . . . . . co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t 
  . . . . . . . . . . . . . . . . .– co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 Skrzynia biegów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .co 360 tys. km
 Tylny most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .co 360 tys. km
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 rok
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Jazda od 15:48 (7min)

014

CZAS PRACY

PCJ DZISIAJ

SZCZEGÓŁY CZAS PRACY OPTIDRIVE

JOHN SMITH

Od zgodności z 
obowiązującymi 
regulacjami po 
optymalizację pracy 
floty
TomTom Telematics  
to teraz Webfleet Solutions

webfleet.comLet’s drive business. Further.

W kabinie znalazło się wszystko to, co 
kierowcy lubią najbardziej. Są dwie le-
żanki, z których górna przy jeździe w po-
jedynkę jest najlepszym i najbardziej 
wszechstronnym „regałem”, pod pew-
nymi względami lepszym niż zamykane 
schowki proponowane przez Szwedów 
w opcji. Używanie jej w dowolny sposób 
ułatwia rozkładana drabinka o szerokich 
stopniach, wygodnych do wchodzenia 
bez butów. Pod dolną leżanką jest chło-
dziarka i spory schowek, a na tablicy roz-
dzielczej, nieco z prawej – duży, stabilny 
stolik „na wszystko”. Chłodno myśląc, 
należy go ocenić jako dodatek co naj-
mniej kontrowersyjny. Pogarsza widocz-
ność do przodu i zachęca do zostawiania 
na wierzchu przedmiotów, które w razie 
kolizji polecą w stronę kierowcy. Lecz 
Scania postąpiła zgodnie z życzeniem na-
bywców, którzy niejednokrotnie przycze-
piali do tablicy rozdzielczej karkołomne 
konstrukcje, aby tylko mieć pod ręką 
duży blat. Fabryczny stolik jest przynaj-
mniej stabilny i bezpiecznie zamocowa-
ny, a od rozsądku kierowcy zależy, czy 
podczas jazdy będzie na nim trzymał 
chusteczki higieniczne i dokumenty, czy 
„gorący kubek” i nożyk. 

Rozsądna i niecierpliwa
My nie trzymaliśmy nic, gdyż próba prze-
biegała w ekspresowym tempie. Nie żeby 
nam się spieszyło, po prostu sam „koń” 
bez „fi ranki” czy „wanny” niecierpliwił 
się i dobijał do ogranicznika ustawione-
go na 90 km/h bardzo szybko. W pew-
nym momencie pomogliśmy mu zresztą 
„puszczając lejce”, czyli wyłączając układ 
kontroli trakcji, dozujący moment obro-
towy do kół tak, aby zapobiec poślizgo-
wi. W tym stanie ciągnik „miał odejście” 
na poziomie niezłego auta osobowego. 
W zwykłych okolicznościach wyłączenie 
kontroli trakcji i załączenie blokady me-
chanizmu różnicowego mostu napędo-
wego pozwala łatwiej ruszyć na śliskim 
lub grząskim podłożu. 

Scania była oczywiście wyposażona 
we wszystkie, obecnie stosowane przez 

markę urządzenia wspomagające jazdę 
ekonomiczną, a zatem przewidujący tem-
pomat z eco-rollem i systemem utrzymy-
wania odległości od pojazdu z przodu, 
a także Scania Driver Support, oceniają-
cy kierowcę i doradzający mu. Woleliśmy 
nie sprawdzać, co nam pokaże. Na przy-
kład kiedy Chuck Norris wyciąga środ-

kowy palec, pokazuje ile sekund życia ci 
zostało. 

Moc, masa, ciśnienie
Nie jest prawdą, że „motoryzacja schodzi 
na psy”. Nowe samochody są lepsze niż 
kiedyś, łatwiejsze w prowadzeniu i bar-

Górna leżanka 
z wygodną drabiną dla 
bosych stóp, obszerne 
schowki nad przednią 
szybą, z których lewy 

ma gniazdko 12 V oraz 
znaczki V8 – czego 

chcieć więcej? 

  |  T E S T  |  DŁUGODYSTANSOWE



stopniu sprężania 15:1 ciśnienie w cylin-
drze dochodziło do 150 bar. Teraz prze-
szło 16-litrowy V8 rozwija od 520 do 730 
KM, ma blok z żeliwa z grafi tem wermi-
kularnym (CGI) o masie 335 kg, stopień 
sprężania wynosi 22,2:1, a ciśnienie w cy-
lindrze 210 bar. Zautomatyzowana skrzy-
nia biegów uwalnia kierowcę od wysiłku 
fi zycznego oraz… umysłowego! Jej stero-
wanie zostało zsynchronizowane z dzia-

łaniem przewidującego, „inteligentnego” 
tempomatu i wystarczy „nie przeszka-
dzać”, aby ciężarówka była dynamiczna 
i oszczędna. Można dłużej prowadzić bez 
zmęczenia, utrzymując wysoki poziom 
koncentracji. 

Co jakiś czas lubię wracać do takich 
fi lmów jak „Konwój”, które miały swój 
wkład w to, co stało się moją pracą. Nie-
zapomniana scena, gdy stojące w rzę-
dzie ciężarówki porykują, wypuszczając 
w niebo kłęby czarnego dymu z piono-
wych rur wydechowych, szykując się 
do rozniesienia w proch miasta na pust-
kowiu, gdzie kierowca mógł spodziewać 
się wszystkiego oprócz sprawiedliwości. 
Udramatyzowana, dawno nieaktualna 
wizja, chociażby dlatego, że mamy Euro 6
i jego odpowiedniki na innych konty-
nentach i spaliny czystsze niż powietrze 
w kuchni po smażeniu kotletów. Silników 
V8 też już jak na lekarstwo, ale dobrze, że 
przynajmniej Scania się trzyma. W no-
woczesnych, wydajnych ciężarówkach 
pozostawiła szczyptę dawnych dni, która 
daje o sobie znać za każdym razem, gdy 
V8 zaczyna pracować. 

W takim wykonaniu tablica rozdzielcza przemawia 
rzeczowością. Pasuje do ciągnika, który nie chwali 
się, a może wiele. Fabryczny stolik Scanii powstał na 
życzenie kierowców. Jest stabilny i wygodny. 

Złoty jubileusz zatem V8 lśni złotem. Tak przystrojona Scania już dziś jest kandydatem na poszukiwanego klasyka w przyszłości.

Żywa legenda – silnik V8 o pojemności 16,4 l, kolejny w długiej linii następców słynnej widlastej „ósemki” 
wprowadzonej w 1969 roku. Pomimo większej pojemności skokowej, blok waży tyle samo, co przed 50 laty. 

Pozostałe parametry: moc, stopień sprężania i ciśnienie w cylindrach są znacznie wyższe. Okresy między 
przeglądami wydłużyły się od 12 do 24 razy, w zależności od warunków eksploatacji! 

dziej niezawodne, przynajmniej w ciągu 
kilku pierwszych lat eksploatacji. Kolej-
ne pokolenia konstruktorów wykonały 
kawał dobrej roboty. V8 jest bardziej 
oszczędny niż przed pół wiekiem, a prze-
bieg między przeglądami wzrósł z 5000 
do co najmniej 60 000, a w sprzyjających 
warunkach nawet 120 000 km. W 1969 sil-
nik o pojemności 14 l osiągał moc 350 KM 
i miał żeliwny blok o wadze 334 kg, a przy 

Bliźniaki z tyłu nie są po to by palić gumę, 
ale przy prawie 3000 Nm wcale o to nie trudno. 

Na co dzień zapobiega temu system kontroli 
trakcji, ale nasza próba była niecodzienna.
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Przeprojektowana tablica rozdziel-
cza jest oferowana również z cał-
kowicie cyfrowymi zegarami, 

które są wyświetlane na 10-calowym 
ekranie. Wyświetlacz z grafi ką o wy-
sokim kontraście zapewnia bardzo wy-
raźny obraz. Kierowca może wybierać 
między różnymi konfi guracjami ekra-
nu. Za przełączanie się między nimi od-
powiada przycisk „View” umieszczony 
na nowej, wielofunkcyjnej kierownicy. 
Na tej samej wysokości co zegary znaj-
duje się ekran dotykowy najnowszych 
systemów multimedialnych. Wszyst-
kie systemy radiowo-nawigacyjne są 
standardowo wyposażone w moduł 
łączności z Internetem, którego inte-
gralnym elementem jest karta eSIM. 
Oprogramowanie umożliwia dostęp do 
licznych funkcji i usług internetowych, 
zebranych w dwóch dostępnych pakie-
tach „We Connect” i „We Connect Plus”. 
W połączeniu z aplikacją We Connect 
smartfon staje się poza samochodem pi-
lotem zdalnego sterowania i mobilnym 
centrum informacji. Za jego pomocą 
kierowca może zablokować samochód 
z daleka, uzyskać dostępu do takich da-
nych jak zasięg, czy zlokalizować auto 
lub nawet fl otę samochodów.

We Connect Fleet opracowano z myślą
o klientach fi rmowych i jako system za-
rządzania fl otą. Obejmuje on m.in. cy-
frowy dziennik korzystania z auta, in-
formację o tankowaniach i stylu jazdy, 
monitoring GPS i trasę, analizę zużycia 
paliwa i zarządzanie przeglądami. 

Możliwe jest sterowanie wieloma 
funkcjami za pomocą komend głoso-
wych. Wystarczy powiedzieć – „Hej, 
Volkswagen.”

Bardziej funkcjonalny
Nowa tablica rozdzielcza ma teraz dodat-
kową półkę przed kierowcą oraz większy, 
otwarty schowek i dodatkową półkę przed 
pasażerem z przodu. Nowością są uchwy-
ty na kubki z napojami w pobliżu słupków 
A oraz większa półka na smartfon, ofero-
wana z indukcyjną ładowarką. Otwory 
wentylacyjne można regulować w każdym 
kierunku i otwierać lub zamykać za pomo-
cą jednego suwaka. Wcześniej były dwa.

Wnętrze Transportera 6.1 ma teraz ciem-
niejszy, antracytowy odcień, który spra-
wia, że zabrudzenia są mniej widoczne. 

Standardowe wyposażenie zostało 
wzbogacone. Dodano m.in. elektrycz-
nie sterowane szyby, centralny zamek, 

elektrycznie regulowane i podgrzewane 
lusterka boczne, nowe refl ektory z ża-
rówkami H7, system radiowy Composi-
tion Audio z zestawem głośnomówiącym 
Bluetooth i energooszczędne oświetlenie 
wewnętrza LED, które obejmuje przednią 
konsolę dachową, dwie lampki do czyta-
nia oraz oświetlenie nóg po stronie kie-
rowcy i pasażera.

Nowość w Transporterze to również 
230-woltowe gniazdo elektryczne przy 
fotelu kierowcy oraz zamykany na klucz 
schowek w podwójnej kanapie po stronie 
pasażera. Schowek umożliwia również 
przewóz długich przedmiotów, które 
wykorzystując otwór w ścianie grodzio-
wej, można tam wsunąć. Zwiększa to 
maksymalną długość przedziału ładun-
kowego z 2450 do 2800 mm, a w odmia-
nie z dłuższym rozstawem osi z 2900 do 
3300 mm. Transporter jest również stan-
dardowo wyposażony w oddzielny sys-
tem blokowania przestrzeni ładunkowej 
(dla pojazdów z przegrodą), aby umożli-
wić zamknięcie przedziału ładunkowe-
go niezależnie od kabiny. Można wybrać 
opcję z zamkniętym przedziałem ładun-
kowym (tryb „Listonosz”) lub z zabloko-
waną kabiną (tryb „Warsztat”). Zapowia-
dana jest też wersja z Pakietem Kurier 

Update
T6.1, czyli zaktualizowana wersja Volkswagena Transportera jest już dostępna. 

Może być zawsze online, jeździ prawie automatycznie i ma bogatsze wyposażenie. 

|  Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka  |

ZOBACZ 
FILM

70 lat po premierze 
Transportera T1 
Volkswagen wprowadza 
na rynek T6.1 – pojazd, 
którego tylko krok dzieli od 
automatyzacji jazdy.
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Dwie różne wersje wyposażenia. Zegary cyfrowe i analogowe. Duży wyświetlacz 
z systemem multimedialnym i skromny z podstawowymi funkcjami. Cyfrowy kokpit 

szczególnie docenią indywidualiści. Można go też zamówić w Transporterze. 

Z tyłu, podobnie jak z przodu T6.1 może mieć 
światła standardowe lub ledowe. 

Dzięki systemowi z otwieraną klapą w ścianie grodziowej, można Transporterem przewozić 
ładunki o długości dochodzącej do 3300 mm. Wówczas długi ładunek podróżuje pod siedziskiem dla pasaża.

z bardziej wytrzymałymi podzespoła-
mi, które podlegają szczególnie dużym 
obciążeniom, jak alternator, akumulator 
i wał napędowy.

Zwinny i precyzyjny
W T6.1 po raz pierwszy zastosowano 
elektromechaniczne wspomaganie ukła-
du kierowniczego, które w przeciwień-
stwie do wspomagania hydraulicznego 
stosowanego wcześniej, wykorzystywane 
jest tylko, gdy jest potrzebne, co zmniej-
sza zużycie paliwa. Ten typ wspomagania 
pozwala zastosować nowe systemy, m.in. 
asystenta pasa ruchu, parkowania czy 
cofania z przyczepą. Każdy model T6.1 
może holować przyczepy o masie własnej 
do 2500 kg. 

Elektromechaniczne wspomaganie 
układu kierowniczego przekazuje polece-
nia do kół w sposób bardziej bezpośred-
ni niż systemy w modelach poprzednich 
generacji. Dzięki temu T6.1 jest bardziej 
zwinny i prowadzi się bardziej precyzyj-
nie. Standardowe i regulowane zawie-
szenie zmieniono, aby uzyskać kompro-
mis między komfortem jazdy a precyzją 
prowadzenia. Wraz z wprowadzeniem 
amortyzatorów drugiej generacji o regu-
lowanej charakterystyce tłumienia (DCC) 
zwiększył się zakres regulacji. Wybiera-
jąc profi l jazdy, kierowca może teraz nie-
mal bezstopniowo regulować poziom tłu-
mienia za pomocą suwaka. W zwykłych 
wersjach zawieszenia siła tłumienia zale-
ży od skoku sprężyny, dzięki czemu T6.1 
zachowuje się stabilnie we wszystkich 
sytuacjach niezależnie od obciążenia. 
System XDS (elektroniczna blokada me-
chanizmu różnicowego) dodatkowo po-
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prawia stabilność auta dzięki łagodnemu 
hamowaniu odpowiednich kół. 

Na pokładzie T6.1 może być również 
system rozpoznawania znaków drogo-
wych oraz system ochrony bocznej, już 
znany z Craft era. Dzięki zastosowaniu 
czujników ultradźwiękowych zmniejsza 
on ryzyko uszkodzenia nadwozia. Nad 
bezpiecznym cofaniem czuwa Rear Traf-
fi c Alert, który ostrzega o nadjeżdżają-
cych pojazdach. Emituje on ostrzeżenie, 
jeśli z boku zbliżają się samochody, piesi 
lub rowerzyści. Jeżeli kierowca nie zare-
aguje, system automatycznie uruchomi 
hamulce. Nowością jest również system 
stabilizujący samochód przy silnych 
bocznych podmuchach wiatru. W połą-
czeniu z przekładnią DSG oferowany jest 
opcjonalny tempomat adaptacyjny ACC, 
który teraz ma również funkcję stop-and-
-go. W korku lub podczas jazdy w mieście 
T6.1 automatycznie rusza, gdy tylko ru-
szy pojazd przed nim.

Tylko diesel
T6.1 wyposażany może być w jeden 
z czterech 2-litrowych silników wyso-
koprężnych z turbodoładowaniem (TDI) 
z wtryskiem common 
rail, które są jedno-
cześnie ekonomiczne 
i wydajne. Czterocy-
lindrowe silniki mają 
moc od 90 do 199 KM 
i spełniają najnowszą 
normę emisji spalin 
Euro 6d TEMP-EAVP. 
Dwa z czterech silni-
ków zostały udoskona-
lone: podstawowy ma 
o 6 KM wyższą moc 
(90 KM), a 110-konny 
zastąpił dotychczas stosowane o mocy 
102 i 114 KM. Całkowicie zrezygnowano 
z silnika benzynowego. Wersje o mocy 
150 i 199 KM można połączyć z napę-

dem na cztery koła 4MOTION. Silnik 
TDI o mocy 150 KM może opcjonalnie 
współpracować z 7-biegową automatycz-
ną przekładnią dwusprzęgłową (DSG) 
i z napędem na cztery koła 4MOTION. 
W podstawowej wersji T6.1 4MOTION 
z tym silnikiem jest oferowany z 6-biego-
wą przekładnią manualną. Wersja z sil-
nikiem o mocy 199 KM jest wyposażona 
w skrzynię biegów DSG seryjnie. Opcjo-
nalnie może być również wyposażona 
w napęd 4MOTION. Standardowo T6.1 
ma napęd na przód.

Podobnie jak w Craft erze, również 
w T6.1 w ramach opcji można zamówić 
funkcję ręcznego uruchamiania rege-
neracji fi ltra cząstek stałych DPF za po-
mocą przycisku na tablicy rozdzielczej. 
Standardowo regeneracja DPF następuje 
automatycznie, jednak w samochodach, 
które są eksploatowane na krótkich dy-
stansach (np. przez fi rmy kurierskie) lub 
często poruszają się z prędkością poni-
żej 40 km/h (np. auta specjalne na lotni-
skach), automatyczny proces regeneracji 
fi ltra nie uruchamia się podczas codzien-
nego użytkowania. Dzięki nowej funk-

cji sterowanej ręcznie, regenerację DPF 
można przeprowadzić w każdej chwili. 
Oprócz fi ltra DPF w T6.1 występuje ka-
talizator SCR. T6.1 ma 70-litrowy zbior-
nik paliwa i 13-litrowy zbiornik AdBlue 
– wystarcza na przejechanie ok. 5500 km.

T6.1 to również zmiany zewnętrzne. 
Nowa, znacznie większa osłona chłod-
nicy tworzy całość ze zderzakiem. We 
wszystkich wersjach dwie chromowa-
ne listwy łączą nowe refl ektory z osłoną 
chłodnicy. Przedłużeniem tych listew są 
diodowe światła do jazdy dziennej, roz-
ciągające się przez całe obudowy refl ek-
torów, które mogą być w pełni ledowe. 

W ramach serii T mamy cztery modele: 
Multivana 6.1, Caravelle 6.1,  Transpor-
tera 6.1 i Californię 6.1 (kamper). Trans-
porter jest oferowany jako furgon, kom-
bi, skrzynia (z pojedynczą lub podwójną 
kabiną) i podwozie (z pojedynczą lub po-
dwójną kabiną). 

Pod kanapą dla pasażerów znajduje się spory schowek 
podzielony na dwie komory. Może być zamykany na klucz.  

Standardowo oparcie środkowego fotela 
można złożyć i uzyskać wygodny stolik.

Kierunkowskazy z przodu są zintegrowane z boczną listwą, na której znajduje się teraz 
oznaczenie modelu. W tym wypadku Multivan, ale można też sobie zażyczyć: Bulli. 

ZabezpieczeniaZabezpieczenia 
 mechanicznemechaniczne
samochody dostawcze,samochody dostawcze, 
kontenerykontenery

bodo.net.plbodo.net.pl
  bodo-sklep.pl  bodo-sklep.pl
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Pozkrone jest przykładem odwagi, 
wytrwałości i odporności. Firma 
powstała w 1994 roku, gdy polski 

rynek pojazdów użytkowych budził dużą 
nadzieję, ale nie gwarantował powodze-
nia. Pomyślnie przeszła przez kryzysy 
roku 1998 i 2008, uważnie inwestowała 
i stabilizowała swoją pozycję, rosnąc 
i zmieniając się wraz ze swoimi klienta-
mi. Oferowane przez nią nowoczesne, 
innowacyjne naczepy, przyczepy i zabu-
dowy ułatwiły polskim fi rmom transpor-
towym konkurowanie w Europie i wybi-

cie się do czołówki. W najlepszych latach 
Pozkrone dostarcza w Polsce ponad 
4,5 tys. pojazdów rocznie. 

Największy zagraniczny
W uroczystości wzięło udział ponad 500 
gości. Zainaugurował ją dr Roman Rosz-
kiewicz, który wraz z małżonką Barbarą 
Towpik-Roszkiewicz założył Pozkrone. 
Przedstawił kamienie milowe w historii 
fi rmy i serdecznie podziękował klien-
tom, kooperantom, współpracownikom 

i wszystkim, którzy przyczynili się do 
sukcesu spółki Pozkrone. 

Głos zabrał również honorowy gość 
spotkania dr Bernard Krone, repre-
zentujący Grupę Krone. Podkreślił, że: 
„wszystko, co osiągnęliśmy jako Pozkro-
ne i Krone w Polsce, zawdzięczamy na-
szym klientom. Polska jest największym 
i najważniejszym rynkiem zagranicz-
nym dla Krone, drugim po Niemczech”. 
Jednocześnie gorąco podziękował za wie-
loletnie, niesłabnące zaufanie. Zwrócił 
również uwagę na niezwykły charakter 
partnerstwa, łączącego Krone i Pozkro-
ne, który obu spółkom pozwolił ze spo-
kojem przejść przez trudne lata 2008/09. 
„Słowa otuchy napłynęły wtedy z Polski”, 
wspomniał, dodając: „Jesteśmy bardzo 
wdzięczni, że Pozkrone – niezwykle lojal-
ny, zaangażowany i kompetentny partner 
w Polsce, jest z nami już od 25 lat, żyjąc 
każdego dnia wartościami Krone, takimi 
jak bliskość klienta, jakość, innowacyj-
ność i niezawodność.” 

Innowacyjność przyciąga
Pierwsze biuro Pozkrone mieściło się 
w Poznaniu przy ulicy Prusimskiej 
i miało powierzchnię zaledwie 30 m2. 
Na początek trzeba było zaryzykować. 
Jak wspomina dr Roman Roszkiewicz: 
„przyjechaliśmy do Krone z Polski, nie-
zintegrowanej z Europą, nieznanej. 
Układ był prosty: kupujemy naczepę za 
gotówkę”. Przedsięwzięcie powiodło się. 
Już dwa lata później fi rma zmieniła sie-
dzibę i przeniosła się do Tarnowa Podgór-
nego. „Byliśmy trzecim inwestorem w tej 
gminie, która należy dzisiaj do najbogat-
szych gmin wiejskich w Polsce”– mówi dr 
Roszkiewicz. Nowy pawilon Pozkrone był 
trzykrotnie większy, miał powierzchnię 
90 m2, ale wystrojem przypominał po-
przedni. Tworzeniem wizerunku fi rmy 
konsekwentnie zajmowała się Barbara 
Towpik-Roszkiewicz. 

Sukces 
od podstaw
5 grudnia 2019 roku firma Pozkrone uroczyście obchodziła 

jubileusz. Jako generalny przedstawiciel Krone w Polsce dostarcza 

klientom naczepy od 25 lat. 

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

Przez ćwierć wieku Pozkrone dostarczyło 
na polski rynek blisko 50 000 pojazdów. 
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W 2005 roku przyszła pora na kolejną 
przeprowadzkę. Pawilon z płyty obornic-
kiej został zastąpiony stałym budynkiem, 
obok którego stanęła hala magazynowa. 
Spółka Pozkrone wspólnie z Krone zaan-
gażowała się w promocję swoich produk-
tów. Jednym z miejsc, gdzie eksponowała 
pojazdy Krone, stały się Międzynarodo-
we Targi Poznańskie. „Nigdy nie brali-
śmy udziału w targach tylko po to, żeby 
zaznaczyć swoją obecność. Zależało 
nam, aby zaprezentować szerszemu gro-
nu nowoczesne rozwiązania. Innowa-
cyjność przedsiębiorstwa Krone zawsze 
przyciągała uwagę” – zauważa dr Roman 
Roszkiewicz. 

Pozkrone otrzymało w ostatnich latach 
wiele nagród, takich jak: Złoty Medal 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich, International Sales Award z ramie-
nia Krone czy nagrody Forbes Diamond, 
Gazela Biznesu i Certyfi kat Bisnode, któ-
re świadczą o doskonałym wizerunku 
fi rmy.

Ciągle w górę
Stabilny rozwój sprawił, że już we wrze-
śniu 2007 roku spółka Pozkrone prze-
kazała klientowi 10-tysięczną naczepę. 
Z okazji 15-lecia przedstawiciele Pozkro-
ne zostali podjęci przez zarząd Fahrzeu-
gwerk Bernard Krone w siedzibie fi rmy 
w Werlte. O ile sprzedanie 10 000 naczep 
zajęło 13 lat, to kolejnych 20 000 tylko 8. 
Przekazanie 30-tysięcznej naczepy świę-
towano w maju 2015 roku. 

Dwa lata później siedziba fi rmy znów 
się powiększyła. Powierzchnia biurowa 
wzrosła o 100% poprzez dodanie piętra 
w istniejącym budynku. Co warte pod-
kreślenia, w czasie rozbudowy w biurach 
toczyła się zwykła praca. Było to możliwe 
dzięki zastosowaniu specjalnej technolo-
gii budowlanej. W ukończonym w ciągu 
pół roku budynku Pozkrone mieści się do 
dziś. 

Spółka zajmuje obecnie działkę o po-
wierzchni 30 000 m2. W Tarnowie Pod-
górnym zatrudnia 15 osób prowadzących 
obsługę posprzedażną, sprzedaż części 
zamiennych, administrację i księgowość; 
kolejnych dwudziestu przedstawicieli 
handlowych dba o ogólnokrajową dystry-
bucję pojazdów Krone. Od 2006 r. fi rmę 
prowadzą Tomasz Kujawa i Maciej Mi-
chalski. Barbara Towpik-Roszkiewicz jest 
obecnie prokurentem, a Roman Roszkie-
wicz przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Pozkrone S.A. 

W ciągu ostatnich 25 lat Pozkrone 
wprowadziło na polski rynek prawie 
50 000 nowych pojazdów. 

Spotkanie wzbogacił program artystyczny, zainspirowany czterema żywiołami, 
nierozerwalnie związanymi z transportem: powietrzem, wodą, ziemią i ogniem. 

Okolicznościowy prezent od Grupy Krone przekazał przedstawicielom Pozkrone dr Bernard Krone. 
Od lewej stoją: Maciej Michalski, Bernard Krone, Frank Albers i Tomasz Kujawa. 

Dr Roman Roszkiewicz serdecznie podziękował klientom, kooperantom, współpracownikom 
i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu spółki Pozkrone. 
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W owładniętej manią szpiegow-
ską Polsce Ludowej, obszar 
tajemnicy państwowej rozcią-

gał się szeroko. Tajemnica była kilkustop-
niowa i do ścisłych sekretów dostęp miało 
stosunkowo wąskie grono zaufanych. Zwy-
kłemu obywatelowi przypominały o niej 
liczne tabliczki „zakaz fotografowania”, 
znajdujące się nie tylko u bram jednostek 
wojskowych czy zakładów pracy, ale na 
budynkach poczt i dworców. Samochody 
służb mundurowych nie miały tabliczek, 
ale dla wszystkich było oczywiste, że zbyt 
natarczywe robienie zdjęć radiowozom 
itp. może skończyć się w najlepszym razie 
upomnieniem. 

W latach 90. wstydliwie, a czasem za-
ciekle zaczęto pozbywać się pamiątek po 
PRL-u. Ofi arą „czystki” padły również sa-
mochody milicyjne. Złomowane, sprzeda-

Niebieska szklanka miga
Samochody milicyjne były owiane mgiełką tajemnicy. Choć „czasy nastały nowe”, 

mgiełka nie rozwiała się. Dlatego Stary z Muzeum Służb Mundurowych w Gdańsku 

są tak interesujące. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: Jan Getter, M. Kij, Muzeum Służb Mundurowych  |

wane i przerabiane rozpłynęły się prawie 
bez śladu. Dla nich nic się nie zmieniło, 
wciąż były ofi cjalnie skazywane na niebyt. 
Tylko nieliczne się z niego wynurzyły. 

Nie tylko Nyska
Muzeum Służb Mundurowych działa ofi -
cjalnie od 2016 roku. Zostało powołane do 
życia przez członków Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej Ludowego Wojska Polskiego 

i Milicji Obywatelskiej „Sojusz”. Groma-
dzi „niejawne relikty” czasów minionych, 
pojazdy i wyposażenie wycofane z użyt-
ku, a niekiedy nigdy nie użyte. Oprócz 
milicyjnych „dużych Fiatów” i Nysek ma 
UAZ-y i prawdziwą perełkę: Żuka „PE-
GAZ”, czyli samobieżny miotacz środków 
łzawiących. Wg nieformalnych informa-
cji, jakie udało się zdobyć, powstało około 
40 sztuk tych samochodów, znanych rów-
nież jako „śmierdziel”. I to nie tyle wśród 
dawnych demonstrantów, ale umunduro-
wanych użytkowników. Samochód miał 
wprawdzie wiatromierz, aby odpowiednio 
ustawić się do wiatru, ale ze względu na 
krótki zasięg działania, wynoszący około 
25 m, sam czasem padał ofi arą gazu. Mi-
licjanci jeździli więc na akcję w maskach 
przeciwgazowych, a po powrocie długo 
wietrzyli auto. Na szczęście było częścio-
wo opancerzone, a w związku z tym sła-
bo wentylowane, co ograniczało dopływ 
gazu do kabiny. Być może przekonano się 
o własnościach „PEGAZ-a” tylko na ćwi-
czeniach, gdyż wg Zbigniewa Gwoździa, 
autora książki „Uzbrojenie i wyposażenie 
oddziałów zwartych milicji obywatelskiej 
w latach 1945–90” Żuki „PEGAZ” nie były 
używane w praktyce. Ich wyposażenie 
kompletowano w dwóch zakładach: Przed-
siębiorstwie Remontu Samochodów w Ło-
dzi oraz Ośrodku Badawczo-Rozwojowym 
Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie 
koło Otwocka. 

Dwa Stary należą do największych po-
jazdów w kolekcji muzeum. Są sprawne, 
w stanie ogólnie dobrym i zgodnym z ory-

ZOBACZ 
FILM

Star 29 Hydromil I oraz Star 200 WT będące w posiadaniu 
Muzeum Służb Mundurowych. Dawniej samochody tego 

typu często wyjeżdżały do akcji razem.

Gruba, gładka blacha musiała wystarczyć 
Hydromilowi I za opancerzenie. Szyby 
również były zwykłe, dlatego Star był 

stosunkowo lekki. Lepiej chroniony Hydromil II
na cięższym, jelczańskim podwoziu ważył 

przeszło dwa razy tyle. 
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ginałem. Cześć wyposażenia – głównie 
środki łączności – zdemontowano, gdy 
samochody zakończyły służbę. Oba mają 
kolory stosowane przez Milicję Obywatel-
ską i prawidłowe w stosunku do swojego 
wieku „koguty”. Każdy był przeznaczony 
do innych zadań, a żeby było ciekawej, 
każdy reprezentuje inny etap ewolucji cię-
żarówek ze Starachowic. 

Star z silnikiem Fiata
Star 29 Hydromil I będący własnością mu-
zeum został wyprodukowany w 1976 roku. 
To armatka wodna służąca do rozpraszania 
tłumu „w akcjach porządkowych w przypad-
kach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa 
lub naruszenia porządku publicznego”, jak 
precyzował resort Spraw Wewnętrznych. 
Zabudowa powstała w Fabryce Samocho-
dów Specjalizowanych POLMO-SHL w Kiel-
cach. W programie produkcyjnym fabryki 
występuje pod nazwą „autocysterna typ 
A3-517” i jest opisana oględnie jako: „samo-
chód posiadający zbiornik wodny i agregat 
pompowy zapewniający duże ciśnienie i wy-
dajność pompowania. Zastosowanie pojaz-
du głównie do akcji specjalnych szczególnie 
w miastach. Może on być stosowany również 
jako samochód pożarniczy do gaszenia po-
żarów zwłaszcza na wyższych kondygna-
cjach budynków, co umożliwia duży zasięg 
działka wodnego”. 

Star 29 był benzynową wersją przejścio-
wych 28/29. Modele te miały ramy, zawie-
szenie, mosty, kabiny i skrzynie ładunko-
we z nowej serii 200, ale silniki i skrzynie 
biegów ze starych 25/27. Milicja tak jak 
wojsko optowała za wariantem benzyno-
wym, prostszym i łatwiejszym do urucho-
mienia przy silnym mrozie. 

Star z zabudową Hydromil I miał masę 
własną 5700 kg, czyli był cięższy od wersji 
skrzyniowej o około 1800 kg. Względnie 
mała różnica wynikała z „niedoskonało-
ści konstrukcji”. Przystępując do prac pod 
koniec lat 60. projektanci z Przemysłowe-

go Instytutu Motoryzacji nie przewidzie-
li opancerzenia i szyb kuloodpornych. 
Wprawdzie demonstranci nie miewali 
broni palnej, ale przy odrobinie szczęścia 
rozbijali okno kulką z łożyska wystrzeloną 
z procy. W Hydromilu II błąd naprawiono. 

Muzealny Star ma zbiornik wody o po-
jemności 4100 l oraz pompę Rosenbauer 
RV-120 napędzaną silnikiem 116C o po-
jemności 1300 cm3 z Polskiego Fiata 125p. 
W programie SHL-u jako napęd pompy 
widnieje silnik Fiata 1500, być może stoso-
wano je zamiennie. Zamiast pompy Rosen-
bauera montowano niekiedy pompę HL II 
55 produkcji NRD. Zapewne były w nią wy-
posażane egzemplarze eksportowane do 
Wschodnich Niemiec. Nawiasem mówiąc, 
odbiorcą Hydromili I były również Węgry. 

Działko umieszczono w unoszonej, ob-
rotowej wieżyczce. Przy wydatku pompy 
1600 l/min było w stanie opróżnić zbiornik 
w ciągu 3–4 minut. Miało zasięg do 50 m. 
W dolnej części pojazdu były rozmiesz-
czone dysze samoobrony miotające wodę 
na wysokości nóg atakujących. Sterował 
nimi kierowca. Oprócz niego w wozie był 
operator armatki oraz dowódca. Zdarza-
ło się, że do wody dodawano barwnik, 
aby łatwiej zidentyfi kować osoby biorące 
udział w rozruchach. W wyposażeniu był 
również samochodowy miotacz środków 
łzawiących. Hydromile I produkowano od 
1973 roku prawdopodobnie do końca deka-
dy, kiedy pojawiły się prototypy Hydromi-
la II na podwoziu Jelcza 420. 

Schody do obrony
Kielecka fabryka wytwarzała również 
nadwozia WT, czyli „wypadowo-trans-
portowe” (lub „wypadowo-taktyczne”), 
służące „do przewozu plutonów zmotory-
zowanych odwodów milicji obywatelskiej 
z pełnym wyposażeniem”. W programie 
produkcyjnym SHL jest to „samochód fur-
gonowy specjalny typ 740” przeznaczony 
„do transportu osób oraz ich uzbrojenia 

Dane techniczne Starów 
będących w posiadaniu Muzeum 
Służb Mundurowych
  Star 29 Hydromil I Star 200 WT
Rok produkcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 . . . . . . . . . . . . .1985
Masa całkowita (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . 9800 . . . . . . . . . . . . .7710
Masa własna (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5700 . . . . . . . . . . . . .5550
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 . . . . . . . . . . . . 3400
Długość (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6150 . . . . . . . . . . . 6567*
Szerokość (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2286 . . . . . . . . . . . . .2302
Wysokość (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360** . . . . . . . . . . . . .3184
Paliwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benzyna . . . . olej napędowy
Typ silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S47A . . . . . . . . . . . . .S359
Liczba i układ cylindrów . . . . . . . rzędowy 6 . . . . . . . .rzędowy 6
Pojemność silnika (dm3) . . . . . . . . . . . . .4,68 . . . . . . . . . . . . . 6,84
Moc (KM/obr/min) . . . . . . . . . . . . .105/3000 . . . . . . . . 150/2800
Mom. obrot. (Nm/obr/min) . . . . . 310/1650 . . . . . . . . 432/2100
Stopień sprężania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 . . . . . . . . . . . . . . . 17
Liczba biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prędkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 km/h  . . . . . . . . 82 km/h
  (dopuszczalna) (maksymalna)
Typ zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . Hydromil I . . . . . . . . . . . . . . . WT
  (wypadowo-transportowa)
Opis zabudowy:
Hydromil I
załoga 3 osoby: dowódca, kierowca i operator działka, jednoko-
morowy zbiornik wody 4100 l napełniany pompą pojazdu, z hy-
drantu lub przez wlew we włazie, pompa Rosenbauer RV-120 
(zamiennie HL II 55) napędzana silnikiem Fiata 1300 lub 1500, 
pompa o wydatku 1600 l/min, wieża obrotowa z działkiem 
wodnym o zasięgu 50 m, u dołu stałe lub ruchome dysze sa-
moobrony o zasięgu 30 m, układ ogrzewania armatury wodnej, 
siatki ochronne okien
WT
18 miejsc siedzących, półki na sprzęt, uchwyty na broń, połą-
czenie z kabiną kierowcy umożliwiające porozumiewanie się, 
drzwi z tyłu, na obu bokach drzwi przesuwane, przy drzwiach 
stopnie składane pneumatycznie, ogrzewane agregatem 
Sirocco o wydajności 10 000 kcal/h, siatki ochronne okien

*długość zabudowy 4602 mm
**z opuszczoną wieżyczką, około 3250 mm z podniesioną

wówczas Starów 200 i uterenowionych 244 
wyposażanych w nowe silniki wysoko-
prężne S359 o mocy 150 KM. 

Zabudowa mieściła 18 funkcjonariu-
szy, dwóch następnych jechało w szofer-
ce. Do wnętrza nadwozia WT prowadziło 
troje drzwi, boczne były odsuwane. Przy 
wszystkich były szerokie stopnie, w póź-
niejszych wariantach zabudowy składane 
pneumatycznie z miejsca kierowcy. Było 
to zabezpieczenie przed przedostawaniem 
się osób postronnych, np. przy próbie odbi-
cia zatrzymanego. Zbiornik paliwa ukryto 
w metalowej obudowie, a wlew zabezpie-
czono osłoną. Przed ingerencją z zewnątrz 

Unoszona i obracana wieżyczka pozwala 
dość dokładnie kierować strumieniem wody, 
również w nocy. Przy działku jest silny reflektor, 
który przy okazji oślepia demonstrantów. 
Zawory, pompa i napędzający ją silnik „dużego 
Fiata” znajdują się za kabiną. Zbiornik 
wody jest nad tylną osią. 

i wyposażenia przy wykonywaniu zadań 
specjalnych”. 

Produkcję nadwozi WT uruchomiono 
w 1975 r. Montowano je zarówno na pod-
woziach „przejściówek”, jak i najnowszych 
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chroniony był też akumulator. W Hydromi-
lu I problem rozwiązano prościej. Stalowe 
nadwozie przykrywało „wrażliwe” części 
podwozia, a dostęp do zbiornika paliwa 
oraz pompy wody i jej silnika zapewniały 
klapy z płaskim zamkiem „kolejowym”. 

W nadwoziu WT były zwykłe siedzenia 
autobusowe. Na przedniej ścianie zainsta-
lowano uchwyty na broń. Przewidziano 
miejsce na tarcze i kaski ochronne. Pojazd 
był ogrzewany agregatem Sirocco. 

Nadwozia WT produkowano też na 
eksport do Związku Radzieckiego. Kielec-
ka fabryka montowała je na podwoziach 
ZIŁ-a 130. Samochodów tych używał OMON. 

Muzeum posiada egzemplarz z 1985 roku 
na podwoziu Stara 200. Ma już pneumatycz-
ne schody oraz kabinę kierowcy z „krótkimi” 
drzwiami, chociaż jeszcze wloty powietrza 
z siatkowymi osłonami i płaski dach. Być 
może to efekt wykonanego w pewnym mo-
mencie remontu, a może w chwili wprowa-
dzania zmodernizowanych „dwusetek” fabry-
kę w Starachowicach opuścił taki „kundelek”. 

A w cywilu… 
Losy obu ciężarówek są pstryczkiem w nos 
dla wyznawców czarno-białej wizji histo-
rii. Hydromil pełnił służbę w garnizonie 
krakowskim. Został uszkodzony w okresie 
stanu wojennego, ale kiedy, gdzie i jak – nie 
wiadomo. Dopiero w 1983 roku po zniesie-
niu stanu wojennego został przekazany do 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Muzeum odku-
piło go z jednostki OSP w Gutkowicach koło 
Tomaszowa Mazowieckiego na początku 
2013 roku. Pracował praktycznie do samego 
końca. Nim został samochodem strażackim, 
przeszedł remont połączony z wymianą sil-
nika w pobliskiej spółdzielni mleczarskiej. 

„Wypadowo-transportowy” Star 200 
rozpoczął służbę w Szkole Milicji Obywa-
telskiej w Słupsku, a zakończył ją w Szkole 
Policji. Potem jak zwyczajny „osinobus” 
woził pracowników przedsiębiorstwa rol-
nego zajmującego się uprawą ziemniaków 
i wyrobem frytek dla – o ironio – jednego ze 
zgubnych wynalazków „zgniłego zachodu”, 
czyli fastfudów. W muzeum przywrócono 
obydwu ciężarówkom dawny wygląd, uzu-
pełniając braki tam, gdzie było to możliwe. 

Obydwie są unikatami i świadkami hi-
storii, o której warto pamiętać. Teraz na-
klejkę „zakaz fotografowania” najłatwiej 
spotkać w dużych centrach handlowych. 
Jednocześnie „dla bezpieczeństwa i jako-
ści obsługi” ich zarządcy fi lmują wszyst-
kich klientów, oczywiście z „poszanowa-
niem praw i gwarancją, że…” itd. itp. Czasy 
się zmieniają, ale reguły gry rzadziej. 
„Sprawdzone metody działania” stosuje po 
prostu kto inny. 

Miejsce operatora 
działka. „Do pracy” 
musiał stanąć na 
stopniach przy maszcie. 
Dowódca ma nad 
swoim fotelem właz, 
przez który może np. 
ocenić sytuację przed 
podjęciem działań. 

Milicyjne Stary atakowały i były atakowane. 
Star WT ma zbiornik paliwa zabezpieczony 
blaszanym „pudłem” oraz pneumatycznie 

składane schodki wejściowe, broniące 
protestującym dostępu do wnętrza. 

Wnętrze Stara WT. 
Widoczne są półki na 
sprzęt, a na przedniej 
ścianie przy drzwiach 

uchwyty na broń. 

Muzealne samochody 
regularnie biorą udział 
w inscenizacjach i są 
prezentowane przy 
okazji rocznic wydarzeń 
historycznych. Obok 
Hydromila I stoi 
unikatowy Żuk „PEGAZ”. 
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targi budownictwa 
infrastrukturalnego
www.autostrada-polska.pl 

M A S Z B U D   R O T R A

budujemy 
nowy odcinek 

Autostrady!

25LAT



www.jost-polska.pl
www.  iegl.pl

LUX-TRUCK Sp. z o.o.
ul. wi tej Katarzyny 10, 55-011 Siechnice
tel. +48 71 341 97 26, tel. kom. +48 609 323 554

PRZYCZEPY 

Lekkie Wytrzyma e Uniwersalne

biuro@  iegl.pl

Fliegl TPS
przyczepa tandem do transportu 
l ejszych maszyn budowlanych 
| najazdy d ugo : 2,30 m lub 2,70 m 
| DMC 12000 kg
| adowno : 9000 kg
| wyst puje w 2 wersjach: 
 • z p ask  powierzchni  
 • ze skosem tylnym

Fliegl TSK
przyczepa tandem do transportu materia ów budowlanych 
| trójstronny wywrot 
| rama ocynkowana
| przyczepa przystosowana do przewozu maszyn budowlanych
| najazdy schowane pod powierzchni  za adunkow
| d ugo  skrzyni od 4,5 do 5,5 m

  Fliegl TTS
przyczepa tandem do transportu mniejszych maszyn budowlanych 
| DMC 8 900 kg 
| adowno  6600 kg
| d ugo  powierzchni za adunkowej: od 4,5 do 6,5 m
| najazdy ocynkowane z regulacj  rozstawu
| niska wysoko  za adunkowa
| regulowana wysoko  dyszla

Fliegl DTS 
przyczepa niskopodwoziowa do transportu 
ci kich maszyn budowlanych 
| w pe ni ocynkowana, 
| waga 5500 kg
| adowno  18500/24500 kg
| d ugo  powierzchni za adunkowej: 8,1 m

niskopodwoziowe 
i tandemowe 




