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W Europie zespoły naukowców, inżynierów
i ekspertów branżowych pracują nad nowymi
generacjami wysoko wydajnych pojazdów
drogowych, które mogłyby w jeszcze więk-
szym stopniu zwiększyć konkurencyjność
i efektywność transportu drogowego. 
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Czy zastosowanie w naczepach różnych inno-
wacji technologicznych może sprawić, że róż -
nica między naczepą typową a udoskonaloną
stanie się bardzo wyraźna? Czy tym samym
można by zaoszczędzić pieniądze, a także
zwiększyć wydajność, a nawet bezpieczeństwo
bez znaczącego podnoszenia ceny pojazdu?
Spróbujmy poszukać odpowiedzi.

18 Naczepy w efektywnym 
transporcie drogowym

W jakim kierunku rozwijane są oleje silnikowe
do samochodów ciężarowych? Czy stworze-
nie jednego uniwersalnego środka smarnego
jest możliwe? Jakie są potrzeby klientów
w tym zakresie? O odpowiedzi m.in. na te py-
tania poprosiliśmy kilku ekspertów.

48 Olej uniwersalny? Marzenie nierealne

„Ikona dobrze znana i lubiana” – takim hasłem
określono Volkswageny serii T podczas świa-
towej premiery szóstej generacji tego modelu.
Hasło to nie jest przypadkowe, gdyż popu-
larne transportery od wielu lat podbijają
rynki na całym świecie.

90 Szósta odsłona VW serii T

Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych
COMTRANS odbyły się po raz 13. w Moskwie
w dniach 8–12 września na terenach targo-
wych Crocus Expo Center. COMTRANS to
niewątpliwie najważniejsza wystawa pojaz-
dów użytkowych w Europie Wschodniej.

38 COMTRANS 2015 – przedstawienie
musi trwać



T
o tu ma się wrażenie, że podstawowym samo-
chodem miejskim jest Toyota Land Cruiser lub
któryś z modeli Range Roverów, Mercedesy
klasy S stanowią powszechny rodzaj limuzyny,
a Lamborghini lub Maserati stoi niedbale za-
parkowane przy krawężniku, niemal ocierając
się o Maybacha, którego bogato ubrana właści-
cielka właśnie spotyka się w pobliskiej kawiarni
z przyjaciółką w drodze z treningu fitness do
spa… Moskwa to również miasto niesłychanych
kontrastów, bo obok tego przepychu i obnoszo-
nego na zewnątrz bogactwa zauważamy skrajną
biedę, niedożywienie, a w najlepszym wypadku
obnoszone z godnością ubóstwo. 

Moskwa co dwa lata gości Międzynaro-
dowe Targi Pojazdów Użytkowych COMTRANS
– jest to największa impreza tego typu w tym
regionie. Byłem na nich w roku 2011 i teraz
udało mi się zobaczyć COMTRANS ponownie.
4 lata różnicy, można by rzec niewiele, jednak
z punktu widzenia koniunktury gospodarczej
COMTRANS 2011 a COMTRANS 2015 dzieli
bardzo wiele. W 2011 r. Rosja właśnie wycho-
dziła z kryzysu i pojawiały się perspektywy na
bardzo dynamiczny wzrost całej gospodarki, 
w tym także branży transportowej. O olbrzymim
potencjale rosyjskiego rynku transportowego
świadczą liczby – w 2012 r. sprzedano tam
134 tys. samochodów ciężarowych o dmc. > 6 t
– wówczas był to siódmy rynek świata. Teraz 
z rozmachu pozostało niewiele, powierzchnia
wystawiennicza skurczyła się o ponad połowę,
liczba wystawców zmniejszyła się o jedną 
trzecią. Przyczyna – kryzys.

Oczywiście przyczyn jest wiele: niskie ceny
ropy naftowej, słaby kurs rubla względem do-
lara, niewygodna sytuacja polityczna związana
z konfliktem ukraińskim. Niestety mniej mówi

Pozory mylą
Moskwa – stolica Rosji, 12–15-milionowa aglomeracja 

wielkomocarstwowa, a wręcz imperialna. Moskwa – największe

miasto Europy. To tu po szerokich alejach – prospektach,

mających 6–8 pasów ruchu w jedną stronę, poruszają się 

niezliczone ilości samochodów.

się o złej polityce władz, braku inwestycji czy
przepisach ograniczających wejście obcego 
kapitału na tamtejszy rynek. Za kłopoty odpo-
wiada Unia Europejska, Ukraińcy, Amerykanie,
państwo rosyjskie z dumą znosi te upokorze-
nia, a władza, pamiętając o swoich obywate-
lach, czyni co może, wspierając między innymi
lokalnych producentów i uprawia w mediach
odpowiednią propagandę. 

Na konferencjach prasowych zorganizowa-
nych podczas targów przez niemieckich produ-
centów (i polskich, bo uczestniczyłem w konfe-
rencji Wielton SA) można było usłyszeć
zapewnienia o przywiązaniu do rosyjskich
klientów i fundamentalnym znaczeniu tamtej-
szego rynku. Producenci samochodów ciężaro-
wych, naczep oraz producenci i dostawcy kom-
ponentów ze względu na potencjał tego rynku
oraz ich zaangażowanie kapitałowe chcą utrzy-
mać więzi biznesowe, które tak wytrwale 
budowane były w przeszłości. Jednocześnie
wszyscy liczą na rozsądne, zadowalające
wszystkie zaangażowane strony, rozwiązanie
obecnego konfliktu politycznego.

Potrzebna pointa, oto i ona: polityka 
pozostaje polityką, a biznes rządzi się swoimi
prawami. Grożenie Rosji palcem zza oceanu
lub sankcje nakładane z Brukseli nie odnoszą
większego skutku, ponieważ istniejące powiąza-
nia kapitałowe i zaangażowanie różnych firm
(oczywiście nie tylko niemieckich) wymuszają
wzajemną, zgodną współpracę i to na całkiem
przyzwoitym poziomie. Dlaczego politycy nie
słuchają przedsiębiorców?

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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WIELTON PRZEJMUJE
LIDERÓW WŁOSKIEGO
RYNKU NACZEP

6 sierpnia br. firma Wielton przejęła wy-
brane aktywa od spółki Compagnia Italiana
Rimorchi, w tym wiodące włoskie marki

Merker, Viberti i Cardi, oraz wybrane maszyny
i urządzenia, bazy klientów i know-how produk-
tów. W ramach transakcji Italiana Rimorchi s.r.l.,
włoska spółka zależna Wieltonu, przejmie od Com-
pagnia Italiana Rimorchi w upadłości wiodące
włoskie marki Merker, Viberti oraz Cardi. 

Zakup aktywów Compagnia Italiana Rimorchi
otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozy-
cji trzeciego największego europejskiego produ-
centa naczep. „Portfel Wieltonu powiększył się dziś
o wiodące włoskie marki, których potencjał sprze-
dażowy otwiera drogę do zdobycia kolejnych euro-
pejskich klientów. W oparciu o przejęte maszyny
i urządzenia zwiększymy moce produkcyjne i po-
prawimy wydajność zakładów. Rozbudowany no-
woczesny park maszynowy w połączeniu z za-
pleczem inżynieryjnym i naukowym w Centrum
Badań i Rozwoju w Wieluniu to także początek ko-
lejnej rewolucji technologicznej w spółce. Dzięki

temu zaoferujemy klientom innowacyjne rozwią -
zania techniczne i nową jakość produktów. To
ugruntuje naszą przewagę konkurencyjną na rynku”
– skomentował Mariusz Golec, prezes zarządu
Wielton SA (na zdj. siedzący po lewej). 

Przejęte marki Merker, Viberti oraz Cardi są od bli-
sko 100 lat we Włoszech synonimem jakości i nie-
zawodności. Obecny wyjściowy potencjał sprze-
dażowy tych marek szacowany jest na około
15–20% udziału w rynku włoskim. Cena dóbr i praw,

w tym wskazanych marek, wyniosła 2,2 mln euro.
Wśród aktywów produkcyjnych zakupionych przez
Wielton są m.in. zautomatyzowane linie spawal-
nicze, w pełni automatyczna linia do zabezpieczania
antykorozyjnego w technologii KTL, magazyn do
wysokiego składowania oraz linie montażowe.
Cena tych aktywów maszynowych wyniosła 2,4 mln
euro netto. Nabywane aktywa odzwierciedlają
pełny proces technologiczny, który pozwalał na
osiągniecie w zakładzie w Pescarze produkcji do-
chodzącej do 25 tys. pojazdów rocznie. (KB)

60-LECIE ZAKŁADÓW
MAN W MONACHIUM

D okładnie 60 lat temu, w 1955 r., z linii
produkcyjnej zakładów w Monachium
zjechała pierwsza ciężarówka MAN. Z tej

okazji firma zorganizowała pod koniec lipca br. pik-
nik rodzinny, na który zaproszeni zostali pracow-
nicy ze swoimi rodzinami – w sumie przybyło po-

nad 30 000 gości. Imprezę urodzinową MAN
uświetniła parada historycznych pojazdów ciężaro-
wych – wielka atrakcja dla miłośników ciężaró-
wek i fanów oldtimerów. 

Oldtimery są niemymi świadkami okresu cudu
gospodarczego i pierwszych lat rozwoju transportu
dalekobieżnego w Niemczech. Najstarszy pojazd
– wywrotka MAN 620 L1 z potężnym wówczas
silnikiem o mocy 120 KM i pojemności 8,3 l – po-

chodzi z 1957 r. Wspomnienia klimatu towa-
rzyszącego dawniej kierowcom na dalekich trasach
przywoływała ciężarówka MAN 415 F z 1968 r.,
zwana Pausbacke, z silnikiem o mocy 115 KM. Im-
ponujący był także pochodzący z 1960 r. ciągnik
siodłowy MAN 750 o mocy 145 KM z silosem ce-
mentowym. Nowe standardy w zakresie niskiego
zużycia paliwa wyznaczył pochodzący z 1985 r.
model MAN 19.361 z montowanym pod kabiną
12-litrowym silnikiem o mocy 360 KM.

Pierwszy ciągnik rolniczy MAN – model B18 A –
wyjechał z zakładów w Monachium 6 września
1955 r. Pierwsza ciężarówka natomiast – model
MAN 5`5 L (na zdjęciu) – opuściła taśmę pro-
dukcyjną 15 listopada 1955 r. Rok później w fab-
ryce tej produkowano już 3000 pojazdów. Od lat
60. ubiegłego wieku zakłady w Monachium, zaj-
mujące do dzisiaj powierzchnię ponad miliona
metrów kwadratowych, są główną siedzibą firmy
MAN Truck & Bus. Ponad 8500 pracowników pro-
jektuje i produkuje tam samochody ciężarowe
klasy ciężkiej oraz osie i kabiny, które są dostar-
czane także do innych zakładów. Od roku 1955 do
dziś w zakładach w Monachium powstało ponad
milion pojazdów ciężarowych, 2,3 miliona osi i 1,5
miliona kabin. (KB)

| BIZNES |
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STREFA METANU 
JUŻ W PAŹDZIERNIKU
NA POL-ECO-SYSTEM

P ortal cng.auto.pl i Fundacja Green Fuel zor-
ganizują w ramach poznańskich targów
POL-ECO-SYSTEM już po raz czwarty wy-

stawę Strefa Metanu, czyli specjalne stanowisko
promujące niskoemisyjne, alternatywne paliwo
CNG i LNG w transporcie polskim. Ekspozycję tę
będzie można zwiedzać w dniach 27–30 paź-
dziernika br. w miasteczku ekologicznym na te-
renie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Patronat honorowy nad miasteczkiem ekologicz-
nym objął Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
nad Strefą Metanu natomiast Ministerstwo Gos-
podarki. W czasie tego wydarzenia przedstawione
zostaną projekty dotyczące rozwoju infrastruk-
tury alternatywnych paliw metanowych w Polsce.
Portal cng.auto.pl zaprezentuje rozwiązania dla
transportu. Będzie można zobaczyć zatem samo-
chody zasilane paliwem CNG i LNG oraz zastoso-
wane w nich rozwiązania technologiczne, a także
z bliska przyjrzeć się stacjom tankowania pojazdów
paliwem CNG oraz kompozytowym butlom CNG.

„Grono zaproszonych gości uświetnią nasi euro-
pejscy partnerzy branży CNG i LNG, przedsiębiorcy
oraz użytkownicy pojazdów zasilanych CNG, którzy
zawsze dzielą się z nami swoimi doświadczeniami
i obserwacjami z rynku alternatywnych paliw me-
tanowych. Do Strefy co roku zapraszamy uczniów
i studentów. Obserwujemy wzrost zainteresowa-
nia pojazdami z napędem CNG. Strefa Metanu to
największa i jedyna w Polsce ekspozycja tech-
nologii CNG, LNG i LCNG – skomentował Bartłomiej
Kamiński, prezes Fundacji Green Fuel. (KB)

POJAZDY UNIMOG 
I ZETROS NA PODIUM
RAJDU BRESLAU 
POLAND 2015

R ajd Breslau Poland, zwany też Dakarem
Północy, to międzynarodowy, transgra-
niczny rajd długodystansowy, w którym

mogą brać udział kierowcy bez licencji rajdo-
wych. W tegorocznej edycji, która odbyła się
w dniach 27.06–04.07, rywalizowało 127 ze-
społów z 15 krajów. Zawodnicy zmagali się
z głębokimi bagnami, stromymi zboczami oraz
piaszczystymi, pełnymi kurzu szlakami – w sumie
przez 8 dni pokonali ponad 1500-kilometrową
trasę z Hohenmoelsen koło Lipska w Niemczech
do Drawska Pomorskiego. Najlepsi uczestnicy
musieli wykazać się nie tylko wytrzymałością,
ale również znakomitymi zdolnościami nawiga-
cyjnymi i umiejętnością omijania przeszkód czy-
hających na terenie kopalni węgla brunatnego
w Profe, przetrwać wymagający nocny etap
wiodący przez bagnisty poligon w Biedrusku
i przejechać piaszczyste, leśne dukty w okolicach
garnizonu wojskowego w Bornem Sulinowie.

Wśród zwycięskich zespołów tego ekstremal-
nego rajdu terenowego znalazła się ekipa z Pol-
ski. Załoga w składzie Krzysztof Ostaszewski,
Łukasz Piasecki i Sławomir Papaj, jadąca sa-
mochodem Mercedes-Benz Zetros, zajęła pierw-
sze miejsce w klasie Extreme w kategorii dużych
ciężarówek o dmc. przekraczającej 7,5 t. To
nie pierwsze zwycięstwo kierowcy Krzysztofa
Ostaszewskiego. Na metę tego rajdu jako pierw-
szy przyjeżdżał już wiele razy, po raz drugi też
za kierownicą Zetrosa.

Klasę Extreme w kategorii mniejszych ciężaró-
wek, o dmc. do 7,5 t, wygrał kierowca rajdowy
Alfred Wemhoff z Niemiec i jego holenderski pi-
lot Simon Meintema. Zawodnicy jechali Unimo-
giem U 1700 przerobionym na model U 2450.
Modyfikacje Unimoga to m.in. klatka bezpie-
czeństwa, specjalne amortyzatory, kubełkowe
fotele, większe kąty natarcia i zejścia, silnik
o mocy 330 KM oraz przekładnia pozwalająca
osiągać prędkość ok. 135 km/h. Kierowca brał
udział w Rajdzie Breslau Poland już po raz
siódmy, a po raz pierwszy odniósł zwycięstwo.
Drugi w stawce zespół dojechał do mety po-
nad 3 godziny później. (KB)

FRAIKIN GROUP TYPUJE 
NAJLEPSZEGO DOSTAWCĘ 
ROKU 2015

S półka Fraikin Group – europejski lider w wynajmie pojazdów użyt-
kowych i dostawczych – uhonorowała Renault Trucks tytułem Naj-
lepszego Dostawcy Roku 2015. Zwycięzcę wyłoniono w oparciu

o szereg kryteriów, m.in. zdolność do udzielania wsparcia Fraikin Group za-
równo przed, jak i po sprzedaży, elastyczność w spełnianiu potrzeb handlo-
wych i technicznych, dotrzymywanie zobowiązań w kwestii terminów do-
staw i zgodności produktów, a także oferowanie nowatorskich rozwiązań,
które odpowiadają potrzebom rynku i klientów. Na tle 23 innych dostaw-
ców podwozi samochodowych i wyposażenia to właśnie francuski produ-
cent okazał się najlepszy pod względem jakości relacji z klientami i dokonań
we wszystkich pozostałych obszarach. „Chcieliśmy docenić wysoką moty-

wację pracowników Renault Trucks, a także doskonałe wsparcie, jakiego ta
marka nam udziela” – wyjaśnił Arnaud Perard, dyrektor ds. zakupów w Frai-
kin Group, i dodał: „Mam na myśli zwłaszcza przeszkolenie nas w zakresie
technologii Euro VI, dzięki czemu mogliśmy udoskonalić nasz proces prze-
kazywania pojazdów klientom i zapewnić skuteczną obsługę techniczną. Dla-
tego właśnie postanowiliśmy wyróżnić Renault Trucks tytułem Najlepszego
Dostawcy Roku 2015”.

Najlepszego dostawcę wyłoniono na podstawie ankiety przeprowadzonej
wśród ok. 50 pracowników firmy. Respondenci oceniali każdą markę w opar-
ciu o szereg kryteriów, które następnie zostały uzupełnione wynikami ana-
lizy ilościowej. Ankieta stała się dla Fraikin Group narzędziem do doskona-
lenia sprawności dostawców i własnych metod analitycznych. Ceremonia
wręczenia nagrody odbyła się podczas dorocznej konwencji firmy. 

Pojazdy Renault Trucks stanowią 10% całej floty Fraikin Group. Grupa dyspo-
nuje 4900 pojazdami tej marki w 14 krajach Europy. (KB)

| BIZNES |
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NOWE CENTRUM
DYSTRYBUCYJNE
VOLKSWAGENA

W Komornikach k. Poznania pod ko-
niec lipca br. uroczyście otwarto
Nowe Centrum Dystrybucyjne

oryginalnych części i akcesoriów, należące do
Volkswagen Group Polska (VGP). Nowo-
czesne centrum logistyczne o powierzchni
30 000 m2 znajduje się w pobliżu autostrady
A2 i zapewnia świetne połączenia transpor-
towe. Budynek został zaprojektowany i wy-
posażony z wykorzystaniem innowacyjnych
rozwiązań mających na celu nie tylko wzrost
wydajności procesów, ale również zapew-
nienie komfortu pracy pracownikom. Zwięk-
szony dopływ światła naturalnego zapew-
niają przeszklenia stanowiące 4% powierzchni
dachu oraz 13% powierzchni ścian. Zastoso-
wanie zaawansowanych rozwiązań izolacyj-
nych pozwala na utrzymywanie temperatury
wewnątrz obiektu na minimalnym poziomie
17°C. Kompleks spełnia najwyższe standardy
techniczne, użytkowe, a także ekologiczne,
czego potwierdzeniem jest uzyskanie pres-
tiżowego certyfikatu BREEAM.

Nowe Centrum Dystrybucyjne to inwestycja
nie tylko w sam budynek, ale także w nowy
system zarządzania zasobami przedsiębior-
stwa w zakresie zaopatrzenia, magazyno-
wania i sprzedaży. Uruchomieniu operacji lo-
gistycznych w nowej lokalizacji towarzyszy
kolejne ogromne przedsięwzięcie, jakim jest
wdrożenie nowego systemu informatycz-
nego ET2000, przeznaczonego dla Grupy VW.
Polska jest pierwszym krajem wdrażającym
system z rozszerzonym modułem zarządza-
nia gospodarką magazynową.

Na uroczystość otwarcia przybyło ponad 100
zaproszonych gości. Wśród nich Dorota Kinal
– wicewojewoda wielkopolski, Jan Grab-
kowski – starosta poznański, Jan Broda – wójt
gminy Komorniki, dziennikarze branży moto-
ryzacyjnej, logistycznej oraz mediów lokalnych,
a także przedstawiciele stacji dealerskich, part-
nerzy serwisowi, kluczowi partnerzy biznesowi
oraz przedstawiciele Grupy VW. Gościem szcze-
gólnym z ramienia koncernu był Fred Kappler
– dyrektor działu oryginalnych części i serwisu
Grupy VW. Gości przywitali Achim Schaible
– prezes VGP oraz Stanislav Pekař – dyrektor
obsługi posprzedażnej Grupy VW. (KB)

10 000 OSI 
KRONE W ROK!

O d chwili pierwszej prezentacji osi Krone
Trailer Axle przez firmę Krone na targach
IAA 2014 w pojazdach zamontowano

już ponad 10 000 osi. „Nasza strategia polegająca
na oferowaniu naczepy All-in-Krone-Trailer wraz
z własną osią Krone sprawdziła się. Klienci mają
zaufanie do marki Krone, również do jej osi. Za to
jesteśmy niezmiernie wdzięczni, ponieważ szcze-
gólnie własna oś była i jest dla mnie priorytetową
sprawą” – skomentował Bernard Krone, dyrektor
zarządzający firmy. Oś Krone jest produkowana
przez firmę „gigant Trenkamp & Gehle” z Dinklage,
która od 2013 r. należy do Grupy Krone. 

System osi Krone z hamulcami tarczowymi wy-
różnia m.in. innowacyjna bezobsługowa jednostka
łożyska (dzielony zespół piasty) oraz niezwykle
lekki półresor montowany do osi połączeniem

śrubowym. Kolejną zaletą jest jednolita struktura
materiału belki między gniazdami łożyska, która
zapewnia szczególną stabilność. Krone udziela
swoim klientom sześć lat gwarancji na oś bez
limitu kilometrów. Ponadto firma oferuje system
One-Check-Per-Year, dzięki czemu wymagane
jest tylko jedno badanie na rok w ramach prze-
glądu technicznego. 

Wraz z wprowadzeniem All-in-Krone-Trailer firma
Krone w ubiegłych latach na stałe rozszerzyła
również portfolio swoich usług. Na przykład wszyst-
kie części pojazdu są oznaczone numerem arty-
kułu Krone, dzięki czemu klienci mogą wygodnie
i sprawnie zamawiać wszystkie części bezpo -
średnio w firmie Krone. „Dla naszych klientów
staliśmy się uniwersalnym oferentem usług związa-
nych z naczepami. Koncepcja ta cieszy się na
rynku dużą popularnością, co potwierdza nie tylko
10 000 zamontowanych już osi Krone. To nam po-
kazuje, że jesteśmy na właściwej drodze” – do-
dał Bernard Krone. (KB)

PERFECT MATCH 
BY TRW

F irma TRW w swojej kampanii Perfect
Match zwraca uwagę, iż zamontowanie
w samochodzie kompletu klocków i tarcz

TRW to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno
dla warsztatów, jak i kierowców, a także najko-
rzystniejszy i najrozsądniejszy wybór w zakresie
doboru części zamiennych. „Naszym celem jest
zapewnienie wszystkim warunków do możliwie
najbezpieczniejszej jazdy. Mając na uwadze działanie
kompletnych układów, nasi inżynierowie starają
się wykorzystać swoją wiedzę do stworzenia
atrakcyjnej oferty dla rynku części zamiennych.
W rezultacie powstają najwyższej jakości części,
które gwarantują doskonałą harmonię pracy całego
układu hamulcowego” – powiedział Ben Smart,
marketing services manager Global Parts & Ser-
vice w TRW.

Produkty TRW z grupy Perfect Match dają wiele
korzyści. Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa
jazdy klocki hamulcowe TRW mają unikatową
krzemianową powłokę COTEC, która w znacznym
stopniu przyczynia się do skrócenia drogi hamo-
wania pojazdów w początkowej fazie pracy układu
hamulcowego po wymianie klocków oraz przy-
spiesza proces docierania się klocków i tarcz,
zwiększając ogólną skuteczność hamowania.
W przypadku tarcz TRW powłoka nałożona jest
jedynie na piaście i krawędzi tarczy, co zapewnia
optymalną ochronę przed korozją i skraca czas do-
cierania się elementów, gwarantując doskonałe
działanie układu hamulcowego już od pierwszego
hamowania.

Klocki i tarcze Perfect Match mają wydłużony
okres gwarancji do trzech lat (lub 50 000 km) na
wszelkie wady materiałowe i produkcyjne – w przy-
padku gdy klocki i tarcze hamulcowe TRW są
montowane w komplecie. (KB)
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E-CIĘŻARÓWKA JEŹDZI 
NA OPONACH CONTINENTAL

C ontinental wspiera projekt pilotażowy realizowany wspólnie przez
Grupę BMW i jej partnera logistycznego, Grupę SCHERM, w celu
promowania przyjaznych dla środowiska samochodów ciężaro-

wych. W ramach projektu na ulice Monachium wyjechał 40-tonowy elek-
tryczny ciągnik siodłowy Terberg YT202-EV, który dzięki całkowicie elek-
trycznemu napędowi porusza się po drogach praktycznie bezszelestnie. Ta
dopuszczona do ruchu e-ciężarówka, która ma utorować drogę dla szerszego
wykorzystania pojazdów ciężarowych z napędem elektrycznym w transporcie
towarów, została oficjalnie zaprezentowana w lipcu br. przez Ilse Aigner, mi-
nister ds. gospodarki i mediów, energii i technologii Wolnego Kraju Bawarii.
Od początku lipca pojazd pokonywał dystans pomiędzy centrum logistycz-
nym firmy SCHERM i jednym z zakładów BMW kilka razy dziennie, dostar-
czając części zamienne do pojazdów, takie jak amortyzatory, sprężyny oraz
przekładnie kierownicze. 

W ramach tego projektu Continental wyposażył tę przyjazną środowisku
ciężarówkę w komplet opon o przedłużonej żywotności i zoptymalizowanych
oporach toczenia. Na osi skrętnej zamontowano model Conti EcoPlus HS3,
idealnym dopełnieniem są zamontowane na osi prowadzącej opony Conti
EcoPlus HD3. W naczepie elektrycznej ciężarówki zamontowano opony do
naczep Conti Hybrid HT3. Specjalna konstrukcja bieżnika obu typów opon
znacznie zmniejsza opory toczenia, co przekłada się bezpośrednio na wy-

raźnie mniejsze zużycie paliwa, nawet wtedy, gdy pojazd napędzany jest pa-
liwem konwencjonalnym. E-ciężarówka wyposażona jest także w zintegro-
wany system ContiPressureCheck, który kontroluje poziom ciśnienia w opo-
nach elektrycznej ciężarówki w czasie rzeczywistym i na bieżąco wysyła do
komputera pokładowego dane dotyczące ciśnienia i temperatury wszystkich
opon. To kolejny projekt Continental realizowany w ramach rozwoju zrów-
noważonego transportu. (KB)
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Na zdjęciu (od lewej): Jürgen Maidl – dyrektor ds. logistyki Grupy BMW,
Kurt J.F. Scherm – CEO Grupy SCHERM oraz Hermann Bohrer – dyrektor
zakładów produkcyjnych BMW w Monachium

E uropart angażuje się w europejską serię
wyścigów ciężarówek FIA od 2013 r.
Sponsoring obejmuje jednak znacznie wię-

cej niż tylko umieszczenie logo na ciężarówkach:
wyścigówki należące do zespołów Team Frankie
i Team 14, ścigające się na europejskich torach,
wyposażone są w produkty Europart, m.in. w tar-
cze i klocki hamulcowe oraz filtry własnej marki
Europart. Układ mechaniczny tych ponad 5-tono-
nowych ciężarówek z silnikami o mocach docho -
dzących do 1200 KM wykorzystuje olej silnikowy,
a także inne chemikalia i komponenty z linii pro-

EUROPART KONTYNUUJE UDZIAŁ 
W WYŚCIGACH CIĘŻARÓWEK FIA

duktów Europart. A wszystko po to, aby prze-
testować produkty w maksymalnie obciążonych
warunkach na torze, zgodnie z zasadą, że produkty,
które spisują się w pojazdach wyczynowych,
sprawdzą się też w seryjnych.

Tegoroczna seria Europejskich Wyścigów Samo-
chodów Ciężarowych FIA rozgrywana jest na dzie-
sięciu torach w ośmiu krajach Europy. Dla spon-
sorów to doskonała okazja, aby w mniej formalnej,
luźnej atmosferze spotkać się ze swoimi klientami
i wspólnie z nimi dzielić pasję do ciężarówek. Dla-

tego też w ostatni weekend sierpnia br. Europart
zaprosił na eliminację, odbywającą się na auto-
dromie w Czechach, ponad 100 gości z Czech, Pol-
ski, Norwegii i Niemiec. Mogli oni wspólnie kibi-
cować zawodnikom, podglądać pracę mechaników
przy ciężarówkach w przerwach między kolej-
nymi wyścigami, a także porozmawiać z kierowcą
i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

„To nie tylko świetne i ekscytujące wydarzenie
sportowe. Klienci mogą zobaczyć produkty włas-
nej marki Europart zainstalowane i przetestowane
w ekstremalnych warunkach na torze wyścigo-
wym. Jesteśmy bardzo dumni i chcemy podzię-
kować zespołowi Frankie za bardzo udany week-
end” – powiedział Vladimir Bohac, dyrektor krajowy
Europart w Czechach.

Polska, po czeskim, jest kolejnym ważnym rynkiem
dla firmy Europart w ramach strategii dla Europy
Wschodniej. W marcu firma Europart otworzyła
nową siedzibę w Siedlcach. „Zamierzamy po-
większyć naszą sieć w Polsce, aby osiągnąć
wkrótce zasięg w całym kraju” – wyjaśnił Karol
Prozner, dyrektor Europart Polska. Obecnie w pol-
skiej sieci Europart pracuje 210 osób. Spółka ma
na celu zwiększenie obsługi klienta i znalezienie
się w pierwszej trójce wśród polskich dostawców
części zamiennych i sprzętu do warsztatów dla
pojazdów użytkowych. (KB)©
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omercyjny transport drogowy to
poważny biznes, podlegający w wy-
sokim stopniu wpływom ogólnej

koniunktury gospodarczej. Panuje tu duża
konkurencja – zarówno pomiędzy firmami
transportowymi, jak i producentami środ-
 ków transportu, dostawcami komponen -
tów i usług. Wszyscy chcą działać ren-
tow nie, maksymalizując zyski. Kluczem
do sukcesu jest kontrola kosztów i uzys-
kanie jak największej efektywności – za-
równo w sferze produkcji, jak i w za-
kresie wykonywania pracy przewozowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów, producenci pojazdów stale roz-
wijają swoje produkty, co pewien czas

pojawiają się rozwiązania, o których śmia-
ło można powiedzieć, że rewolucjoni-
zują branżę. 

Niestety bywa, że obowiązujące na
terenie Unii Europejskiej przepisy prawne
pozostają w sprzeczności z aktualnymi
trendami, a dostosowanie obowiązujące -
go prawa do realiów rynku to długo trwały
proces. Zatem branża transportowa zmu-
szona jest do działania w oparciu o kom-
promisy: zgodnie z prawem, lecz jak naj-
bardziej efektywnie.

Istniejące megatrendy, takie jak zmia -
ny klimatyczne czy ograniczenia w do-
stępie do paliw kopalnych, powoli zaczy -
nają odciskać swoje piętno na podejściu

człowieka do transportu drogowego i zmu -
szają do poszukiwań nowych sposobów
na efektywne przemieszczanie towarów
i osób. Co więcej, rozwijają się miasta
i wzrasta ogólny poziom urbanizacji na
świecie, co w pewnym sensie intensyfi-
kuje konieczność zmian. 

EMS – efektywnie w przyszłość
Wśród wielu istniejących, analizowa -

nych i rozwijanych rozwiązań problemów
dotyczących przyszłego efektywnego
transportu drogowego największe na-
dzieje – na pewno w odniesieniu do Eu-
ropy – wzbudza transport intermodalny

druga szansa?

Europejski System Modułowy:

W Europie zespoły naukowców, inżynierów

i ekspertów branżowych pracują nad nowymi generacjami wysoko wydajnych

pojazdów drogowych, które mogłyby w jeszcze większym stopniu zwiększyć

konkurencyjność i efektywność transportu drogowego. ©
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oraz wykorzystanie dłuższych i cięższych zestawów
(LHV – Longer and Heavier Vehicles), określanych
także jako Europejski System Modułowy (European
Modular System) lub jako Eurocombi. O ile w przy-
padku transportu intermodalnego zakładamy użycie
co najmniej dwóch rodzajów transportu (drogowy,
kolejowy, wodny itp.) do przewiezienia tej samej
jednostki ładunkowej, o tyle EMS zakłada wyko-
rzystanie istniejących jednostek ła dunkowych (np.
kontenerów 20′, 40′ i 45′, naczep, przyczep, nadwozi
wymiennych) do tworzenia dłuższych i niekiedy cięż -
szych kombinacji pojazdów tworzących zestawy (po-
ciągi) drogowe. Oczywiście w niektórych państwach
zestawy EMS poruszają się po drogach publicznych
od lat (np. w krajach skandynawskich), natomiast
wciąż – można rzec, że od lat – trwają dyskusje nad
ich dopuszczeniem na wybrane drogi Unii Europejskiej. 

Podstawą europejskiego systemu mo dułowego
EMS jest dopuszczenie do ruchu zestawów o długości
do 25,25 m i dopuszczalnej masie całkowitej do 60 t.
Przez zastosowanie standardowych elementów moż -
liwe jest szybkie tworzenie zespołów pojazdów o różnej
długości cał kowitej, zależnie od potrzeb. Najczęściej
w zastosowaniach praktycznych pojawia ją się dwie
kombinacje. Pierwszą z nich tworzy standardowy
samochód cię żaro wy połączony za pośrednictwem do-
datko wego wózka osiowego (dolly) ze standar dową
naczepą siodłową. Druga możliwość to wyposażenie
naczepy w sprzęg przyczepowy i holowanie typowej
przyczepy typu tandem z nadwoziem wymiennym
o długości 7,82 m. Nadwozia wymienne i inne jed-
nostki transportowe wykorzystywane do transportu
długodystansowego w syste mie modułowym pozwa -
lają na przewiezienie dwoma pojazdami takiej ilości
ładunku, która wymagałaby użycia trzech, obecnie
standardowych, zestawów „europejskich” o długości
16,5 m. Ponadto nadwozia wymienne i naczepy sto-
sowane w EMS można łatwo wykorzystać w trans-
porcie kombinowanym stosowanym na kolei.

Jesteśmy gotowi?
Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Europa jest

gotowa na przyjęcie dłuższych i cięższych pojazdów?
Próba rzeczowej odpowiedzi na tak postawione py-
tanie wymaga przyjrzenia się obecnie realizowanym
w Unii Europejskim ramom programowym. Dopusz -
czalne wymiary i masy pojazdów drogowych w ru-
chu międzynarodowym określa unijna dyrektywa
96/53/WE. W niektórych krajach europejskich kon-
tynuowane są obecnie badania, których celem jest
sprawdzenie, czy dłuższe pojazdy są w stanie funk-
cjonować w ramach tych wytycznych – jest to po-
strzegane jako pierwszy krok w kierunku powszech -
nego dopusz czenia EMS na drogi w UE.

Warto się także zastanowić, w jaki sposób można
będzie zorganizować transport drogowy w przyszło -
ści. Jeśli wziąć pod uwagę różne poziomy transportu,
z którymi należy się uporać (transport miejski, dys-

TARCZE HAMULCOWE BERAL® są idealnie dopasowane do KLOCKÓW 

HAMULCOWYCH BERAL, zapewniając najwyższe osiągi w trudnych warunkach 
pracy pojazdów użytkowych. Tarcze hamulcowe BERAL wspólnie z klockami 
BERAL zapewniają bezpieczne, niezawodne hamowanie pojazdów użytkowych, 
takich jak: samochody ciężarowe i dostawcze, przyczepy, naczepy i autobusy. 
Dzięki zaawansowanej konstrukcji i technologii wykonania, tarcze te wytrzymują 
ogromne siły tarcia i naprężenia występujące w układzie hamulcowym. Tarcze 
hamulcowe BERAL wraz z klockami hamulcowymi BERAL skracają drogę 
hamowania, są trwalsze, przez co zapewniają bezpieczeństwo oraz obniżone 
koszty użytkowania.

TARCZE 
I KLOCKI 

HAMULCOWE 
BERAL

NASZA DEKLARACJA
Tarcze hamulcowe BERAL przechodzą surowe testy materiałowe, 

laboratoryjne testy symulacyjne oraz wymagające testy drogowe, 

aby zapewnić optymalne działanie w ekstremalnych warunkach.
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trybucja lokalna, transport długodys-
tansowy krajo wy i międzynarodowy)
oraz zjawiska zachodzące w wyniku po-
stępującej urbanizacji, to optymal nym
rozwiązaniem wydaje się logistyczna
koncepcja „piasta i szprychy” (hub and
spoke). W jej ramach możliwe jest roz-
winięcie wielopoziomowej, „gwiaździs-
tej” sieci po łączeń transportowych. Ła -
dunki są zbierane w punk tach węzłowych
(piastach) oddalonych od gęsto zabudo -
wanych i zatłoczonych centrów miejskich,
a transport docelowy realizowany jest
wzdłuż mniejszych węzłów zaopatrze-
niowych, z których ładunki dowożone
są bezpośrednio w głąb aglomeracji miej-
skich. W ten sposób większość ruchu
ciężarowego pozostaje poza obszarami
o gęstej zabudowie – to kolejna korzyść
wynikająca z możliwości wykorzystania
zestawów EMS. 

Obecnie w państwach Unii Europej-
skiej panuje spora niejednorodność w za-
kresie wewnętrznych przepisów trans-
portowych i podejścia do wykorzystania
dłuższych i cięższych pojazdów, co spra-
wia, że trudno jest znaleźć jedno uni-
wersalne rozwiązanie obecnych proble-
mów transportowych. Zestawy o długości
25,25 m i dopuszczalnej masie całkowitej
60 t zostały już warunkowo dopuszczone
do poruszania się po drogach Szwecji,
Finlandii oraz Holandii, jednak takie
państwa jak Dania, Niemcy oraz Belgia
wciąż przygotowują się do wydania sto-
sownych zezwoleń lub testują zestawy
LHV. Tym samym nie ma jednolitego
zrozumienia tego, w którym kierunku
podą żać będzie (powinien?) w przyszłości
rozwój pojazdów użytkowych. 

Nieunikniona konieczność zmian
Czy zatem niezbędne są zmiany obo-

wiązujących przepisów prawnych? Po-
tencjalnie tak. W kręgach decyzyjnych UE
mówi się o potrzebie centralizacji tego
procesu, co z pewnością jest dobrym zna-
 kiem świadczącym o tym, że politycy za-
 uważają potrzebę zmian w przepisach.
Jeszcze w kwietniu 2013 r. Komisja Eu-
ropejska zaproponowała modyfikację dy-
rektywy 96/53/WE w zakresie dopuszczal-
nej długości i mas zestawów drogowych
ciągnik–naczepa. Celem była poprawa
właściwości aerodynamicznych pojaz-
dów i zwiększenie ich efektywności ener-
getycznej przy zachowaniu, a nawet wzro -
ście bezpieczeństwa ruchu drogowego,

z uwzględnieniem ograniczeń wynikają -
cych z geometrii elementów infrastruk-
tury drogowej. Wprowadzone w 2014 r.
zmiany w dyrektywie 96/53/WE w kon-
sekwencji umożliwiły np. dodanie w tyl-
nej części naczepy skrzydeł o długości od
1 do 2 m. Efektem jest zmniejszenie zuży-
cia paliwa na autostradzie, według nie-
których badań o 5 do 10% przy średniej
prędkości wynoszącej 80–90 km/godz.

Jest to bardzo obiecujący początek,
ponieważ jak wykazują badania, całko-
wita długość zestawu wynosząca 33 m
to wielkość maksymalna pozwalająca na
spełnienie europejskich wymagań od-
nośnie do toru jazdy (np. zakręt o 360°).
Jednakże wpisując inicjatywę europejską
w naszkicowane wyżej trendy globalne,
dość szybko zdamy sobie sprawę z tego,
że zarówno obecne, jak i przyszłe (su-
gerowane) ramy prawne nie będą wy-

starczające, aby zapewnić obecność wy-
soko wydajnych pojazdów na drogach
europejskich. 

EMS pod lupą badaczy 
Chcąc ocenić to, jak powinny wyglą -

dać przyszłe europejskie przepisy prawne,
warto przeanalizować tzw. schematy norm
opartych na wydajności (PBS – Perfor-
mance Based Standards) obowiązujące
w liberalnych pod względem dopuszczal -
nych mas i wymiarów krajach, takich jak
np. Kanada, Nowa Zelandia czy Australia. 

Z oczywistych względów schematy PBS
przyjęte w Europie musiałyby uwzględ-
niać różne standardy w zakresie bezpie-
czeństwa (stabilność, osiągi dynamiczne,
układ napędowy, zwrotność) i brać pod
uwagę istniejące w UE ograniczenia w za-
kresie obciążeń infrastruk tury (nośności
dróg, wiaduktów itp.) – schematycznie
przedstawia to rysunek 1. Te ostatnie
obejmowałyby np. zwrotność (tor jazdy,
promień zawracania), odchylenia od toru
podczas jazdy z dużymi pręd kościami
po linii prostej w odniesieniu do szero-
kości jezdni czy obciążenia pionowe wy-
nikające z dopuszczalnych nacisków na

Rysunek. 1. Schematyczne przedstawienie najważniejszych efektów wprowadzenia EMS 
w zakresie energii, infrastruktury i bezpieczeństwa; na zielono oznaczono dodatkowe czynniki
wynikające z różnic pomiędzy EMS a konwencjonalnymi zestawami drogowymi [4]

| TRANSPORT |

Schematyczne przedstawienie
możliwych kombinacji pociągów
drogowych jeżdżących w Australii 
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rzystanie maksymalnej ładowności lub pojemności ładunko-
wej). Statystycznie w europejskim transporcie zorientowanym
masowo średnie wykorzystanie ładowności wynosi zaledwie
57% wartości maksymalnej. W transporcie objętościowym
natomiast wykorzystanie pojemności jest wyższe i wynosi 82%.
Dane te odnoszą się do typowych zestawów ciągnik–naczepa.
Wszelkie porównania w zakresie efektywności paliwowej
muszą zatem uwzględniać wielkości jednostkowe, czyli ilość
zużytego paliwa na kilometr niezbędną do przewiezienia jed-
nostki ładun ku – masowej (t, kg) lub objętościowej (m3). Po-
tencjalne oszczędności okazują się spore: możliwe jest zmniej-
szenie zużycia paliwa od 24 do 38% [4] przy przeniesieniu tych
samych jednostek ładunkowych na pojazdy systemu EMS/LHV.
Przy przenoszeniu różnych jednostek ła dunkowych (np. na-
czepa i nadwozie wymienne) potencjał oszczędności leży mię-
dzy 4 a 10% w przypadku transportu masowego i między 6
a 16% w transporcie objętościowym. 

Przykład wykorzystania systemu EMS w transporcie kombinowanym 
– załadunek na kolejowe wagony kieszeniowe

osie. Niezbędne są również dzia łania zmierzające do dokładnego
skla syfikowania europejskiej sieci drogowej pod kątem możli-
wości poruszania się po określonych drogach zestawów EMS. 

Możliwości tworzenia różnych kombinacji pojazdów (sa-
mochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy)
tworzących zestawy EMS są ogólnie znane. Okazuje się jed-
nak, że mają one różne właściwości pod względem bezpie-
czeństwa, manewrowości, wpływu na infrastrukturę, zużycia
paliwa (i emisji CO2). Charakteryzują się również odmiennym
całkowitym kosztem własności i użyt kowania TCO (Total Cost
of Ownership). 

Przeglądając różne raporty oceniają ce możliwości wyko-
rzystania EMS [np. 1, 2, 3], zauważamy, że w przeprowadza-
nych badaniach nie wszystkie rodzaje zestawów EMS uzys-
kują osiągi lepsze niż pojazdy standardowe, tj. ciągnik z nacze pą
lub samochód ciężarowy z przyczepą. Wprowadzenie nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych, takich jak np. zawie-
szenia pneumatyczne, elektroniczny rozdział siły hamowania
czy osie skrętne, pozwala jednak na uzyskanie własności na
akceptowalnym poziomie. 

Z kolei biorąc pod uwagę efektywność paliwową, konieczne
jest uwzględnienie tego, czy zestaw EMS będzie uży wany
głównie do transportu masowego czy objętościowego (wyko-
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Biznes dyktuje warunki
Z perspektywy biznesowej ważne jest

też określenie takich czynników jak
trwałość eksploatacyjna zestawu, zakres
jego wykorzystania, przebiegi roczne,
dzienna liczba kursów, całkowita liczba
dni operacyjnych itp. Docho dzą do tego
jeszcze aspekty specyficzne dla danego

infrastruktury wynikające z niższych rze-
czywistych nacisków na osie. Dokład-
niejsze analizy pozwalają również na wy-
typowanie tych kombinacji, dla których
na danej trasie zużycie paliwa i emisja
CO2 będą najmniejsze w przeliczeniu
na przewożoną jednostkę masy lub ob-
jętości ładunku (rysunek 3). 

Oczywiście nie istnieje „właściwa”
kombinacja pojazdów mogąca realizować
wszystkie zadania transportowe, ale aby
możliwe było uzyskanie choć w części
wspomnianych w artykule korzyści,
użycie dłuższych i cięższych pojazdów
może być częścią rozwiązania.
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Summary

Mega trends such as climate change
and growing scarcity of resources
are changing our approach to on-road
transportation and force us to search
for new ways to make freight move-
ment more efficient. Cities will grow
and urbanisation will increase, which
will add to the pressure we already
face. The best possible answer seems
to be intermodal transportation and
European Modular Systems (EMS). 
A recent study by the German-Dutch
consortium operating under the HTAS
(High Tech Automotive Systems) pro-
gramme has shown that the costs
that the costs of highly efficient ve-
hicle combinations are at least as
cost-effective as standard combina-
tions. In the case of the use of various
loading units – both for the mass or
volume transport – the use of the
EMS allows for the improvement of
TCO in the range of 17–30%. The ap-
plication of the same loading units
improves TCO even greater: from
35 to 40%.
The use of LHVs can in fact make
transport cleaner and more profi-
table, with no adverse effects on sa-
fety or manoeuvrability. In addition,
infrastructure stress actually tends
to reduce due to lower axle loads. Na-
turally, there is no ‘right’ vehicle
combination for all transport tasks,
but to achieve the substantial sa-
vings mentioned in this article, LHVs
can be part of the solution.

Rysunek 2. 
Schematyczne

przedstawienie in-
terakcji związanych

z szerokim wprowa-
 dzeniem EMS [3]

Rysunek 3. 
Jednostkowe
zużycie paliwa
w przeliczeniu
na pracę prze-
wozową w za-
leżności od dmc.
zestawu [4]

kraju. Dopiero uwzględnienie tych wszyst-
 kich zagadnień pozwala na wyciągnię-
cie wniosków i odpowiedź na pytanie, czy
w warunkach europejskich dłuższe i cięż -
sze pojazdy mają sens. 

Badania przeprowadzone ostatnio
przez niemiecko-holenderskie konsor-
cjum działające w ramach programu
HTAS (High Tech Automotive Systems)
wykazały, że gdy obliczy się koszty nie-
zależnie od sposobu wykorzystania, wy-
soko efektywne kombinacje pojazdów są
co najmniej tak samo opłacalne jak zesta-
wy standardowe. W przypadku wykorzy -
stania różnych jednostek ładunkowych
– zarówno dla transportu masowego, jak
i objętościowego – zastosowanie EMS
pozwala na poprawę TCO w zakresie
17–30%. Zastosowanie tych samych
jednostek ładunkowych poprawia TCO
jeszcze bardziej i wynosi od 35 do 40%.
Interakcje związane z szerokim wpro-
wadzeniem EMS schematycznie przed-
stawia rysunek 2.

No więc co dalej? Wyniki różnych
ba dań dostępne w publikacjach wskazują
wyraźnie, że zastosowanie dłuższych
i cięższych zestawów LHV może sprawić,
że transport drogowy stanie się czystszy
(mniej CO2) i bardziej rentowny, bez ne-
gatywnego wpływu na bezpieczeństwo
lub możliwości manewrowe. Dodatkową
korzyścią może być mniejsze obciążenie



SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2015 | 17

| PROMOCJA |

Port 40 Light – nowa naczepa
podkontenerowa Kögel

aletą nowej, odchudzonej naczepy pod-
kontenerowej jest jej niewielka, nie prze-
kraczająca 4000 kg masa własna w wypo-

sażeniu podstawowym, techniczna masa całkowita
wynosząca 41 000 kg oraz dopuszczalny tech-
nicznie nacisk na siodło wynoszący 14 000 kg. Na-
czepa przystosowana jest do transportu dwóch
20-stopowych kontenerów lub jednego 40-sto-
powego kontenera typu Highcube. 

Lekka konstrukcja to większa
ładowność
Nowa naczepa podkontenerowa Kögel Port 40
Light, ważąca z wyposażeniem podstawowym za-
ledwie 3990 kg, jest aktualnie jedną z najlżejszych
konstrukcji na rynku. Techniczna możliwość obcią -
żenia użytkowego wynosząca ponad 37 000 kg
gwarantuje maksymalną ekonomiczność trans-
portu intermodalnego. Uzyskanie tak niskiej masy
własnej w wyposażeniu podstawowym było możliwe
dzięki zastosowaniu podwozia zoptymalizowa-
nego pod kątem obciążenia użytkowego i masy.
Inżynierowie w firmie Kögel, odpowiedzialni za kon-
strukcję, sięgnęli nie tylko do sprawdzonych i prze-
testowanych rozwiązań zastosowanych w lek-
kim modelu Kögel Port 20 Tankplex, ale dodatkowo
wdrożyli nowy projekt wsporników poprzecznych,
których starannie przemyślana konstrukcja spa-
wana pozwala jeszcze bardziej obniżyć masę po-
jazdu. Naczepę można jeszcze bardziej „odchu-
dzić”, stosując indywidualne wyposażenie, takie
jak aluminiowe obręcze kół, aluminiowe podpory
oraz aluminiowe zbiorniki powietrza układu ha-
mulcowego. Tak jak wszystkie modele Kögel Port

również Port 40 Light dzięki prostej i wygodnej
obsłudze oraz nieskomplikowanej konserwacji
jest wyjątkowo ekonomicznym pojazdem. 

Udoskonalone detale
W celu łatwiejszego załadunku i wyładunku kon-
tenerów na rampie naczepa podkontenerowa
Port 40 Light ma belkę tylną przesuniętą o 70 mm
do wewnątrz oraz przesunięte do wewnątrz za-
bezpieczenie przeciwwjazdowe. Ułatwia to ope-
racje za- i rozładunku kontenera: można bliżej pod-
jeżdżać pod rampę, w związku z czym zmniejsza
się przestrzeń między kontenerem a rampą, przy-
krywana przez blaszaną płytę najazdową. W ko-
lejnych miesiącach zoptymalizowany tył zostanie
seryjnie wprowadzony w pozostałych modelach
Kögel Port. Podobnie jak we wszystkich pojazdach
Kögel również w modelu Port 40 Light cała rama
jest chroniona przed korozją dzięki technologii na-
noceramicznej oraz powłoce KTL i lakierowi UV.
Przypomnijmy, że do rodziny Kögel Port należy
siedem różnych naczep kontenerowych przezna-
czonych dla spedytorów zajmujących się kombi-
nowanym przewozem kontenerów. W zależności
od wersji – sztywnej lub z pneumatycznym wy-
suwem – można przewozić kontenery o długości
od 20 do 45 stóp. Opcjonalne wersje produk-
towe w ofercie Kögel to m.in.: 

• Port 20 Tankplex – podwozie kontenera zbior-
nikowego do transportu 20-, 23- i 25-stopo-
wych kontenerów zbiornikowych, 20-stopo-
wych kontenerów ISO oraz kontenerów
wymiennych o długości całkowitej do 7,82 m,

• Port 40 – sztywna naczepa kontenerowa do
transportu kontenerów 20- i 30-stopowych,
jak również kontenerów 40-stopowych High -
Cube, 

• Port 40 Simplex (Port 45 Simplex) – elastyczna
naczepa kontenerowa z tylnym wysuwem
do transportu kontenerów 20- i 30-stopo-
wych, jak również kontenerów 40-stopo-
wych (45-stopowych) HighCube, 

• Port 45 Duplex – elastyczna naczepa konte-
nerowa z przednim i tylnym wysuwem do
transportu kontenerów 20- i 30-stopowych,
jak również kontenerów 40- i 45-stopowych
HighCube,

• Port 40 (Port 45) Multiplex – naczepa kon-
tenerowa z saniami do transportu kontenerów
20- i 30-stopowych, jak również kontene-
rów 40-stopowych (45-stopowych) HighCube.

Należy dodać, że nowa naczepa Kögel Port 40
Light jest już w sprzedaży. 

Opracował Dariusz Piernikarski

Port 40 Light firmy Kögel to zupełnie nowa, zoptymalizowana pod

kątem obciążenia użytkowego i ciężaru naczepa podkontenerowa.

Kögel Port 40 Light waży z wyposażeniem podstawowym zaledwie 3990 kg

© Kögel



Naczepy w efektywnym
transporcie drogowym

iektóre z naczepowych innowacji
są obecne na rynku już od dłuż -
szego czasu, lecz z różnych wzglę-

dów: kosztowych (głównie), technolo-
gicznych czy po prostu zwyczajowych,
wynikających z codziennej praktyki eks-
ploatacji, nie zostały wdrożone do seryj-
nej produkcji. Jednak czasy się zmieniają:
rosną koszty prowadzenia działalności
transportowej – zwłaszcza w ogólnym
trendzie – koszt paliwa, zmianie uległy
przepisy dyrektywy 96/53/WE dotyczącej
mas i wymiarów pojazdów użytkowych
działających w transporcie drogowym
na terenie Unii Europejskiej i w końcu
– firmy transportowe optymalizują swój
tabor, po to by zwiększać zyski i swą kon-
kurencyjność na rynku. Prowadzi to do
spostrzeżenia, że być może niektóre z tych
niewdrożonych innowacji znajdą jednak
zastosowanie inne niż premierowy po-
kaz na targach IAA w Hanowerze czy
monachijskiej Baumie. 

W trosce o efektywność 
i bezpieczeństwo

Jakie status quo panuje obecnie na
rynku? Rozmiary naczepy są regulowane
prawnie, podobnie jest z ciężarem ze-
stawu ciągnik–naczepa i dopuszczalnymi
naciskami na osie. Ograniczeniu podlega
również maksymalna prędkość rozwijana
przez samochody ciężarowe. Najbardziej
typową formą przewożenia ładunków
w transporcie drogowym jest umieszcze-
nie ich we wnętrzu prostopadłościennej
skrzyni o różnych cechach (naczepa kur-
tynowa, chłodnia, nadwozie wymienne,
kontener morski). 

Na czym zatem bazuje drogowy trans-
port towarowy? Nieco upraszczając, można
powiedzieć, że w większości przypadków
są to niezbyt skomplikowane w budowie
pudełka na kołach o zdecydowanie nie-
korzystnych własnościach aerodynamicz-
nych, mało elastyczne pod względem
możliwości zaspokojenia różnych wyma-
gań transportowych i w sumie ograniczo-
nych perspektywach rozwoju. Przeważ -
nie w centrum uwagi (użytkowników,
mediów, ogólnie – społeczeństwa) znaj-
dują się pojazdy silnikowe – samochody
ciężarowe, ciągniki siodłowe, natomiast
pojazdy ciągnione: naczepy i przyczepy
pozostają cichymi bohaterami drugiego
planu. A przecież ogólnie rozumiana efek-
tywność transportu wynika z dopasowa-
nia wszystkich elementów tworzących
łańcuch dostaw – zarówno środków trans-
portu (ciągniki, naczepy), infrastruktury
drogowej, zaplecza logistycznego oraz
szeroko pojętych metod działania. 

Dobrze zarządzane (i przeważnie
duże) floty podejmują samodzielne dzia -
łania zmierzające do poprawy efektyw-
ności i bezpieczeństwa eksploatowanych
naczep. Wśród rozwiązań dodatkowo in-
stalowanych na pojazdach można wy-
mienić np.:

Dariusz Piernikarski
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Czy zastosowanie w naczepach różnych innowacji technologicznych może

sprawić, że różnica między naczepą typową a udoskonaloną stanie się bardzo

wyraźna? Czy tym samym można by zaoszczędzić pieniądze, a także zwiększyć

wydajność, a nawet bezpieczeństwo bez znaczącego podnoszenia ceny

pojazdu? Spróbujmy poszukać odpowiedzi.

ContiPressureCheck to przykład systemu współpra-
cującego z czujnikami ciśnienia i temperatury w oponach;
od niedawna jest on wyposażony w funkcję automatycz-
nego wykrywania naczepy (ATL). Inteligentne złącze sa-

mouczącego się systemu ContiPressureCheck, po zmianie
naczepy dołączonej do ciągnika automatycznie wykrywa

dane z czujników umieszczonych w jej oponach
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• kamery instalowane na tylnej ścianie
ciągnika (ułatwiają sprzęganie ciąg -
nika z naczepą) czy kamery cofania
z tyłu naczepy (obserwacja prze-
strzeni za pojazdem, eliminacja stref
martwych), 

• systemy monitoringu ciśnienia w ogu-
mieniu i automatycznego utrzymy-
wania go na właściwym poziomie, 

• telematyczne systemy zarządzania
flotą i zdalnej diagnostyki,

• zastępowanie komponentów fabrycz-
nych przez odpowiedniki wykonane
z materiałów lekkich i ultralekkich
(aluminium, kompozyty),

• czujniki wykrywające obecność obiek-
tów (np. rowerzystów i pieszych) w naj-
 bliższym otoczeniu pojazdu, 

• spojlery, dyfuzory i inne urządzenia
obniżające opór aerodynamiczny ze-
stawu,

• różnego rodzaju zabezpieczenia prze-
ciw kradzieży (np. kół). 
Niektóre z tych rozwiązań mogą być

stosowane w ograniczonym zakresie,
chociażby ze względu na obowiązujące
przepisy krajowe dotyczące dopuszczal-
nych mas czy wymiarów – przykładem
mogą być używane w Wielkiej Brytanii
naczepy dwupokładowe lub aerodyna-
miczne o wysokości przekraczającej 4 m.
Inne rozwiązania odnoszą się do specy-
ficznych sektorów transportowych (trans -
port chłodniczy, transport ładunków syp-
kich czy ciekłych itp.). I wreszcie – są
także pomysły „ogólne”, uniwersalne, moż -
liwe do zastosowania w każdym pojeździe.

Zawsze optymalnie
Obecnie samochody ciężarowe i na-

czepy są konstruowane i optymalizowane
pod kątem wąskiego spektrum zastoso-

wań przy jednoczesnym uzyskaniu jak
największej ładowności. Badania tren-
dów rynkowych wskazują, że coraz więk-
sze znaczenie w przyszłości mieć będzie
efektywność transportowa zoptymali-
zowana dla każdego z wykonywanych za-
dań, a także optymalizacja ilości prze-
wożonego ładunku na danym odcinku.
Inaczej mówiąc, przyszłe pojazdy użyt-
kowe powinny być łatwo adaptowalne do

reklama

Naczepa Krone Mega Liner Variofloor to przykład uniwersalnego
podejścia do jak najefektywniejszego wykorzystania przestrzeni ładun-

kowej – pokłady o regulowanej wysokości pozwalają na wielopozio-
mowy transport ładunków o różnym ciężarze i wielkości
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każdego przewożonego ładunku, obcią -
żenia i zadania. Podczas eksploatacji
kombinacja pojazdów (ciągnik–naczepa)
powinna w automatyczny sposób dosto-
sowywać się do rzeczywistych warunków
panujących podczas jazdy (natężenie ruchu
drogowego, topografia drogi, ciężar prze-
wożonego ładunku itp.). Realizacja tego
założenia może w dużym stopniu przy-
czynić się do obniżenia zużycia paliwa
(i emisji dwutlenku węgla), a także do pod-
niesienia efektywności transportu.

Możemy zatem mówić o zestawie dro-
gowym przyszłości – prace już trwają, nie-
dawno pisaliśmy o próbach wprowadze-
nia na drogi autonomicznych ciężarówek
(ciągników siodłowych) – Future Truck
Mercedesa, który będzie testowany na
wydzielonym odcinku niemieckiej auto-
strady A9, natomiast w Stanach Zjed-
noczonych w Newadzie zarejestrowano

dwa autonomicznie jeżdżące Freightli-
nery. Ale zestaw członowy tworzą prze-
cież dwa pojazdy – tym drugim jest na-
czepa. Przyszła naczepa będzie musiała
spełniać – jak dotychczas – obowiązujące
przepisy w zakresie dopuszczalnych mas
i wymiarów. Powinna mieć jak najlżejszą
konstrukcję, pozwalającą na uzyskanie
jak największej ładowności. Problemem
do rozwiązania jest zminimalizowanie
oporu aerodynamicznego i oporów tarcia,
co pozwoli na zmniejszenie oporów ruchu
i obniżenie zużycia paliwa przez ciągnik.
Prace rozwojowe trwają również nad
odzyskiem (rekuperacją) energii, która

bezpowrotnie jest tracona podczas ha-
mowania, jak również analizowane są
możliwości wykorzystania naczep jako
dodatkowych nośników paliwa (np. gazu
CNG/LNG), co pozwoliłoby na zwiększe-
nie zasięgu wyposażonego w silnik za-
silany paliwami alternatywnymi. Inną
alternatywą jest zastosowanie napędów
hybrydowych – niekoniecznie do napędu
samego ciągnika, ale np. do zasilenia
agregatu chłodniczego czy urządzeń po-
mocniczych. Cały zestaw musi być rów-
nież częścią inteligentnego systemu
logistycznego, dzięki czemu stałym mo-
nitoringiem zostanie objęty stan tech-
niczny, styl jazdy kierowcy, możliwa bę-
dzie optymalizacja trasy uwzględniająca
chwilowe natężenie ruchu drogowego
czy bieżące zmiany w harmonogramie
dostaw lub odbioru ładunków. 

Aerodynamika
Jednym z najważniejszych obszarów

działania, mogącym jeszcze przynieść
korzyści w zakresie obniżenia zużycia pa-
liwa, jest obniżenie oporu aerodynamicz -
nego pojazdów. Uzyskanie jak najbardziej
niezaburzonego opływu powietrza wokół
naczepy (zestawu) jest zadaniem, z któ-

TX-Trailerguard – to rozwiązanie telematyczne
zbiera kompleksowe dane w czasie rzeczywis-
tym z zaawansowanych pokładowych syste-
mów kontroli hamowania, stabilności i wydaj-
ności WABCO z pomocą oprogramowania
TX-Connect Transics i powiązanego z nim 
pakietu systemów telematycznych

© WABCO 

Możliwości udoskonalenia własności aerodynamicz-
nych poszczególnych elementów naczepy (zestawu)

w kluczowych punktach jest wiele, jednak nie zawsze
ich kombinacja daje w efekcie łączną poprawę
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Naczepa brytyjskiej firmy Don Bur typu Teardrop – to na razie najbardziej efektywna koncepcja
w zakresie ograniczenia oporów aerodynamicznych powstających podczas przepływu powietrza
wokół naczepy, jednak ma pewne niedoskonałości użytkowe w postaci zmniejszenia wysokości
w części tylnej i utraty miejsca na ładunek
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rym producenci – z różnym skutkiem – mierzą się
od lat. Co pewien czas mamy możliwość obejrzenia
efektów prac konstruktorów, wymienić moż na cho-
ciażby takie pojazdy studyjne jak Concept S firm
MAN i Krone, Aero Trailer opracowany wspólnie
przez Mercedes-Benz i Schmitz Cargobull czy wresz-
cie Teardrop, czyli „wypukła” naczepa brytyjskiego
producenta Don Bur. 

Obniżenie oporu aerodynamicznego naczepy nie
jest prostym zadaniem, gdyż podczas analizy należy
dobrze zrozumieć istotę przepływów w obrębie dachu,
ściany czołowej, ścian bocznych i ściany tylnej, a także
przepływu wokół podwozia. W symulacjach wykorzy-
stywane są zaawansowane numeryczne metody obli-
czeniowe CDF (Computational Fluid Dynamics – obli-
czeniowa mechanika płynów), prowadzone są także
badania w tunelach aerodynamicznych zarówno ska-
lowanych modeli, jak i rzeczywistych obiektów. 

Warto wspomnieć, że w zakresie poprawy aero-
dynamiki Komisja Europejska wyszła naprzeciw ocze-
kiwaniom branży, dopuszczając stosowanie klap tyl-
nych poprawiających przepływ powietrza z tyłu
naczepy (wspomniane zmiany dyrektywy 96/53/WE).
Efektem wprowadzenia klap tylnych będzie zmniej-
szenie zużycia paliwa na autostradzie, według nie-
których badań o 5–6% przy średniej prędkości wy-
noszącej 80–90 km/godz.

Klapy nie wyczerpują wszystkich możliwości. Sto-
sunkowo niewielkim na kładem pracy można popra-
wić przepływ powietrza pod spodem naczepy i zmi-
nimalizować turbulencje powietrza prze pływającego
wokół agregatów osiowych, wprowadzając np. cho-
wane nogi podporowe, pełne osłony boczne i dolne
czy spojlery osłaniające szczelinę między ciągnikiem
a naczepą. Rozwiązania takie są dostępne na rynku
jako opcje do montażu na już eksploatowanych po-
jazdach (retrofit), podobne wyposażenie oferują także
w pakietach producenci naczep i ciągników siodło -
wych. Do rozstrzygnięcia pozostaje kilka problemów,
związanych np. z ograniczeniem prześwitu (spojlery
dolne) czy zapewnieniem odpowiedniego promie-
nia skrętu zestawu (spojlery za kabiną). 

Odchudzamy naczepę
Konstrukcje naczep budowanych jeszcze, po-

wiedzmy, 15–20 lat temu nie były tak rygorystycznie
optymalizowane pod kątem jak najmniejszej masy
własnej. Typowe masy własne naczep kurtynowych
wynosiły wówczas ok. 6300–6600 kg. Wprowadze-
nie na początku XXI w. nowoczesnych metod oblicze-
niowych pozwoliło na stopniowe zoptymalizowanie
wytrzymałościowe ramy, co w efekcie dało obniżenie
masy własnej poniżej 5800 kg. Kolejnym ważnym
osiągnięciem było niewątpliwie zastosowanie w kon-
strukcji naczep wysokowytrzymałych stali drobno-
ziarnistych – ramy stały się jeszcze lżejsze, zachowując
swoją wymaganą wytrzymałość. Około roku 2005
możliwe stało się produkowanie naczep ważących
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mniej niż 5200 kg. Współcześnie kon-
strukcje stalowe ze stali o jeszcze lep-
szych parametrach wytrzymałościowych
podlegają strukturalnym obliczeniom
optymalizacyjnym – naczepa o masie
własnej na poziomie 4600 kg nie jest
czymś niezwykłym. 

Równolegle do optymalizacji i odchu-
dzania konstrukcji ramy w konstrukcji
naczep wdrażano nowe materiały. Warto
tu chociażby przypomnieć nowatorską na
owe czasy naczepę Kögel Phoenixx po-
kazaną na IAA w 2006 r. – pojazd ten
wykonano w dużej części z włókien węg-
lowych, jego masa własna wynosiła tylko
3600 kg. Niestety pomysł na wykonanie
pojazdu w całości z innowacyjnych ma-
teriałów nie zyskał akceptacji rynku ze
względu na zbyt wysoki koszt, niedosko-
nałości związane z trwałością niektórych
elementów i znikome możliwości serwi-
sowania. Jednakże elementy z lżejszych
materiałów, takich jak aluminium czy
włókna węglowe, na stałe zagościły już
w konstrukcjach naczep, a biura konstruk -
cyjne producentów nie ustają w poszuki-
waniach kolejnych, lepszych rozwiązań. 

Summary

Currently, trucks and semitrailers are
designed and optimized for a narrow
range of applications while achie-
ving the greatest load capacity. The
study of market trends show that in
future the optimization of the trans-
port efficiency as well as the optimi-
zation of the amount of cargo carried
on a given stretch will be the most
important issues. In other words, fu-
ture vehicles should be easily adap-
table to the traffic conditions, carried
load and performed tasks. 
Well-managed (and generally large)
fleets make their own efforts to im-
prove efficiency and safety of used
semitrailers.

Ultralekka (tylko 5550 kg) naczepa Kögel typu mega z rodziny Phoenixx, w której budowie
wykorzystano wiele innowacyjnych rozwiązań i materiałów – to konstrukcja jeszcze z 2008 r.

© D. Piernikarski
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Konstrukcja ramy w naczepach Wielton jest 
obliczona i zoptymalizowana metodą elementów

skończonych MES w programie NASTRAN;
określone elementy są projektowane i wdrażane

w porozumieniu z czołowymi dostawcami branży,
wiele z nich wykonano z lekkich i wytrzymałych

materiałów kompozytowych
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Moduł podwozia, produkowany przez duńską firmę HBN Tekniek (należącą do Grupy BPW), wyko-
nany jest z wielowarstwowego tworzywa sztucznego, tworzy go belka osi, wahacz prowadzący
oraz wsporniki miechów pneumatycznych. Materiałem bazowym jest kompozyt (GFK) będący
połączeniem tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Zaletą tego rozwiązania
jest obniżenie ciężaru całego agregatu osiowego z typowych 400 kg do 325 kg (mniej o ok. 20%).
W typowym zestawie 3 osi naczepowych jest to zatem o 225 kg mniej
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Skomplikowane wyzwanie.
Zarządzanie flotą dalekobieżną

transporcie obowiązuje jasna
zasada, że „jak ciężarówka
nie jeździ, to nie zarabia”.

Oczywiście jest to pewne uproszczenie,
ale w tym stwierdzeniu jest sporo prawdy.
To powiedzenie jest jeszcze bardziej ak-
tualne, gdy dotyczy ciężarówki z kierowcą
wysłanej za granicę. Wówczas gdy cię -
żarówka nie jeździ, to nie tylko nie za-
rabia, ale i generuje koszty – co ważne
– znacznie wyższe niż gdyby stała bez-
czynnie na parkingu w bazie macie-
rzystej firmy w kraju.

W czasach, gdy wskaźnik rentow-
ności to jeden z najważniejszych para-
metrów w prowadzeniu każdego biznesu,
zapewnienie pracy przewozowej i do
tego na odpowiednich warunkach jest
sprawą o decydującym znaczeniu dla
każdej z działających w branży transpor-
towej firm. Trzeba pamiętać, że kołowy
transport towarów należy do tych dzie-
dzin życia gospodarczego, w których
funkcjonuje najsilniejsza wewnętrzna
konkurencja zarówno w przewozach kra-
jowych, jak i w międzynarodowych –
szczególnie w ramach krajów UE. 

Według danych Eurostatu transport
drogowy ma największy udział w prze-
wozach towarów na terenie Unii Euro-
pejskiej, generując w 2013 r. blisko 75%
wykonywanej pracy przewozowej. Duży
udział w tej liczbie ma Polska, która zna-
lazła się na drugim miejscu wśród kra-
jów UE, przegrywając w tym zestawieniu
z Niemcami, a wyprzedzając Hiszpanię.
Branża transportowa jest ważnym sek-
torem polskiej gospodarki generującym
około 10% PKB, stąd też wszelkie waha-
nia w jej kondycji bezpośrednio przekła -
dają się na wpływy do budżetu państwa. 

Im dalej, tym trudniej
O ile zarządzanie flotą pojazdów wy-

korzystywanych do lokalnego transportu
dystrybucyjnego jest sporym wyzwaniem,
o tyle transport dalekobieżny, w szcze-
gólności międzynarodowy, jest zadaniem
jeszcze bardziej złożonym. Oczywiście
w jednym i drugim przypadku kwestie
zarządzania flotą są znacznie łatwiejsze
do opanowania, jeśli pojazdy realizują po-
wtarzalne zadania transportowe, jednak
z punktu widzenia optymalizacji kosztów
prowadzonej działalności znacznie ła -

Marek Rutka

Sprawne i efektywne zarządzenie flotą dalekobieżną to jeden z kluczowych

czynników decydujących o powodzeniu biznesu transportowego. Szereg

udogodnień teleinformatycznych ułatwia właściwe zarządzanie, ale nadal

najważniejszym ogniwem tego systemu jest człowiek.

Systemy wspomagające zarządzanie flotą
pozwalają na bieżące monitorowanie pozycji

pojazdu i parametrów jego pracy

©
 M

erc
ed

es
-Be

nz



twiejsze jest zarządzanie transportem
lokalnym. W tym ostatnim przypadku,
gdy nie ma odpowiedniej liczby zadań,
pojazd po prostu nie wyrusza w trasę lub
realizuje trasę skróconą. Takiego roz-
wiązania nie można jednak zastosować,
gdy ciężarówka znajduje się kilkaset czy
kilka tysięcy kilometrów od macierzys-
tej bazy. Brak zadań transportowych do
realizacji tam gdzie aktualnie znajduje
się pojazd, czyli tzw. ładunku powrotnego
lub kabotażowego, sprawia, że rentow-
ność zrealizowanego pierwotnie zadania
znacznie spada, a w skrajnych przypad-
kach może nawet oznaczać stratę. 

Sytuacje w transporcie dalekobież -
nym, w których po dotarciu do miejsca
docelowego i rozładunku towaru anuluje
się wcześniej złożone zlecenie przewo-
zowe – czy to w ramach kabotażu, czy
drogi powrotnej – są szczególnie ciężkim
wyzwaniem dla osób zajmujących się
zarządzaniem flotą i pozyskiwaniem za-
dań przewozowych. 

Warto podkreślić, że realizacja zadań
przewozowych na terenie Niemiec znacz-
nie się skomplikowała po wprowadzeniu
w życie przepisów o płacy minimalnej dla
kierowców z zagranicy (ustawa MiLoG),

a to właśnie w tym kraju polskie firmy
realizowały i nadal realizują większość
zadań przewozowych w ruchu daleko-
bieżnym. Zdaniem wielu przedsiębiorców
i stowarzyszeń branżowych to właśnie
przepisy o płacy minimalnej mogą odbić
się niekorzystnie na rentowności całej pol-
skiej branży transportu międzynarodo-
wego, co może pociągnąć za sobą obni -
żenie tempa inwestowania w rozbudowę
i odnowienie floty. 

Informatyczne wspomaganie 
O ile do zarządzania kilkoma cięża -

rówkami realizującymi zadania w ruchu
dalekobieżnym wystarcza telefon ko-
mórkowy i prosta tabelka w arkuszu kal-
kulacyjnym, o tyle do zarządzania dużą
flotą pojazdów potrzeba już profesjo-
nalnych narzędzi. Oczywiście zaawan-
sowane narzędzia teleinformatyczne na
wiele się nie zdadzą, jeśli nie będą się
nimi posługiwali odpowiednio wykwa-
lifikowani logistycy. 

Obecnie większość europejskich pro-
ducentów ciężarówek oferuje możliwość
wyposażenia swoich pojazdów w sys-
temy, których zadaniem jest wspoma-
ganie zarządzania flotą, wiele firm trans-
portowych wykorzystuje również dobrze
dopracowane funkcjonalnie rozwiązania
niezależne od marki pojazdu oferowane
przez zewnętrznych dostawców. W za-
leżności od wymagań klienta narzędzia
takie mogą być dowolnie konfigurowane
i rozbudowywane np. o informacje do-
tyczące parametrów funkcjonowania
podzespołów i parametrów pojazdów,
zadań transportowych i pracy kierow-
ców. Wszystkie zebrane dane trafiają za
pośrednictwem systemu GPRS na plat-
formę informatyczną obsługiwaną przez

operatora systemu, do którego – po zalo-
gowaniu – dostęp ma każdy zarządzający
flotą. Rozwiązanie to z jednej strony po-
zwala na stałe monitorowanie paramet-
rów pracy pojazdu, czasu pracy kierowcy,
z drugiej zaś zapewnia informacje o ak-
tualnym położeniu pojazdu. Systemy za-
rządzania flotą – w zależności od po-
szczególnych rozwiązań oferowanych
przez dostawców, jak i według wyma-
gań klienta – mogą być rozbudowywane
o kolejne funkcjonalności, jak np. możli-
wość wysłania wiadomości tekstowych
(SMS i e-mail), monitorowania ciśnienia
w oponach czy poziomu AdBlue. 

Ważną cechą tego rodzaju systemów
zarządzania flotą jest możliwość gro-
madzenia danych o faktycznym czasie
pracy, odpoczynku, stylu jazdy kierowcy,
zużyciu paliwa itp. Funkcjonalność tego
rodzaju narzędzi informatycznych pozwala
także na dokonywanie pogłębionych ana-
liz i porównań pomiędzy poszczegól-
nymi trasami, pojazdami, kierowcami
(w tym także obsadami podwójnymi) itp.
Dane te mogą być prezentowane zarówno
w układzie tabelarycznym, jak i w formie
wykresów, co ułatwia identyfikację rea-
lizowanych tras czy tych zachowań kie-
rowców, które wymagają pilnej korekty. 

Warto podkreślić, że możliwość zdal-
nego monitorowania parametrów pracy
pojazdu (np. ciśnienia oleju) wprawnemu
operatorowi systemu pozwala ograni-
czyć ryzyko powstania jego awarii, a to
z kolei bezpośrednio przekłada się na
korzyść ekonomiczną dla firmy trans-
portowej (brak kar za nieterminowe do-
starczenie ładunku itp.). 

Z punktu widzenia zarządzania łań-
cuchem dostaw (np. w systemie just in
time) bardzo pomocna jest funkcja geo-
fence, dzięki której nie tylko właściciel
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Elementem systemu Optifleet jest klawiatura
ułatwiająca komunikację tekstową z siedzibą
firmy i zleceniodawcami
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Możliwość przesyłania informacji dotyczących
realizowanych zleceń to jedna z najważniejszych

funkcjonalności systemu zarządzania flotą
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pojazdu, ale także zleceniodawca może
zostać powiadomiony o tym, że pojazd
zbliża się do ustalonego celu. 

Dysponowanie tak zaawansowanymi
teleinformatycznymi narzędziami wspo-
magającymi zarządzanie umożliwia od-
powiednio przygotowanym pracownikom
firmy transportowej optymalne gospo-
darowanie flotą pojazdów. Warto jednak
pamiętać, że rzeczywiste korzyści eko-
nomiczne będą tym większe, im w więk-
szym stopniu kierowcy będą otwarci na
możliwości, jakie dają tego rodzaju sys-
temy, i będą skłonni zmienić swoje –
często nie najlepsze – przyzwyczajenia
odnośnie do stylu i techniki jazdy (za-
równo pod kątem ekonomicznym, jak
i ekologicznym). Zdaniem specjalistów
z firmy Scania, po ukończeniu kursu
„Ecolution by Scania” kierowca jeżdżący
w transporcie dalekobieżnym – nawet
ten doświadczony – jest w stanie zredu-
kować zużycie paliwa nawet o 15%, co
oznacza konkretne oszczędności finan-
sowe dla firmy i co najmniej kilkanaś-
cie ton niższą emisję dwutlenku węgla
do atmosfery. Pamiętać należy, że w sy-
tuacji gdy wydatki na paliwo stanowią
około 1/3 kosztów działalności firmy
transportowej, nawet niewielka reduk-
cja jego zużycia przynosi wymierne ko-
rzyści finansowe. Stąd też właściciele
firm są w stanie jednorazowo wymienić
nawet kilkadziesiąt ciężarówek, gdy po
przeprowadzeniu testu okazuje się, że
nowy model pojazdu zużywa o 1–1,5 l
paliwa mniej na każde 100 km niż te do-
tychczas eksploatowane. 

Coraz wyższe wymagania
Wiele wskazuje na to, że dla niektó-

rych firm działających w sektorze trans-
portu dalekobieżnego obecny rok może
okazać się dość trudny. Jest to efekt wpro-
wadzenia w Niemczech ustawy o płacy
minimalnej (w ślady Niemiec poszło także
kilka innych krajów „starej” UE), znacz-
nych wahań na rynku paliw, wzrostu
stawek ubezpieczeniowych, a także roz-
szerzania zasięgu i wzrostu stawek za po-
ruszanie się po drogach. 

Sporym wyzwaniem dla zarządzają -
cych flotami dalekobieżnymi jest wzras-
tający ruch na drogach i powodowane
nim zatory, które coraz częściej unie-
możliwiają terminową realizację zleceń.
W tego typu przypadkach to od właści-
wej współpracy kierowcy, osób odpowie-

dzialnych za zarządzanie flotą i zlece-
niodawcy zależy znalezienie optymal-
nego rozwiązania problemu – nie da się
jednak tego osiągnąć bez zaufania i właś-
ciwego poziomu profesjonalizmu. 

Warto także pamiętać o stale wzras-
tających wymaganiach zleceniodawców.
Nie chodzi w tym przypadku jedynie o chęć
minimalizowania stawek przewozowych.
Klienci, szczególnie liczący się zlecenio -
dawcy, wymagają nie tylko tego, że po-
jazd musi być czysty i wizualnie w dobrej
kondycji, lecz także tego, jaką normę
emisji spalin ma spełniać, ile może mieć
maksymalnie lat, a także jaki ma być
kolor zestawu – i to nawet wówczas, gdy
nie będzie wykorzystywany jako reklama
zleceniodawcy. W praktyce tego rodzaju
wymagania są w stanie spełnić jedynie
duże firmy transportowe dysponujące
wieloma pojazdami lub mogące szybko
stać się użytkownikami potrzebnych
ciężarówek. 

Dla osób odpowiedzialnych za za-
rządzanie flotą dużym wyzwaniem jest
obsługa szybkich zmian dotyczących
liczby podstawianych klientowi pojazdów.
Chodzi o sytuacje, gdy obsługiwany
klient rezygnuje z wcześniej zamówio-

nych pojazdów, lub zamawia kolejne.
Oczywiście szczegółowe warunki takich
zmian zapisane są w umowach, ale szyb-
kość i elastyczność w reagowaniu na po-
trzeby klienta to jeden z najważniejszych
warunków utrzymania się w biznesie
transportowym. 

Właściciele i zarządzający firmami
specjalizującymi się w transporcie da-
lekobieżnym jako bariery rozwoju wska-
zują agresywną politykę cenową firm,
które wykorzystują luki w przepisach
lub wręcz świadomie je łamią (np. nie
przestrzegają zasad dotyczących kabo-
tażu i zasad zatrudniania kierowców).
Sporym problemem są także stale zmie-
niające się przepisy, jak np. wspomniana
ustawa o płacy minimalnej w Niemczech,
czy podnoszenie opłat za korzystanie
z dróg. Jest to szczególnie trudna sy-
tuacja dla przewoźników, jeśli przepisy
zmieniają się szybciej niż zapisy w pod-
pisywanych wcześniej długotrwałych
umowach ze zleceniodawcami. Z punktu
widzenia utrzymania płynności finan-
sowej sporym problemem jest także wy-
stępowanie zatorów płatniczych powo-
dowanych przez spedytorów. 

Mimo wielu udogodnień w postaci
wspomagających zarządzanie rozwiązań
teleinformatycznych nadal to od człowieka
– zarówno tego w kabinie ciężarówki, jak
i w siedzibie przewoźnika – zależy, jak
usługa przewozowa zostanie wykonana
i jaki będzie jej bilans ekonomiczny.
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Nietypowa pauza

arawana nowej gamy pojazdów
francuskiego producenta, poma-
lowanych w zwierzęce motywy,

wyruszyła pod koniec maja, robiąc kil-
kudniowe przerwy za każdym razem na
innych parkingach ulokowanych przy
głównych szlakach transportowych Pol-
ski. Najważniejszy w tym wszystkim był
kierowca. To on po wyborze pojazdu, jego
prawidłowej konfiguracji oraz przygoto-
waniu do drogi ma największy wpływ na
bezawaryjną i ekonomiczną eksploatację.
Jednak nie samą pracą kierowca żyje. Aby
się zregenerować i pozostać w zgodzie
z przepisami, musi odpocząć, czyli mó-
wiąc wprost – zrobić sobie przerwę.

Katarzyna Biskupska
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Jedenaście lokalizacji, tysiące przebytych kilometrów, setki godzin spotkań 

z kierowcami, rozmów i dyskusji. Na początku sierpnia br. rundą w Zielonej Górze

zakończył się inauguracyjny letni etap karawany „Naturalnie Renault Trucks”,

poruszającej się wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych kraju.

z Renault Trucks

Karawana pojazdów, zatrzymująca się na parkingach ulokowanych przy głównych szlakach komuni-
kacyjnych kraju, to kolejny nowatorski pomysł na promocję pełnej gamy ciężarówek. Na każdym
parkingu rozstawiono stoisko, którego głównymi gwiazdami były pomalowane w zwierzęce 
motywy „tetki”. Kierowcy mogli odpocząć na leżaczkach czy w hamaku, poddać się masażowi 
na odpowiednim fotelu, pograć w gry – czyli miło spędzić czas
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Naturalnie kierowca
Założeniem karawany, akcji zorga-

nizowanej przez Renault Trucks Poland,
było nie tylko urozmaicenie obowiązko-
wej dla kierowców pauzy, ale też za-
prezentowanie ciężarówek francuskiego
producenta oraz umożliwienie ich oceny.
Podróżujący z tą nietypową karawaną

Założenia Waszej akcji były bardzo proste.
Tak. Kierowcy, którzy i tak muszą spę-
dzić obowiązkową pauzę na parkingach,
zamiast siedzieć w kabinie, mogli przyjść
do nas. Mogli skorzystać z naszych atrak-
cji, mogli usiąść na fotelach masujących,
na leżaczkach, mogli zagrać w różne gry.
Mogli dowiedzieć się czegoś o naszych
ciężarówkach i zwiedzić ich wnętrze.
Wielu z nich widziało nasze samochody
z zewnątrz, gdy przemierzali drogi Eu-
ropy. Niewielu jednak znało je od środka.
Chcemy tą akcją być bliżej nich, poka-
zać im, jak wygląda nasze nowe auto, co
mamy do zaoferowania.

Osiągnęliście swój zamierzony cel?
Zakładaliśmy, że będzie odwiedzało na-
sze stoisko średnio ok. czterech kierow-

ców na godzinę i taka średnia była. Liczba
odwiedzin była podyktowana rytmem
dnia kierowcy. Jeśli kierowcy wypadał
postój, to się u nas pojawiał, a jeśli mu-
siał jechać, to jechał i nie patrzył na to,
co może obejrzeć. Tak naprawdę mie-
liśmy takie dwa duże piki w ciągu dnia,
czyli nasilenie odwiedzin – przerwę obia-
dową i wieczór, gdy panowie zatrzymy-
wali się na długą nocną przerwę. 

Chętnie do Was przychodzili? 
Zaskakujące było to, jak dorośli faceci
prowadzący 40-tonowe zestawy potra-
fili być nieśmiali. Dwie młode dziewczyny
przebrane w stroje żyrafy i pantery po-
trafiły ich tak onieśmielić, że chyłkiem
przemykali do sklepu, a następnie rów-
nież po cichu odjeżdżali z parkingu. 

Marcin Majak, 

Renault Trucks Marketing Manager 
Baltic Sea Market, odpowiedzialny 

za karawanę „Naturalnie Renault Trucks”

Kierowcy sprawdzali, jaki to królewski wypoczynek można mieć w kabinie gamy T 
– czy to MaxiSpace, czy w wersji Comfort, kabinie z tunelem czy też płaską podłogą

przedstawiciele Renault Trucks Poland
spotykali się z kierowcami, odpowiadając
na wiele pytań dotyczących nowej gamy
pojazdów przeznaczonych do ruchu dale-
kobieżnego, głównie nt. funkcjonalności
kabin, ekonomicznej jazdy, sposobów
obniżania kosztów paliwa i minimalizo-
wania kosztów obsług serwisowych. Za-
interesowani mogli się dowiedzieć, w jaki
sposób można połączyć te wszystkie ele-
menty, by generowały jak największy
zysk dla przedsiębiorstwa. 

Na kierowców czekały 4 pojazdy z gamy
T z kabinami zarówno Sleeper (średnimi),
jak i High Sleeper (wysokimi), a także
pierwszą w Polsce kabiną z wyposaże -
niem MaxiSpace. Pojazdy te większość
z trakerów zna już doskonale z zewnątrz,
rozpoznając na trasie kształt kabiny Re-
nault Trucks T już z daleka. Jednak nie-
wielu z nich mogło usiąść, położyć się,
stanąć we wnętrzu. Podczas trwania ka-
rawany mieli taką możliwość. „Do tej pory
zajmowaliśmy się głównie kosztami –

| TECHNIKA |
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Może to zaskoczenie i brak przyzwy-
czajenia, że jakaś akcja może być skie-
rowana tylko do nich? Żyją jednak
w swoim zamkniętym świecie, ustalo-
nym rytmie dnia.
Być może, tyle tylko, że to zasadniczo wy-
darzenie, które odbywało się w jedną
stronę. My coś dawaliśmy od siebie, nie
wymagając nic w zamian. Czyli mogli
przyjść, skorzystać, obejrzeć ciężarówki,
pobawić się atrakcjami, nic w zamian nie
oczekiwaliśmy od nich. Więc nie po-
winno być tutaj nieśmiałości. 

Ale jednak wielu z nich przychodziło,
sądząc po średniej. Chętnie oglądali
pojazdy?
Ci, którzy przychodzili, to ludzie otwarci,
z mnóstwem pytań. Bardzo często byli
to ci kierowcy, którzy do tej pory jeździli

samochodami Premium albo Magnum
i chcieli porównać modele. A o to nam
właśnie chodziło, bo przecież nowe „tetki”
nie są następcami poprzednich modeli,
tylko pojazdami całkowicie od nowa
skonstruowanymi, przy zupełnie innych
założeniach. Odwiedzali nas też często
kierowcy innych marek. Przychodzili też
po to, żeby zobaczyć, co się zmieniło od
czasów Premium i Magnum. 

I co im proponowaliście?
Mieli okazję zapoznać się z prezentacją
przeprowadzaną przez naszych przed-
stawicieli, mogli poznać ciekawe roz-
wiązania w naszych kabinach, takie, któ-
rych nie znajdą w innych ciężarówkach,
jak hamaczek, składana leżanka prze-
kształcana w pojemnik na rzeczy osobiste
czy nowa kabina MaxiSpace. Jak już sobie

pooglądali, zobaczyli jak wygląda nowa
tablica przyrządów, to najczęstszym pod-
sumowaniem było: nowy to jest nowy. Pa-
nowie znajdowali różnice między eksplo -
atowanym w tej chwili taborem a naszymi
autami, które zdecydowanie przewyż -
szają to, co aktualnie mieli do dyspozycji.

Czy byli tacy kierowcy, którzy jeżdżą
„tetkami” i mieli jakieś uwagi odnośnie
do prezentowanych pojazdów? 
Część kierowców przychodziła zobaczyć,
czego nie mają w swoim aucie, a co
mogło by tam być czy porównać kabinę
Sleeper z High Sleeper. Kilku zadało py-
tania, jak zrobić to czy tamto, bo nie do-
czytali bądź nie zrozumieli instrukcji
obsługi. Byli też i tacy, którzy przyszli się
pochwalić, że ich samochody zużywają
mało paliwa. 

tym co jest bardzo istotne dla przedsię-
biorców, dla osób, które prowadzą firmy
transportowe. Pamiętamy jednak o tym,
że tymi samochodami jeżdżą kierowcy.
Karawana ma na celu pokazanie kom-
fortu i ergonomii naszych kabin oraz po-
kazanie, że kabina High Sleeper i Slee-
per godnie zastąpiły kabiny starszych
modeli Magnum” – skomentował Marek
Zawistowski, dyrektor ds. sprzedaży Re-
nault Trucks Poland. 

Nie budziło wątpliwości, że kabina
Magnum dawała kierowcy doskonałe wa-
runki do odpoczynku. Kabina Premium,
mimo że mniej przestronna, też miała
swoich zwolenników. Chociaż zarówno
„Uśmiech Paryża” (Renault Premium), jak
i „Telewizor” (Renault Magnum) dalej
wożą kierowców po drogach całej Europy,
nadszedł czas, aby przyjrzeć się nowym
ciężarówkom z rodziny Renault Trucks T
od strony wygody dla kierowcy, kom-
fortu jego pracy i wypoczynku. I taki cel
przyświecał przedstawicielom Renault
Trucks Poland.

Naturalnie lew 

Lew, król zwierząt, to patron karawany. Jest
twardy, silny i szybki jak ciągnik Renault T520
z kabiną MaxiSpace. Kabina „tetki” prze-
znaczona do dalekobieżnego transportu dla
jednego kierowcy jest wyposażona po kró-
lewsku. W środku zamiast górnej leżanki
znajduje się dodatkowy schowek, podzie-
lony na trzy podświetlane komory o wyso-
kości 36 cm, zamykane roletami. Wymiary
schowka oraz wyprowadzone wewnątrz
gniazdko elektryczne sprawiają, że kierowca
łatwo może doposażyć pojazd w kuchenkę
mikrofalową i/bądź ekspres do kawy. Do tyl-
nej ściany kabiny przymocowany jest stolik
o wymiarach 81 × 60 cm, rozkładany za na-
ciśnięciem przycisku. Po skończonym po-
siłku stolik ten można złożyć, odchylając go
do położenia transportowego. Rozsuwany
blat stołu skrywa pojemnik na zastawę
stołową dla dwóch osób. Dodatkowo pod fo-
telem kierowcy znajduje się wysuwana szuf-
lada z funkcjonalnymi przegródkami do prze-
wozu kubków i szklanek. Naturalnie odpoczynek

Pierwszy przystanek „zwierzęca” ka-
rawana zrobiła na parkingu przy BCT Bał -
tyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni.
Kolejne lokalizacje to m.in. parking dla
pojazdów ciężarowych przy stacji paliw
Seydak na krajowej 10 w okolicach Nakła
nad Notecią, parkingi Port Nevada i Port
2000 – oba przy trasie DK 92, w okolicy
węzła autostradowego A2: Torzym.

Na kierowców, właścicieli firm trans-
portowych czy po prostu wielbicieli cię -
żarówek czekały różne atrakcje przygoto-

| TECHNIKA |



SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2015 | 29

A gdy przychodzili kierowcy jeżdżący
pojazdami innych marek, zdarzały się po-
równania? 
Były porównania, tylko w większej części
raczej bezpodmiotowe, czyli np. „marka
X to jest marka X”, czyli nic nie stało za
takim argumentem. To było stwierdze-
nie w stylu „mam taki samochód i nic nie
wiem o innym, i nie chcę się niczego nau-
czyć”. Okazywało się, że naszej gamy
nie widzieli „od środka” i powtarzają je-
dynie gdzieś, kiedyś zasłyszane opinie.
Byli też ludzie otwarci, stwierdzający: „o!
kabina Premium była ciut przymała, ta
jest co najmniej wystarczająca, więc
warto”. Byli też kierowcy, którzy mówili
„dam panu namiar do mojego szefa, bo
chciałbym jeździć takim autem”.

Czyż nie o to między innymi chodziło?
Aby informacja poszła dalej, do szefa?

Zamysł był taki, aby kierowcy nie kształ -
cili się tylko na „uniwersytecie parkin-
gowym” i nie powtarzali sobie historii
o kierowcy Magnum z pobrudzonymi
przez boczne poręcze kabiny koszulką i rę-
koma. Chcieliśmy, aby sami stwierdzili,
jak wygląda nowa generacja ciężarówek,
które mijają po drodze. Technicznie, jeśli
chodzi o spalanie paliwa, tę lekcję już od-
robiliśmy i naprawdę trzeba było być
głuchym i nie czytać żadnym publikacji
bądź nie mieć styczności z naszą cięża -
rówką, aby mieć wątpliwość co do ekono-
mii naszego pojazdu. Została druga część
tej misternej układanki, czyli kierowca.
Dlatego cała akcja jest tylko i wyłącznie
dla nich, aby oprócz tego elementu eko-
nomiczno-finansowego, na który bar-
dziej patrzy właściciel, popatrzeć trochę
w stronę kierowcy i powiedzieć mu, że
tutaj też mamy co nieco do zaoferowania. 

Czy coś było zaskoczeniem, jeśli chodzi
o zachowanie kierowców? Jakieś ich
pytania?
W zasadzie nic nas nie zaskoczyło, ale to
świetny materiał i można napisać książkę
na podstawie takich spotkań. Był na przy -
kład pan, który jeździ „magnumką” i z czu -
łością mówił o swojej „Magnolci”, że to
bardzo kochane auto – wygodne do jazdy,
do życia, a przy tym ekonomiczne, bo
mało pali. Dzięki wydajnemu hamul-
cowi silnikowemu po 340 tys. km ma
jeszcze 70% oryginalnie założonych kloc-
ków hamulcowych. Zaskoczeniem była też
liczba kierowców z Ukrainy, którzy pra-
cują dla polskich przewoźników. I nie
chodzi o sam fakt, ale właśnie o ich pro-
centowy udział, i to, wydawałoby się,
w dosyć „konserwatywnych” firmach. 

wane przez ekipę Renault Trucks Poland.
Tych, którzy nie mieli śmiałości podejść
sami do stoiska karawany, zapraszały
hostessy przebrane za karawanowe zwie-
rzaki. Tak więc zarówno „pani Żyrafa”,
jak i „pani Pantera” miały na okrągło
zajęcie, gdyż parkingi zapełniały się od-
wiedzającymi regularnie.

A kierowcy mogli się zrelaksować po
wielogodzinnej jeździe za kółkiem, od-
poczywając na wygodnych leżakach, ha-

maku, mogli też przynieść ulgę swym
plecom na specjalnym fotelu do masażu.
Dopełnieniem umilającej pauzy były
różne gry i konkursy z nagrodami.

Jako że główny akcent spotkań poło -
żony był na wygodę pracy i wypoczynku
kierowców, każdy z odwiedzających sto-
isko trakerów miał okazję zasiąść na wy-
godnych fotelach Recaro, instalowanych
standardowo w pojazdach nowej gamy
Renault Trucks. Kierowcy pytali, dysku-

towali, dzielili się swoimi spostrzeże -
niami i doświadczeniami. Wysokie noty
za komfort i wygodę, oprócz głównego
fotela, zebrała także dolna leżanka, da -
jąca się rozciągnąć do szerokości 80 cm
i wyposażona do tego w akcesoryjny ha-
mak, dzięki któremu przekształca się
w doskonałe miejsce wypoczynku w trak-
 cie krótkiej pauzy.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Dlaczego pantera? 

Gama T, tak jak pantera śnieżna, jest zdolna
przetrwać w najcięższych warunkach kli-
matycznych. Co więcej, pantera potrafi unieść
złowioną zwierzynę, nawet jeśli jej masa jest
dwukrotnie większa od niej samej. Podobnie
Renault z gamy T są uznawane za pojazdy ofe-
rujące największą ładowność na ryku w swo-
jej klasie, szczególnie te z 11-litrowym silni-
kiem i średnią kabiną Sleeper.

Dlaczego krokodyl? 

Krokodyl to istota długowieczna i przy tym
niezwykle silna – nacisk jego szczęk jest wręcz
przysłowiowy. I te przymioty można odnieść
do nowego Renault T, gdyż wystarczy moc
szczęk krokodyla przyrównać do niezwykle
sprawnego i mocnego układu napędowego
z silnikami DTI o mocy do 520 KM. Staran-
nie zaprojektowana i przetestowana kon-
strukcja podwozia natomiast gwarantuje
długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. 

Dlaczego żyrafa?

Żyrafa dzięki swej długiej szyi może sięgnąć tam,
gdzie nie są w stanie sięgać konkurenci, a sprawny
układ pokarmowy sprawia, że ma ona mniejsze
zapotrzebowanie na pokarm niż inne, podobne ga-
tunki. Niespotykany gdzie indziej, jak długa szyja
u żyrafy, trapezoidalny kształt kabiny gamy T po-
woduje, że ma ona niski współczynnik oporu po-
wietrza (o 12% mniejszy niż pojazdy poprzedniej
gamy). Przekłada się to na niskie spalanie – wynik
na poziome 25–26 l/100 km z pełnym ładunkiem.



Ciągniki w praktyce

rzedsiębiorcy, właściciele flot i osoby
zarządzające flotami, czy nawet kie-
rowcy, którzy tymi samochodami

jeżdżą, patrzą na ciągnik siodłowy zu-
pełnie inaczej niż osoby niezwiązane
bezpośrednio z łańcuchem transporto-
wym. To właśnie ci ludzie decydują o po-
lityce zakupowej w firmach i pośrednio
o tym, jak wygląda dziś współczesny
transport i to nie tylko w Polsce. Chcie-
libyśmy bliżej poznać ich opinię, co sądzą
o współczesnych ciągnikach siodłowych
i ogólnie o transporcie. 

Dlaczego ciągnik siodłowy?
Zestaw złożony z ciągnika siodłowego

i naczepy jest jako całość krótszy od sa-
mochodu ciężarowego z przyczepą, przez
co długość samej ładowni także jest
mniejsza od sumy długości ładowni „so-
lówki” i przyczepy. Dopuszczalna długość
całkowita ciągnika z naczepą wynosi
16,5 m przy dopuszczalnej długości ła -

downi 13,6 m, z kolei dopuszczalna dłu -
gość zestawu samochód ciężarowy z przy-
czepą to 18,75 m przy łącznej długości
ładowni samochodu i przyczepy 15,65 m.
Zazwyczaj zestaw naczepowy ma mniejszą
masę własną niż samochód z przyczepą
– różnica sięga nawet ok. 2 t, tym samym

na naczepę można zabrać towar o więk-
szej masie. Kolejną zaletą zestawów na-
czepowych jest to, że można nimi prze-
wozić dłuższe towary, jeśli są w „jednym
kawałku”. Niestety objętościowo więcej
towaru zabierze zestaw z przyczepą cen-
tralnoosiową. Zestaw tandemowy za-
biera 36 europalet, maksymalne obję-
tości ładowni sięgają 120 m3, z kolei na
naczepie zmieścimy 34 europalety, stan-
dardowa naczepa ma 86–90 m3, w wersji
mega jest to 100 m3. Ciągnik z naczepą
zapewnia łatwiejszy za- i wyładunek bez
konieczności rozpinania członów zestawu.
Zestaw naczepowy cechuje się także
mniejszym oporem aerodynamicznym,
co przekłada się na niższe zużycie paliwa. 

Arkadiusz Gawron
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Polscy przewoźnicy są jedną z najsilniejszych i najliczniejszych grup narodowych

transportu kołowego w Europie. Zestawy drogowe, jakimi się posługują, 

w przeważającej większości składają się z ciągników siodłowych skojarzonych 

z naczepami. Przyjrzyjmy się więc, dlaczego tak cenią ciągniki.
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Standardowa wysokość siodła 
to 1120 mm. Taki ciągnik lepiej

znosi duże obciążenia i jest mniej
narażony na uszkodzenia nisko

zawieszonych podzespołów
niż jego obniżona wersja 
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reklama

Ciągnik siodłowy sam nie przewozi
żadnego towaru, ale może być spinany
z naczepami przeznaczonymi do przewozu
różnych towarów, nawet wtedy, kiedy
naczepy są przystosowane do różnej wy-
sokości siodła (mega lub standard), czy
potrzebują specyficznego przygotowania,
np. do wywrotu, cysterny czy zasilania
chłodni. Ciągnik można wyposażyć w siodło
o zmiennej wysokości oraz uzbroić w hyd-
raulikę wywrotu czy wyprowadzenie elek-
tryczne do agregatu chłodni. 

W codziennej praktyce jeden ciągnik
jest zazwyczaj spięty z jedną konkretną
naczepą przez większą część czasu eks-
ploatacji w danej firmie, oczywiście wy-
kluczając pojazdy flotowe, których cykl
pracy z zasady opiera się na wymianie
naczep. Możliwość odpięcia ciągnika od

załadowanej naczepy jest mimo wszystko
dla przedsiębiorców bardzo ważna –
zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Mogą
oni bowiem przy awarii samochodu pod-
piąć inny ciągnik i dowieźć towar na czas
bez konieczności kosztownego i cza-
sochłonnego przeładowywania. Ciągni-
kiem z naczepą łatwiej jest także ma-
newrować, szczególnie podczas cofania,
i mimo długości naczepy zachować względ-
nie dużą zwrotność. 

Okazuje się, że nawet na placu bu-
dowy ciągniki z napędem na wszystkie
osie, w tym także z napędem hydrau-
licznym osi kierowanej, które oferuje
coraz więcej firm, są w stanie konkuro-
wać z 3-osiowymi wywrotkami z przy-
czepami lub 4-osiowymi, 32-tonowymi
„solówkami”, mając dużą zwrotność i za-
dowalającą mobilność w trudnym tere-
nie przy jednoczesnym niskim spalaniu
na szosie i uniwersalności wynikającej
z możliwości podpięcia innej naczepy, np.
niskopodwoziowej. 

Wniosek ogólny: najczęściej poda-
waną przyczyną wyboru ciągnika jako
podstawowego środka transportu jest
jego uniwersalność.

Konfiguracje osi i wysokości ramy
W zastosowaniach szosowych zazwy-

czaj wybierane są ciągniki 2-osiowe, po-
nieważ im więcej osi, tym większa masa
ciągnika, a zwiększona nośność osi i tak
jest ograniczona przez dopuszczalną
masę całkowitą zestawu. Na drogach
utwardzonych także dopuszczalne naci-
ski na osie nie są w takiej konfiguracji
przekroczone. Wyjątek stanowią ciągniki
z osiami pchanymi lub wleczonymi czy
też tandemowym wózkiem napędowym,
współpracujące z naczepami, które do-
puszczają większe obciążenie, jakie może
spoczywać na siodle jednocześnie z mniej-
szymi obciążeniami wózka naczepy –
takie rozwiązania stosowane są np. przy
2-osiowych naczepach wywrotkach. Na-
ciski na siodło oscylują przy ciągniku
2-osiowym w granicach od 10 do 11 t,
a 3-osiowych od 16 (np. 6×2/4) do na-
wet 24 t w układzie konstrukcyjnym
przeniesienia napędu 6×4.

Ciągniki wieloosiowe stosowane są
także wszędzie tam, gdzie zachowanie
dużej mobilności jest kluczowe, a więk-
sza liczba osi, zwłaszcza napędowych,

Wybór między ciągnikiem o obniżonej ramie
(low deck) a standardowym coraz częściej spro-
wadza się do podjęcia decyzji, czy interesuje nas
cięższy i niżej zawieszony ciągnik do ładunków
objętościowych, czy lżejszy, o standardowej 
wysokości ramy do ładunków o dużej masie
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poprawia trakcję kosztem niestety noś-
ności (np. wywóz drewna z lasu czy prze-
wożenie dłużyc dla energetyki).

Wymagania zleceniodawców coraz
częściej dotyczą wysokości przestrzeni
ładunkowej oscylującej w granicach 3 m,
przy jednoczesnym nie przekraczaniu
wysokości całkowitej zestawu 4 m, na-
rzuconej przez przepisy krajowe i mię-
dzynarodowe. Takie warunki mogą za-
pewnić tylko naczepy typu mega, które
z kolei są spinane z ciągnikami o obniżonej
ramie, tzw. low deck, w których wysokość
płaszczyzny siodła wynosi 950 mm lub
w wersji super low deck 880 mm, pod-
czas gdy standardowa wysokość siodła
wynosi 1120 mm.

Na pytanie, jak często wybierane są
ciągniki o obniżonej ramie, przedsię-
biorcy odpowiadają, że tak często, jak
wiele mają zleceń przewozowych na ten
typ zestawu, bo utrudnienia związane
z tak nisko zawieszonym ciągnikiem i nieco
zwiększone zużycie paliwa sprawiają,
że wolą wybierać samochody standar-
dowe. Standardowa wysokość ramy jest
wybierana także wtedy, kiedy wożone są
ładunki o dużej masie, a niekoniecznie
dużej objętości. Jak twierdzą właściciele
tych maszyn, takie ciągniki lepiej znoszą
duże obciążenia i są ekonomiczniejsze
jeśli chodzi o zużycie paliwa.

Jakiej marki i jak skompleto-
wany/wyposażony ciągnik?

Jak twierdzą przedsiębiorcy, przywią -
zanie do marki nie jest kluczową sprawą
mającą wpływ na zakup tego, a nie in-
nego ciągnika, ale jednocześnie zgodnie
twierdzą, że są marki, do których są prze-
konani i takie, których raczej nigdy nie
wybiorą. Bez wątpienia duży wpływ ma
tu cena zakupu, jednak nie jest ona obec-
nie traktowana jako decydujący i główny
czynnik w całkowitych kosztach użyt-
kowania. Przedsiębiorcy często decy-
dują się na zakup droższego ciągnika, ale
np. zużywającego mniej paliwa czy ofe-
rującego niższe koszty obsług lub ewen-
tualnych napraw, albo zapewniającego
wyższą wartość przy odsprzedaży. 

Nie rozmawialiśmy z przedstawicie-
lami dużych firm logistycznych, ale w pry-
watnych firmach z flotą złożoną z kil-
kunastu czy kilkudziesięciu zestawów
realizujących transport dalekodystan-
sowy wybierane są kabiny sypialne naj-
wyżej zawieszone, czyli z płaską lub pra-
wie płaską podłogą i w zależności od
rodzaju obsady – z wysokim lub bardzo
wysokim dachem. Przyjmuje się zasadę,
że przy podwójnej obsadzie większa
przestrzeń nad górną leżanką oraz więk-
sze schowki nad przednią szybą są ko-
niecznością, jest to zarazem zbędne przy
jednym kierowcy. 

Bogate wyposażenie w zakresie kom-
fortu oraz wszelkich układów wspoma-
gających jazdę jest wybierane coraz częś-
ciej, mimo że sami przedsiębiorcy nie
jeżdżą tymi pojazdami. Tłumaczą, że nie
chcą oszczędzać na wygodzie kierow-
ców i bezpieczeństwie jazdy, wypoczęty
kierowca bowiem prowadzi bezpiecz-
niej, a wraz z systemami asystującymi
może się to przełożyć na mniejszą ilość
stłuczek lub wypadków albo przynaj-
mniej mniejszy zakres uszkodzeń, a więc
na niższe koszty funkcjonowania firmy
i brak przestojów (lub krótsze) związanych

z ewentualnymi naprawami. To także
jasny sygnał, że w świadomości przed-
siębiorców wszystkie systemy wspoma-
gające są postrzegane jako rozwiązania,
które naprawdę działają i mogą pomóc
kierowcy. To dobrze, że ludzie decy-
dujący o kompletacji pojazdu przekonali
się do rozwiązań, z których sami nie ko-
rzystają, ale rozumieją, że rozwiązania
te mogą przynieść wymierne korzyści
zarówno im, jak i kierowcom.

W transporcie międzynarodowym
zdecydowana większość nowych ciąg -
ników jest wyposażona w platformy te-
lematyczne, pozwalające monitorować
aktu alne poło żenie samochodu i wiele in-
nych parametrów, podczas gdy w ciągni-
kach typowo budowlanych takie systemy
są wciąż rzadkością. Specyfika pracy ma
duży wpływ na wyposażenie konkret-
nego ciągnika, dlatego kabiny w tych
ostatnich są zawieszone niżej (mają tu-
nel silnika wnikający w przestrzeń ka-
biny), nie mają leżanek (kabiny dzienne)
i mają niskie dachy. Także zdecydowa-
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Oś wleczona może mieć pojedyncze 
lub podwójne ogumienie, ale tylko w tym 

pierwszym przypadku może być kierowana

Specjalistyczne naczepy lub specyficzne 
zadania wymagają zastosowania specjalnych
ciągników z określonym wyposażeniem
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CRANES WITHOUT COMPROMISE

ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE FASSI
Wytrzymała, lekka konstrukcja ze stali
WELDOX częściowo wykonana z odlewu
– doskonała proporcja udźwigu do masy
własnej. Bogate wyposażenie. Modele od

1 tm do 140 tm momentu udźwigu.
Możliwość wyposażenia żurawia
w dodatkowe hydrauliczne ramię,
tzw. JIB pozwala nawet na 40 m

wysięgu hydraulicznego.

ŻURAWIE Z CIĄGŁYM OBROTEM W KOLUMNIE
Silnik hydrauliczny i wytrzymałe łożysko
do obrotu kolumny usprawniające pracę
w przypadku montażu żurawia na tylnym
zwisie czy pracy z koszem. Zabezpieczenia
w postaci systemów: ADC – automatyczna

kontrola nad dynamiką ruchów, FSC – kontrola
stateczności pojazdu (dostępny w 6 wariantach
w zależności od potrzeb i preferencji klienta).

WYSELEKCJONOWANI PODDOSTAWCY
Kooperacja z czołowymi europejskimi
producentami podzespołów, takich jak
rozdzielacze hydrauliczne DANFOSS,

WALVOIL czy HYDROCONTROL, sterowania
radiowe SCANRECO i HBC, wciągarki
hydrauliczne BREVINI czyni z żurawia

FASSI produkt o najwyższej
światowej jakości.

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 604 590 061, faks: 71 345 82 13

e-mail: info@hewea.com, www.hewea.com

IMPORTER

ŻURAWIE BEZ KOMPROMISÓW
W tym roku firma FASSI świętuje 50-lecie produkcji żurawi hydraulicznych. Doświadczenie zdobyte

przez te wszystkie lata zaprocentowało produktem o wysokiej jakości i wyjątkowych walorach
użytkowych docenianych przez klientów na całym świecie.
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nie rzadziej można spotkać systemy wspomagające
jazdę, za to w zakresie wyposażenia poprawiającego
komfort ciągniki budowlane w zasadzie niczym nie
odbiegają od ciągników drogowych.

Układ napędowy
Okazuje się, że dość często poszukiwane są ciąg -

niki z silnikami o wyższych mocach, oscylujących
w granicach 450–500 KM (331–368 kW) i momencie
obrotowym na poziomie 2200–2700 Nm, szczególnie
jeśli większość zleceń realizowana jest w terenach
górzystych. Jak wykazują doświadczenia eksploata-
cyjne, ciągnik o większej mocy może zużyć w takich
warunkach mniej paliwa niż ten sam model ze słab-
szym silnikiem. Ponadto mocniejszym ciągnikiem
można szybciej wjechać pod górkę, a więc wraz z niż -
szym zużyciem paliwa szybciej pokonać trasę z większą
średnią prędkością przejazdową, co cieszy nie tylko
kierowców, ale także właścicieli firm transportowych.
Niestety skarżą się oni, że silniki o interesujących ich
mocach w wielu markach mają zaporowe ceny, przez
co są zmuszeni szukać innych rozwiązań.

Pomimo że w ofercie dostępne są już tylko manu -
alne skrzynie 12-biegowe (wiele firm usunęło z oferty
skrzynie 16-przełożeniowe lub ich nie poleca) w trans-
porcie długodystansowym, to ze strony klientów nie
dostrzega się negatywnych sygnałów na ten temat.
Jeśli można mówić o standardzie wyposażenia w tego
typu pojeździe, to bez wątpienia są to skrzynie zau -
tomatyzowane, a nie tak jak dawniej manualne. Pra-
widłowy dobór przełożeń jest w samochodzie ciężaro-
wym bardzo ważny, a w związku z wąs kim zakresem
użytecznych obrotów silnika nie taki łatwy, jakby się
mogło wydawać. Zautomatyzowane skrzynie współ -
pracujące z aktywnymi tempomatami odczytującymi
topografię terenu, po którym jedzie ciężarówka, „po-
trafią” dobrać najodpowiedniejsze przełożenie do
warunków jazdy i parametrów silnika, zapewniając
możliwie najniższe zużycie paliwa. Właściciele zgod-
nie twierdzą, że takie rozwiązania mechanizmów
zmiany biegów są najlepsze, bo kierowca nawet bez
znajomości przebiegu momentu obrotowego i mocy
silnika jest w stanie jechać ekonomicznie. Inaczej
sprawa się ma w ciągnikach budowlanych czy tere-
nowych. W tych zastosowaniach manualne mecha-
nizmy zmiany biegów wciąż lepiej się sprawdzają,
ale swój udział coraz bardziej zaznaczają także me-
chanizmy zautomatyzowane.

Na co zwracają uwagę przedsiębiorcy 
w ciągniku siodłowym

Głównym kosztem eksploatacyjnym jest zużycie
paliwa, dlatego jest ono w centrum zainteresowania
właścicieli pojazdów. Ale nie mniej ważne jest także
zu życie AdBlue. O ile paliwo ma największy wpływ
na rentowność całego przedsięwzięcia, o tyle nad-
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i wydłużyły się interwały międzyobsłu -
gowe. W zasadzie z technicznego pun-
ktu widzenia można byłoby wyprodu-
kować samochód cięża rowy, którego
bezawaryjność osiągnęłaby niespoty-
kany dotąd poziom, lecz w rzeczywistości
tak się nie dzieje. 

Właściciele traktują wszelkie usterki
jako normalny proces zużycia, nawet jeśli
awaryjny element nie jest częścią eks-
ploatacyjną i nie powinien się zużywać
przedwcześnie, ale tylko wtedy, jeśli
całkowity koszt naprawy jest na roz -
sądnym poziomie, a dostępność części,
w tym także nieoryginalnych zamienni-
ków, dobra. Przy czym rozsądne koszty
w mniemaniu każdego przedsiębiorcy są
trochę inne, ale uśredniając je, możemy
powiedzieć, że oscylują w granicach
2500–3000 zł. Wszelkie naprawy, których
charakter wyklucza samochód z użycia
na dłuższy okres lub powoduje znaczne
i nieprzewidziane wydatki, są trakto-
wane jako awarie, które nie powinny się
zdarzyć i w oczach właścicieli taki ciągnik
traktowany jest jako awaryjny i nie-
trwały, a jego eksploatacja droga.

Ciekawą praktyką jest także to, że
dość duże grono przedsiębiorców dekla-
ruje, że wykonują we własnym zakresie
serwis olejowy w połowie przebiegu mię-
dzy zalecanymi przez producenta ter-
minami, tłumacząc, że nie zaszkodzi to
silnikowi i pozostałym podzespołom prze-
niesienia napędu, a poniesione koszty
niejako zwrócą się bezawaryjnością w ko-
lejnych latach eksploatacji. 

Dobrze oceniane są także kontrakty
serwisowe o różnych zakresach. Wybie-
rane są te o podstawowym zakresie lub
najbogatsze. Dlaczego tak? Wszystko
zależy od zakresu kontraktu w stosunku
do ceny, jaką trzeba za niego zapłacić.
Polscy przedsiębiorcy umieją doskonale
liczyć i potrafią szybko skalkulować, czy
warto jest za jakiś kontrakt płacić, czy

lepiej wybrać inny. Wynika z tego, że te
„średnie” opłaca się wziąć najrzadziej.
Pozwalają one w zaplanowany sposób
rozłożyć koszty związane z serwisem,
ponieważ łatwiej jest płacić za serwiso-
wanie w równych przewidywalnych ra-
tach niż jednorazowo kilkakrotnie większą
sumę. Poza tym podnoszą one wartość
pojazdu przy odsprzedaży i pomagają
utrzymać ciągnik w dobrym stanie tech-
nicznym pomimo upływu lat i coraz
większego przebiegu.

Mimo że ciągniki jeżdżące na trasach
międzynarodowych mogą być bez pro-
blemów serwisowane w całej Europie
dzięki silnie rozwiniętej sieci serwisowej,
w praktyce odbywa się to w zasadzie
tylko w Polsce, nie licząc ewentualnych
awarii. Głównym powodem są koszty
zdecydowanie większe poza granicami
naszego kraju. Ciągniki eksploatowane
„wkoło komina” raczej nie mają kontrak-
tów serwisowych, za to częściej niż te po-
ruszające się za granicą mają przedłużoną
gwarancję na układ napędowy lub inne
podzespoły pojazdu. 

Podsumowanie
Dzisiejszy obraz taboru transporto-

wego jest wynikiem stapiania się z sobą
norm i dyrektyw prawnych, głównie do-
tyczących wymiarów i mas pojazdów,
wymagań stawianych przez zlecenio-
dawców oraz sposobów, w jaki radzą
sobie z ich realizacją firmy transpor-
towe korzystające z oferty producentów
pojazdów użytkowych. To właśnie wy-
magania rynku są najczęstszym impul-
sem do tworzenia nowych konstrukcji,
a nie na odwrót. Producenci pojazdów
odpowiadają na zapotrzebowanie użyt-
kowników, szukając nowych rozwiązań,
rzadziej sami proponując swoje rozwią -
zania spełniające jeszcze nieznane po-
trzeby rynku.

mierne zużycie AdBlue jest po prostu
uciążliwe, zwłaszcza kiedy jego zapas
kończy się, zanim zestaw zjedzie do bazy.
W związku z tym klienci są zaintereso-
wani wyposażeniem pojazdu do ruchu
długodystansowego w jak największe
zbiorniki paliwa i mocznika, co – jak się
okazuje – nie zawsze jest możliwe.

Jakość materiałów użytych do wy-
posażenia kabiny oraz wykonania nie-
których rozwiązań wydawałoby się, że
jest poza kręgiem zainteresowań przed-
siębiorcy, co jednak nie jest prawdą.
Okazuje się, że obrywające się uchwyty,
klamki, półki, osłony czy jakiekolwiek
inne elementy wyposażenia samochodu
są dodatkowym kosztem, który trzeba
ponieść, by je naprawić. Innymi słowy,
nieprzemyślane rozwiązania konstruk-
cyjne, które w zasadzie nie mogą unie-
ruchomić ciągnika, mogą mieć za to duże
znaczenie przy decyzji o zakupie nowego
ciągnika danej marki.

Nasi przedsiębiorcy chcą także być
rozpoznawalni wśród silnej konkurencji,
a na wizerunek firmy w tej branży mają
głównie wpływ właśnie samochody, które
są ich wizytówką. Dlatego coraz częściej
właściciele wybierają konkretny kolor
kabin i wyposażenia zewnętrznego oraz
formę napisów reklamowych, tworząc
w ten sposób spójny wizerunek firmy,
w jakiej dany ciągnik jeździ. Czasy, kiedy
królował biały, bo najtańszy, lakier na ka-
binach, powoli odchodzą do przeszłości.

Niezawodność, awaryjność, naprawy
O tym, dlaczego i co się psuje we

współczesnych ciężarówkach, można
byłoby napisać osobny artykuł, ale po-
wszechnie wiadomo, że samochody
wszystkich marek mają słabe punkty.
Wraz z rozwojem technologii i dosko-
naleniem materiałów w przemyśle mo-
toryzacyjnym wzrosła ogólna trwałość

Dwie czy trzy osie? Przy tandemowym wózku napędowym ciągnik ma większą zdolność do poruszania się w trudnym terenie, a większy dopuszczalny
nacisk na siodło pozwala „odciążyć” naczepę i zrezygnować z jednej osi. Za to ciągnik 2-osiowy mniej waży i jest bardziej uniwersalny
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Kontrakty serwisowe 
– dobrodziejstwo czy zbędny dodatek?

dzisiejszych czasach, gdy
o powodzeniu przedsiębior-
stwa transportowego decy-

duje czas dostaw oraz dyspozycyjność
floty, każdy nieprzewidywany przestój
może wiązać się ze sporymi stratami
szczególnie w przypadku firm, których
tabor pojazdów liczy kilkadziesiąt bądź
też kilkaset pojazdów. Kwestia ta jest
jeszcze bardziej znacząca, gdy flota składa
się z nowoczesnych, wymagających pro-
fesjonalnej obsługi samochodów ciężaro-
wych. Ważne jest zatem, aby zminima-
lizować ryzyko awarii do minimum, co
jest możliwe jedynie przez dokonywanie
regularnych obsług. 

„Samochody Specjalne”: Od kiedy firma
Pawtrans korzysta z kontraktów serwi-
sowych?
Arkadiusz Kędzierski: Nasza firma ko-
rzysta z umów serwisowych od roku 2007.
Pierwsze pakiety zostały zakupione dla
ciągników siodłowych Volvo wyposa -
żonych w silniki spełniające wymogi
normy Euro V. Obecnie wszystkie po-
siadane przez nas ciągniki siodłowe za-
równo Mercedes-Benz Actros, jak i Volvo
FH objęte są kompleksowymi kontrak-
tami serwisowo-naprawczymi.

Jaki jest okres obowiązywania takich
kontraktów?

Producenci pojazdów ciężarowych zapewniają, iż jednym ze sposobów ograniczenia

całkowitego kosztu posiadania pojazdu jest zakup kontraktów serwisowych. 

O korzyściach płynących z posiadania pakietów serwisowych rozmawialiśmy 

z Arkadiuszem Kędzierskim – kierownikiem taboru firmy Pawtrans.
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W przypadku naszego przedsiębiorstwa
kontrakty serwisowe zawierane są na prze-
widywany okres eksploatacji pojazdu,
który w większości przypadków wynosi
3 lata, nie oznacza to jednak, że nie może
być on dłuższy bądź krótszy. 

Co obejmują te kontrakty i dlaczego
zdecydowaliście się na taki zakres?
Wszystkie samochody objęte są pełną
„opieką” serwisową, tzn. poza standar-
dowymi wymianami oleju i filtrów kon-
trakty te obejmują również naturalne
zużycie eksploatacyjne części, m.in. tarcz
i klocków hamulcowych czy sprzęgła. Poza
tym w zasadzie każdy element samochodu
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jest chroniony, bo jeśli nie obejmują go
warunki gwarancji producenta, to zawar -
ty jest właśnie w umowie serwisowej.
Dzięki takim pakietom mamy pewność,
że pojazd w czasie wizyty w serwisie zo -
staje obsłużony kompleksowo, łącznie
ze sprawdzeniem i ewentualną wymianą
nawet drobnych części, jak np. żarówki.
Jak wiadomo, każdy nieprzewidziany
i nieplanowany postój pojazdu generuje
koszty, które w skali przedsiębiorstwa
liczącego 190 pojazdów mogą osiągać
horrendalne sumy.

Jakie są profity wynikające z posiada-
nia kontraktów serwisowych?
Dla mnie jako osoby zarządzającej ta-
borem największą korzyścią jest stałość
i przewidywalność kosztów. Opłaty za
kontrakty pobierane są w formie co-
miesięcznego abonamentu, co pozwala
planować i przewidywać wydatki zwią -
zane z serwisowaniem pojazdów. Tak
jak wspomniałem, ważna jest również
stałość cen zarówno za materiały eks-
ploatacyjne, jak i robociznę, niezależnie
od lokalizacji stacji obsługi przez cały
okres obowiązywania umowy serwiso-
wej. Nie ma zatem konieczności wyszu-
kiwania atrakcyjnych pod względem cen
stacji obsług, które położone są zwykle
z dala od głównych traktów.

Szczerze mówiąc, zarządzanie flotą 190
pojazdów nie objętych umowami serwi-
sowymi byłoby bardzo skomplikowanym,
czasochłonnym i kosztownym zadaniem.
Przed zakupem pierwszych kontraktów
wykonaliśmy analizę kosztów serwiso-
wania przez okres 2 lat na przykładzie
kilku takich samych ciągników, z których
jedna połowa objęta była pakietem ser-
wisowym, druga zaś nie. Wyniki były
jednoznaczne na korzyść pojazdów z wy-
kupionymi pakietami.

Jak wyglądają interwały obsług? Czy
są jednakowe w przypadku obu marek
i czy mają wpływ na planowanie tras
przejazdu?
Obsługi pojazdów można podzielić na dwie
grupy: okresowe, tzw. przegląd ogólny
roczny, oraz obsługa silnikowa. Interwały
obsług wyznacza przede wszystkim prze-
bieg. W naszej firmie ze względu na
oszczędność czasu udało nam się zsyn-
chronizować obydwie obsługi tak, że są
one wykonywane podczas jednej wizyty
w serwisie.
Bardzo pomocne są przy tym systemy za-
rządzania flotą. Dla przykładu: firma
Mercedes-Benz wysyła nam cotygodniowy
raport z informacją, które pojazdy nie-
bawem muszą przejść okresową obsługę.
Informacja ta wyświetlana jest w każdym
samochodzie z osobna przy przebiegu
około 10 000 km wcześniej niż plano-
wana wizyta, pozwala to na wyznacze-
nie optymalnej trasy przejazdu. Jeszcze

Nadzór nad pojazdami leży w gestii osób za-
rządzających taborem. Kierowca zawsze ma

mieć do dyspozycji sprawny samochód

Arkadiusz Kędzierski, 
kierownik taboru firmy Pawtrans

| BIZNES |
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Przedsiębiorstwo Pawtrans istnieje na rynku
od 1982 r., główna baza firmy mieści się
w Poniatowej. Dziś Pawtrans Holding sp. z o.o.
działa na terenie całej Europy. Firma należy
bezsprzecznie do liderów w branży trans-
portu płynnych produktów spożywczych.
Pawtrans to jedna z najbardziej nowoczes-
nych flot w całej Europie, własne stacje pa-
liw oraz wyspecjalizowana myjnia cystern.
Pawtrans specjalizuje się w przewozach płyn-
nych artykułów spożywczych, takich jak np.
glukoza, soki, koncentraty owocowe, pulpa
owocowa, oleje jadalne, masa kakaowa,
czekolada itp. 
Firma pragnie być partnerem dla swoich klien-
tów, zapewniając kompleksową obsługę
wszelkich potrzeb w zakresie specjalistycz-
nego mycia autocystern oraz transportu płyn-
nych środków spożywczych i paszowych,
których jakość jest tak istotna dla zdrowia.
W Pawtransie politykę jakości realizuje się
poprzez doskonalenie wdrożonego Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania spełniającego
wymagania ISO 9001:2008 oraz HACCP. 
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ważniejszą kwestią jest tutaj czas pracy
kierowcy, dlatego podejmujemy wszel-
kie działania, aby wizyta w serwisie przy-
padała na czas dziennego odpoczynku
kierowcy. 

Ile zatem średnio trwa okresowa wizyta
w serwisie? Czy konieczne jest jakieś
oczekiwanie?
Całkowity czas wizyty w serwisie wynosi
około 4 godzin. Na początku zdarzały
się sytuacje, że kierowca po przybyciu do

.eu
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określonej stacji obsługi musiał chwilę
odczekać na przyjęcie pojazdu. Obecnie
nasza firma nie czeka.

Co dzieje się w przypadku drobnych
awarii, jak np. spalona żarówka? Czy jej
wymiana jest obowiązkiem kierowcy?
Nasi kierowcy nie mogą samodzielnie
dokonywać żadnych napraw, nawet tak
prostych jak wymiana żarówki, z dwóch
głównych powodów, które przybliżę na
przykładzie wspomnianych żarówek.
Pierwszy to taki, że klosze lamp przy
każdej kolejnej wymianie są narażone na
uszkodzenia, co może skutkować utratą

Jak wiadomo, każdy producent ma w swo-
jej ofercie kontrakty serwisowo-napraw-
cze dla nowych pojazdów. Czy ich zakres
i ceny mają wpływ na wybór marek?
U każdego producenta dostępnych jest
wiele różnych pakietów, jednakże różnice
pomiędzy poszczególnymi markami są
bardzo niewielkie i ograniczają się w za-
sadzie do nazw. Obecnie koszty serwi-
sowania pojazdów nie są największym
wydatkiem w przedsiębiorstwie transpor-
towym, a tym samym nie są czynnikiem
decydującym o wyborze marki pojazdu.

Reasumując, kontrakty serwisowe w przy -
padku waszego przedsiębiorstwa są ra-
czej dobrodziejstwem niż zbędnym wy-
datkiem. 
Tak. Jak już wcześniej wspomniałem
kontrakty serwisowe to przede wszyst-
kim duża oszczędność, długotermino -
wa przewidywalność kosztów serwiso-
wych rozłożonych na stały, miesięczny
abonament oraz stała mobilność floty.
Innym bardzo ważnym plusem jest tzw.
gwarancja czasu naprawy, wynikająca
z umów, która wynosi 8 lub 12 godzin
w zależności od marki pojazdu. W prak-
tyce oznacza to, że jeśli serwis nie jest
w stanie usunąć usterki w określonym
czasie, jest zobowiązany do podstawie-
nia pojazdu zastępczego, jeśli natomiast
nie posiada takiego pojazdu wypłaca
karę umowną za ponadnormatywny
przestój pojazdu w stacji obsługi.
Mamy więc pełną mobilność i stałe
koszty serwisowania (niezależnie od lo-
kalizacji) – znacznie niższe niż w przy-
padku tradycyjnej formy serwisowania.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Mateusz Samulak

Wielkim udogodnieniem jest korzystanie z sys-
temów telematycznych. Pokładowe systemy
zarządzania flotą znacznie ułatwiają planowa-
nie tras, tak aby wizyta w serwisie nie wyma-
gała przesadnego zbaczania ze szlaku
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Flota firmy Pawtrans składa się z ponad 190 zestawów ciągnik plus naczepa cysterna. Zarządzanie takim
taborem to nie lada wyzwanie, jeśli chce się zapewnić wysoką jakość obsług oraz ich terminowość
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gwarancji na dany element. Drugim po-
wodem natomiast jest konieczność za-
kupu takich żarówek. Tabor naszych
pojazdów składa się z najnowocześniej-
szych samochodów, do których większość
części można zakupić jedynie w sieci
partnerskiej, a więc w autoryzowanych
stacjach obsługi pojazdów. Dlatego też
błaha z pozoru wymiana żarówki objęta
jest kontraktem serwisowym.

| BIZNES |



COMTRANS 2015 

argi COMTRANS znajdują się w ofi-
cjalnym kalendarzu wystaw OICA
(Międzynarodowe Zrzeszenie Pro-

ducentów Samochodowych) i organizo-
wane są w cyklu dwuletnim na zmianę
z targami IAA w Hanowerze. Od tego
roku głównym organizatorem targów
jest spółka ITEMF Expo, którą tworzą
z równymi udziałami tacy potentaci wy-
stawienniczy, jak Messe Frankfurt oraz
ITE Group. Współorganizatorem targów
COMTRANS jest także NP OAR, czyli
Stowarzyszenie Rosyjskich Producentów
Samochodowych. 

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |
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Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych COMTRANS odbyły się po raz 13.

w Moskwie w dniach 8–12 września na terenach targowych Crocus Expo

Center. COMTRANS to niewątpliwie najważniejsza wystawa pojazdów

użytkowych w Europie Wschodniej.

– przedstawienie musi trwać
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reklama
COMTRANS to najbardziej znana im-

preza branży pojazdów użytkowych w Fe-
deracji Rosyjskiej, dająca okazję wiodą -
cym producentom pojazdów użytkowych
zarówno z Unii Europejskiej, Chin, Ja-
ponii czy Turcji (i pozostałych krajów
świata), jak i rosyjskim do zaprezentowa-
nia swoich najnowszych osiągnięć – pro-
duktów przeznaczonych na rynek rosyjski,
a w zasadzie można mówić o całym ob-
szarze Wspólnoty Niepodległych Państw.

O kryzysie, targach, statystyce
W ostatnich latach Rosja uważana

była za jeden z największych i najszyb-
ciej rozwijających się rynków, także dla
branży pojazdów użytkowych. Jeszcze
w 2013 r. sprzedano tam łącznie ok.
105 tys. nowych samochodów ciężaro-
wych o dmc. > 6 t, co czyniło z Rosji
siódmy największy rynek zbytu ciężaró-
wek na świecie (rekordowy rok to 2012
– sprzedano wówczas 134 tys. samo-
chodów). Średnia roczna sprzedaż w la-
tach 2004–2014 wynosiła 95,8 tys. po-
jazdów. Producenci z Europy Zachodniej,
chcąc wykorzystać potencjale możliwości

Spółka Mercedes-Benz Trucks Vostok LLC (50:50
spółka Daimler AG z Kamazem) przygotowała
najnowsze modele ciężarówek przeznaczone dla
klientów rosyjskich – były więc oferujące pod-
wyższony komfort, ładowność i efektywność eks-
ploatacji modele Actrosów, Axorów i Atego.
Niewątpliwie gwiazdą wśród nich był najnowszy
model Actrosa Euro VI – oferta skierowana do
najbardziej wymagających klientów, realizują -
cych głównie międzynarodowy transport dale-
kobieżny. Na terenach otwartych uwagę zwra-
cał podmiejski autobus Setra S415 UL Business
(w wersji Euro VI) mogący przewieźć do 51 pa-
sażerów i 5,2 m3 bagażu 

Jak zawsze imponująco wypadła ekspozycja największego 
producenta rosyjskiego. PTC Kamaz pokazał pełną gamę swoich 
samochodów ciężarowych, interesujący był elektryczny autobus
miejski Elektrobus o zasięgu na akumulatorach do 100 km 

| TECHNIKA |
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tego rynku, zawierali liczne spółki typu
joint venture, inwestowali we własne za -
kłady produkcyjne i rozbudowywali sieci
dealersko-serwisowe. Dzięki takim dzia -
łaniom ich udziały rynkowe – zarówno
w segmencie samochodów ciężarowych,
jak i naczep i przyczep – stale rosły. 

Obecnie w Rosji panuje bardzo zła
koniunktura w gospodarce, wzmacniana
przez takie czynniki, jak bardzo słaby
kurs rubla czy niskie ceny ropy naftowej
– stanowiącej przecież główne źródło
dochodu tego właściwie centralnie za-
rządzanego kraju. Szkodzi również kry-
zys polityczny związany z zajęciem Krymu
i konfliktem na wschodniej Ukrainie oraz
związane z tym sankcje nałożone na
Rosję przez Unię Europejską i kontr-
sankcje rosyjskie. W rezultacie nastą -
piło wręcz załamanie się rynku trans-
portowego i drastyczny spadek sprzedaży
pojazdów użytkowych. 

Zgodnie z rosyjskimi danymi staty-
stycznymi krajowa produkcja lekkich i cięż -
kich samochodów ciężarowych obniżyła
się o 25,8% w czasie od stycznia do lis-
topada 2014 r. w porównaniu z tym samym
okresem w 2013 r. Produkcja autobusów
spadła o 20,6%. Finalnie w 2014 r. w Rosji
sprzedano ok. 81 tys. nowych samo-
chodów ciężarowych o dmc. > 6 t. Pod-
czas targów COMTRANS odbyła się kon-
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Produkująca swe pojazdy w Petersburgu spółka Scania-Rus po raz pierwszy pokazała samochody
segmentu ciężkiego przeznaczone typowo dla branży rolniczej. Jednym z nich była wywrotka do
przewozu zboża z zabudową wykonaną przez Wielton. Dzięki tej zabudowie samochód ma tak
pożądane przez sektor rolniczy cechy jak trwałość, niezawodność i uniwersalność zastosowania 

Chociaż Iveco pokazało pełną ofertę samocho-
dów ciężarowych: Stralis Hi-Way, Trakker, to

największe zainteresowanie zwiedzających
wzbudzał najnowszy model Daily 4×4

Na stoisku MAN Truck & Bus centralne
miejsce zajmował okręt flagowy niemiec-
kiego producenta, czyli TGX 18.560 4×2 
z nowym silnikiem D38. Ciekawym ekspona-
tem był również międzymiastowy autobus
MAN Lion’s Intercity 61
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do poziomu –4% (+0,6% w 2014 r.), in-
flacja pozostaje na poziomie ok. 16%, po-
wolny powrót z kryzysu może wystąpić
dopiero pod koniec 2016 r. (prognoza
pkb na 2016 r.: –0,1%). Prognozy na rok
2015 mówią o sprzedaży ciężarówek na
poziomie ok. 61 tys. – przedstawiciele
producentów zachodnich mówią o 50-,
60-procentowym spadku popytu. 

Niezbędny dla wszystkich użytkowników
żurawi, tylnych burt załadunkowych,
wciągników hakowych i bramowych,
suwnic oraz wózków widłowych

ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
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reklama

Absolutną „wisienką na torcie” 
na stoisku Kamaza była premiera

koncepcyjnej kabiny ciężarówki
przyszłości Kamaz 2020, która 

(co nie powinno dziwić ze względu
na powiązania z Daimler AG) bardzo

przypominała wyglądem Merce-
desa-Benza Future Trucka 2025.

Jednak kosmiczna kabina przy-
szłości była jeszcze wspanialsza 

– rosyjscy konstruktorzy zmieścili
w środku prysznic, a także bieżnię

do ćwiczeń aerobowych, nato-
miast leżanka opuszcza się 

z sufitu niczym w statku 
kosmicznym Sojuz 

ferencja prasowa zorganizowana przez
Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu
Samochodowego VDA, na której przed-
stawiono aktualne prognozy dotyczące
ogólnej sytuacji gospodarczej i sektora
pojazdów użytkowych w Rosji. Perspek-
tywy w dalszym ciągu nie są zbyt opty-
mistyczne. Ocenia się, że produkt kra-
jowy brutto w Rosji w 2015 r. spadnie

Rosyjskim samochodem ciężarowym roku 2015,
ogłoszonym podczas targów COMTRANS, został
model GAZ-on NEXT – ciężarówka segmentu
średniego, której sprzedaż rozpoczęto dopiero
pod koniec 2014 r. Zwycięzca zdobył 55 punk-
tów, drugie miejsce tylko z 28 punktami zajęła
międzynarodowa ciężarówka roku 2015, czyli
Renault T. Pokazany na targach ciągnik 
siodłowy połączono z 1-osiową naczepą 
o pojemności 50 m3



Silną pozycję na rosyjskim rynku –
z łącznym udziałem na poziomie 30% –
mieli nie tylko producenci samochodów
ciężarowych należący do Wielkiej Sió-
demki, czyli Daimler, Volvo Trucks,
MAN, Scania, DAF, Iveco oraz Renault
Trucks, ale również producenci naczep
– Schmitz Cargobull, Krone, Wielton czy
Kögel. Podobnie udane działania prowa-
dzili dostawcy komponentów, tacy jak
np. ZF, Jost, Knorr-Bremse czy Wabco.
Zachodni producenci pojazdów i kom-
ponentów nie są bezpośrednio dotknięci
sankcjami nałożonymi przez UE prze-
ciw Rosji. Mimo to słaba pozycja rubla
i rosnące ceny produktów importowanych
w znacznym stopniu czynią eksport do
Rosji przedsięwzięciem nieopłacalnym.
Sytuację dodatkowo pogarsza polityka

rządu, który jeszcze w 2013 r. nałożył an-
tydumpingowe cło w wysokości 29,6%
na samochody dostawcze z silnikami
Diesla. W efekcie w pierwszej połowie
2015 r. udział rynkowy producentów
zagranicznych w sprzedaży spadł z 52%
w 2014 r. do zaledwie 28%.

To, że gospodarka rosyjska przeżywa
głęboki kryzys, potwierdza również po-
równanie danych statystycznych do-
tyczących targów COMTRANS. W tym
roku na powierzchni wystawienniczej
wynoszącej ponad 30 tys. m2 (70 tys. m2

w 2013 r.) zaprezentowało się ok. 300
wystawców pochodzących głównie z Rosji,
WNP, Azji (np. Turcja, Korea Południowa,
Chiny, Japonia) i Unii Europejskiej. W po-
przedniej edycji – w 2013 r. – targi roz-
lokowane były na powierzchni 70 tys. m2,
a uczestniczyło w nich 447 firm. Mamy za-
tem spadek liczby uczestników aż o 33%. 

Znacznie zmalała również liczba bran -
żowych dziennikarzy zagranicznych uczest-
niczących w dniu prasowym 7 września.
Pewnym sygnałem „niechęci” mediów
wobec targów COMTRANS może być rów-
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Wielton na COMTRANS przygotował okazałą ofertę swoich naczep i zabudów. Na stoisku znalazły
się: zestaw przestrzenny na podwoziu MAN TGX 28.480 6×2 BL z przyczepą tandem, wywrotka
stalowa NW 3 S 33 HP o objętości 33 m3 oraz montowana przez spółkę Wielton Rosja naczepa
skrzyniowo-kurtynowa NS 3 S KB (z rosyjskim numerem VIN). Oprócz tego można było oglądać 
zabudowy samowyładowcze na samochodach Scania, MAN i Volvo

Chiński gigant, czyli Dongfeng Motor Corpora-
tion, przygotował na targi COMTRANS osiem 
modeli samochodów: z gamy ciężkiej były to
Dongfeng KX, Dongfeng KC, Dongfeng KR, 
natomiast gamę lekką reprezentowały
ciężarówki Kapitan seria C, Xiaokang C35, 
Xiaokang K01, Xiaokang C31. Wśród nich naj-
większą uwagę zwracał samodzielnie opraco-
wany długodystansowy ciągnik Dongfeng KX 
– jest to obecnie wiodący produkt eksportowy
tego producenta. Samochód wyposażony jest
w nowy układ napędowy, nową kabinę i nowo-
czesne systemy wspomagające, co ma w pełni
gwarantować efektywność transportu
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nież to, że wręczenie nagrody Między-
narodowej Ciężarówki/Vana/Autobusu
Roku 2016 odbędzie się podczas targów
Solutrans (17–25.11.2015 r.) w Lyonie,
a jeszcze w 2013 r. ceremonia ta odbyła
się właśnie na targach w Moskwie. 

Biznes to biznes
Wszyscy najważniejsi producenci po-

jazdów użytkowych sprzedający swe pro-
dukty na rynku rosyjskim wystawili się
w 3 halach targowych z dużym rozma-
chem. Był więc Kamaz, GAZ Group,
MAZ, Volvo Trucks, Renault Trucks oraz

liczne rosyjskie spółki Daimlera: Mer-
cedes-Benz Rus JSC, Mercedes-Benz
Trucks Vostok LLC, Fuso Trucks, Mer-
cedes-Benz Buses, Setra, a także Scania,
MAN, Citroën, Iveco, Ford, Peugeot,
Chrysler-FIAT, Sollers-ISUZU i wielu,
wielu innych. Wśród wystawców zabrakło
jednak kilku istotnych graczy rynkowych,
jak DAF-a Trucks czy Opla i VW. 

Tradycyjnie dużą część ekspozycji
zajmowali producenci naczep, przyczep
i zabudów. Największe stoisko miał nie -
wątpliwie Schmitz Cargobull, odnotować
należy obecność takich firm, jak Krone,
Kässböhrer, Meiller Kipper. Wśród ro-
syjskich producentów uwagę zwracały

Opracowany przez KH-kipper model zabudowy 
kopalnianej W1M o unikatowym kształcie bez 
bocznego użebrowania charakteryzuje się mniejszą
wagą skrzyni, a w ślad za tym większą ładownością.
Właśnie nowa wersja skrzyni zabudowana 
na 3-osiowym podwoziu MAN TGS 40.480 
zaprezentowana została w Moskwie

Grupa GAZ pokazała na targach m.in. trzy samochody z rodziny Ural NEXT.
Zabudowy tych samochodów powstają w systemie modułowym, ułatwia to
specjalny system zamków mocujących nadwozie do podwozia, dzięki czemu

możliwe jest łatwe przygotowywanie różnych wersji. W ten sposób samo-
chód można łatwo przystosować do przewozu kontenerów 20-stopowych,

cystern lub innych urządzeń, jak np. żurawie. System ten znacznie rozszerza
funkcjonalność pojazdu w czasie jego eksploatacji

pojazdy firm Nefas, Grünwald, nie mogło
również zabraknąć firm tureckich, takich
jak Koluman czy Nursan. Bardzo okazale
na tle konkurentów wypadło stoisko pol-
skiego Wieltonu – pozycja trzeciego pro-
ducenta naczep w Europie do czegoś
zobowiązuje…

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Schmitz Cargobull przygotował na targi bogatą ofertę pojazdów skierowanych do klientów rosyj-
skich; wśród nich były wzmocnione naczepy ogólnego przeznaczenia z serii S.HD. Są one produko-

wane w nowoczesnej fabryce w Chinach i przystosowane do najcięższych warunków eksploatacyj-
nych. Nie mogło zabraknąć również naczep kurtynowych S.CS Genios z jednolitymi (niespawanymi)

podłużnicami ramy, wytrzymałych wywrotek stalowych S.KI Solid i chłodni S.KO Cool z pakietem
Executive, obejmującym m.in. agregat własnej produkcji 
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Volvo Trucks pokazało kompletną ofertę swoich
pojazdów użytkowych – ciekawie prezentował się
model FMX w układzie tridem z ciężką zabudową
kopalnianą Meiller Kipper



Kryzys jest konkurentem
dla nas wszystkich

„Samochody Specjalne”: Jaki jest klucz
do tego, aby zrobić dobry interes w Rosji,
sprzedając naczepy? 
Włodzimierz Masłowski: W Rosji istnieje
kilka czynników, które sprawiają, że sprze-
daż wygląda tu inaczej niż w krajach
Unii Europejskiej. Zacząłbym od tego, że
klient bardzo często chce mieć wszystko
kupione w jednym miejscu. Zjawisko to
występuje również w Europie Zachodniej,
ale nie ma tam tak silnej presji jak tu.
W naszym przypadku – najlepiej kupić od
razu ciągnik z naczepą, zresztą po rosyj-
sku nazywa się to avtopojezd i słowo to
ma bardzo dużą pojemność znaczeniową. 

Najlepiej gdyby jeszcze obejmowało
to jedno finansowanie – oddzielne finan-
sowanie naczep i ciągników jest tu bar-
dzo rzadkie. Dlatego dla firm wielkości
naszej głównym kanałem sprzedaży musi
być kanał dealerski – czyli sprzedajemy
naczepy razem z ciężarówką. Ta cięża -
rówka może być nowa lub uży wana, nie-
którzy z naszych dealerów handlują tylko
sprzętem używanym. 

Kolejnym ważnym aspektem są re-
lacje z dealerami – każdy dealer, który
sprzedaje ciągnik czy „głowę” – jak to
mówią Rosjanie – przede wszystkim kon-
centruje się na sprzedaży ciągników, a nie
naczep. Ta po prostu musi być w odpo-

wiednim miejscu i czasie oferowana za
odpowiednią cenę, aby dealer jeszcze
na niej zarobił. Dealer załatwia finanso-
wanie dla całości i sprzedaje klientowi
kompletny zestaw. Dlatego właśnie sys-
tem dealerski dla firmy wielkości Wiel-
tonu jest, moim zdaniem, najlepszym
sposobem dystrybucji produktów. 

Ważniejsze jest dotarcie do dealerskich
kanałów dystrybucji niż samych użyt-
kowników – czy tak?
To jest ważne, ale oczywiście trzeba
również dotrzeć do klientów. Duży czy
bardzo duży klient, gdy dochodzi do
składania zamówienia, będzie wywie-
rać zupełnie inną presję cenową. Duży
będzie chciał się pozbyć marży dealera
ukrytej w cenie pojazdu. I w takim przy-
padku należy działać za pośrednictwem
kanałów bezpośrednich. 

Mówimy o zamówieniach flotowych?
Mówimy o zamówieniach większych lub
składanych przez większe firmy. Bo prze-
cież nie zawsze ta duża firma musi zama-
wiać od razu 50 sztuk, czasem może za-
mówić tylko kilka pojazdów. Jak patrzymy
na rynek rosyjski, to widzimy, że pro-
ducenci samochodów ciężarowych mają
różnie poukładane swoje systemy sprze-

daży. W tak trudnej sytuacji rynkowej jak
obecnie każdy chciałby obsługiwać klienta
bezpośrednio, bo jest duża presja ce-
nowa i bardziej opłaca się sprzedawać
bez pośrednictwa dealerów. Producenci
biorą sprawy w swoje ręce. 
Miejmy świadomość, że w takim kryzy-
sie jak ten rosyjski każdy, kto chce kupić
sprzęt, może zrobić przysłowiowy „kon-
kurs piękności”. A tu w nich wygrywa
się ceną. Marża dealera, która w dobrych
czasach była całkiem spora, musi zejść
do realnych europejskich poziomów, ta-
kich jakie my znamy np. z Polski. 

Tu się jeszcze nie myśli tak, że pieniądze
zarabia się dopiero na serwisie?
W Rosji trzeba zarabiać na wszystkim.
Marżę dealerską na naczepie może od-
puścić dealer, który ma na celu sprzedaż
ciągnika. Kiedyś zarabiali na jednym i dru-
gim. Teraz, gdy dealer musi pójść na kom-
promis, zrezygnuje z marży na naczepie.
Naczepa ta dodatkowo może stanowić
kartę przetargową – bo na przykład ona
jest już na placu, a na inne trzeba cze-
kać. Tu się bardzo realnie liczy pieniądze.

Czy tutejszy klient jest wierny marce,
czy raczej nie ma do niej większego
przywiązania?

| BIZNES |
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Na 13. Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych COMTRANS 2015

Wielton SA zaprezentował nowe produkty przygotowane specjalnie z myślą

o rosyjskich klientach. Z Włodzimierzem Masłowskim – wiceprezesem

zarządu Wielton SA, rozmawialiśmy o tym, jak polski producent 

radzi sobie na tym trudnym rynku.
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To zależy od poziomu relacji z klien-
tami. Uważam, że jest on bardzo ważny.
Jeśli jesteś dla niego partnerem, ileś lat
pracujesz, budując wzajemne zaufanie,
to on dla 100 euro nie pójdzie do kon-
kurencji. Rosjanie są mentalnie bardzo
podobni do nas i wzajemne relacje mię-
dzy handlowcem a kupującym należą do
najważniejszych elementów w całym
procesie sprzedaży. Naczepy różnią się
oczywiście od siebie niuansami, ale ważne
jest przede wszystkim przywiązanie do
marki. Jeśli różnica w cenie jest bardzo
znacząca, bo na przykład któraś z firm
robi wyprzedaże o parę tysięcy euro ta-
niej, to nie jest to już kwestia relacji, ale
kwestia ceny, czyli mamy do czynienia
z twardym argumentem ekonomicznym. 

Kto, a może co, jest największym kon-
kurentem Wieltonu na tutejszym rynku?
Kryzys jest konkurentem dla nas wszyst-
kich. Jeśli producenci samochodów cię -
żarowych raportują spadki sprzedaży
o 50–60%, to w naczepach jest jeszcze
więcej, bo naturalnie można wydłużyć
ich okres eksploatacji i nic wielkiego się
nie stanie. Spadek sprzedaży naczep o 75%
uderza w nas wszystkich. Producenci,
działający na wielu rynkach, mogą sobie

pozwolić na wyprzedaż stoku, ale dalej
produkować nie będą, bo sprzedawaliby
poniżej kosztu produkcji. To jest ekono-
micznym nonsensem. Są także produ-
cenci działający na bardzo ograniczonym
obszarze i dla nich kryzys oznacza walkę
o utrzymanie płynności finansowej. 
Wracając do pytania – firmy zachodnie
zachowują się fair: to, co miały, muszą
sprzedać, bo to jest typowe zachowanie
w czasie kryzysu, wwozić nowych po-
jazdów ze stratą nie będą. Są to na tyle
znane marki, że jeśli rynek wróci, to po-
nownie będą sprzedawać swoje naczepy
z zyskiem. Są jednak firmy – określmy
je jako miejscowe – które operują prak-
tycznie tylko na rynku rosyjskim. Muszą
robić wszystko, aby utrzymać sprzedaż,
one walczą o przetrwanie, uciekając się do
różnych metod, często działając bardzo
agresywnie, jeśli chodzi o politykę ce-
nową. A klienci to wykorzystują. 

Czy polityka rządu mówiąca o wsparciu
dla lokalnych producentów w jakiś spo-
sób Wam szkodzi?
Polityka państwa rosyjskiego pomogłaby
nam, gdyby była określona na jakiś dłuższy
okres. A jest zagadką, perspektywy mogą
się zmienić. Prowadzimy w Rosji za-

awansowany montaż: przywozimy tu
oddzielnie ramy i zabudowy, następnie
montujemy zestaw i nadajemy rosyjski
numer VIN. Nasi dealerzy uczestniczą
w przetargach państwowych, lecz jeśli
pojawia się w nich wymóg jakiegoś do-
datkowego certyfikatu, to najprawdo-
podobniej dealerzy muszą zrezygnować,
choć Rosja jest krajem, w którym wiele
rzeczy dzieje się tak trochę nieoficjalnie. 
Rynki wschodnie są dla nas bardzo ważne
– kiedy będziemy wiedzieć, że pojawiają
się realne perspektywy, wrócimy ze
zdwojoną mocą. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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Włodzimierz Masłowski, 
wiceprezes zarządu Wielton SA, 

w strukturach spółki jest odpowiedzialny
za rynki wschodnie i kluczowych 

polskich klientów

„Spadek sprzedaży naczep o 75% 

uderza w nas wszystkich. Producenci,

działający na wielu rynkach, mogą 

sobie pozwolić na wyprzedaż stoku, 

ale dalej produkować nie będą, bo 

sprzedawaliby poniżej kosztu produkcji.

To jest ekonomicznym nonsensem”.



BPW PSP – sposób
na nieprzewidziane koszty

irmy transportowe mają do dyspozycji sze-
roki wachlarz usług finansowych w postaci
leasingu, wynajmu długoterminowego czy

kontraktów serwisowych. Chętnie z nich korzys-
tają z uwagi na precyzyjne planowanie kosztów
w określonym czasie eksploatacji taboru. Finan-
sowanie środków transportu w postaci leasingu
jest korzystne, gdyż nie wymaga jednorazowego
zainwestowania dużych środków. Zakładając
określony czas eksploatacji ciężarówek, trans-
portowcy coraz częściej nabywają pojazdy razem
z kontraktami serwisowymi, dzięki którym koszty
eksploatacji są stałe, ustalone z góry.

Kontrakt „szyty na miarę”
Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom ryn-
kowym, BPW wprowadziło do oferty usługę Part-
ner Service Package (PSP), czyli kontrakt serwi-
sowy na naczepy. Przystępując do kontraktu BPW
PSP, przewoźnik otrzymuje pewność, że przez
określony w umowie okres użytkowania naczepa
będzie serwisowana przy użyciu oryginalnych
części zamiennych przez wykwalifikowaną kadrę
autoryzowanych serwisów BPW. Kontrakt BPW
PSP jest bardzo elastyczny, a jego zawarcie jest
możliwe niezależnie od producenta naczepy, dla
wielu typów zabudów (plandekowych, chłodni
czy wywrotek). Umowa kontraktu BPW PSP jest
„szyta na miarę” zgodnie z indywidualnymi pre-
ferencjami przewoźnika, począwszy od ustalenia
okresu trwania umowy (nawet do 8 lat), przez za-
kres usług objętych kontraktem (np. okresowe ba-
dania techniczne czy pomoc przy awarii opony
na drodze), po połączenie z innymi usługami, jak
np. telematyka. Kontrakty serwisowe BPW PSP
umożliwiają przejrzyste planowanie miesięcznych

kosztów eksploatacji naczepy z zagwarantowaną
stałością ceny w całym okresie trwania umowy.
W efekcie firmy transportowe zyskują spokój i kom-
fort pracy bez ryzyka kumulacji kosztów obsługi,
a także unikają ryzyka nieprzewidzianych kosz-
tów związanych z awariami na drogach. 
Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów,
licząca w Polsce 80 punktów, a np. w Niemczech
– 260, zadba o należyty stan techniczny, rozliczając
się z BPW, nie obciążając tym samym firm trans-
portowych innymi kosztami poza z góry ustaloną
składką miesięczną. 
W połączeniu z pakietami serwisowymi BPW PSP
możliwe jest korzystanie z funkcji dostępnych
w telematycznych systemach zarządzania flotą na
preferencyjnych warunkach. Stosując w naczepach
układy telematyczne, dyspozytor na bieżąco infor-
mowany jest o pozycji naczepy oraz o parametrach
związanych z transportem towaru, takich jak pręd-
kość pojazdu, obciążenie osi, pojawienie się kodu
błędu w pamięci sterownika układu EBS, a także
opcjonalnie – o temperaturze ładunku, ciśnieniu
w ogumieniu bądź zużyciu klocków hamulcowych. 

Łukasz Łatkowski
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Kontrakty serwisowe dla naczep to przejrzyste

długoterminowe koszty eksploatacji. Wychodząc naprzeciw

aktualnym trendom rynkowym, BPW wprowadziło

do oferty usługę Partner Service Package, 

czyli kontrakt serwisowy na naczepy.

BPW PSP to elastyczne kontrakty serwisowe
dla naczep, zawierane niezależnie od produ-
centa naczepy, pozwalające na przejrzyste pla-
nowanie kosztów obsługi przez cały okres eks-
ploatacji. Obowiązują na terenie całej Europy

Osie BPW ECO Plus z zawieszeniem pneuma-
tycznym ECO Air COMPACT cieszą się uzna-
niem w oczach klientów, czego potwierdze-
niem jest przyznana dziewiąty raz z rzędu
nagroda Best Brand w kategorii osie
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Osie BPW ECO Plus
Kontrakty serwisowe BPW PSP przeznaczone są
dla pojazdów nowych wyposażonych w osie BPW.
Seria osi BPW ECO Plus, obecna na rynku od po-
nad 15 lat, poddana została modyfikacji. Zmianom
poddano piasty, które zostały wzbogacone o otwory
wentylacyjne poprawiające chłodzenie zarówno
hamulców, jak i piast. Udoskonalono również
uszczelnienia zespołu łożysk. Piasty ECO Plus wy-
posażone w znormalizowane łożyska stożkowe cha-
rakteryzują się wyjątkową trwałością i są korzystne
cenowo. Nie bez znaczenia pozostaje fakt wyjątkowo
łatwej i szybkiej obsługi osi BPW z zaciskami ha-

mulcowymi BPW ECO Disc, które są zaprojekto-
wane w sposób pozwalający na wymianę tarcz
hamulcowych bez konieczności demontażu zacisku.
Dzięki temu skraca się czas potrzebny na wymianę,
a w związku z tym niższe są koszty obsługi.
Potwierdzeniem najwyższej jakości produktów
BPW jest przyznanie firmie BPW Bergische Ach-
sen KG prestiżowej nagrody Best Brand 2015
w kategorii osie, przyznawanej przez czytelników
niemieckich magazynów branżowych „Fernfahrer”
i „lastauto omnibus”. Dziewiąta z rzędu nagroda
przyznana BPW w tej kategorii jest potwierdze-
niem zaufania, jakim klienci branży transporto-
wej darzą produkty niemieckiej firmy.

Ilustracje: © BPW
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Piasty ECO Plus 3 generacji mają charaktery-
styczne otwory wentylacyjne, poprawiające
chłodzenie hamulców i łożysk i wpływające
także korzystnie na masę piasty

Osie BPW z zaciskami BPW ECO Disc 
zaprojektowano w sposób umożliwiający
wymianę tarczy hamulcowej bez koniecz-
ności demontażu zacisku. Obsługa jest
szybka i ekonomiczna



Olej uniwersalny? 

„Samochody Specjalne”: Jakie trendy
widoczne są w dziedzinie rozwoju i opra-
cowywania nowych olejów silnikowych
do samochodów ciężarowych?
Michał Izdebski, Technical and Training
Specialist, Castrol: Producenci silników
dużą wagę przywiązują do ilości zużywa-
nego paliwa przez nowoczesne silniki,
którego koszt stanowi często ponad
połowę wszystkich kosztów firm trans-
portowych. Dlatego ważne jest, aby te
koszty zmniejszać. Projektując coraz
oszczędniejsze silniki, producenci zale-
cają często stosowanie olejów o niższych
lepkościach. W nowoczesnych silnikach
samochodów ciężarowych normą są oleje

Renata Pawliszko
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W jakim kierunku rozwijane są oleje silnikowe do samochodów

ciężarowych? Czy stworzenie jednego uniwersalnego środka smarnego jest

możliwe? Jakie są potrzeby klientów w tym zakresie? O odpowiedzi m.in.

na te pytania poprosiliśmy kilku ekspertów.

Marzenie nierealne

Michał Izdebski, 
Technical and Training 

Specialist, Castrol

w lepkościach 5W-30, do niedawna za-
rezerwowanych tylko dla samochodów
osobowych. Drugą ważną kwestią są
normy emisji substancji szkodliwych.
Wprowadzona w 2014 r. norma Euro VI
narzuca duże restrykcje dla silników.
Odbija się to także na olejach, którymi te
silniki są smarowane. Aby wydłużyć okres
prawidłowego funkcjonowania układów
oczyszczania spalin, do silników Euro VI,
jak i części silników Euro V, należy ofe-
rować oleje niskopopiołowe, tzw. Low
SAPS. Stosowanie tylko tego typu olejów
może wydłużyć czas poprawnej i bezawa-
ryjnej pracy najnowszej generacji silni-
ków i ich układów oczyszczania spalin.

© ORLEN
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Katarzyna Starzec, specjalista ds. rozwoju
produktów, ORLEN Oil: Rynek olejów do
silników wysokoprężnych w Europie ewo-
 luował w ciągu ostatnich dwudziestu
pięciu lat na trzech poziomach: wydłu -
żone okresy między wymianami oleju,
niższe klasy lepkości i lepsze parametry
jakościowe.
W kontekście olejów do ciężarówek pol-
ski rynek olejów HDDO (Heavy Duty
Diesel Oil) wydaje się doganiać rynki
w Niemczech i Austrii, przynajmniej pod
względem klas lepkości. Podczas gdy
wiele firm zajmujących się sprzedażą
oleju w Europie Zachodniej oferuje obec-
nie produkty o poziomach jakości ACEA

E6 i ACEA E9 (spełniające także specyfi-
kacje API CJ-4, Mercedes-Benz MB 228.51,
Volvo VDS-4 i Cummins CES 20081),
główne produkty na rynku polskim są
zgodne z wymaganiami ACEA E5/E7 i API
CI-4. W ostatnim jednak czasie wpro-
wadzono już specyfikacje ACEA E6 i E9,
aby spełnić wymagania dotyczące silni-
ków Euro VI. Kolejna wersja olejów HDDO
według API, czyli PC-11 (klasy API CK
i CK-FE) pojawi się dopiero w 2016 r.
Klasa jakościowa PC-11 będzie charak-
teryzowała oleje o większej odporności
na utlenianie, obciążenia termiczno-
mechaniczne, a także stosowanie paliw
alternatywnych takich jak biodiesel. Jeśli
chodzi o klasyfikację europejską, to wy-
danie najnowszej wersji ACEA 2014
przewidywane jest na połowę roku 2015.
Wszystkie nowe kategorie jakościowe
są zdominowane przez główny trend,
jakim jest ekonomika paliwowa, co jed-
nocześnie jest powiązane z olejami sil-
nikowymi o niskich klasach lepkości.

Cezary Wyszecki, ekspert techniczny
Shell Polska: We współczesnych tren-
dach rozwoju olejów silnikowych do sa-
mochodów ciężarowych jak w lustrze
odbijają się tendencje obserwowane
wcześniej w olejach do samochodów
osobowych. W Europie są to zwłaszcza:
oleje niskopopiołowe, oleje na długie prze-
biegi, oleje syntetyczne i oleje o coraz
niższych lepkościach. Ostatnio na rynku
pojawił się olej o lepkości 0W-20, która

„We współczesnych trendach roz-

woju olejów silnikowych do samo-

chodów ciężarowych jak w lustrze

odbijają się tendencje obserwo-

wane wcześniej w olejach do 

samochodów osobowych”. 

Piotr Niemiec, koordynator ds. rozwoju
portfolio w LOTOS Oil: Od kilku lat ba-
dania rozwojowe uwzględniają ocenę
kompatybilności olejów z biopaliwami
oraz wpływ oleju na obniżenie energo -
chłonności pojazdu. Widocznym efektem
zmian jest wzrost w tym segmencie po-
pularności olejów o lepkości SAE 5W-30.
W dłuższej perspektywie należy się spo-
dziewać wprowadzenia na rynek olejów
o jeszcze niższej klasie lepkości. 

Przemysław Szczepaniak, doradca ds.
olejów samochodowych, ExxonMobil
Poland: Dwa najważniejsze trendy w roz-
woju olejów silnikowych do pojazdów
ciężarowych to ograniczanie zużycia pa-
liwa i spełnianie wymagań normatyw-
nych w zakresie niskiej emisji składników
toksycznych przez jednostki napędowe.
Niższą emisję spalin można osiągać róż -
nymi sposobami. Na przykład, montując
filtry zatrzymujące szkodliwe produkty
spalania lub ograniczając „apetyt” po-
jazdu na paliwo. Oba przypadki mają
swoje odzwierciedlenie w pracach nad
nowoczesnymi olejami silnikowymi do
pojazdów ciężarowych. Olej silnikowy
musi bardzo dobrze współpracować z sys-
temami oczyszczania spalin i nie zakłócać
ich pracy, ani nie wpływać negatywnie
na ich trwałość. Poza tym możliwość sto-
sowania olejów silnikowych o obniżonej
lepkości przekłada się na mniejsze zu -
życie paliwa, czyli ograniczenie kosztów
operacyjnych w firmie transportowej. 

©
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Piotr Niemiec, 

koordynator ds. rozwoju 
portfolio w LOTOS Oil
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do tej pory była zalecana do silników
benzynowych w samochodach osobo-
wych i to tylko kilku marek. To co sty-
muluje producentów środków smarnych
do prac nad ciągłym udoskonalaniem
olejów, to rosnące wymagania dotyczące
ograniczenia emisji szkodliwych gazów
oraz chęć wyprzedzenia konkurencji w de-
klarowanym poziomie obniżenia zużycia
paliwa. Oczywiście zastosowanie tego
typu oleju w silniku, który technicznie
nie jest do tego przystosowany, jest ry-
zykowne, dlatego zawsze należy od-
woływać się do zaleceń producenta po-
jazdu lub silnika.

Czy producenci olejów pracują nad stwo-
rzeniem jednego, powiedzmy uniwer-
salnego, nadającego się do wszystkich
silników oleju, czy dywersyfikacja pro-
duktu jest niezbędna, gdyż poszukuje się
idealnych środków smarnych ze względu
na jakąś cechę, np. trwałość, odporność
na zużycie? 
Michał Izdebski: Dywersyfikacja pro-
duktów jest niezbędna, ponieważ nie
każdy klient oczekuje tego samego od
swojego samochodu. Inaczej np. pro-
jektuje się oleje do samochodów wyko-
rzystywanych w transporcie dalekobież -
nym, ponieważ takie pojazdy poruszają
się w dość mocno ujednoliconych wa-
runkach pracy (przez większość czasu
pracy silnik utrzymuje stałą prędkość
obrotową, jest mało procesów rozru-
chów i zatrzymywania silnika), a ina-
czej powinien być przygotowany olej do
pracy w silnikach pojazdów użytkowa-
nych np. na placach budowy, gdzie za-
kres pracy jednostki napędowej jest bar-
dzo szeroki i tak samo dużo jest procesów
rozruchu i uruchamiania silnika. Kolejną
sprawą jest posiadany przez klienta park
maszynowy. Są firmy, w których flota sa-
mochodowa składa się z pojazdów nie
starszych niż 6 lat – do tych silników po-
trzeba nowoczesnych olejów, jak również
jest bardzo dużo firm, w których park
maszynowy to pojazdy ponad 12-letnie.
To tylko kilka najprostszych przykładów,
które pokazują jednak wyraźnie, jak sze-
roka powinna być oferta produktowa ole-
jów do silników samochodów ciężarowych.

Piotr Niemiec: W segmencie olejów do
samochodów ciężarowych kluczowy po-
dział jakościowy wynika z jakości oleju
napędowego dostępnego w danym regio-
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nie. Tam, gdzie jakość paliwa ze względu
na obecność siarki jest zbliżona do stan-
dardu europejskiego, wymagane są oleje
innej jakości niż te przeznaczone do sil-
ników zasilanych paliwem o jakości innej
niż europejska. Inaczej niż w segmencie
samochodów osobowych oleje do samo-
chodów ciężarowych mają bardziej uni-
wersalny charakter i praktycznie więk-
szość dostępnego na rynku asortymentu
spełnia zawsze jednocześnie wymagania
takich producentów, jak MAN, Volvo,
Daimler i Renault. 

Przemysław Szczepaniak: Opracowanie
oleju uniwersalnego do wszystkich typów
pojazdów ciężarowych ułatwiłoby życie
niejednemu właścicielowi firmy trans-
portowej o taborze mieszanym. Niestety
z kilku względów jest to niemożliwe. Na
przeszkodzie stoją różnice w budowie
silników, materiały użyte do ich pro-
dukcji oraz obciążenia silnika wynikające
ze sposobu i miejsca eksploatacji. Roz-
wiązaniem dla niezadowolonych koniecz-
nością stosowania wielu produktów smar-
nych może być kontakt z doświadczonym
przedstawicielem producenta olejów.
Renomowani producenci olejów silni-
kowych oferują produkty mające wiele
aprobat i dopuszczeń. Stosując takie
oleje, firmy transportowe mogą ograni-
czyć różnorodność zamawianych środ-
ków smarnych. 

Katarzyna Starzec: Specyfikacje dla ole-
jów silnikowych są wynikiem nieprze-
rwanej współpracy i uzgodnień między
oryginalnymi wytwórcami sprzętu (OEM),
producentami dodatków, olejów bazo-
wych, a także producentów gotowych
olejów silnikowych. W całym tym pro-
cesie opracowywania i rozwoju nowych
produktów najważniejsze jest minimali-
zowanie ewentualnych problemów w trak-
cie jazdy, z którymi spotykają się kierowcy
i operatorzy flot. Każdy z europejskich
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Przemysław Szczepaniak, 

doradca ds. olejów samochodowych,
ExxonMobil Poland

„Opracowanie oleju uniwer-

salnego do wszystkich typów

pojazdów ciężarowych ułat-

wiłoby życie niejednemu

właścicielowi firmy transpor-

towej o taborze mieszanym.

Niestety z kilku względów

jest to niemożliwe”.
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producentów OEM kieruje się własnym
poglądem na temat wymaganych para-
metrów pracy silników w produkowa-
nych przez nich samochodach. W związku
z coraz bardziej restrykcyjnymi przepi-
sami dotyczącymi ochrony środowiska
oryginalni wytwórcy sprzętu muszą być
również w stanie szybko modyfikować
modele (silniki i układ przeniesienia
napędu), by dostosować swoje pojazdy
i urządzenia do tych regulacji. OEM, by
spełniać przepisy w zakresie emisji i eko-
nomiki paliwowej, oczekują współpracy
ze strony dostawców paliw i olejów sma-
rowych. Zatem dywersyfikacja produktu
jest nieunikniona, a presja dotycząca ja-
kości olejów silnikowych będzie w naj-
bliższej przyszłości stale rosła.

Cezary Wyszecki: Uniwersalny olej to
marzenie każdego właściciela nieauto-
ryzowanego serwisu i firmy przewozo-
wej. Jednak oczekują oni przy tym naj-
niższej ceny za taki produkt, a to nie
jest możliwe, ponieważ wykorzystanie
najbardziej zaawansowanych technolo-
gicznie środków smarnych determinuje
wyższe koszty produkcji. Kolejna kwes-

tia, która ogranicza możliwość stworze-
nia uniwersalnego oleju, to stały postęp
w technologii produkcji silników, two-
rzenie nowych wymagań i norm oraz
brak porozumienia między producen-
tami silników. Wszystko to wpływa na
dywersyfikację produktów na rynku.

Jeśli stawiamy na dywersyfikację pro-
duktów, to czy jakaś szczególna, jedna
cecha, właściwość wysuwa się na pierw-
szy plan? Jeśli tak, to jaka?
Michał Izdebski: Najważniejszą cechą
olejów silnikowych jest gwarantowana
przez nie ochrona elementów silnika.
Tylko produkty najwyższej jakości i naj-
bardziej zaawansowane technicznie mogą
tego typu ochronę w każdych warun-
kach pracy silnika zapewnić. 

Przemysław Szczepaniak: Dywersyfika-
cja produktów smarnych wynika bez-
pośrednio z różnorodności silników i ich
konstrukcji. Właściwości olejów silniko-
wych ustala się podczas zaawansowa-
nych testów laboratoryjnych i tereno-
wych. Normy jakościowe API i ACEA to
nie wszystko, bo wielu producentów po-

jazdów przyznaje produktom smarnym
własne aprobaty. Wybierając olej do sil-
nika ciężarówki, powinniśmy kierować
się przede wszystkim dwoma zasadami:
kupujemy produkt spełniający wyma-
gania producenta pojazdu i wybieramy
olej wyłącznie od renomowanych pro-
ducentów środków smarnych, których
marka znana jest z niezawodności nawet
w ekstremalnie trudnych warunkach
eksploatacyjnych.
Dywersyfikacja środków smarnych pod
względem rodzaju bazy olejowej nie jest
optymalnym rozwiązaniem. Jeżeli ist-
nieje taka możliwość, warto przejść na
produkty wyłącznie syntetyczne. Owszem,
są droższe w zakupie, ale jednocześnie
bezkonkurencyjne wobec produktów mi-
neralnych i semisyntetycznych pod wzglę-
dem skuteczności ochrony silnika, od-
porności na utlenianie oraz możliwości
ograniczenia zużycia paliwa. 

Katarzyna Starzec: Znaczący wpływ na
sektor motoryzacji mają aspekty ekolo-
giczne. Bardzo ważnym zagadnieniem,
które dotyczy tego sektora, jest zanie-
czyszczanie powietrza. 

reklama
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Stosowanie systemu opłat od właścicieli
pojazdów, które nie spełniają określo-
nych norm emisji spalin spowodowało
przyspieszenie odnowy gamy pojazdów
u producentów samochodów. W związku
z tym na rynku pojawiło się wiele pojaz-
dów, których silniki wyposażone są w sys-
temy pozwalające na obniżenie emisji to-
ksycznych składników spalin, takie jak:

Piotr Niemiec: Jeśli jako klienta rozpat-
rywać producenta silnika, oleje speł niają
wciąż te same funkcje podstawowe. Na-
tomiast relatywnie nowymi funkcjami
są kompatybilność z biopaliwami i kom-
patybilność z układami oczyszczania spa-
lin. Bezpośrednia współpraca z klien-
tem końcowym firmy olejowej w tym
kontekście sprowadza się do właściwego
doboru oleju ze względu na specyficzne
warunki eksploatacji danej maszyny lub
pojazdu, takie jak ekstremalnie niskie lub
wysokie temperatury otoczenia. 

Przemysław Szczepaniak: Właściciel
firmy transportowej inwestujący olbrzy-
mie pieniądze w zakup pojazdów po-
trzebuje przede wszystkim zaufania do
produktów – niezależnie czy są nimi
opony, systemy telematyczne, czy oleje
silnikowe. Wybór środków smarnych
określają zalecenia producenta pojazdu,
a nowe oleje i smary powstają w odpo-
wiedzi przede wszystkim na potrzeby
producentów sprzętu OEM, którzy kon-
struują pojazdy zgodnie ze zmieniającymi
się uwarunkowaniami rynku. Dwa oleje
o tej samej lepkości i podobnej liczbie
aprobat mogą bardzo różnić się sku-
tecznością ochrony silnika. Dlatego jeżeli
mówimy o zaufaniu do produktów i od-
powiedzialności, warto dbać o swoje sa-
mochody – to przecież duża inwestycja
– i nie oszczędzać na jakości oleju silni-
kowego. Mam nadzieję, że zakup wyso-
kiej jakości olejów silnikowych będzie
coraz częściej traktowany jako dobra in-
westycja i szansa na długoterminowe
oszczędności.

Katarzyna Starzec: Obecnie dostępne
oleje do silników wysokoprężnych muszą
efektywnie funkcjonować przez dłuższy
okres i w bardziej wymagajacych warun-
kach pracy niż kiedykolwiek przedtem.
Silniki stały się bardziej kompleksowe,
z większą różnorodnością materiałów
i większą liczbą części skonstruowanych
tak, aby odpowiadać zmniejszonym tole-
rancjom. Od silników wymaga się również,
aby działały dłużej w związku z wydłu -
żonymi okresami międzyprzeglądowymi,
co z kolei wpływa na to, że oleje muszą
dłużej utrzymywać silnik w czystości
i sprawności. 

Cezary Wyszecki: Jeśli klientem jest pro-
ducent silnika lub pojazdu, to on wy-
znacza normy, jakie muszą spełnić pro-

Katarzyna Starzec, 

specjalista ds. rozwoju 
produktów, ORLEN Oil

EGR, DPF czy SCR. Systemy te są bar-
dzo czułe na niektóre składniki wcho -
dzące w skład środków smarowych, dla-
tego do silników spełniających normy
Euro VI należy stosować tylko odpowied-
nio do tego przeznaczone oleje silnikowe,
które są kompatybilne z wymienionymi
urządzeniami obróbki spalin. Oleje te
charakteryzują się przede wszystkim ob-
niżoną zawartością fosforu, siarki oraz
popiołu siarczanowego (tzw. low SAPS).

Cezary Wyszecki: Dywersyfikacja olejów
jest konsekwencją wymagań producen-
tów pojazdów. Jeśli producent auta ogra-
nicza się do normy ACEA, to olej może
być unifikowany, jednak takich firm jest
niewiele. Nawet te, które przywołują stan-
dard ACEA lub API, mają często swoją
markę oleju, którą promują we własnych
sieciach serwisowych, co utrudnia uni-
fikację i jeszcze bardziej komplikuje kry-
teria wyboru środka smarnego, zwłasz-
cza w okresie gwarancyjnym. 

Nowe produkty powstają w odpowiedzi
na potrzeby klienta – jakie potrzeby
muszą być zaspokojone przez współ -
czesne oleje silnikowe do dużych silni-
ków Diesla?

Summary

There are several directions of de-
velopment of engine oils. Highlights
include: reducing fuel consumption
and emission of harmful substances,
compatibility of oils with biofuels, the
growing popularity of oil with lower
viscosity. Experts also believe that
the diversification of oil products is
essential. There are many issues that
make the process impossible though:
the differences in engine construc-
tion, materials used in their pro-
duction and engine loads. 
The creation of a universal oil is also
prevented by a steady progress in en-
gine technology, new requirements
and standards, and – last but not least
– the lack of agreement between en-
gine manufacturers.

ducenci oleju. Kolejny typ klienta to in-
stytucje europejskie lub krajowe. W tym
przypadku rozwój produktów wyzna-
czają regulacje wynikające z przepisów
o ograniczeniu emisji. Natomiast klient
– użytkownik może wybrać olej z oferty
różnych producentów, dobierając olej
do swojego stylu jazdy, rodzaju pojazdu
lub kierując się po prostu ceną.

© Zdjęcia: Producenci

Cezary Wyszecki, 
ekspert techniczny Shell Polska

.eu



Bezpiecznie z Platinum 
Ultor Driving School

| PROMOCJA |

irma ORLEN Oil we współpracy ze Szkołą
Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks przygoto-
wała program Platinum Ultor Driving School,

który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na
drogach oraz budowanie świadomości oszczędnego
użytkowania pojazdu. Ruszyła właśnie kolejna seria
szkoleń, które odbywają się w Młochowie, w sie-
dzibie Volvo Group Trucks Sales Poland.
„Program Platinum Ultor Driving School skierowany
jest do właścicieli firm transportowych, którzy
chcą zwiększyć świadomość bezpieczeństwa
swoich kierowców, podnieść ich zawodowe kom-
petencje oraz obniżyć zużycie paliwa. Udział w szko-
leniu jest premią za dokonywanie zakupu pro-
duktów z linii olejów Platinum Ultor” – powiedział
Paweł Wiktor, kierownik produktu odpowiedzialny
za segment olejów do samochodów ciężarowych
w ORLEN Oil.

Wiedza i praktyka
Program szkolenia obejmuje teorię i ćwiczenia
praktyczne z jazdy bezpiecznej i ekonomicznej.
Uczestnicy szkolenia w części teoretycznej pogłę -
biają wiedzę o technice jazdy, aspektach bezpie-
czeństwa i ekonomiki paliwowej, a także rozwiąza-
niach zastosowanych w samochodach ciężarowych
Volvo, przyczyniających się do zwiększenia bez-
pieczeństwa i oszczędności paliwa. Jazdy natomiast
odbywają się zestawem ważącym 39 t i skła -
dającym się z ciągnika siodłowego Volvo FH 500
oraz załadowanej naczepy. Każdy kierowca po-
konuje wyznaczony odcinek drogi o długości 36 km

w zadanym limicie czasu. Przejazdy te podlegają
ocenie – najlepszy wynik zużycia paliwa z trzech
dni szkoleń w danym miesiącu kwalifikuje uczest-
nika do turnieju głównego w grudniu br. 
„Wyniki przejazdów w czasie pierwszych trzech
szkoleń potwierdzają wysoki poziom umiejętności
uczestników. Jazda odbywa się po wymagającym
fragmencie drogi krajowej nr 8, w typowym dla
tego odcinka gęstym ruchu drogowym, na trasie
są trzy skrzyżowania ze światłami. Wyniki zużycia
paliwa na poziomie 22,4 l/100 km wskazują na
idealne połączenie doskonałego kierowcy z oszczęd-
nym samochodem ciężarowym Volvo, zwłaszcza

że uczestnicy szkolenia na co dzień często pro-
wadzą pojazdy innych marek” – podsumował Ma-
riusz Kowalski, team leader ds. rozwiązań bizne-
sowych Volvo Group Trucks Poland. 
Do końca tego roku odbędzie się jeszcze 9 szko-
leń, w każdym bierze udział jednocześnie 6 kie-
rowców. Uczestnik, który osiągnie najniższe całko-
wite zużycie paliwa podczas szkolenia w danym
miesiącu, wyjedzie na turniej główny, zaplanowany
na grudzień br. Nagrodą w finale jest zwiedzanie
fabryki Volvo Trucks w Szwecji.

Zdjęcie: © ORLEN Oil

Justyna Janawa

Bezpieczne prowadzenie pojazdu w połączeniu ze świadomym użytkowaniem

przekłada się na ekonomikę jazdy i pozwala obniżać zużycie paliwa nawet do 10%.

We flocie składającej się z 60 samochodów ciężarowych każdy zaoszczędzony litr 

na 100 km to rocznie oszczędność rzędu 70 000 euro.

Udział w szkoleniu jest premią za dokonywanie zakupu produktów z linii olejów Platinum Ultor
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Nowoczesne oleje
– przegląd

naczny rozwój konstrukcji silni-
ków do samochodów ciężarowych
spowodowany różnymi czynni-

kami – m.in. rosnącymi wymaganiami
dotyczącymi ochrony środowiska, obni -
żaniem zużycia paliwa, wydłużaniem
okresów pomiędzy przeglądami – wy-
musza na właścicielach flot stosowanie
paliw i olejów smarowych o coraz lep-
szych parametrach jakościowych. 

Olej, który ma zapewnić skuteczne
smarowanie silnika i jego bezawaryjną
pracę, musi być przede wszystkim dobrze
dobrany do rodzaju silnika i warunków
jego eksploatacji. 

„Główną wskazówkę w doborze oleju
silnikowego powinny stanowić zalecenia
producenta, czyli klasa lepkości według
SAE, klasa jakości API i/lub ACEA, inne
normy czy aprobaty producenta. Odpo-
wiednio dobrane oleje gwarantują sku-
teczną ochronę poszczególnych elemen-
tów silnika i przekładni, zapewniając
trwały film smarowy w każdych warun-
kach eksploatacji. Stosowanie tanich,
kiepskiej jakości olejów o lepkości nie-
odpowiedniej do danego pojazdu może
przyczynić się do nieprawidłowej pracy
silnika, trudności w jego uruchomieniu
w warunkach niskich temperatur, zwięk-

szonego spalania, a nawet do jego awarii.
Może również niekorzystnie wpływać
na urządzenia obróbki spalin” – mówi
Katarzyna Starzec, specjalista ds. roz-
woju produktów w ORLEN Oil.

Silniki poprzednich generacji
Nowoczesne oleje do silników Euro V

oraz Euro VI (takie właśnie prezentujemy
w naszym krótkim przeglądzie) zapew-
niają smarowanie silników w pojazdach,
których jeszcze stosunkowo niewiele
jest na naszym rynku. A co z pojazdami
spełniającymi normy Euro II, Euro III

Renata Pawliszko

| TECHNIKA |

Nowoczesne, zaawansowane technologicznie, silniki samochodowe wymagają

stosowania równie zaawansowanych olejów silnikowych. Żeby owa „współpraca”

przynosiła pożądane efekty, np. w postaci mniejszego zużycia paliwa, silnik i olej

muszą być do siebie idealnie dopasowane.

„Olej, który ma zapewnić sku-

teczne smarowanie silnika i jego

bezawaryjną pracę, musi być

przede wszystkim dobrze dobrany

do rodzaju silnika i warunków

jego eksploatacji”.
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i Euro IV? Co w ich przypadku decyduje
o wyborze oleju? „Do silników starszej
konstrukcji, mocno wyeksploatowanych,
nie zaleca się stosowania olejów wyso-
kiej jakości, ponieważ ze względu na
dużą zawartość środków myjąco-dys-
pergujących mogą prowadzić do wypłu -
kania osadów, niekorzystnie wpływają na
uszczelnienia, co w konsekwencji przy-
czynia się do wycieków z silnika” – radzi
Katarzyna Starzec. 

W większości jednak przypadków
oleje najnowszych generacji nadają się
do zastosowania w starszych pojazdach.
„Oleje projektowane do pracy w silnikach
Euro VI są kompatybilne z poprzednimi
generacjami silników. Jednak mając na
uwadze zarówno mniej wymagających
klientów, jak i prostsze w rozwiązaniach
silniki, oleje do starszych samochodów
są także stale rozwijane i produkowane”
– informuje Michał Izdebski, Technical
and Training Specialist w firmie Castrol.

Kwestię tę uzupełnia Cezary Wy-
szecki, ekspert techniczny Shell Polska,
który dodaje: „Oleje do silników Euro VI,
zwłaszcza te w tradycyjnych lepkościach
10W-40, 5W-40, 15W-40, mogą być sto-
sowane w silnikach, które spełniają normę
emisji Euro V, Euro IV i Euro III. Oczywi -
ście warunkiem koniecznym jest obser-
wowanie, czy zużycie oleju nie jest na
zbyt wysokim poziomie, w innym przy-
padku należy przejść na produkty tańsze,
co nie znaczy, że cena jest tu jedynym
wyznacznikiem. Nadal w mocy pozostaje
norma, jaka była wymagana dla tego sil-
nika. Tymczasem klasa jakości jest gwa-
rancją trwałości nie tylko silnika, ale także
osprzętu, np. zaworów EGR, czujników,
katalizatorów, a w konsekwencji jakości
spalania paliwa. Należy pamiętać, że dla
użytkownika większe znaczenie mają
koszty eksploatacji, nie cena oleju”. 

BP
Vanellus Max ECO 5W-30 to synte-

tyczny, niskopopiołowy olej silnikowy
przeznaczony do silników wysokopręż -
nych wyposażonych w nowoczesne układy
katalityczne, spełniające normy Euro IV,
Euro V i Euro VI. Szczególnie zalecany
jest do używania w silnikach o wydłu -
żonych przebiegach w pojazdach takich
producentów jak Mercedes-Benz, Volvo
i MAN. Dzięki technologii CleanGuard
olej pozwala zredukować osady w silniku
do 30% lepiej niż oleje konkurencyjne. 

Z kolei półsyntetyczny Vanellus Max
ECO 15W-40 to niskopopiołowy olej sil-
nikowy, przeznaczony do samochodów
ciężarowych i autobusów spełniających
normy emisji spalin Euro V i Euro VI. Jest
szczególnie polecany do silników Volvo
wymagających oleju o jakości Volvo
VDS-4, ale również do silników innych,
europejskich producentów, np. MAN. 

Castrol
Nowy Castrol Vecton Fuel Saver

5W-30 E6/E9 jest całkowicie syntetycz-
nym olejem Low SAPS z unikatową tech-
nologią System5, która w najnowocześ-
niejszych silnikach Diesla, także tych
z filtrem DPF i spełniających normę
Euro VI, pozwala nawet do 40% prze-
kroczyć wymagania norm jakościowych.
Testy wykazały, że właściciele flot dzięki
zastosowaniu tego produktu mogą zaosz-
czędzić nawet do 1% paliwa w ciężarówce
z silnikiem Euro V. Castrol Vecton Fuel

Saver 5W-30 E6/E9 został zaprojekto-
wany po to, by zmniejszyć zużycie pa-
liwa w najnowocześniejszych silnikach
Diesla spełniających normę Euro VI.
Można go także stosować w trybie wy -
dłużonych okresów między wymianami,
które rekomenduje wielu europejskich pro-
ducentów, w tym Mercedes-Benz i Volvo.
Może być także stosowany w silnikach
MAN spełniających normę Euro VI. Olej
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 można
również używać w samochodach ciężaro-
wych i autobusach, których silniki speł -
niają normę Euro IV i Euro V, a także star-
szych pojazdach użytkowych i maszynach,
które wymagają olejów tej klasy.

BP Vanellus Max ECO 5W-30

BP Vanellus Max ECO 5W-30 Natomiast nowy Castrol Vecton Long
Drain 10W-40 E7 jest syntetycznym ole-
jem silnikowym z unikatową technologią
System5, który do 40% przekracza wy-
magania norm jakościowych. Opracowano
go również do wymiany co 100 tys. km
w nowoczesnych silnikach Diesla euro-
pejskich producentów, zgodnie z ich naj-
nowszymi wymaganiami. Castrol Vecton
Long Drain 10W-40 E7 jest przeznaczony

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
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BP Vanellus Max ECO 5W-30 CI-4, SL E6, E7 DQC IV-10LA, M3477, M3677, MB 228.51, RVI RLD-2, VDS-3

BP Vanellus Max ECO 15W-40 CJ-4 E7, E9
JASO DH-2, ECF-3, CES 20.081, DQC III-10LA, EO-O Premium Plus,
M3575, RVI RLD-3, VDS-4

Castrol Vecton Fuel Saver E6/E9 5W-30 CJ-4 E6, E7, E9

JASO DH-2, MB 228.51/228.31, M3677, M3477, VDS-4/CNG, RVI
RLD-3, MTU Typ 3.1, ECF-3, DQC IV-10 LA, EO-M Plus, EO-O Premium
Plus, odpowiedni do silników Iveco wymagających olejów ACEA
E6/E7/E9, spełnia wymagania silników DAF PX Euro VI

Castrol Vecton Long Drain E7 10W-40 CF E4, E7
MB 228.5, M3277, VDS-3, Scania LDF-3, RVI RLD-2, MTU Typ 3, 
DQC III-10, EO-N, spełnia wymagania DAF

Mobil Delvac 1 LE 5W-30
CJ-4, CI-4 Plus,

CI-4, SN
E6, E7, E9

JASO DH-2, ECF-3, CES 20081, DAF wydłużone przebiegi, Ford 
WSS-M2C171-E, MB 235.28, MB 228.51, MB 228.31, M3677, M3477,
M3271-1, VDS-4, VDS-3, Voith Retarder Oil Class B, DQC IV-10 LA, 
Detroit Fluids Specification 93K218, EO-O Premium Plus, MTU Typ 3.1,
RVI RLD-3, RVI RLD-2, RVI RGD, RVI RXD, Scania Low Ash

Mobil Delvac MX ESP 15W-40

CJ-4, CI-4 Plus,
CI-4, CH-4,

SM, SL, CG-4,
CF-4, CF-2, CF

E7, E9

ECF-3, JASO DH-2, RVI RLD-3, CES 20081, Detroit Fluids Specifications
93K218/ 93K214, EO-N Premium Plus 03/ EO-O Premium Plus, M3575,
M3275-1, DQC II-10 LA, MB 228.31, VDS-4, VDS-3, VDS-2, 
Allison TES-43, Allison C-4

Lotos TURDUS Powertec 1100 15W-40 CJ-4, SM E9
VDS-4, EO-O Premium Plus, RVI RLD-3, MB 228.31, M3575, 
CES 20081, DQC III-10 LA, MTU Typ 2.1

Lotos TURDUS Powertec 5100 10W-40 CI-4 E6, E7 
MB 228.51, M3477, M3271-1, DQC III-10 LA, VDS-3, 
EO-N, RVI RLD-2, MTU Typ 3.1

ORLEN Oil Platinum Ultor Perfect 5W-30 CJ-4, SN E6, E7, E9
MB 228.51, MB 228.31, M3477, M3677, VDS-4, EO-O Premium 
Plus 07, RVI RLD-3, CES 20078, CES 20081 Detroit Fluids Specification
93K218, DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MTU Typ 3.1, VDS-3

ORLEN Oil Platinum Ultor Futuro 15W-40
CJ-4, CI-4 Plus,

CI-4, SM, CF
E7, E9

M3575, VDS-4, RVI RLD-3, EO-O Premium Plus, MB 228.31, CES
20081, dopuszczony do stosowania w ciężkim sprzęcie Huta Stalowa
Wola (HSW), MTU Typ 2.1, ECF-2, ECF-3, Detroit Diesel C 93K218, 
Global DHD-1, JASO DH-1,2, MAZ, Isuzu

Shell Rimula R6 LME 5W-30 b.d. E6, E7
CES 20077, DQC IV 10-LA, Mack EO-N; M 3677, 3477, MB 228.51, 
RVI RLD-2, VDS-3, IVECO TLS E6

Shell Rimula R6 LM 10W-40 
CI-4, CH-4, 
CG-4, CF

E4-99, E6, E7 
ECF-1-A, CES 20077, 72, 71, DAF dla olejów ACEA E6, DQC IV-10LA,
EO-N, M3477, 3271-1, MB 228.51, MB 226.9, MTU Typ 3.1, 
RVI RLD-2, Volvo VDS-3 , CNG, JASO DH-2,3
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do stosowania w nowoczesnych silnikach
Diesla europejskich marek, które spełniają
normy Euro IV (oprócz silników Euro IV,
które wymagają olejów Low SAPS, do
tych pojazdów Castrol rekomenduje olej
Vecton Long Drain 10W-40 LS), Euro III
i Euro II oraz są przystosowane do wydłu -
żonych okresów między wymianami. 

LOTOS Oil
TURDUS Powertec 1100 SAE 15W-40

to zaawansowany technologicznie olej
silnikowy typu SHPD (Super High Per-
formance Diesel) o obniżonej zawartości
popiołów, tzw. SAPS (czyli charaktery-
zujący się zawartością siarki i fosforu
nie większą niż 0,4% i 0,12% oraz za-
wartością popiołów siarczanowych nie-

LOTOS TURDUS Powertec 
1100 SAE 15W-40

LOTOS TURDUS Powertec 
5100 SAE 10W-40
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formance Diesel Oil) o obniżonej zawar-
tości popiołów, tzw. SAPS (zawartość siarki
nie większa niż 0,3%, zawartość fosforu
– nie większa niż 0,08% oraz zawartość
popiołów siarczanowych nieprzekracza -
jąca 1%). Produkt przeznaczony jest
głównie do smarowania wysokoobciążo -
nych silników Diesla samochodów cięża -
rowych wyposażonych w układy oczysz-
czania spalin i przystosowanych głównie
do spełniania norm emisyjnych Euro IV
i Euro V, w których producent zaleca sto-
sowanie oleju o jakości opartej na wy-
maganiach dla klasy ACEA E6. TURDUS
Powertec 5100 SAE 10W-40 zapewnia
bardzo dobre smarowanie silnika w każ -
dych warunkach eksploatacyjnych, utrzy-
muje w czystości współpracujące ele-
menty, spełnia również standardowe lub
wydłużone interwały wymiany w zależ -
ności od zaleceń producenta samochodu. 

Mobil
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 to synte-

tyczny, wydajny olej do wysokoobcią -
żonych silników Diesla, który zapewnia
ochronę silnika w nowoczesnych pojaz-
dach niskoemisyjnych, a także przyczy-
nia się do zwiększenia możliwości w za-
kresie oszczędności paliwa oraz potęguje
inne korzyści związane ze stabilnym

gicznie formulacja Mobil Delvac 1 LE
5W-30 gwarantuje bardzo dobrą wydaj-
ność w trudnych warunkach eksploata-
cyjnych, zapewniając jednocześnie ochronę
systemu oczyszczania spalin.

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 za-
pewnia wysokie osiągi w nowoczesnych
wysokoobciążonych silnikach o niskiej
emisji spalin, w tym silnikach wyposa -
żonych w system recyrkulacji spalin (EGR)
oraz w systemy oczyszczania spalin z fil-
trami cząstek stałych (DPF) i z kataliza-
torami utleniającymi do silników Diesla
(DOC). Olej Mobil Delvac MX ESP 15W-40
jest w pełni kompatybilny z silnikami
starszej generacji. Produkt powstał przy
użyciu technologii dodatków uszlachet-
niających Trimer i mieszanki detergen-
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Liczba zasadowa
TBN [mg KOH/g]

167 –51 9,0

138 –42 9,8

166 –51 10

152 –42 16,1

168 –51 10

137 –30 10,4

≥130 ≤–30 ≥7,0

≥155 ≤–30 ≥10,0

160 –45 10

136 –30 7,83

b.d. –42 10,4

b.d. –39 9,5
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przekraczającą 1%). Olej przeznaczony
jest głównie do smarowania wysokoob-
ciążonych silników Diesla samochodów
ciężarowych wyposażonych w układy
oczyszczania spalin i przystosowanych
głównie do spełniania normy emisyjnej
Euro V i Euro VI, w których producent
zaleca stosowanie oleju o jakości opar-
tej na wymaganiach klasy ACEA E9.
TURDUS Powertec 1100 SAE 15W-40 za-
pewnia bardzo dobre smarowanie silnika
w każdych warunkach eksploatacyjnych,
ogranicza do minimum emisję cząstek
stałych, pozwala na spełnienie wymagań
emisyjnych, zapewniając bezpieczną
pracę elementów układu wydechowego. 

TURDUS Powertec 5100 SAE 10W-40
to zaawansowany technologicznie olej
silnikowy typu UHPDO (Ultra High Per-

funkcjonowaniem silnika, takie jak trwa -
łość, ochrona systemu oczyszczania spa-
lin i wydłużone okresy między wymianami
oleju. Produkt sprawdza się w pojaz-
dach użytkowych napędzanych silnikami
Diesla, wykorzystywanych w sektorze
drogowym i przemysłowym, np. w trans-
porcie, kopalnictwie, branży budowlanej
i rolnictwie. Zaawansowana technolo-

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Mobil Delvac MX ESP 15W-40

tów w celu uzyskania jak najlepszych
właściwości. Mobil Delvac ESP 15W-40
zapewnia doskonałą kontrolę gęstnienia
oleju spowodowanego osadzaniem się
sadzy oraz odznacza się wysokim stop-
niem zachowania TBN, co pozwala na
wydłużenie okresu wymiany oleju. Dzięki
zastosowaniu zaawansowanej techno-
logii olej zapewnia wysoką odporność na
zużycie, utlenianie, korozję oraz tworze-
nie osadów spowodowane wysoką tem-
peraturą. Mobil Delvac MX ESP 15W-40
powstał jako rezultat kompleksowych
prac rozwojowych podjętych wspólnie
z głównymi producentami sprzętu i jest
zalecany przez ExxonMobil do użycia
w różnorodnych zastosowaniach, w któ-
rych praca przebiega w warunkach wy-
sokiego obciążenia, jak w transporcie
(samochody ciężarowe), przemyśle bu-
dowlanym (maszyny robocze), przemyśle
wydobywczym, budownictwie, górnic-
twie kruszyw i w rolnictwie.
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ORLEN Oil
Platinum Ultor Perfect 5W-30 to naj-

wyższej jakości produkt typu Ultra High
Performance Diesel Oil, powstały z po -
łączenia syntetycznego oleju bazowego
oraz zaawansowanego technologicznie
systemu dodatków uszlachetniających
typu Low SAPS. Pozwoliło to zarówno na
osiągnięcie maksymalnej ochrony jed-

według najnowszej technologii Mid SAPS,
pakiet dodatków uszlachetniających. Olej
zapewnia większą trwałość oraz wydajną
pracę silnika, wydłużenie żywotności fil-
trów (dzięki technologii Mid SAPS),
ochronę i czystość silnika poprzez utrzy-
manie sadzy w zawiesinie, mniejsze zu -
życie paliwa, maksymalną moc silnika
w ekstremalnych warunkach, wydłu -
żenie okresów między wymianami oleju,
a także spełnienie wymogów dotyczą -
cych emisji szkodliwych składników spa-
lin. Platinum Ultor Futuro 15W-40 jest
przeznaczony do pracy we wszystkich ty-
pach silników Diesla – zarówno stoso-
wanych w samochodach osobowych, jak
i wysokoobciążonych dieslach pojazdów
użytkowych, także tych niskoemisyj-
nych. Szczególnie zaleca się go do sil-
ników z recyrkulacją gazów wydecho-

niczenia zużycia paliwa. Jest przeznaczony
do użytkowania w silnikach poddawanych
intensywnej eksploatacji. Jego właści-
wości fizyczne i chemiczne zapewniają
najdłuższe dopuszczalne przebiegi oraz
znakomitą ochronę silników Diesla wy-
posażonych w filtry DPF oraz inne systemy
obróbki spalin. Zalecany do silników,
które muszą spełniać normy czystości
spalin Euro IV, Euro V oraz Euro VI. 

ORLEN Oil Platinum Ultor Perfect 5W-30

nostki napędowej, wykazanej w szeregu
testów silnikowych, jak i wydłużenie
bezawaryjnej eksploatacji nowoczesnych
systemów oczyszczania spalin, stosowa-
nych w pojazdach spełniających normy
Euro V i Euro VI oraz EPA Tier 4. Za-
stosowanie komponentów obniżających
tarcie pomiędzy współpracującymi ele-
mentami zapewnia spadek zużycia paliwa
oraz zwiększenie mocy jednostki napę-
dowej. Platinum Ultor Perfect 5W-30
przeznaczony jest do stosowania w no-
woczesnych konstrukcjach silników po-
jazdów ciężarowych, wyposażonych w za-
awansowane systemy oczyszczania spalin,
takich jak recyrkulacja spalin EGR, fil-
try cząstek stałych (DPF). Świetne włas-
ności niskotemperaturowe pozwalają na
ochronę jednostki napędowej również
podczas zimnego startu silnika w obni -
żonych temperaturach, gdy jest ona naj-
bardziej narażona na awarie na skutek
niedostatecznego smarowania. Platinum
Ultor Perfect 5W-30 jest odpowiedni do
zastosowania w pojazdach z silnikami za-
silanymi CNG.

Platinum Ultor Futuro 15W-40 to rów-
nież najwyższej jakości olej silnikowy
typu SHPD. Opracowano go w oparciu
o wysokogatunkowy olej bazowy API
Gr. II oraz doskonale dobrany, stworzony

ORLEN Oil Platinum Ultor Futuro 15W-40

wych, gdzie zastosowano nowoczesne
technologie zmniejszające emisję szkod-
liwych substancji do atmosfery. Jest
kompatybilny ze wszystkimi urządze-
niami obróbki spalin (EGR/SCR, DOC,
DPF) i ma na celu wydłużenie trwałości
filtrów cząstek stałych (DPF). Dzięki no-
woczesnej technologii Mid SAPS oraz za-
stosowaniu oleju bazowego Gr. II (niska
zawartość siarki) pozwala na spełnienie
najnowszych wymagań norm emisji spa-
lin Euro VI i Euro V, a także norm EPA
Tier I i II. 

Shell
Shell Rimula R6 LME 5W-30 to syn-

tetyczny olej znakomicie dostosowujący
się do zmiennych warunków pracy sil-
nika. Olej Shell Rimula R6 LME pozwala
na obniżenie kosztów prowadzonej dzia -
łalności, ponieważ przyczynia się do ogra-

Shell Rimula R6 LME 5W-30

Olej Shell Rimula R6 LM 10W-40 jest
przeznaczony do użytkowania w różnych
intensywnie eksploatowanych pojazdach
transportu drogowego. Spełniając wymogi
wielu amerykańskich, europejskich i ja-
pońskich producentów silników, jest szcze-
gólnie zalecany do stosowania w samocho -
dach ciężarowych i pojazdach transportu
publicznego, wyposażonych w nowo-
czesne silniki niskoemisyjne, a zwłasz-
cza we flotach posiadających pojazdy
w różnym wieku i różnego typu. Może
być stosowany również w silnikach star-
szego typu.

Zdjęcia: © Producenci

Shell Rimula R6 LM 10W-40



Scania na czele

ie od dziś wiadomo, że zużycie
paliwa to najwyższy koszt eks-
ploatacyjny, a wciąż największy

wpływ na jego wielkość ma właśnie kie-
rowca. Oczywiście zastosowane w po-
jeździe rozwiązania techniczne mają duże
znaczenie, ale sposób jego prowadzenia
może generować znaczne oszczędności.
Scania zwraca w swej kampanii uwagę
na cztery czynniki mające wpływ na wy-
sokość kosztów eksploatacji, w tym głów -
nie na zużycie paliwa. Są to: prawidłowo
skonfigurowany do zadania transporto-
wego samochód, wykwalifikowany kie-
rowca, systemy i rozwiązania wspierające
kierowcę oraz usługi dodatkowe, takie
jak zarządzanie flotą Scania Fleet Ma-
nagement System (FMS).

Arkadiusz Gawron

Scania Polska rozpoczęła w lipcu br. kampanię o nazwie „Zawsze na czele”,

której celem jest pokazanie, jakie oszczędności podczas realizowania zadania

transportowego może przynosić pojazd Scania, za którego kierownicą siedzi

odpowiednio przeszkolony kierowca.

Większość systemów wspomagających kierowcę obsługuje się z wygodnej wielofunkcyjnej kierownicy
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Scenariusz kampanii „Zawsze na czele”
przewiduje oddanie na dwa tygodnie do
dyspozycji wybranych firm transporto-
wych z całej Polski zestawów testowych
wraz z instruktorami, które zostaną włą -
czone do flot i będą realizowały codzienne
zadania transportowe. Instruktor będzie
miał za zadanie wspierać kierowcę w na-
byciu prawidłowych zachowań, a w dru-
gim tygodniu testów kierowca skorzysta
także z konsultacji telefonicznej w opar-
ciu o dane z systemu telematycznego
Scania. Zestawy testowe to 4 charakte-
rystycznie oklejone pojazdy Scania Stream-
line wyposażone w 13-litrowe silniki
Euro VI o mocach 410 i 450 KM, z kabi-
nami Highline, skonfigurowane do trans-
portu długodystansowego i wyposażone
w systemy wspierające kierowcę. Na-
czepy kurtynowe dostarczyły firmy Wiel-
ton oraz Berger. Testowe zestawy spełniają
pierwszy czynnik obniżenia zużycia pa-
liwa, czyli prawidłowy dobór pojazdu do
zadań transportowych.

W ramach podniesienia i utrzymania
wysokich umiejętności ekonomicznej i bez-
piecznej jazdy kierowców Scania oferuje
grupowe szkolenia teoretyczne, prak-
tyczne i indywidualny okresowy coa-
ching kierowców.

Szkolenia teoretyczne pomagają le-
piej zrozumieć co i z czego wynika, jak
działają mechanizmy samochodu, jak
prawidłowo je używać i jak powinien
wyglądać idealny przejazd w zależności
od topografii terenu i infrastruktury dro-
gowej (np. wzniesienia czy skrzyżowa-
nia), gdzie można szukać oszczędności,
a jakie zachowania oszczędności nie

przyniosą albo wręcz mogą w konsek-
wencji spowodować stratę – nie tylko pa-
liwa, ale także czasu w odniesieniu do
prędkości przejazdu trasy. Dzięki temu
kierowca jest w stanie lepiej wykorzys-
tać pojazd. Mówiąc o oszczędnościach,
Scania ma na uwadze poza zużyciem
paliwa także zwiększenie trwałości opon,
hamulców i pozostałych mechanizmów
układu napędowego, a co za tym idzie mi-
nimalizację kosztów serwisowania i wy -
dłużenie przebiegów międzyobsługo-
wych. Efekt to zmniejszenie zużycia
paliwa o 10%, hamulców o 50%, trzy-
krotnie częstsze wykorzystanie tempo-
matu oraz przejechanie nawet 30% trasy
„bez gazu”, czyli wyłącznie poprzez wy-
korzystanie energii kinetycznej i bezwład-
ności toczącego się pojazdu. Wszystko to
prowadzi do redukcji kosztów, a mniej-
sze koszty to większe zyski.

Szkolenia praktyczne pozwalają zwe-
ryfikować zdobytą wiedzę i nabyć umie-
jętności wysoko wykwalifikowanego
kierowcy. Przykładowo: przejazd przez

Wskazania systemu Scania Driver Support monitorującego
działania kierowcy w czterech podstawowych obszarach

mających wpływ na ekonomiczną jazdę. Poza oceną stylu jazdy
system także podpowiada kierowcy, jak powinien się zachować

następnym razem, kiedy jego przejazd nie jest wzorowy

Zestawy akcji „Zawsze na czele” mają dowodzić o możliwościach zaoszczędzenia paliwa,
jeżdżąc w regularnych frachtach firm transportowych z całej Polski
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wzniesienie może się odbyć przy zużyciu
paliwa niewiele większym, jakie miałby
pojazd przejeżdżający ten sam odcinek
drogi po płaskim terenie. Pozwolenie na
zmniejszenie prędkości przy podjeżdża -
niu pod górkę, odpuszczenie gazu przed
jej szczytem i przetoczenie się, a na-
stępnie nabranie prędkości przy zjeź-
dzie z góry przy niewielkim wciśnięciu
gazu lub nawet bez jego użycia pozwala
odzyskać początkową prędkość i znacz-
nie obniża zużycie paliwa. Przewidywa-
nie sytuacji na drodze na kilka, a nawet
kilkanaście pojazdów do przodu także
jest bardzo ważnym czynnikiem po-
zwalającym przejechać trasę z równo-
mierną prędkością, co jest bardzo ważne
przy oszczędnej jeździe. „Najkosztow-
niejsze” jest zawsze nabieranie prędkości,
i gdyby to było fizycznie możliwe, naj-
korzystniej byłoby po osiągnięciu pręd-
kości przejazdowej zatrzymać się dopiero
u celu podróży. Stąd też, przewidując,
kierowca minimalizuje konieczność wy-
tracania prędkości i zatrzymywania się
np. przy przejeżdżaniu przez skrzyżowa-
nia, a co za tym idzie przyspieszanie jest
rzadsze i mniej intensywne, a przejazd
tańszy. Wiedza zdobyta na szkoleniu
teoretycznym na temat przebiegu mo-
mentu obrotowego silnika i krzywej mocy
pozwala bardzo precyzyjnie utrzymywać
silnik w najkorzystniejszym zakresie
prędkości obrotowych przez prawidłowy
dobór biegów (choć dużą rolę pełnią tu
algorytmy zmiany biegów skrzyni Sca-
nia Opticruise), a wykorzystanie retar-
dera oszczędza główny układ hamul-
cowy i zmniejsza częstotliwość wymiany
klocków i tarcz hamulcowych. 

Wszystkie czynniki, czyli przejazdy
przez wzniesienia, przewidywanie, do-
bór biegów i użycie hamulców, są oce-
niane przez standardową funkcję Scania

Driver Support, której komunikaty kie-
rowca może przeglądać na wyświetlaczu
centralnym. Monitoruje ona w oparciu
o czujniki zainstalowane w pojeździe
działania kierowcy i po analizie ocenia
jego zachowania w wymienionych obsza-
rach, przyznając odpowiednią ilość gwiaz-
 dek/punktów lub w postaci procentowego
wykorzystania potencjalnych możliwości.
Scania Driver Support, wyświetlając ko-
munikaty słowne, podpowiada także, co
należy zrobić w danym momencie, aby
przejazd był ekonomiczniejszy. 

Szkolenia teoretyczne i praktyczne
mogą być uzupełnione o tzw. coaching
kierowców. Jest to spersonalizowana
usługa szkoleniowa pozwalająca udo-
skonalić trening odbyty w szkole jazdy
i utrwalić pozytywne efekty kursu, za-
pobiegając jednocześnie powrotom do
mniej ekonomicznego stylu jazdy. Coa-
ching polega na analizie przez instruk-
tora zachowań kierowcy. Spostrzeżenia
z analizy zawarte są w krótkim sperso-
nalizowanym raporcie. Trener podczas
konsultacji telefonicznej wnikliwie oma-
wia z kierowcą problematyczne obszary,
starając się ulepszyć styl jego jazdy.
Usługa oparta jest na informacjach ze-
branych i zarchiwizowanych z pokładu
samochodu przez moduł Scania Commu-
nicator, które następnie wysyłane są do
portalu FMP (Fleet Management Portal).
Po każdej rozmowie coachingowej do
przedsiębiorców zostaje wysłany raport
zawierający komentarz trenera z oma-
wianymi podczas rozmowy tematami
oraz zaleceniami dla kierowcy na ko-
lejny miesiąc.

Poza wymienionymi systemami wspar-
cia kierowcy samochody Scania są wy-
posażone w aktywny tempomat Scania
Active Prediction, retarder z trybem Eco
oraz system zautomatyzowanej zmiany

biegów Scania Opticruise z funkcją Eco-
Roll. Należy przyznać, że efekty działania
wszystkich tych systemów sprzyjają eko-
nomicznej jeździe i bardzo mocno wspie-
rają kierowcę w utrwalaniu zachowań
pożądanych przez przedsiębiorców. 

Jazda ekonomiczna w praktyce
Jako dziennikarze mieliśmy okazję sko-

rzystać ze szkolenia teoretycznego i po
nim sprawdzić zdobytą wiedzę w prak-
tyce, odbywając jazdę na odcinku 540 km.
Trasa rozpoczynała się w serwisie Scania
Polska w Tarnowie Podgórnym k. Poz-
nania i przebiegała przez Piłę, Szczecin,
Gorzów Wielkopolski, by zakończyć się
w punkcie startu. Najlepszy rezultat spa-
lania osiągnięty na tej trasie wynosił
24,47 l/100 km przy średniej prędkości
66 km/h, ze wskazaniami Scania Driver
Support na poziomie 96%.

Jak podają trenerzy Scania Polska,
kierowcy średnio po szkoleniach zużywają
około 10% paliwa mniej niż przed szko-
leniami. Ciekawym zjawiskiem jest także
wyrównanie poziomu zużycia paliwa mię-
dzy poszczególnymi kierowcami w da-
nej firmie: o ile przed szkoleniami różnice
wynoszą ok. 15–20%, to po szkoleniach
jest to średnio 5%. Wydłużają się także
przebiegi międzyobsługowe pojazdów,
a kierowcy dzięki lepszemu przewidywa-
niu jeżdżą bezpieczniej, co także można
łatwo wycenić, mniej kolizji bowiem to
mniejsze wydatki na naprawy i brak nie-
planowanych przestojów. Jazda ekono-
miczna nie zawsze jest związana ze spad-
kiem średniej prędkości, a więc znane
powiedzenie „czas to pieniądz” nie prze-
staje być w tym przypadku aktualne.

Zdjęcia: © Scania

Dwa z czterech zestawów biorących udział w akcji „Zawsze na czele”. Zielony kolor ma podkreślać proekologiczny charakter kampanii
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Najcięższy z najlżejszych 
– 7-tonowe Iveco Daily

ak czytamy w materiałach infor-
macyjnych producenta, Iveco Daily
najnowszej generacji w 80% składa

się z części i elementów zaprojektowa-
nych od nowa. Ten „mocny z natury” (tak
brzmi hasło reklamujące model tej gene-
racji) dostawczak pozostaje niezmieniony
pod względem połączenia technologii,
wytrzymałości i jakości – cech, które
przyczyniły się do rynkowego sukcesu
modelu. Podobnie jak przy projektowa-
niu samochodów ciężarowych skupiono
się na optymalizacji TCO, czyli całkowi-
tego kosztu własności i użytkowania.
Wraz z wprowadzeniem silników Euro 6
dokonano także transformacji Daily pod
względem stylistyki i wyposażenia.

Charakterystyka techniczna
Bohaterem redakcyjnego testu było

Iveco Daily 70C17V H, czyli furgon o ma-
ksymalnym rozstawie osi wynoszącym
4100 mm i niebagatelnym zwisie tylnym
2520 mm. Całkowita długość pojazdu

wynosiła 7628 mm, zatem podczas jazdy
i manewrowania należało go traktować
jak rasową ciężarówkę i zwracać uwagę
na zachodzenie pojazdu, ścinanie zakrętów
i spory promień zawracania (7054 mm
między krawężnikami). Dodajmy, że była
to wersja z najwyższym dachem – wy-
sokość kabiny bez ładunku wynosiła

3050 mm. Tak potężne rozmiary auta po-
zwoliły na uzyskanie przedziału ładunko-
wego o długości wnętrza 5125, wysokości
2100 i szerokości 1740 mm. W efekcie
pojemność ładowni wynosiła 19,6 m3. Nie-
stety ogólne wrażenie tego niemal ideal-
nego obrazu psuły olbrzymie (280 mm
wysokości) nadkola (Daily 70C17V jeździ

Dariusz Piernikarski

Iveco Daily 3. generacji to Międzynarodowy Samochód Dostawczy

Roku 2015. Na redakcyjny test trafiła najcięższa i największa wersja

– furgon Daily 70C17 ze 170-konnym silnikiem.

Iveco Daily 70C17V – największy z możliwych,
„mocny z natury” lub prawdziwe narzędzie 

dla profesjonalistów
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na bliźniakach) – brutalnie zwężające
szerokość wnętrza między nimi o 708 mm
do zaledwie 1032 mm. Chciałoby się rzec,
że to przecież wystarczy do wsunięcia
europalety – tak, ale skoro zwis tylny
wynosi ponad 2,5 m, to nie będzie to
takie łatwe. 

Masa własna samochodu to ok. 3069 kg,
dopuszczalna masa całkowita wynosi
7000 kg – zgodnie z dokumentacją zys-
kujemy zatem nośność ramy 3931 kg,
choć zapisana w dowodzie rejestracyj-
nym ładowność była mniejsza i wynosiła

3696 kg. Jeśli te dane techniczne uzu-
pełnimy o dopuszczalną masę całkowitą
zestawu wynoszącą 10 500 kg, to do dys-
pozycji otrzymujemy wydajny środek
transportu, o sporej objętości przestrzeni
ładunkowej i niebagatelnej ładowności
– furgon, który z powodzeniem może
funkcjonować pomiędzy typowymi samo-

chodami dostawczymi o dmc. 3,5 t i cię -
żarówkami segmentu lekkiego o dmc.
w zakresie 8–12 t. Aby wożenie tak du -
żych ciężarów przez Daily 70C17V było
możliwe, oś przednia ma nośność 2500 kg,
oś tylną wyposażono w koła bliźniacze
i zawieszenie pneumatyczne na dwóch
miechach – jej nośność to 5250 kg. 

Daily 70C17V jest napędzane przez
4-cylindrowy, 3-litrowy diesel z rodziny
F1C, z wtryskiem common-rail i turbo-
sprężarką o zmiennej geometrii. Silnik
wraz z układem oczyszczania spalin spełnia
wymagania normy Euro VI (dla samo-
chodów ciężarowych), znajdziemy tu za-
tem recyrkulację spalin EGR, filtr cząstek
stałych DPF oraz katalizator SCR redu-
kujący tlenki azotu dzięki wtryskiwa-
nemu do strumienia spalin AdBlue. Korek
wlewu mocznika (zbiornik 25 l) umiesz-
czono po prawej stronie pojazdu – wlew
paliwa (zbiornik 100 l) jest po lewej,

trudno się zatem pomylić i wlać nie to,
co trzeba. Maksymalna moc silnika to
125 kW (170 KM) rozwijana w zakresie
3000–3500 obr/min, maksymalny mo-
ment obrotowy 400 Nm dostępny jest
w przedziale od 1250 do 3000 obr/min.
Przeniesienie napędu na koła osi tylnej
odbywa się za pośrednictwem 6-biego-

Potężna ładownia o długości wnętrza 5125 mm,
wysokości 2100 mm i szerokości 1740 mm 
ma pojemność 19,6 m3; niestety wystające 
nadkola znacznie ograniczają swobodę 
rozmieszczenia ładunku 
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Kokpit – ergono-
mia bez zarzutu,

dużo schowków,
lecz wyposażenie

standardowe dość
ubogie i stylistyka

mało ciekawa 
w porównaniu 

z samochodami
konkurencji
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Załadunek wózkiem widłowym z boku czy
od tyłu dzięki dużym rozmiarom otworów nie

przedstawia większego problemu; z tyłu
trzeba jednak uważać na próg i instalację 

do holowania przyczepy 
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ny ogranicznik prędkości ustawiony na
89 km/h, zatem szybka jazda nie wcho-
dziła w tym przypadku w rachubę. Spo-
kojna jazda bez ładunku (trasa między-
miastowa) ze średnią prędkością 60 km/h
zakończyła się średnim zużyciem paliwa
9,8 l/100 km. Po załadowaniu częścio-
wym (ok. 1500 kg) na trasie mieszanej
samochód zadowolił się spalaniem na
poziomie 10,8 l/100 km – zatem widać,
że różnica między obydwoma wynikami
jest niewielka. 

Samochód bardzo sprawnie się roz-
pędza, choć po ruszeniu z 1. biegu (krót-
kie przełożenie) w zasadzie natychmiast
konieczne jest przejście na biegi wyższe.
Zupełnie komfortowo jeździ się już od 3.
biegu, maksymalny moment obrotowy
dostępny jest w bardzo szerokim prze-
dziale prędkości obrotowych, zatem można
manewrować, wykorzystując wysoką ela-
styczność silnika bez konieczności re-
dukcji biegu. Skrzynia biegów działa

wej manualnej skrzyni przekładniowej
o rozpiętości przełożeń 5,375:1–0,791:1.
Przełożenie tylnego mostu 4,556:1. 

Wrażenia z jazdy
Osiągi silnika choć nie najwyższe

w gamie Daily (jest przecież silnik 205-
-konny) w zupełności wystarczają do
sprawnego – a co nawet ważniejsze – eko-
 nomicznego poruszania się po mieście
i na dłuższych trasach, z ładunkiem i bez.
W czasie testu pokonaliśmy ponad 600 km
po różnych drogach: szybkiego ruchu,
krajowych, a także jeżdżąc po mieście –
z racji tego, że Daily 70C17V jest samo-
chodem ciężarowym, ma zamontowa -

Po podniesieniu
siedziska w fote-
lach pasa żerów
uzyskujemy dostęp
do bardzo obszer-
nego schowka 
– rzecz nie do
przecenienia

precyzyjnie, do zmiany przełożenia po-
trzeba nieco siły – ale być może wynika to
z faktu, że testowany dejlak miał jeszcze
mały przebieg. 

Widoczność otoczenia z kabiny nie
budzi większych zastrzeżeń, szeroko -
kątne, dzielone lusterka pozwalają na
obserwację zarówno górnych krawędzi
pojazdu (bo to przecież ponad 3 m wy-
sokości i łatwo zaczepić np. o wystające
gałęzie), jak i dolnych elementów pod -

wozia (na zakrętach samochód lekko za-
chodzi). Nadkola tylne nie dość że ogra-
niczają przestrzeń ładunkową, to również
dość sporo wystają poza płaszczyznę
ścian bocznych – warto o nich pamiętać
przy parkowaniu. Również wystające są
prowadnice odsuwanych drzwi bocz-
nych po prawej stronie. Mniej wprawnym
pewnych kłopotów może przysporzyć
olbrzymi zwis tylny, np. gdy konieczne
jest parkowanie prostopadłe – sygnałem
o braku miejsca niekoniecznie będzie
w tym przypadku oparcie kół o krawężnik,
a uderzenie hakiem holowniczym o płot
lub ścianę… 

Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej
ma możliwość regulacji, ładując samo-
chód kierowca może skorzystać z funk-
cji samopoziomowania i ustawienia wy-
sokości do jazdy, można również nieco
obniżyć lub podnieść tył, ułatwiając sobie
za- lub rozładunek. Resory pneumatyczne
znakomicie poprawiają komfort jazdy –

W przedziale silnika
jest dość miejsca, by
swobodnie wymienić
przepaloną żarówkę
lub dolać płynu do
spryskiwaczy, choć
wlot do zbiornika
mógłby mieć
większą średnicę
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Nowoczesna stylistyka
zewnętrzna, ciekawy

układ świateł, zderzaka 
i atrapy chłodnicy – ten

samochód nie przejedzie
obok niezauważony
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zwłaszcza samochodem bez ła dunku.
Z powodu swoich rozmiarów i wynikają -
cej z tego olbrzymiej powierzchni bocznej
Daily jest dość czuły na boczne podmu-
chy wiatru, cieszy jednak fakt, że sa-
mochód zachowuje się bardzo stabilnie,
przewidywalnie i kierowca dość szybko
może wykształcić w sobie odpowiednie
odruchy pozwalające na zachowanie wła -
ściwego, bezpiecznego toru jazdy.

Hydrauliczny układ hamulcowy z ha-
mulcami tarczowymi działa bardzo wy-
dajnie, a tzw. hill holder ułatwia ruszanie
na wzniesieniu. Na dłuższych trasach nie-
oceniony jest tempomat, jednak dźwigien -
ka, która go obsługuje, jest umieszczona
w dość niewygodnym miejscu z lewej
strony przy kolumnie kierownicy. Skoro
udało się umieścić na kierownicy przy-
ciski obsługujące telefon i radioodtwa-
rzacz, można było wstawić tam również
elementy obsługi tempomatu. 

W kabinie i w ładowni
Z zewnątrz najnowsze Daily może

się podobać – w końcu to przecież włoski
samochód. Przód ma nowoczesny i agre-
sywny wygląd. Reflektory ulokowane są
wysoko poza obrysem masywnego zde-
rzaka, tym samym lepiej oświetlają drogę
i są mniej narażone na ewentualne uszko-
dzenia. Duże i solidne lusterka boczne
z kierunkowskazami zapewniają dosko-
nałą widoczność. 
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Tablica wskaźników 
i monochromatyczny
wyświetlacz w nowym
Daily to niemal ele-
menty z poprzedniej
epoki

Kabina utrzymana w smutnej szarej
tonacji i mało efektownej stylistyce,
chciałoby się napisać – jak na samochód
ciężarowy przystało… Oczywiście roz-
mieszczenie przycisków i pokręteł ste-
rujących jest bez zarzutu, nie można
również narzekać na brak schowków.
Największe wrażenie robi duży schowek,
do którego dostęp uzyskuje się po pod-
niesieniu siedziska środkowego fotela.
Zmieści się tam z pewnością torba pod-
różna. Typowy kłopot z bagażem w ka-
binie dostawczaka mamy zatem z głowy.
Na górnej krawędzi kokpitu znajdują się
zamykane schowki na drobiazgi, są też
zamykane schowki w części środkowej
i po stronie pasażera. Do tego uchwyty
na kubki, spore kieszenie na drzwiach
oraz półka nad górną krawędzią szyby
przedniej – pod względem możliwości
przechowywania Iveco Daily wypada
wzorowo.

W ładowni dużym plusem jest – mimo
tylnego napędu – nisko umieszczona pod -
łoga (910 mm). Duża szerokość i wysokość
w świetle drzwi tylnych (1530×2000 mm)
i bocznych (1260×1800 mm) ułatwia za-
i rozładunek, chociaż w przypadku za -
ładunku od tyłu, gdy wstawiamy paletę
wózkiem widłowym, trzeba uważać na
próg tylny, hak holowniczy i wyprowa-
dzenie instalacji elektrycznej przyczepy.
W środku nie brakuje pierścieni do za-
czepienia pasów mocujących, choć zda-
niem piszącego w części przedniej mogłyby
one być nieco inaczej rozstawione. Pio-
nowa ściana przednia ładowni pozwala na
wygodnie rozmieszczenie ładunku.

Zwis tylny o długości ponad 2,5 m może
nastręczać kłopotów przy parkowaniu

©
 D.

 Pi
ern

ika
rsk

i

| WRZESIEŃ 2015 | 65

Do grupy użytkowników włoskich pojaz-
dów dołączyła firma WAK TRANS Sp. z o.o.
– polski przewoźnik od blisko 17 lat spe-
cjalizujący się w transporcie ładunków nie-
bezpiecznych oraz gazów technicznych. 

Spółka – której flota liczy 91 pojazdów – zakupiła
w sumie 27 samochodów, w tym dostawcze
Daily, podwozia Eurocargo oraz podwozia i ciągniki
siodłowe Iveco Stralis. Pojazdy te zostały
zakupione wraz z 5-letnim kon-
traktem serwisowym. Zamó-
wienie zrealizował autory-
zowany dealer Iveco –
firma Siltruck sp. z o.o.
„Głównymi czynnikami
decydującymi o wyborze
marki Iveco była chęć uni-
fikacji floty, a firma Iveco,
jako jeden z nielicznych pro-
ducentów, oferowała szeroką gamę
pojazdów od 3,5-tonowego do ciągników siodło -
wych. Atrakcyjne oraz kompleksowe rozwiązanie
połączone z umowami BuyBack i kontraktami ser-
wisowymi było dodatkowym argumentem przy wy-
borze marki” – powiedział podczas przekazania klu-
czyków Paweł Chmiecik, wiceprezes zarządu WAK
TRANS Sp. z o.o. 

Klient docenił ofertę Iveco Poland, promującą ni-
skie koszty funkcjonowania floty oraz maksymalną
wartość rezydualną pojazdów. Przy wyborze brane
były pod uwagę tzw. całkowite koszty posiada-
nia (TCO). „Do grona użytkowników pojazdów
Iveco dołączyła kolejna nowa firma, dotąd nie
współpracująca z Iveco Poland. Jest to sygnał, że
nasza oferta jest atrakcyjna i spełnia wszystkie
oczekiwania wymagających klientów” – podsu-
mował Piotr Suwała, district sales manager Iveco
Poland Sp. z o.o. [KB]

Zdjęcie: © Iveco Poland

news

WAK TRANS odbiera 27 pojazdów Iveco 



abudowa kopalniana W1M ma jedyny
w swoim rodzaju kształt skrzyni bez bocz-
nego użebrowania, co obniża wagę skrzyni

i zwiększa ładowność pojazdu. W czasie projek-
towania producent wykorzystał sprężyste wła -
ściwości stali Hardox. Dzięki temu energia kine-
tyczna uderzenia, nawet przy załadunku kamieni
o dużej frakcji, jest doskonale rozpraszana.

Do pracy w kopalni
Zabudowy kopalniane to zabudowy o specjalnej
konstrukcji, stworzone do pracy w wyjątkowo
trudnych warunkach eksploatacyjnych. W czasie
transportu ładunku o wysokiej frakcji są narażone
na nieustanne zużycie. Dlatego zabudowy te zo-
stały wyposażone w niezwykle odporną na ude-
rzenia podłogę typu sandwich. Ta stosowana
w zabudowie W1M składa się z trzech warstw –
stali i gumy amortyzującej (na wierzchu znajduje
się warstwa blachy ze stali trudnościeralnej typu

Rosnące koszty transportu powodują szukanie nowych rozwiązań

mających na celu zwiększenie ładowności pojazdu. Firma KH-kipper

opracowała w tym celu model zabudowy kopalnianej W1M. 

Jeszcze większa ładowność 
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W trakcie prac nad zabudową
kopalnianą W1M skupiono się
również na zoptymalizowaniu

czasu kiprowania dzięki 
wykorzystaniu siłowników

Hyva Alpha

wywrotek kopalnianych KH-kipper



Zastosowanie nowoczesnej trudnościeralnej stali
odpornej na uderzenia przy załadunku (również
burty boczne wykonano ze stali Hardox) zapew-
nia odpowiednią wytrzymałość oraz żywotność
zabudowy. Wywrotki typu W1M z podłogą typu
sandwich są najczęściej wykorzystywane w trans-
porcie wewnętrznym kopalni do przewożenia ła -
dunku z miejsca wydobycia do pierwszego miejsca
odbioru, np. do kruszarki. 
Zabudowa kopalniana W1M z charakterystyczną
skrzynią z podniesioną podłogą w tylnej części za-
pobiega wypadaniu ładunku podczas jazdy po po-
chyłym terenie. Dodatkowo skrzynia jest wypo-
sażona w podparty na wręgach dach chroniący
kabinę przed kamieniami. 

Bezpieczeństwo i oszczędność
Jednym z najważniejszych wymagań dotyczących
pojazdów jest produktywność i bezpieczeństwo.
Dlatego duży nacisk w trakcie projektowania
położono również na optymalizację czasu kipro-
wania poprzez zastosowanie nowoczesnych
siłowników Hyva Alpha. Wszystkie elementy ru-
chome w zabudowie KH-kipper W1M podłączone
są do układu centralnego smarowania. Dzięki
temu czas bezpiecznej obsługi serwisowej wy-
wrotki jest skrócony do minimum. Zwykle zabu-
dowy tego typu wykorzystywane są tylko do po-
ruszania się w obrębie kopalni ze względu na
przekroczenie administracyjnych mas i nacisków.
Warto jeszcze dodać, że przy odpowiednim przy-
gotowaniu drogi transportowej (utwardzenie,
czystość) zabudowy kopalniane mogą zastąpić wo-
zidła. Zaletami wykorzystania w takim przypadku
podwozi samochodowych zamiast maszyn bu-
dowlanych są znacznie niższy koszt zakupu oraz,
przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy,
znaczne oszczędności paliwa. 

Zdjęcia: © KH-kipper
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--- Bez szpantów

Frakcja 0,0–1200 mm 0,0–800 mm

Podwozie 
5-osiowe 

Objętość skrzyni
22–27 m3

Objętość 
skrzyni 28 m3

Podwozie 
4-osiowe 

Objętość skrzyni
18–24 m3

Objętość 
skrzyni 22 m3

Podstawowe parametry techniczne
zabudowy kopalnianej W1M

Podniesiona podłoga w tylnej części zabudowy
zapobiega wysypywaniu się ładunku

reklama

Hardox o grubości kilkunastu milimetrów, pod nią
umieszczono warstwę gumy amortyzacyjnej oraz
podłogę, która dzięki swej specjalnej konstrukcji
wytrzymuje uderzenia dużych kawałków skalnych).

| PROMOCJA |



Technologie przyszłości 
dostępne już dziś

aza wiedzy francuskiego produ-
centa w dziedzinie alternatywnych
napędów w pojazdach ciężaro-

wych o średniej ładowności jest już bar-
dzo bogata. Renault Trucks, testując in-
nowacyjne i całkowicie bezemisyjne
pojazdy, które w niedalekiej przyszłości
powinny stać się ekonomicznie opłacalną
alternatywą dla standardowych pojaz-
dów, chce wesprzeć europejskie metro-
polie w ich dążeniu do ograniczania
emisji hałasu i zanieczyszczeń.

Na początku lipca br. na torze testo-
wym producenta koło francuskiej miejs-
cowości La Valbonne odbyła się prezen-
tacja pojazdów Renault Trucks zasilanych
paliwami alternatywnymi. Była to do-
skonała możliwość przyjrzenia się, jakie
„technologie jutra” są dostępne już dziś
i sprawdzenia ich w praktyce.

Oszczędności na wyciągnięcie ręki
Pojazdem zapewniającym oszczęd-

ności paliwa przez cały okres eksploa-
tacji, począwszy już od pierwszego kilo-
metra, jest aktualnie dostępny model
Renault T w wersji Optifuel. 

Ciągnik ten standardowo wyposażony
jest w pełny pakiet aerodynamiczny, pa-
kiet Fuel eco-pack, wzbogacający po-
jazd w wiele inteligentnych technologii,
a dla zoptymalizowania masy własnej
wiele elementów wykonano z aluminium.
Pojazd Renault T w wersji Optifuel do-
stępny jest z oprogramowaniem do mo-
nitorowania i analizy stylu jazdy (pro-
gram Optifuel) – w pakiecie jest także
szkolenie kierowców w zakresie ekono-
micznej jazdy. Producent doskonale wie,
że dopiero połączenie: wyszkolony kie-

rowca i zoptymalizowany pojazd pozwala
znacznie zmniejszyć koszty eksploatacji
ciężarówki. Potwierdziła to niezależna
jednostka certyfikacyjna TÜV Rheinland,
gdy po seriach testów model Renault T
Optifuel, prowadzony przez kierowców,
którzy odbyli szkolenie Optifuel Training,
osiągnął zużycie paliwa niższe o 10,9%
w stosunku do pojazdu standardowego. 

Podobnie jest w modelach Renault D
i D Wide w wersji Optifuel, które zop-
tymalizowane pod kątem ekonomiki pa-
liwowej zostały wyposażone w techno-
logie wspierające oszczędzanie paliwa.
Są to m.in. zautomatyzowana skrzynia
biegów Optitronic lub Optidriver, funk-
cja automatycznego wyłączania silnika
po 3–5 minutach pracy na biegu jałowym,
funkcja Optiroll, a także wiele opcji do-
datkowych, w zależności od zastosowa-
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Renault Trucks od wielu lat bardzo mocno angażuje się w ochronę

środowiska naturalnego, pracując nad ograniczaniem zużycia paliwa i tym

samym emisji spalin oraz prowadząc szereg projektów nad alternatywnymi

rozwiązaniami układów napędowych.
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nia i charakteru eksploatacji pojazdu, np.
spoiler dachowy polepszający aerody-
namikę, opony o niskim oporze toczenia,
a także szkolenie w zakresie jazdy eko-
nomicznej, Optifuel Training.

Ponadto modele D i D Wide mają
standardowo aktywowany na okres  prób -
ny system Optifleet oraz można w nich
korzystać z oprogramowania Optifuel
Infomax, przeznaczonego do pomiaru
i analizy zużycia paliwa. Połączenie obu
tych funkcji daje możliwość kontroli i op -
tymalizacji zużycia paliwa użytkowni-
kom zarówno dużych, jak i małych flot
pojazdów.

Paliwa alternatywne
Jednym z alternatywnych źródeł

energii, wykorzystywanych w pojazdach
Renault Trucks od roku 2004, jest sprę -
żony gaz ziemny (CNG). To sprawdzone
paliwo zapewnia małą emisję zanieczysz-
czeń, co więcej, w warunkach eksploatacji
miejskiej pojazd gazowy zapewnia zasięg
porównywalny z zasięgiem pojazdu na-
pędzanego silnikiem wysokoprężnym.

Najnowszą propozycją producenta
jest model Renault D Wide CNG wypo-
sażony w nowy 9-litrowy silnik gazowy
o mocy 320 KM (236 kW), spełniający

normę emisji spalin Euro VI, który może
być zasilany zarówno gazem ziemnym
(CNG), jak i biogazem (biometanem). Bio-
gaz jest paliwem odnawialnym, pozy-
skiwanym z materiałów organicznych,
którego spalaniu towarzyszy znacznie
mniejsza emisja CO2 w porównaniu z ole-
jem napędowym. Dlatego pojazdy zasi-
lane biogazem są szczególnie chętnie
wykorzystywane w zastosowaniach ko-
munalnych: do utrzymywania czystości
ulic, wywózki śmieci czy transportu dys-
trybucyjnego na obszarach miejskich i pod-
miejskich. Jeżdżąc w mieście, samochód
ten ma zasięg roboczy do 400 km.

Renault Trucks w obszarze pojazdów
korzystających ze źródeł energii alter-
natywnych ma do zaoferowania również
modele spełniające normę emisji spalin
Euro VI, z silnikiem zasilanym biodie-
slem, które charakteryzują się osiągami
identycznymi jak wykorzystujące kon-
wencjonalny olej napędowy. Ich jedno-
stki napędowe mogą spalać 100-pro-
centowy biodiesel – paliwo odnawialne
pozyskiwane z olei roślinnych i tłuszczów
zwierzęcych. 

Sześć pojazdów Renault D Biodiesel
Euro VI zostało niedawno dostarczonych
koncernowi Airbus. Dostawa obejmowała
dwa podwozia modelu D 4×2 (12-to-
nowe z silnikiem DTI 5 240 KM/177 kW
oraz 19-tonowe z silnikiem DTI 8 320 KM
/236 kW) oraz cztery ciągniki siodłowe
D Wide o dmc. 19 t, napędzane silnikami
DTI 8 o mocy 320 KM/236 kW. Zaku-
pione przez Airbus pojazdy będą użyt-
kowane w Tuluzie, kursując między fab-
rykami koncernu, jego podwykonawcami
i dostawcami, transportując materiały do
produkcji i wyroby gotowe.

Optifuel Lab2: zużycie paliwa niższe o 22%

Po kilku miesiącach prób drogowych i badań stanowiskowych, równoważnych przejechaniu
20 000 km, udowodniono, że doświadczalny pojazd Optifuel Lab 2 osiągnął zużycie paliwa
o 22% niższe niż seryjny Renault Trucks T. Oznacza to, że zaoszczędzono 7,2 l oleju napę-
dowego na każde przebyte 100 km, a także, że wyemitowano o 194 g mniej CO2 w przeli-
czeniu na każdy kilometr. W Optifuel Lab 2 zastosowano 20 rozwiązań odnoszących się do
czterech głównych aspektów zużycia paliwa: zarządzania energią, aerodynamiki, oporu to-
czenia i systemów wspomagających kierowcę. Próby drogowe prowadzono na 200-kilometrowej
trasie wokół Lyonu, reprezentującej typowy cykl jazdy w transporcie regionalnym. Średnia
prędkość Optifuel Lab 2 wynosiła 72,6 km/h przy masie całkowitej 33 t. Wiedza zdobyta dzięki
prototypowemu projektowi Optifuel Lab 2 pozwoli zaimplementować najskuteczniejsze roz-
wiązania w modelach seryjnych Renault Trucks. 

Renault D Wide CNG jest wyposażony w nowy, 
6-cylindrowy silnik NGT9 Euro VI, o pojemności sko-
kowej 9 l i mocy 320 KM/236 kW (maks. moment
obrotowy wynosi 1356 Nm). Model zaopatrzony jest
w automatyczną skrzynię biegów Allison serii 3200 
i zbiorniki gazu sprężonego pod ciśnieniem 200 bar 
o pojemności do 800 l = 160 m3 = 120 kg.
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Elektryczne dostawczaki w praktyce
Do idei transportu bezemisyjnego

przekonanych jest coraz więcej firm, które
wobec przewidywanych dużych zmian
w sposobie realizacji dostaw w przyszłości
już teraz zaczynają korzystać w Paryżu
z pojazdów całkowicie elektrycznych.
Jedna z nich, firma dystrybucyjna Green-
way Services, już od 2011 r. wykorzys-
tuje pojazdy z napędem elektrycznym
Renault Maxity Electric na obszarze aglo-
meracji paryskiej. Dotychczas pojazdy
te osiągnęły przebieg ponad 220 000 km.
Wkrótce flota Greenway licząca 10 po-
jazdów Maxity Electric powiększy się
o kolejne dwa egzemplarze tego modelu.

Dla zarządu firmy Greenway Services
bardzo ważne przy wyborze pojazdów było
to, że dzięki nim może na „ostatnim ki-
lometrze” zagwarantować swoim klien-
tom dostawy całkowicie wolne od emisji
spalin i hałasu, tym samym sprowa-
dzając do absolutnego minimum niedo-
godności dla okolicznych mieszkańców.
Jak się okazuje, duża ładowność i zasięg
Maxity Electric umożliwia firmie dosto-
sowywanie planów dostaw do potrzeb
klientów oraz optymalizację tras, po-
zwalając zamortyzować dodatkowy koszt
zakupu pojazdu elektrycznego.

Renault Maxity Electric może być
kierowany przez osobę mającą podsta-
wową kategorię prawa jazdy i przewo-
zić ładunek o masie ok. 1,5 t. Zasilany
jest akumulatorami litowo-jonowymi
najnowszej generacji, dającymi zasięg ok.
100 km, których ładowanie odbywa się
codziennie, trwa siedem godzin i kosz-
tuje około 2 euro.

Kolejne projekty w 100 procentach
elektryczne

Renault Trucks wraz z firmą trans-
portową Deret w czerwcu br. rozpoczęła
eksperyment z elektrycznym modelem
Renault D (16 t dmc.) zasilanym silni-
kiem spalinowym o zwiększonym za-
sięgu. Całkowity zasięg pojazdu wynosi
400 km, z czego 60 km można pokonać
tylko z napędem elektrycznym. W try-
bie spalinowym na pozostałym dystan-
sie następuje ładowanie akumulatorów
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu
pojazd może wrócić do centrum logis-
tycznego bez postoju. Kontrolę zużycia
energii zapewnia specjalny system stero-

wany modułem elektronicznym, który za-
rządza automatycznie ładowaniem aku-
mulatora i optymalizuje wykorzystanie obu
źródeł energii, elektrycznej i spalinowej.

Testowany pojazd codzienne zaopa -
truje sklepy na paryskim lotnisku Char-
les de Gaulle z centrum logistycznego
firmy Deret w Compans – wykonuje na-
wet do ośmiu kursów dziennie w trybie
w 100 procentach elektrycznym. Co
ważne, silnik przełącza się za każdym ra-
zem w ten tryb, gdy prędkość spada po-
niżej 30 km/h. Eksperyment pozwoli firmie
Renault Trucks udowodnić, że techno-
logia elektryczna o zwiększonym zasięgu
w pojazdach o średnim tonażu pozwala
zmniejszyć emisję CO2 o 30 procent w po-
równaniu z pojazdami z silnikiem Diesla.

Kolejnym badaniem dotyczącym roz-
woju zrównoważonego transportu dro-
gowego, prowadzonym przez Renault
Trucks, jest eksperyment w rzeczywis-
tych warunkach elektrycznego pojazdu
ciężarowego o dmc. 16 t: serii D. Aktual-
nie ten całkowicie bezemisyjny i bez -
głośny pojazd przemierza codziennie
trasę o długości ponad 200 km, zaopat-
rując należące do firmy Guerlain butiki
w Paryżu. Taki cykl transportowy wy-
maga kilkakrotnego w ciągu doby doła -
dowywania akumulatorów elektrycznych
pojazdu. Trasa przejazdu została zapla-
nowana w taki sposób, by umożliwić dwa
częściowe doładowania w ciągu dnia i do-
datkowo ładowanie całkowite między
godziną 7.00 wieczorem a 2.00 rano.

Pojazdy Maxity
Electric użytkowane

przez Greenway
Services od 2011 r.

przejechały ponad
220 000 km
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Renault Trucks wraz 
z firmą transportową Deret
w czerwcu br. rozpoczęło
eksperyment z elektrycz-
nym modelem Renault D
16 t zasilanym silnikiem
spalinowym o zwiększonym
zasięgu, który pozwala
połączyć tryb zero emisji
zanieczyszczeń i zero
hałasu przy całkowicie 
elektrycznym napędzie 
na dystansie 60 km 

Całkowicie elektryczne
Renault D o dmc. 16 t,

zaopatrujące butiki 
Guerlain w Paryżu, 

wyposażone jest w 2
zestawy akumulatorów

litowo-jonowych o łącznej
pojemności 170 kWh,

których całkowity czas
ładowania wynosi ok. 7
godzin przy zasięgu eks-

ploatacyjnym 120 km
(bez doładowywania

częściowego)
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Test potrwa do końca tego roku i jest nie-
jako kontynuacją badań nad poprzed-
nim modelem Renault Maxity z 2013 r.,
eksploatowanym w całkowicie bezemi-
syjnym cyklu transportowym, z tą róż -
nicą, że teraz elektryczne technologie
zastosowane zostały w pojeździe o dmc.
16 t i na dłuższej trasie.

Ukłon w stronę ogniw wodorowych
Firma Renault Trucks jako pierwsza

w Europie, we współpracy z francuskim
operatorem poczty La Poste, testuje mo-
del 4,5 t Maxity Electric wyposażony
w wodorowe ogniwo paliwowe, opraco-
wane przez Symbio FCell, dzięki któ-
remu pojazd nie generuje hałasu, a do
atmosfery emituje tylko parę wodną. 

Podczas jazdy silnik elektryczny po-
jazdu jest zasilany z dwóch komple-
mentarnych źródeł. Ogniwo paliwowe
jest w stanie wygenerować moc maksy-
malną 20 kW. W okresach większego
zapotrzebowania na moc dodatkowa
energia jest dostarczana z akumulato-
rów. Z kolei podczas postoju ogniwo pa-
liwowe doładowuje akumulatory. Ciepło
wytwarzane przez ogniwo jest wykorzy-
stywane do ogrzewania wnętrza kabiny,
co pozwala oszczędzać energię zmaga-
zynowaną w akumulatorach i zwiększa
zasięg pojazdu. 

Dwukrotnie, bo do 200 km, zwiększył
się też zasięg samochodu, gdyż 100 km
jest gwarantowane przez akumulatory,
a kolejne 100 km przez ogniwo pali-
wowe. Dlatego też pojazd idealnie na-
daje się do wykorzystania w obsłudze
miejskich i podmiejskich tras.

Homologowane i zarejestrowane przez
Renault Trucks Maxity Electric z ogni-
wem wodorowym jest użytkowane we
francuskim mieście Dole. Ze względu
na występujące w tym regionie szcze-
gólnie surowe zimy baza w Dole stanie
się poligonem doświadczalnym dla całej
floty eksperymentalnych pojazdów La
Poste. Dzięki zawartemu porozumieniu
La Poste i Renault Trucks połączyły swoje
wysiłki na rzecz wdrożenia we Francji po-
jazdów zasilanych wodorem jako opłacal-

nej alternatywy w transporcie. Podobnie
jak w przypadku konwencjonalnych po-
jazdów elektrycznych upowszechnienie
się tej technologii wymagać będzie za-
angażowania ze strony przemysłu oraz
wsparcia ze strony użytkowników i usta-
wodawstwa. Testy potrwają rok.

Podsumowanie
Te eksperymentalne pojazdy – nie

przeznaczone do szerokiej sprzedaży –
są częścią programu badawczego Renault
Trucks w zakresie doskonalenia roz-
wiązań transportowych. Producent kom-
pleksowo podchodzi do wyzwań, jakie
stawia segment miejskiego transportu
dystrybucyjnego, przede wszystkim ofe-
rując szeroką gamę pojazdów z silnikami
spalinowymi o wysokiej sprawności i ni-
skim zużyciu paliwa. Jej uzupełnieniem
zaś jest szereg rozwiązań alternatyw-
nych do zasilania olejem napędowym –
m.in. Renault D Wide CNG, Renault Ma-
xity Electric czy Maxity Electric wypo-
sażony w wodorowe ogniwo paliwowe
o bardziej proekologicznym charakterze.
Celem Renault Trucks jako producenta
pojazdów jest również współpraca z in-
nymi podmiotami branżowymi, ukie-
runkowana na usprawnienie miejskiego
transportu dystrybucyjnego.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © K. Biskupska

EDIT i niższe o 13% zużycie paliwa

Po Optifuel Lab 2, łączącym w sobie roz-
wiązania mające na celu zmniejszenie zużycia
paliwa w dużych pojazdach ciężarowych,
Renault Trucks kontynuuje badania w obsza-
rze pojazdów dystrybucyjnych i uruchamia
projekt EDIT (Efficient Distribution Truck)
w oparciu o model Renault D Wide. Celem
tego projektu jest opracowanie prototypo-
wego pojazdu do transportu chłodniczego
i zmniejszenie zużycia paliwa o 13% w po-
równaniu z referencyjnym pojazdem dystry-
bucyjnym Euro VI. Prototyp ten powinien
wykorzystywać technologie, które wejdą do
sprzedaży do 2020 r. i w których zostanie wy-
korzystane doświadczenie każdego z part-
nerów biorących udział w projekcie (m.in.
Valeo, Lamberet, Michelin). 
Udoskonalone będą właściwości aerodyna-
miczne pojazdu i zabudowy chłodni. Proto-
typ zostanie wyposażony w niskonapięciowy
układ mikrohybrydowy, którego zadaniem
będzie gromadzenie energii hamowania dzięki
odwracalnemu urządzeniu elektrycznemu,
które z kolei umożliwi chwilowe wspoma-
ganie silnika spalinowego odzyskaną ener-
gią. Dodatkowo będą prowadzone badania
nad opracowaniem nowego systemu wspo-
magania jazdy. Na przykład dzięki podłącze-
niu do systemu sygnalizacji świetlnej kierowca
będzie mógł wybrać najoszczędniejszą trasę
dla swojego pojazdu oraz przewidywać zmianę
świateł, by odpowiednio dostosować pręd-
kość, zmniejszając tym samym zużycie pa-
liwa. Zakończenie projektu EDIT i dostar-
czenie pojazdu przewidziano w 2018 r. 

Ogniwo wytwarza energię elektryczną i ciepło
wskutek reakcji tlenu zawartego w powietrzu
z wodorem zmagazynowanym w zbiorniku,
czemu towarzyszy powstawanie cząsteczek
wody w procesie odwrotnym do elektrolizy

Francuski operator poczty La Poste testuje model 4,5-tonowego pojazdu Maxity Electric, wypo-
sażonego w wodorowe ogniwo paliwowe. Samochód może poruszać się z prędkością maksymalną
90 km/h, ma silnik asynchroniczny elektryczny 47 kW (400 V), cztery zestawy akumulatorów 
o łącznej masie 400 kg mogące zmagazynować 42 kWh energii oraz dwa zbiorniki wodoru 
o pojemności 75 l każdy, pozwalające zmagazynować 4 kg H2 pod ciśnieniem 350 bar
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ontynuując tematykę związaną
z kupnem samochodów używa-
nych, proponujemy zapoznanie

się z informacjami dotyczącymi progra-
mów sprzedaży używanych samocho-
dów ciężarowych, prowadzonych w Pol-
sce przez poszczególnych importerów
i ich sieci dealerskie. 

DAF Used Trucks
Dealerzy DAF, działając w ramach

programu DAF Used Trucks, dysponują
ofertą samochodów używanych spraw-
dzonych pod względem technicznym
i gotowych do jazdy. Jako pojazdy ze
sprawdzonego źródła otrzymują znak ja-
kości First Choice (pierwszy wybór). Jest
to znak umieszczany na używanych sa-
mochodach ciężarowych DAF dostęp-
nych w sprzedaży wyłącznie w punktach
dealerskich DAF na terenie Europy.
Ciężarówki DAF opatrzone tym znakiem
mają nie więcej niż 5 lat i przebieg ma-
ksymalnie 500 tys. km. Po sprzedaży
otrzymują półroczne wsparcie w ramach
usługi First Choice Care, przed sprzedażą
przeszły pełen przegląd wizualny i tech-
niczny. Jest to konkretna korzyść dla
nowego właściciela – kupując samochód
z naklejką First Choice, zapewnia on so-
bie wsparcie całej organizacji DAF. 

Większość oferowanych samocho-
dów zawsze była obsługiwana w warsz-
tatach sieci DAF, wiele z nich objętych
było kontraktami obsługowo-napraw-
czymi, zatem ich historia oraz stan tech-
niczny nie budzą większych zastrzeżeń.
Przed oddaniem do sprzedaży samo-
chody zostały gruntownie sprawdzone ze
szczególnym uwzględnieniem układów
wpływających na bezpieczeństwo, takich
jak hamulce, układ kierowniczy i elek-
tryczny. Pomocą w finansowaniu zakupu
służy PACCAR Financial. 

Niezależnie od oferty samochodów
używanych w sieci dealerskiej DAF Trucks
ma na terenie Europy kilkana ście cen-
trów sprzedaży samochodów używanych
– DAF Used Trucks Centre. Również i tam
klienci otrzymują stale aktualizowaną
ofertę samochodów ze sprawdzonych źró-

 deł – w większości są to egzemplarze nie
starsze niż 3–5 lat, eksploatowane po
dobrych drogach Europy Zachodniej. 

Całość aktualnej oferty DAF w za-
kresie samochodów używanych, czyli
samochody znajdujące się w Centrach
Pojazdów Używanych DAF i u poszcze-
gólnych dealerów, zainteresowani mogą
przejrzeć, korzystając z odpowiedniego
portalu internetowego. Ciekawym roz-
wiązaniem są aukcje internetowe – czyli
licytacje prowadzone przez DAF Trucks,
w ramach których sprzedający poprzez
wystawienie pojazdu ciężarowego za-
prasza do składania ofert celem zawar-

„Używki”– dobry biznes Dariusz Piernikarski

Część II

Zakup popularnej „używki” to znacznie lepsze wykorzystanie środków, niż nabycie

nowego samochodu ciężarowego – potwierdzają to statystyki sprzedaży. 

First Choice to znak umieszczany
na używanych samochodach ciężarowych
DAF dostępnych w sprzedaży w punktach

dealerskich DAF
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cia umowy sprzedaży z tym, kto zaofe-
rował najwyższą cenę. Transakcja może
dotyczyć jednego pojazdu lub jednego ze-
stawu (ciągnik siodłowy + naczepa). Są
również aukcje pakietowe, w ramach
których sprzedawanych jest jednocześ-
nie kilka pojazdów wyszczególnionych
w opisie aukcji, bez możliwości zakupu
pojedynczych egzemplarzy.

Iveco Used Plus 
Used Plus to usługa oferowana przez

Iveco dla poszukujących używanego po-
jazdu użytkowego, uzupełniona przez
dodatkowe gwarancje w zakresie finan-
sowania i dostawy pojazdu do dowol-
nego dealera Iveco. Pojazdy te znajdu -
ją się w europejskiej i ogólnokrajowej
sieci przed stawicielstw handlowych. Po-
jazd ob jęty programem Used Plus musi
przejść pozytywnie 20 testów sprawdza-
 jących, obejmujących silnik, skrzynię bie-
 gów, osie, zawieszenie, układ kierow-
niczy oraz obudowy (skrzyni biegów,
pom py cieczy chłodzącej i chłodnicy), tak
aby spełnić standardy programu. Tym
samym klient ma pewność, że otrzy-
muje produkt bezpieczny i niezawodny.

Pojazdy w kategorii Used Plus Stan-
dard mają skontrolowane i napełnione
wszystkie zbiorniki płynów eksploatacyj-
nych, są umyte od zewnątrz i wewnątrz,
mają kompletną dokumentację i wyko-
nany przegląd techniczny. Z kolei kate-
goria Used Plus Comfort to dodatkowo
jeden rok gwarancji Iveco, a w stosow-
nych przypadkach nowa gwarancja na
niektóre podzespoły. Używane samocho-
dy w tej grupie nie mają więcej niż 6 lat,
mają kompletną dokumentację, bieżnik
na oponach ma głębokość przynajmniej
3 mm, wykonane są wszystkie przeglądy
techniczne i wymagane prawem. 

Pojazdy zakwalifikowane do katego-
rii Used Plus Premium są dostępne ze
specjalną gwarancją. Są to samochody
maksymalnie czteroletnie, z niskim prze-
biegiem, po kompletnym przeglądzie,
naprawie (w której usunięto wszystkie
usterki) i inspekcji przeprowadzonej
przez europejskie Centra Używanych
Pojazdów Ciężarowych (UTC). Samo-
chody są objęte roczną gwarancją pro-
ducenta. Gwarancja oferowana wszyst-
kim klientom UTC i sieci Iveco dotyczy
nie tylko zespołu napędowego, ale tak -
że przy minimalnym udziale własnym
klien ta prawie wszystkich podzespołów.

rzony z zamiarem dostarczenia przej -
rzystych i prostych informacji doty czą -
cych pojazdów oferowanych klientom. 

MAN TopUsed
W ramach programu MAN TopUsed

firma MAN Truck & Bus oferuje wyso-
kiej jakości używane samochody cięża -
rowe i autobusy oraz naczepy – nowsze
bądź starsze (spełniające wymogi norm
od Euro III do Euro V) w ponad 30 kra-
jach świata, za pośrednictwem 36 włas-
nych placówek MAN TopUsed Center –
na terenie Polski działa obecnie 10 takich

Firma gwarantuje wysoki poziom obsłu -
gi: w ciągu 24 godzin od aktywacji gwa-
rancji sieć autoryzowanych warsztatów
Iveco może niezwłocznie przystąpić do
wykonania niemal każdej naprawy, sto-
sując taki sam standard usług jak w przy-
padku samochodów nowych.

Poszukujący używanego pojazdu
użytkowego Iveco mogą skorzystać z po-
mocy specjalnego portalu internetowego
z wyszukiwarką, która pozwala na poszu -
kiwanie samochodów spełniających do -
kładnie oczekiwania kupującego. Portal
internetowy IVECO Used został stwo-

punktów. W centrach MAN TopUsed
doradzają eksperci, dzięki czemu moż -
liwe jest znalezienie odpowiedniego
pojazdu używanego dla danego zasto-
sowania lub też jego indywidualne skom-
pletowanie. Pomocna w odnalezieniu
odpowiedniego używanego pojazdu i naj-
bliższego Centrum MAN TopUsed jest
specjalna wyszukiwarka dostępna na
stronach internetowych. Aktualne in-
formacje można mieć również zawsze
przy sobie: aplikacja MAN TopUsed App
jest dostępna bezpłatnie do pobrania
w App Store.

Na terenie Polski
działa obecnie 10
centrów sprzedaży
pojazdów używanych
MAN TopUsed

Używane samo-
chody ciężarowe
i dostawcze ofe-

rowane w ramach
usługi Used Plus

znajdują się w eu-
ropejskiej i ogól-
nokrajowej sieci

przedstawicielstw
handlowych Iveco
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Każdy pojazd z oferty MAN TopUsed
jest obejrzany i sprawdzony pod wzglę-
dem technicznym. Możliwe jest indywi-
dualne dostosowanie usługi serwisowej,
jak np. europejska gwarancja na pojazdy
używane, MAN TopUsed zapewnia rów-
nież pomoc MAN Finance w zakresie fi-
nansowania oraz dostosowane do po-
trzeb umowy naprawcze i serwisowe.
Opcją jest też specjalne dostosowanie po-
jazdu na życzenie klienta. 

Mercedes-Benz TruckStore
TruckStore to skojarzona z marką

Mer cedes-Benz międzynarodowa sieć
sprzedaży używanych samochodów cię -
żarowych każdej marki. Każdy pojazd
oferowany do sprzedaży w TruckStore
jest sprawdzony pod względem technicz-
nym, a jego cena skalkulowana w ra-
cjonalny sposób. Używane samochody
znajdujące się w sprzedaży zostały po-
dzielone według relacji cena–jakość na
kategorie: złoto, srebro i brąz. 

W grupie „złotej” znajdują się egzem-
plarze maksymalnie 4-letnie, objęte jesz-
cze gwarancją producenta lub gwarancją
TruckStore, sprawdzone pod względem
technicznym według standardów Truck -
Store. Po weryfikacji wykonano w nich
niezbędne naprawy i prace serwisowe.
Głębokość bieżników opon wynosi co
najmniej 6 mm. Samochody mają aktu -
alne badanie techniczne dopuszczające
do ruchu. W grupie „srebrnej” są sa-
mochody mające nie więcej niż 6 lat,
wybrane pojazdy objęte są gwarancją
TruckStore, są również sprawdzone pod
względem technicznym, spełniają wy-
mogi bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, głębokość bieżników opon to co
najmniej 3 mm. Grupa „brązowa” to sa-
mochody sprawdzone pod względem
technicznym, spełniające wymogi bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 

TruckStore zapewnia wszelkie formy
finansowania za pośrednictwem struk-
tur finansowych Mercedes-Benz. Oprócz
standardowych ofert są też umowy na
korzystniejszych warunkach dzięki dosto -
sowaniu wartości końcowej pojazdu przy
zakończeniu umowy do rzeczywistej war-
tości rynkowej. Gwarancja TruckStore
obejmuje zabezpieczenie całego układu
napędowego (z wyjątkiem części ulega -
jących zużyciu) i obowiązuje we wszyst-
kich krajach UE. W jej zakresie jest dostęp-

ność Centrum Zgłoszeń Gwarancyjnych
TruckStore 24/7 i brak ograniczenia
przebiegu. TruckStore oferuje również
odkup używanych pojazdów użytkowych
marki Mercedes-Benz oraz innych ma-
rek (również w ramach rozliczenia za-
kupu nowego pojazdu dostawczego lub
ciężarowego Mercedes-Benz).

Elementem oferty jest także karta ser-
wisowa Service Card lub powiązane z nią
wsparcie w razie awarii pojazdu Mer-
cedes-Benz TruckMobility w pakiecie
Basic lub Premium. Karta ServiceCard
upoważnia do korzystania z usług sieci
warsztatów Mercedes-Benz i OMNIplus
w całej Europie, w ramach całodobo-
wego serwisu Service24h. Istnieje rów-
nież możliwość rozszerzenia do pełnego
zakresu usług zawartych na karcie Full
Service (serwis paliwowy, serwis opłat
drogowych itd.). 

Renault Truckplus
Truckplus to program Renault Trucks,

w ramach którego sprzedawane są uży -
wane pojazdy tej marki. W Polsce sprze-

daż samochodów Renault Trucks prowa -
dzi 15 punktów sieci dealerskiej Renault
Trucks. Pojazdy te zostały sprawdzone
i przygotowane przez profesjonalistów,
tym samym kupujący ma jasność, jeżeli
chodzi o informacje dotyczące m.in. spe-
cyfikacji, stanu technicznego i pocho-
dzenia pojazdu. Każdy pojazd jest pod-
dawany przeglądowi obejmującemu 80
punktów kontrolnych. W poszukiwaniu
najlepiej pasującego modelu wystawio-
nego do sprzedaży na terenie Polski po-
maga wyszukiwarka Renault Trucks.

Najlepsze, wyselekcjonowane pojaz -
dy używane Renault Trucks objęte są
programem Selection. Renault Trucks
Selection to oferta używanych samo-
chodów ciężarowych, starannie wybra-
nych, jeśli chodzi o wiek, przebieg i stan
techniczny. Skontrolowane i przygoto-
wane pojazdy Selection są oferowane
wraz ze standardową gwarancją produ-
centa na układ napędowy (silnik, skrzy-
nię biegów, oś napędową). Gwarancję
roczną otrzymują samochody Premium
Route o przebiegu poniżej 480 000 km
(6-miesięczna dla pojazdów o przebiegu

Truckplus to program Renault Trucks, w ramach którego sprzedawane są używane pojazdy
tej marki – w Polsce program ten prowadzi 15 punktów sieci dealerskiej

TruckStore
to prężnie działa -
ją ca, skojarzona
z Mercedes-Benz,
międzynarodowa
sieć sprzedaży
uży wanych 
samochodów
ciężarowych
każdej marki
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poniżej 540 000 km). W kategorii Se-
lection są również dostępne modele
Magnum, oferowane z 12-miesięczną
gwarancją w przypadku gdy ich przebieg
nie przekracza 600 000 km. 

Scania Approved 
W siedzibie Scania Polska działa Eu-

ropejskie Centrum Pojazdów Używanych
Scania – w ofercie dominują głównie ciąg -
niki siodłowe Scania R, stanowiące ok.
90% wszystkich maszyn. Są też do kupie -
nia zabudowane podwozia (m.in. wywrot-
ki, betonomieszarki, hakowce, samo chody
do przewożenia ładunków prze strzen-
nych itp.). Dealerzy Scania w ca łej Pol-
sce dysponują kompletną ofertą Centrum.
Oferta bieżąca jest również do przej -
rzenia za pośrednictwem internetu. 

ved Premium mają gwarancję na układ
napędowy, która obowiązuje przez 12
miesięcy na terenie całej Europy – wy -
dłużenie gwarancji jest jednak możliwe,
gdy wiek auta nie przekracza 72 mie-
sięcy, a jego przebieg nie jest większy
niż 840 tys. km.

Scanii zależy na tym, aby nabywca
miał pewność, że dokonał właściwego za-
kupu, stając się właścicielem bezpiecz-
nego, sprawdzonego pojazdu. Przy za-
kupie używanego samochodu nie może
zabraknąć fabrycznej oferty finanso-
wania – Centrum Pojazdów Używanych
Scania proponuje nabywcom leasing,
a konkretnych informacji w tym zakre-
sie udzielają przedstawiciele Scania Fi-
nance. Klienci mogą też skorzystać z pa-
kietów serwisowych, które zachęcają ich
do korzystania z autoryzowanych stacji
obsługi. Do dyspozycji nabywców jest rów-
 nież pomoc serwisowa Scania Assistance.

Trucks w Polsce jest bezpieczny, ponie-
waż wszystkie pojazdy przeszły gruntow -
ne przeglądy. Otrzymuje się identyczne
warunki pomocy technicznej i obsługi
serwisowej jak w przypadku zakupu po-
jazdu fabrycznie nowego. 

W ofercie producenta funkcjonuje
program Volvo Selected Used Trucks –
rozwiązanie zapewniające najwyższą ja-
kość i bezproblemową eksploatację sa-
mochodów używanych. Samochody za-
kwalifikowane do grupy Volvo Selected
mają poniżej 6 lat, mały przebieg, pełną
dokumentację serwisową i zostały pod-
dane długiej serii czynności kontrolnych.
Wykonano przegląd obejmujący 200
punktów kontrolnych, sprawdzono sprzę -
gło, zużycie okładzin hamulcowych musi
być niewielkie, a opony powinny mieć
bieżnik o głębokości co najmniej 8 mm.
W przypadku tych pojazdów termin na-
stępnego przeglądu rocznego powinien

W ofercie Volvo
Trucks funkcjonuje

program Volvo 
Selected – kupując
używany samochód

w ramach programu,
otrzymuje się iden-
tyczne warunki po-

mocy technicznej
i obsługi, jak w przy-

padku zakupu po-
jazdu fabrycznie

 nowego
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Volvo Selected 
Wyszukiwarka internetowa Volvo

Truck Finder to najszybszy sposób na
znalezienie używanego samochodu cię -
żarowego oferowanego w Polsce przez
dealerów Volvo Trucks. Program ma in-
teresującą funkcję „Agent wyszukiwania”
– jeśli poszukiwany pojazd nie jest ak-
tualnie dostępny, klient otrzyma e-mail
z powiadomieniem, gdy tylko taki sa-
mochód pojawi się w ofercie. Zakup sa-
mochodu używanego u dealera Volvo

wypaść co najmniej po 6 miesiącach.
Wynik oględzin musi wskazywać na brak
usterek funkcjonalnych (sprawne działa -
nie oświetlenia i elementów sterujących,
brak wycieków itp.) oraz brak widocz-
nych uszkodzeń (pęknięcia przedniej
szyby, zniszczona tapicerka itp.). Wszyst-
kie pojazdy są objęte 6- lub 12-mie-
sięczną międzynarodową gwarancją na
układ napędowy, mają zapewnienie ho-
lowania oraz dodatkowe usługi zwięk-
szające dyspozycyjność. 

Wszystkie pojazdy oferowane przez
Centrum są objęte programem Scania
Approved. Oznacza to, że są one spraw-
dzone przez mechaników z serwisów
Scania, czyli znany jest ich stan technicz -
ny, usunięte ewentualne usterki. Samo-
chody są wyczyszczone, z wypraną ta-
picerką i wypolerowaną kabiną. Objęte
są również 3-miesięczną gwarancją na
układ napędowy (lub do 30 tys. km –
w zależności od tego, co nastąpi szyb-
ciej). Pojazdy ze znakiem Scania Appro-

Wszystkie pojazdy oferowane przez Centrum
Pojazdów Użytkowych Scania są objęte pro-
gramem Scania Approved



Oświetlenie w pojazdach
użytkowych

rzez wiele lat rozwój branży oświet-
leniowej przechodził powolną ewo-
lucję, a jej główne cechy to zmiana

designu i charakteru kloszy. Wykorzys-
tanie technologii LED spowodowało jed-
nak rewolucję, która daje użytkowni-
kom pojazdów użytkowych nowe i lepsze,
a więc efektywniejsze i bardziej ekono-
miczne rozwiązania. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim
We wszystkich pojazdach oświetle-

nie pełni istotną rolę w kształtowaniu
bezpieczeństwa, a także komfortu pracy
kierowcy i innych użytkowników drogi.
Podstawowe ramy dotyczące obowiązko-
wych świateł i ich parametrów zostały
określone w odpowiednich przepisach.
Każdy pojazd samochodowy musi być
wyposażony w światła mijania, drogowe,
hamowania, kierunkowskazy, oświetle-
nie tylnej tablicy rejestracyjnej, światła
pozycyjne przednie i tylne, odblaskowe
tylne, odblaskowe boczne (w pojazdach
o długości > 6 m), awaryjne, przeciw-
mgłowe tylne oraz obrysowe przednie
i tylne w pojazdach o szerokości >2,1 m.
Wszystkie światła powinny być odpowied -

niej barwy oraz natężenia, co ściśle okreś-
lono w stosownych dokumentach, a gwa-
rancją zapewnienia tych parametrów
jest świadectwo homologacji dopusz-
czające oświetlenie do wykorzystania
w ruchu na drogach publicznych. Odpo-
wiednie przepisy regulują również spo-
sób montażu świateł na pojeździe. Przy -
kładowo: dla tak modnych obecnie świateł
do jazdy dziennej przewidziano montaż
w odległości nie mniejszej niż 600 mm,
przy czym nie więcej niż 400 mm od
bocznej krawędzi pojazdu i na wysokości
w granicach 250–1500 mm nad jezdnią.

Piotr Muskała
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W ostatnim czasie powstała moda na stosowanie efektownych lamp i nowoczesnej

technologii oświetleniowej w ciężarówkach, autobusach oraz pojazdach specjalnych.

Producenci prześcigają się w oferowaniu coraz ładniejszych lamp, jednak to nie

wygląd, lecz poprawa jakości oświetlenia, a co za tym idzie bezpieczeństwa na drodze

jest największym benefitem rozwoju oświetlenia.

Współczesne tylne lampy konstruowane
są najczęściej w technologii LED
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Szybki rozwój technologii pozwolił
producentom oświetlenia zaoferować pro-
dukty o parametrach znacznie przewyż -
szających obowiązujące normy. W dobie
rosnącego znaczenia ekologii coraz większą
wagę przykłada się nie tylko do poprawy
jakości świateł, ale również do obniżania
zużycia energii przez pojazd, w tym także
przez odbiorniki elektryczne. Coraz po-
wszechniej stosowanym rozwiązaniem
zarówno w przypadku oświetlenia pod-
stawowego, jak i ostrzegawczego są diody
LED, umożliwiające znaczne obniżenie
poboru energii przy jednoczesnej popra-
wie jakości emitowanego światła. Tech-
nologia LED zapewnia ponadto użytkow-
nikom dłuższą żywotność oświetlenia –
w wielu przypadkach okres eksploatacji
lamp diodowych dorównuje okresowi
eksploatacji całego pojazdu.

W światłach mijania przez wiele lat
powszechnie wykorzystywano żarówki
halogenowe typu H1, H3 i H4. W pierw-
szej dekadzie XXI w. karierę zrobiła
żarówka H7, chwalona za doskonałe pa-
rametry strumienia świetlnego i jedno-
cześnie mocno krytykowana za niską

trwałość, wynikającą m.in. ze słabej od-
porności na niewielkie nawet wahania
napięcia w instalacji. W latach 90. i pierw-
szej dekadzie XXI w. w bogato wypo-
sażonych pojazdach przeznaczonych do
transportu na dalekie odległości (np. w lu-
ksusowych autokarach, wysokiej klasy
ciągnikach siodłowych) stosowano często
też lampy ksenonowe. Obecna LED-owa
rewolucja swym zasięgiem obejmuje już
światła mijania i drogowe. Zespoloną
lampę przednią wykorzystującą wyłącz -
nie diody typu LED zaprezentowała m.in.
Hella. Rozwiązanie to, dostępne już ko-
mercyjnie w wybranych samochodach
osobowych, można łatwo zaadaptować
do ciężarówek i autokarów. 

Coraz powszechniej stosowanym roz-
wiązaniem są światła skrętne, doświet-
lające zakręty. W rozwiązanie takie wy-
posaża się standardowo wyższej klasy
autokary i samochody ciężarowe. W świa -
tłach pozycyjnych, kierunkowskazach,
stopu i obrysowych dominują żarówki
LED, choć jeszcze kilka lat temu używane
były zwykłe żarówki wolframowe. Warto
zwrócić uwagę na szybki rozwój wzor-
nictwa zespolonych lamp tylnych. Tech-
nologia LED umożliwia designerom pro-
jektowanie lamp o fantazyjnych kształtach
i takie właśnie coraz częściej trafiają nie
tylko do samochodów osobowych, ale
także do ciężarówek i autobusów, a nawet
naczep. 

Do jazdy dziennej
Wszystkie nowe pojazdy muszą być

wyposażone fabrycznie w światła do
jazdy dziennej. Wymóg ten jest podyk-
towany względami ekologicznymi. Z po-
zoru sprawa wydaje się mieć tylko jasną
stronę, lecz niestety, pomimo że dotyczy
właśnie oświetlenia, ma również ciemną.
Co prawda dyskusja o obowiązku stoso-
wania świateł przez całą dobę wydaje się
już zamknięta, jednak nieumiejętne uży -
wanie świateł do jazdy dziennej lub ta-
nich lamp bez homologacji jest równie
niebezpieczne jak jazda bez świateł. 

Światła do jazdy dziennej zyskują coraz większą popularność, jednak należy pamiętać, że wyłącznie
używanie homologowanych produktów gwarantuje bezpieczeństwo i chroni przed mandatem
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W pojazdach użytkowych bardzo często
montuje się dodatkowe oświetlenie
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Oświetlenie pojazdu musi być trwałe, niezawodne,
a żarówki łatwe do szybkiej wymiany na drodze.
Skomplikowana wymiana żarówek to drobiazg,
który praktycznie dyskwalifikuje pojazd
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Pojazdy specjalistyczne (np. służb ratowni-
czych) wyposażone są w cały szereg dodatko-
wych lamp, np. lampy sygnalizacyjne, szpera-

cze, oświetlenie dodatkowe
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Warto zaznaczyć, że oszczędności
wynikające z używania świateł do jazdy
dziennej są rzędu kilkunastu do kilkudzie -
sięciu złotych rocznie, co nawet w przy-
padku większej floty pojazdów użytko-
wych nie stanowi dużej kwoty. Umiejętnie
stosowane na szeroką skalę dobrej ja-
kości światła do jazdy dziennej mogą
mieć pozytywny wpływ na obniżenie
emisji zanieczyszczeń, jednak w praktyce
jest zupełnie inaczej. W obliczu trudnej
sytuacji ekonomicznej, z którą borykają
się przewoźnicy, niektórzy z nich decy-
dują się na montaż świateł LED do jazdy
dziennej nawet w starych, wysłużonych
pojazdach. Niestety na rynku dostępne
są lampy niedostatecznej jakości, nie-
spełniające wymagań homologacyjnych
i niemające żadnych certyfikatów, które
nie zapewniają właściwego natężenia
światła i są po prostu niewidoczne. 

Kolejny problem stanowią sami kie-
rowcy, którzy nagminnie jeżdżą na świa -
tłach do jazdy dziennej w warunkach
zmniejszonej przejrzystości powietrza
(np. podczas deszczu, mgły itp.) bądź
o świcie lub zmierzchu, gdy widoczność
jest słaba i dla bezpieczeństwa niezbędne
jest także oświetlenie tyłu pojazdu. 

Zdaniem autora bardzo przydałaby się
w Polsce kampania społeczna na temat
właściwego korzystania ze świateł do
jazdy dziennej. Wiedzę taką można rów-
nież przekazywać podczas np. okresowych
szkoleń kierowców zawodowych. Warto
jeszcze raz podkreślić, że sama idea
świateł do jazdy dziennej jest bardzo
dobra, lecz jej polskie wykonanie w wielu
przypadkach zwyczajnie niebezpieczne. 

Oświetlenie dodatkowe 
i sygnalizacyjne

Pojazdy przeznaczone do zastosowań
specjalnych, a więc uprzywilejowane,
wykonujące czynności służbowe na dro-
gach publicznych, pojazdy budowlane,
rolnicze, pracujące w terenie, samochody
pomocy drogowej, autobusy szkolne, po-
jazdy wykonujące transport ponadnor-
matywny i wiele innych wymagają często
dodatkowego oświetlenia specjalnego,
dostosowanego do wykonywanej przez
ich obsługę pracy. Chodzi przede wszyst-
kim o lampy sygnalizacyjne oraz dodat-

kowe oświetlenie z wykorzystaniem stru-
mienia światła o dużym natężeniu. Część
tych pojazdów ze względu na swoją szcze-
gólną rolę może być zwolniona z wybra-
nych przepisów ruchu drogowego. 

Pojazdy uprzywilejowane mają bez-
względne pierwszeństwo przejazdu, nie-
zależnie od innych przepisów, znaków
i sygnałów drogowych. Podstawowym
elementem oznakowania informującego
o szczególnej roli pojazdu są odpowiednie
lampy ostrzegawcze. Są one niebieskie
w przypadku pojazdów uprzywilejowa-
nych oraz żółte (pomarańczowe) w przy-
padku pozostałych. Dobrze do brane lampy
ostrzegawcze, właściwe ich umieszcze-
nie na pojeździe oraz odpowiednie para-
metry emitowanych przez nie sygnałów
świetlnych stanowią gwarancję bezpie-
czeństwa i porządku na drodze. 

Warunki, jakie muszą spełniać lampy
ostrzegawcze, określono w kodeksie dro-
gowym. Pojazd powinien być wyposażony
w co najmniej jedno lecz nie więcej niż

Najważniejszym współczesnym trendem
w rozwoju oświetlenia pojazdów użyt-
kowych i oświetlenia sygnalizacyjnego
jest zastosowanie technologii LED, po-
zwalającej na obniżenie poboru energii,
ale także na zwiększenie odporności na
wibracje, trudne warunki pogodowe oraz

zapylenie, co ma szczególne znaczenie
dla samochodów specjalnych, pracujących
np. w terenie. Oświetlenie LED charak-
teryzuje się również znacznie większą
żywotnością niż tradycyjne żarówki ha-
logenowe. Kolejną zaletą lamp LED jest
brak konieczności obsługi – żywotność
LED-ów sięga 10–15 tys. godzin, czyli
nawet ponad 20 razy dłużej od typowej
żarówki H4. Zastosowanie lamp LED po-
zwala też na zwiększenie efektywności
świetlnej. W lampach przeznaczonych do
wyższej klasy samochodów osobowych
stosujemy od niedawna technologię LED-
Matrix, dającą możliwość śledzenia przez
strumień światła drogi i przeszkód oraz
automatycznej zmiany świateł z drogo-

wych na mijania. Technologia ta jest rów-
nież gotowa do zastosowania w pojazdach
użytkowych i czeka na zainteresowa-
nych producentów. 
Należy podkreślić, że do oświetlenia po-
jazdów, które odpowiada za bezpieczeń-
stwo, powinno się stosować wyłącznie
produkty mające homologację dopusz-
czającą do użytku w ruchu drogowym
oraz stosowne certyfikaty. Dlatego warto
stosować lampy renomowanych produ-
centów, takich jak Hella, którzy poświę-
cają duże nakłady na badania i rozwój
oraz testy prototypów w różnych warun-
kach, co daje gwarancję wysokiej jakości
urządzeń i zapewnia bezpieczeństwo
użytkowania w każdych warunkach.

Zenon Rudak, 

kierownik centrum
technicznego Hella Polska

Technologia LED umożliwia produkcję pa-
neli sygnalizacyjnych z funkcją wyświetla-

nia komunikatów o zmiennej treści ©
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Dzięki zastosowaniu
diod LED nawet lampy
o dużym natężeniu
światła mogą być
płaskie i lekkie 
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sześć świateł umieszczonych na dachu
nadwozia lub w innym miejscu, tak aby
były widoczne z każdej strony pojazdu.
Światła ostrzegawcze powinny być wi-
doczne z odległości co najmniej 150 m
w świetle słonecznym, a jednocześnie nie
mogą oślepiać innych użytkowników
drogi. Najpopularniejszy sposób montażu
lamp ostrzegawczych to panel umiesz-
czany na dachu pojazdu z dwoma lam-
pami emitującymi światło w polu o roz-
warciu 180° oraz opisem rodzaju pojazdu
(np. Policja, Służba drogowa, Pilot itp.).
Rozwiązanie takie jest praktyczne i sto-
sowane zarówno przez użytkowników
pojazdów uprzywilejowanych, jak i sze-
roko pojętej służby drogowej. W segmen-
cie lamp ostrzegawczych większość pro-
ducentów stosuje praktycznie wyłącznie
diody LED. Pozwala to na obniżenie po-
boru energii przez oświetlenie, ale także
na znaczące zmniejszenie masy panelu
oraz zmniejszenie jego rozmiarów. Do-
datkowe lampy doświetlające (boczne,
tylne, szperacze itp.) coraz częściej kon-
struowane są w oparciu o LED-y. Przy -
kłady zastosowania lamp doświetlających
to choćby pojazdy wolnobieżne, spe-
cjalne, ale też dystrybucyjne samochody
ciężarowe czy… tramwaje. Diody LED
zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu
bez problemu generują strumień światła
przekraczający 1500 lm (mniej więcej 1,5
razy większy niż w przypadku typowej
żarówki H3 12 V/55 W).

Pierwsza zasada – prosty serwis
W ostatnich latach w wielu samo-

chodach, szczególnie osobowych, ale
także dostawczych i innych użytkowych
obsługa świateł przestała być prostą czyn-
nością, którą każdy kierowca mógł bez
trudu wykonać samodzielnie na drodze,

mienić przepaloną żarówkę na pierwszym
parkingu, stara się dojechać bez jednego
światła do celu podróży albo (wariant
najlepszy) do najbliższego serwisu, po-
wodując poważne zagrożenie na drodze!
Na szczęście w większości nowoczesnych
pojazdów użytkowych (szczególnie du -
żych ciężarówkach i autobusach) wy-
miana żarówki w warunkach drogowych
nie nastręcza żadnych trudności. 

Powszechnie stosowane jest rozwią -
zanie polegające na umieszczeniu klosza
zespolonej lampy przedniej lub całego
panelu z obydwoma lampami na zawia-
sach. Po odchyleniu kierowca uzyskuje
wygodny dostęp do wszystkich żarówek.
Problem wymiany żarówek rozwiązuje
się praktycznie zupełnie przez zastoso-
wanie lamp LED o znacznie większej
żywotności. 

Kwestia serwisu oświetlenia dodat-
kowego nie jest w większości przypadków
tak ważka, jak świateł podstawowych.
Lampy dodatkowe, a nawet sygnaliza-
cyjne można bez większych problemów
serwisować w warunkach warsztatowych.
Warto jednak zwrócić uwagę, że dzięki
zastosowaniu LED-ów producenci takiego
oświetlenia zyskali możliwość zaofero-
wania lamp znacznie odporniejszych na
drgania. Przedstawiciele producentów
oświetlenia przeznaczonego do pojaz-
dów specjalnych przyznają, że jednym ze
współczesnych trendów w konstrukcji ta-
kich lamp jest poprawa odporności na
warunki atmosferyczne i zapylenie.

nie dysponując żadnymi narzędziami ani
specjalistyczną wiedzą. Ze względu na
utrudniony dostęp do żarówek w wielu
modelach ich wymiana wymaga inter-
wencji serwisu bądź posiadania specjal-
nych narzędzi. Zdarza się, że prosta wy-
miana żarówki wymaga wjazdu na kanał,
demontażu części nadwozia (błotnika,
atrapy chłodnicy, maski itp.). Taka sytua-
cja powoduje nie tylko stratę czasu kie-
rowcy i naraża przedsiębiorcę na koszty,
ale jest zwyczajnie niebezpieczna. Kie-
rowca, który powinien w kilka chwil wy-

Dobry dostęp do wymiany żarówek to podstawa
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Pojazdy wielkogabarytowe muszą być wypo-
sażone w odblaskowe elementy sygnalizujące
nadjeżdżającemu z tyłu kierowcy, że zbliża się
do ciężkiego i wolnego samochodu
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Coraz więcej dużych pojazdów ma
na pokładzie kamery cofania – przydaje się
więc dodatkowe, wzmocnione światło
przy nocnych manewrach
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Święto tuningu 
– 11. Master Truck

mpreza została zorganizowana już
po raz 11. przez Telewizyjne Studio
Brawo. Na terenie podopolskiego lot-

niska prezentowało się 450 pojazdów
z Polski, Finlandii, Austrii, Niemiec, Wę-
gier, Czech, Słowacji, a nawet ze słonecz-
nej Chorwacji. Impreza cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem – przez teren
zlotu przewinęło się podczas weekendu
prawie 100 tys. zwiedzających. Mogli
oni podziwiać nie tylko ciągniki siodłowe,
całe zestawy ciężarowe z naczepami czy
holowniki pomocy drogowych, ale rów-
nież tuningowane vany, oldtimery, po-
jazdy strażackie, a także amerykańskie
trucki. Zapraszamy na fotorelację.

© K. Biskupska

Katarzyna Biskupska
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Niemal 400 ciężarówek z kraju i zagranicy wzięło udział w Międzynarodowym

Zlocie Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck, który odbył się

w dniach 17–19 lipca br. na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi.
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Każdy ze zwiedzających otrzymał kartę do
głosowania, która upoważniała do wyboru naj-
piękniejszego trucka spośród wszystkich
ciężarówek. Najpiękniej udekorowany i wy-
posażony – co zapewniło mu tytuł Ciężarówki
publiczności – był fiński Actros „Highway
Hero” Miki Auvinena, wielokrotnego cham-
piona największych europejskich konkursów
ciężarówek tuningowanych. Wykonanie tu-
ningu nagrodzonego samochodu zajęło mu
11 miesięcy. Elementy motywów na pojeź-
dzie nawiązują do amerykańskiego stylu życia
i kultury, oddając w pełni typowy klimat lat
50. XX w., dobrze znany tym, którzy spędzają
życie w trasie. Odnaleźć więc można m.in.
wizerunek kelnerki z truckstopu w klasycz-
nym różowym outficie, postaci gwiazdy co-
untry Johnny’ego Casha czy trakerki Lisy
Kelly, znanej z programu Ice Road Truckers.
Amerykańska klasyka dominuje również we-
wnątrz kabiny, nie zabrakło nawet szafy
grającej, a mierząca 1,5 m długości dźwig-
nia zmiany biegów zakończona jest atrapą
srebrnego mikrofonu. Pojazd zdobył również
nagrodę Master Truck za pierwsze miejsce
w kategorii najładniejszej ciężarówki zlotu.

Drugą nagrodę publiczności otrzymał Nowy Actros 1851 „Czarna Perła”, należący do Gospodarstwa
Ogrodniczego T. Mularski. Pojazd z motywami z filmu „Piraci z Karaibów” zdobył w sumie 3 trofea –
była to również nagroda w kategorii najładniejszy pojazd Mercedes-Benz na zlocie oraz Master
Truck za piąte miejsce w kategorii najładniejszej ciężarówki zlotu.

Trzecią nagrodę publiczności otrzymała chor-
wacka Scania „Red Rose” Klanantrans. Pojazd

ten był równocześnie trzecią najładniejszą
ciężarówką zlotu. Dopracowany w najdrobniej-

szym szczególe – indywidualny charakter nadało
pojazdowi również odpowiednie doposażenie 

go w takie dodatki, jak np. osłona na siodło.

W sumie przyznano 77 nagród 
w różnych kategoriach. Jury oceniało
m.in. jakość lakierowania, ogólny 
pomysł i efekt wykonania całości 
tuningu, ale także wnętrza kabin 
oraz oświetlenie ciężarówki. Każdy
zwycięzca oprócz trofeum otrzymał
także ufundowane przez sponsorów
cenne nagrody. Wyróżnienie za
aranżację oświetlenia zdobył DAF
„Egipt” firmy FHTU Łukasz.

Swój udział w imprezie
miały też sportowe

ciężarówki. Fani off-roadu
mogli oglądać rajdowego

Mercedesa 1935 oraz
Scanię 113, a także po-

rozmawiać z kierowcami,
Andrzejem Świgostem 

i Józefem Cabałą.
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Ciężarówki na co dzień jeżdżą w trasy, więc muszą być
funkcjonalne. Często kierowcy poprawiają więc parametry

użytkowe pojazdu, np. zmieniając nastawy zawieszenia czy
skrzyni biegów oraz osiągi silnika. To co daje ciężarówce

niepowtarzalny styl, wyróżniający ją spośród tysięcy innych
na drodze, to tzw. tuning optyczny, widoczny na pierwszy

rzut oka. Są to kolorowe motywy na karoserii, chromowane
kołpaki, kangur czy dodatkowe oświetlenie. W tym roku 

nagrodę za najlepsze „przebranie” organizatorzy przyznali  
pojazdowi Volvo FH – „Minionki” z firmy EM-TIR.

Ciężarówki zostały nagrodzone również przez głównych sponsorów zlotu.
Najpiękniejszym pojazdem Iveco został Stralis Hi-Way ze Słowacji. Firma
„Jan Motyl” ma w taborze 15 ciężarówek, z czego 12 to pojazdy Iveco. 
Nagrodzonego Stralisa zakupiono z okazji 20-lecia istnienia słowackiej firmy.
Został przekazany w kwietniu tego roku i od razu rozpoczęto prace nad 
tuningiem, które najpierw objęły malowanie kabiny, następnie dodano 
chromowane elementy, tylny zderzak i orurowanie z oświetleniem. 
W przyszłości zmiany obejmą również wnętrze kabiny oraz jej tylną 
zewnętrzną część. Warto dodać, że pojazd ten został stuningowany 
z okazji jubileuszu 10-lecia pracy jego kierowcy. W przyszłym roku 
inny kierowca również będzie obchodził taką rocznicę – właściciel 
zapowiada podobną akcję.

Najpiękniejszym MAN-em zlotu został pojazd z firmy Kołeczko. Zainteresowani historią niemieckiego producenta ciężarówek i autobusów mogli
odwiedzić wirtualne muzeum, przygotowane specjalnie z okazji 100-lecia wyprodukowania pierwszego pojazdu ciężarowego MAN. Na stoisku
MAN Truck & Bus Polska, w odpowiednio zaadaptowanej naczepie Wielton, można było odbyć wirtualny, chronologiczny spacer, od powstania
pierwszej ciężarówki MAN – Saurer do teraz. Można było na bieżąco też oglądać, jak dzięki zastosowaniu technologii druku 3D powstaje model
koncepcyjnego, futurystycznego ciągnika siodłowego MAN Concept S, a także skorzystać z jednego z 5 interaktywnych stanowisk – na każdym
z nich, korzystając z tabletów wyposażonych w aplikację augmented reality (rzeczywistość rozszerzona), łączącą świat rzeczywisty z przygoto-
wanym komputerowo, można było obejrzeć pojazdy MAN, jakie powstawały na przestrzeni lat.
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Na zlocie prezentowały się za-
równo najnowsze modele ciężaró-

wek, jak i te, które na drogach
można było spotkać lata temu.

Pierwsze miejsce dla najładniej-
szego oldtimera otrzymał Star 29 

z 1976 r. firmy Sachs-Trans. 
Pojazd ten zapoczątkował historię
firmy – to nim były wykonywane

usługi transportowe od 1986 r. 

Po raz kolejny nie zawiodła
firma Repiński Transport,

prezentując 13 swoich
ciężarówek i zgarniając 

jednocześnie nagrodę za
największą na zlocie flotę.

Na zdjęciu jeden z pojazdów
– Scania „Dywizjon 303” –

imponował pomysłowymi
motywami. Po obu stronach

kabiny widniały wizerunki
samolotów Spitfire i P.11.

Ciężarówka ta była też
szóstą najładniejszą

ciężarówką zlotu. 

Dla gości zlotu przygotowano liczne konkursy i atrakcje, odbył się m.in. kon-
kurs na precyzję i przejazd między beczkami ciężarówką Iveco, przeciąganie
liny z ciągnikiem siodłowym Mercedes, precyzyjna jazda DAF-em, slalom
taczką z beczką po oleju czy konkursy wiedzy o ciężarówkach. Zlot uatrak-
cyjniły prezentacja i konkurs modelarzy Master Mini Truck, wystawa sprzętu
strażackiego i militarnego, a także możliwość przejażdżki amfibią na specjal-
nie do tego przygotowanym terenie. Zainteresowani mogli oglądać pokazy
umiejętności motocyklowych, próby gaszenia pożaru z powietrza samolo-
tem Dromader i śmigłowcem, a ci odważniejsi nawet wykupić lot wido-
kowy w Aeroklubie Opolskim. Na scenie występowały zespoły country, 
a wieczorem odbył się pokaz oświetlenia pojazdów.

Tradycyjnie też wiodący przedstawiciele branży prezentowali swoje produkty i organizowali konkursy
dla uczestników, dzieląc tym samym z nimi wspólną pasję do samochodów ciężarowych. Tegoroczny
Master Truck był zlotem jubileuszy. Oprócz firmy MAN Truck & Bus Polska, która świętowała 100-lecie
istnienia, także firma Inter Cars obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia, a na stoisku KH-kipper wypra-
wiono „osiemnastkę” kieleckiej spółki. Na stoisku firmy Mercedes-Benz natomiast kierowcy mogli 
poćwiczyć tężyznę fizyczną na siłowni dla truckerów, przygotowanej przez Fundację Truckers Life, 
pod czujnym okiem ambasadorki programu Iwony ”Trucking Girl” Blecharczyk.
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Akredytowani na zlocie polscy dziennikarze motoryzacyjni zajmujący
się tematyką transportu drogowego przyznali pojazdowi budowla-
nemu Mercedesa, modelowi Arocs, tytuł Master Truck of the Year
2015. W głosowaniu oceniano najciekawsze rozwiązania techniczne
i ekologiczne wpływające na efektywną realizację zadań transporto-
wych oraz najbardziej przyjazne kierowcy i przewoźnikowi. Oceniane
były samochody ciężarowe o dmc. powyżej 7,5 t, będące w aktual-
nej ofercie handlowej przedstawicielstw producentów samochodów
ciężarowych działających na terenie Polski, których premiera odbyła
się do 2014 r. Nagrodę z rąk szefów TV Brawo, Aleksandry Donocik 
i Andrzeja Wachowskiego, odebrał Aleksander Rzepecki z działu PR
Mercedes-Benz Polska (na zdjęciu u góry z lewej).
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OM 471: druga generacja
silników Mercedes-Benz

ercedes-Benz OM 471 drugiej
generacji nie jest jednak ty-
pową wysokoprężną, turbodo -

ładowaną rzędową szóstką (pojemność
skokowa 12,8 dm3), jakie najczęściej
spotykamy pod maskami samochodów
ciężarowych segmentu ciężkiego. Silnik
ten dzięki wprowadzonym rozwiązaniom
technicznym oraz wynikającym z nich
możliwościom i właściwościom, może
otworzyć nowy rozdział w konstrukcji
silników stosowanych w ciężkich pojaz-
dach użytkowych. Czy tak się w rzeczy-
wistości stanie, pokaże czas, gdyż od
jego wprowadzenia do produkcji minęły
zaledwie dwa miesiące. 

Oczywiście OM 471 dziedziczy więk-
szość cech swojego poprzednika. Istot-
nymi charakterystycznymi cechami sil-
ników OM 471 są (i były): dwa montowane
w głowicy wałki rozrządu, układ wtry-
skowy common-rail wraz z układem zwięk-
szającym ciśnienie wtrysku X-Pulse, tur-
bosprężarka z asymetryczną obudową,
hamulec silnikowy o wysokiej mocy, układ
recyrkulacji spalin EGR i układ oczysz-
czania spalin wykorzystujący technolo-
gię SCR oraz filtr cząstek stałych DPF po-
zwalające na spełnienie wymagań normy
emisji spalin Euro VI.

To dobry silnik…
O tym, że OM 471 montowany w Ac-

trosach, Arocsach i Antosach to udana
konstrukcja, od czasu wprowadzenia
spełniająca pokładane w niej oczekiwa-
nia, świadczą liczne dowody uznania ze
strony zarówno przedsiębiorców – właś-
cicieli firm transportowych, jak i samych
kierowców. Silniki serii OM 471 spraw-
dziły się w praktyce w samochodach
ciężarowych oraz autobusach Mercedes-
-Benz i Setra. Uwzględniając silniki pro-
dukowane na rynki za oceanem, ich liczba
osiągnęła 250 tys. sztuk. Żadna inna
platforma silników do pojazdów ciężaro-
wych i autobusów nie osiągnęła większej
liczby sprzedanych sztuk i nie sprawdziła
się tak dobrze w praktyce.

Niskie zużycie paliwa w nowym po-
jeździe Mercedes-Benz Actros potwier-
dził jeszcze jesienią 2011 r. test Record
Run przeprowadzony na dystansie 10 tys.
km. Actros z silnikiem OM 471 był też
zwycięzcą w Testcie 1000 punktów, prze-
prowadzonym przez dziennikarzy z re-
dakcji niemieckich czasopism branżowych
pod koniec 2013 r. Bohaterami były ze-
stawy zaprzężone w topowe ciągniki fla-
gowe takich producentów, jak DAF, MAN,
Mercedes-Benz, Scania i Volvo, napę-
dzane silnikami Euro VI o mocy zbliżonej
do 460 KM (± 20 KM). Samochody oce-
niano pod wieloma względami, kategorie
to: kabina, jazda, osiągi, zużycie paliwa
i AdBlue, produktywność i bezpieczeń-

Dariusz Piernikarski
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Wiosną 2011 r. Mercedes-Benz, jeszcze na długo przed początkiem obowiązywania

normy Euro VI oraz przed sukcesywnym wprowadzaniem ciężkich samochodów

ciężarowych Actros, Antos i Arocs, zaprezentował całkowicie nową generację

silników. Pierwszym członkiem tej nowej rodziny był OM 471. Na początku lipca br.

światło dzienne ujrzał udoskonalony silnik drugiej generacji.

6-cylindrowy, rzędowy
silnik OM 471 o pojem-
ności skokowej 
12,8 dm3 – druga 
generacja spala o 3%
paliwa mniej niż 
poprzednik 

.eu
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stwo. Szczegóły sposobu realizacji Testu
1000 punktów i końcowe oceny można
znaleźć w wielu publikacjach – także
w internecie. 

Priorytet to efektywność
W swej drugiej odsłonie OM 471 zo-

stał udoskonalony, wyciągnięto również
wnioski z doświadczeń zebranych w do-
tychczasowej eksploatacji. Najważniej -
szym celem dalszego rozwoju było zapew -
nienie jak najniższych kosztów eksploatacji.
W efekcie udało się zmniejszyć zużycie
paliwa o 3% w stosunku do poprzednika,
wzrosła również trwałość i wytrzymałość
silnika. Poprawiono osiągi: zwiększono
generowany moment obrotowy w niskich
zakresach prędkości, pojawiły się rów-
nież nowe wersje regulacyjne – teraz
jest to aż 5 wersji silnika o różnych war-
tościach mocy maksymalnej uzyskiwa-
nej przy 1600 obr/min: 310, 330, 350, 375
i 390 kW (421, 449, 476, 510 i 530 KM).
Maksymalne momenty obrotowe wy-
noszą odpowiednio 2100, 2200, 2300,
2500 oraz 2600 Nm – wszystkie przy
1100 obr/min. 

Podstawowe wersje silnika o war-
tościach mocy 310, 330 i 350 kW uzu-
pełniono o trzy kolejne, tzw. Top Torque.
Podczas jazdy samochodem z jedną z tych
wersji na najwyższym biegu skrzyni
PowerShift 3 w razie potrzeby nastę-
puje zwiększenie momentu obrotowego
o 200 Nm. Strategia ta pozwala zmniej-
szyć częstotliwość przełączania biegów
i zwiększyć średnią prędkość przejazdu,
bez wpływu na zużycie paliwa.

Co istotne w codziennej praktyce
eksploatacji, moc osiągana przez wszyst-
kie silniki nowej generacji jest niemal
bliska maksymalnej w zakresie prędkości

obrotowych od 1450 do 1800 obr/min.
Również moment obrotowy jest zbliżony
do maksymalnego w przedziale od ok.
800 do 1450 obr/min. Osiągi te skutkują
doskonałą dynamiką jazdy w szerokim
zakresie prędkości obrotowych.

Udoskonalony wtrysk i spalanie 
Silnik OM 471 zaopatrywany jest w pa-

liwo przez układ wtryskowy common rail
typu X-Pulse, wyposażony we wtryski-
wacze ze wzmacniaczami hydraulicz-
nymi zwiększającymi ciśnienie wtrysku.
Maksymalne ciśnienie w szynie paliwo-
wej podniesiono z 900 do 1160 bar, co
sprawia, że maksymalne ciśnienie wtrysku
wynosi obecnie aż 2700 bar. Zastoso-
wane zostały ośmiootworowe rozpylacze
(dotychczas siedmiootworowe), dzięki
czemu maksymalny przepływ zwiększył
się o około 10%. 

Ze względu na to, że silnik był pro-
jektowany z myślą o jak najniższym
zużyciu paliwa, wzrosła ilość powsta -
jących podczas spalania tlenków azotu
(NOx). Za ich redukcję do poziomu wy-
maganego przez normę Euro VI odpo-
wiada efektywny katalizator SCR. Zu -
życie AdBlue kształtuje się na poziomie
zużycia występującego we wcześniej-
szych silnikach spełniających wymaga-
nia normy Euro V i odpowiada ok. 5%
zużycia paliwa.

Poprawione osiągi
Podniesienie maksymalnego ciśnie-

nia wtrysku w układzie X-Pulse do 2700
bar oraz modyfikacja geometrii tłoków,
a także zwiększenie ogólnej wytrzy-
małości silnika (wyższe maksymalne ciś-
nienia spalania i temperatury) pozwoliło
na podniesienie uzyskiwanych przez sil-
nik OM 471 osiągów maksymalnych do
390 kW (530 KM) i 2600 Nm (w silniku
1. generacji: 375 kW/510 KM i 2500 Nm).

Charakterystyki prędkościowe mocy i momentu obrotowego silnika OM 471 w najmocniejszym
wariancie regulacyjnym o mocy maksymalnej 390 kW/530 KM i momencie obrotowym 2600 Nm

W nowym silniku zmodyfikowano rów-
nież geometrię komory spalania w denku
tłoka, stopień sprężania podniesiony zo-
stał wyraźnie z 17,3:1 na 18,3:1. Wszyst-
kie zmiany przyczyniają się do dalszej po-
prawy współczynnika sprawności w całej
gamie silników, czego skutkiem jest wy-
raźnie zmniejszone zużycie paliwa. Zgod-
nie z nową krzywą momentu obroto-
wego najlepsze wartości przesuwają się
w kierunku niższych wartości prędkości
obrotowych silnika.

Co ważne, już przy prędkości obrotowej
równej 600 obr/min moment obrotowy
wynosi 1600 Nm. OM 471 jest zaliczany
do najbardziej wysilonych silników spa-
linowych w swojej klasie. Na uwagę za -
sługuje zarówno moc jednostkowa równa
30,5 kW (41,4 KM) na 1 dm3 pojem-
ności skokowej, jak i jednostkowy mo-
ment obrotowy wynoszący 203 Nm/dm3. 

Wzmacniacze hydrauliczne w każdym
wtryskiwaczu pozwalają na zwiększenie

ciśnienia do ok. 2700 bar; przebieg
wtrysku może być dowolnie 

kształtowany z podziałem 
do kilku dawek na cykl 
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Wprowadzone zmiany w sterowaniu
wtryskiem pozwoliły również na zmody-
fikowanie przebiegów mocy i momentu
obrotowego w niskich zakresach pręd-
kości obrotowych silnika. Silniki OM 471,
niezależnie od regulacji, przy prędkości
obrotowej poniżej 800 obr/min rozwijają
moment obrotowy wynoszący co naj-
mniej 2000 Nm. W zależności od po-
ziomu mocy maksymalny moment obro-
towy uzyskiwany jest już przy prędkości
od 800 do 950 obr/min. Równie ko-
rzystnie wyglądają charakterystyki prze-
biegu mocy. Prędkość obrotowa odpo-
wiadająca mocy maksymalnej wynosi
obecnie 1600 obr/min, a zależnie od wa-
riantu silnika 95% mocy maksymalnej
zostaje osiągnięte już w zakresie od 1300
do 1400 obr/min. W praktyce oznacza to
dużą elastyczność silnika i jazdę w nie-
zwykle szerokim przedziale prędkości, bez
konieczności redukcji przełożeń. 

W trosce o paliwo i spaliny
Charakterystyczną cechą silnika

OM 471 była turbosprężarka z asymet-
ryczną obudową. W celu szybkiego wy-
tworzenia się ciśnienia doładowania przy
jednocześnie odpowiednio szybkim wzroś-
cie mocy i momentu obrotowego spaliny
odprowadzano z cylindrów 4–6 bezpo -
średnio do turbiny bez okrężnej drogi.
Natomiast z cylindrów 1–3 określona
ilość spalin trafiała do układu recyrku-
lacji spalin. Takie rozwiązanie pozwala
obniżyć emisję NOx.

cyrkulacji odbywa się bezstopniowo i bar-
dzo precyzyjnie w całym zakresie pręd-
kości obrotowych silnika. Pozwala to na
lepsze zarządzanie termiczne oraz osiąg -
nięcie niższego wskaźnika EGR, co ma
pozytywny wpływ na zużycie paliwa. Po-
nadto klapa steruje nie tylko strumieniem
spalin, lecz również turbosprężarką.

Produkowana w fabryce silników
w Mannheim turbosprężarka z asymet-
ryczną obudową to własna konstrukcja

rezygnację z zaworu upustu spalin (was-
tegate), co również uprościło konstrukcję
i pozwoliło wyeliminować potencjalne
źródła usterek, jak np. nieszczelności. 

Nowością jest również asymetryczny
wtrysk. W normalnych warunkach eks-
ploatacyjnych wtryskiwacze wszystkich
sześciu cylindrów silnika OM 471 są za-
opatrywane w identyczną ilość paliwa.
Jeżeli przy niższym obciążeniu jest ko-
nieczna regeneracja filtra DPF, wów-
czas w celu podwyższenia temperatury
spalin poziom recyrkulacji zostaje pod-
wyższony nawet do 50%. Aby jednak
uniknąć niepełnego spalania zwięk-
szającego udział cząstek stałych w spa-
linach, zmniejszona zostaje bezstop-
niowo ilość paliwa w cylindrach 1–3 przy
jednoczesnym wzroście poziomu EGR,
następuje również zwiększenie dawko-
wania w cylindrach 4–6. W skrajnych
przypadkach ilość wtryskiwanego paliwa
może być zredukowana do zera w cy-
lindrach 1–3, podczas gdy cylindry 4–6
będą pracować jak przy pełnym obcią -
żeniu. Redukcja ta, aż do odłączenia cy-
lindrów włącznie (zero podawanego pa-
liwa), nie ma wpływu na moc oraz zużycie
paliwa, wzrasta natomiast jakość spalin
i zmniejszone zostaje tworzenie się czą -
stek stałych.

Zdjęcia: © Mercedes-Benz

Charakterystyczną cechą
silnika OM 471 było

od samego początku 
wyposażenie w turbo-

sprężarkę z asymetryczną 
obudową 

© D. Piernikarski

W celu szybkiego wytworzenia
ciśnienia doładowania przy jed-
nocześnie odpowiednio szybkim
wzroście mocy i momentu
obrotowego spaliny są odpro-
wadzane z cylindrów 4–6 bez-
pośrednio do turbiny, natomiast
z cylindrów 1–3 określona ilość
spalin jest odprowadzana
do układu recyrkulacji spalin

W nowym silniku założenia te po-
zostały niezmienione. Udoskonalono jed-
nak układ EGR – klapa sterująca prze -
pływem recyrkulowanych spalin jest
obecnie wysunięta daleko do przodu
w kolektorze wydechowym, wyraźnie
przed wejściem spalin do turbosprężarki.
Dzięki temu sterowanie poziomem re-

firmy Mercedes-Benz, precyzyjnie do-
stosowana do wymagań silnika OM 471.
Pod względem technicznym, z uwagi na
stałą geometrię turbiny, wariant ten jest
o wiele mniej skomplikowany niż tur-
bosprężarka ze zmienną geometrią tur-
biny. Sterowanie pracą turbosprężarki za
pośrednictwem klapy EGR pozwoliło na

Zawór klapowy EGR jest 
osadzony głęboko w kolektorze
wydechowym, wyraźnie przed
wejściem spalin do turbo-
sprężarki. Pozwala to na lepsze
zarządzanie termiczne oraz
osiągnięcie niższego wskaźnika
EGR, co ma pozytywny wpływ
na zużycie paliwa



Mocniej i wydajniej – hamulce
długotrwałego działania

połowie lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku, gdy do eks-
ploatacji zaczęły wchodzić

ciężarówki o masie przekraczającej dwa-
dzieścia ton, typowe hamulce bębnowe
uruchamiane hydraulicznie i pneuma-
tycznie coraz częściej okazywały się za
mało skuteczne. O ile podczas jazdy po
ulicach miast i szosach prowadzących po
płaskim terenie z niewielką prędkością
rozwijaną przez ówczesne ciężarówki
standardowe hamulce spełniały swoje
zadanie, o tyle w przypadku zjazdu ze
znacznych wzniesień ich skuteczność
okazywała się niewystarczająca. Sposo-
bem na zwiększanie skuteczności hamo-

wania pozostawało oczywiście włączenie
niskiego przełożenia i tzw. hamowanie
silnikiem, jednak wymagało to utrzy-
mywania niewielkich prędkości rzędu
20–30 km/h. W przypadku wolnoobro-
towych silników wysokoprężnych długo -
trwałe hamowanie silnikiem przy nie-
wielkiej prędkości pojazdu groziło jego
przegrzaniem i uszkodzeniem. 

Warto wspomnieć, że długotrwałe
użycie hamulców zasadniczych może do-
prowadzić do wystąpienia tzw. fadingu
temperaturowego, czyli zmniejszenia
wartości współczynnika tarcia w ha-
mulcach wraz ze wzrostem tempera-
tury, co prowadzi do chwilowej utraty

Marek Rutka

Sprawne, wydajne i niezawodne hamulce to jeden z najważniejszych, bo

wpływających na bezpieczeństwo, układów każdego samochodu. Gdy w grę wchodzą

pojazdy o masie kilkudziesięciu ton, wymogi dotyczące hamulców muszą 

być szczególnie wysokie.

Dzięki wykorzystywaniu hamulców długotrwałego
działania możliwe jest uzyskanie pełnej skuteczności

hamulców zasadniczych w sytuacjach awaryjnych

© Mercedes-Benz

Hamulec klapkowy montowany w układzie 
wylotowym silnika to proste i powszechnie

stosowane od lat rozwiązanie
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zdolności do hamowania i może być przy-
czyną katastrofy (do takiej sytuacji do-
szło w 2007 r. w Grenoble, gdy polski
autokar spadł z górskiego mostu, w wy-
niku czego śmierć poniosło 26 osób). 

Spowalnianie spalinami
O tym, jak częstym problemem były

wówczas awarie układów hamulcowych
– będące zazwyczaj efektem ich prze-
grzania – najlepiej świadczą budowane
specjalnie na górskich drogach skarpy,
których zadaniem było wyhamowywanie
rozpędzonych pojazdów. 

Pierwszym powszechnie stosowa-
nym rodzajem hamulców długotrwałego
działania (taka profesjonalna nazwa
funkcjonuje do dziś) były hamulce silni-
kowe. W hamulcach silnikowych jako
źródło momentu hamującego wyko-
rzystuje się wewnętrzne opory spowo-
dowane tarciem, efektami pompowania
i tłumienia przepływu gazów. 

Najbardziej rozpowszechnionym ro-
dzajem hamulców silnikowych są układy:
klapkowe i kompresyjne. Zasada działania
klapkowego (górskiego) hamulca silni-
kowego polega na sprężaniu powietrza
przez dławienie wylotu spalin wycho -
dzących z silnika przy przymykaniu do-
datkowej przepustnicy zainstalowanej

Hydrauliczne 
lub elektromagnetyczne

Wzrost prędkości średnich rozwija-
nych przez ciężarówki i autobusy w po -
łączeniu ze stale rosnącą ich masą spra-
wił, że coraz częściej wydajność hamulców
silnikowych okazywała się niewystar-
czająca. W poszukiwaniu nowych rodza-
jów hamulców długotrwałego działania
konstruktorzy w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku postanowili wykorzys-
tać możliwości, jakie tkwią w hydrody-
namice i w zjawiskach elektromagne-
tycznych. W efekcie trwających wiele
lat badań opracowano dwa podstawowe
rodzaje zwalniaczy (popularnie zwanych
retarderami): hydrodynamiczne i elek-
tromagnetyczne. 

Zasada działania zwalniacza hydro-
dynamicznego polega na wykorzystaniu
oporu przepływającego przez łopatki
wirnika oleju. Podczas załączenia zwal-
niacza między łopatki wirnika wprowa-
dzany jest olej, powodujący opór w jego
obracaniu. Regulowanie siły spowalnia-
nia pojazdu odbywa się poprzez regula-
cję przepływu oleju między obudową
zwalniacza (statora) i wirnika (rotora). Ha-
mowanie wirnika powoduje zmniejsze-
nie obrotów wałka wyjściowego skrzyni
biegów, a tym samym hamowanie układu
napędowego.

Zwalniacz (retarder) hydrodyna-
miczny z olejem jako czynnikiem
roboczym i sterowaniem 
pneumatycznym

© Voith

Można też wykorzystać silnik pra-
cujący jako sprężarka – wtedy niezbędna
energia dostarczana jest kosztem energii
kinetycznej pojazdu. Najprostszym spo-
sobem uzyskania efektu hamowania sil-
nikiem – bez jakichkolwiek urządzeń
dodatkowych – jest zamknięcie prze-
pustnicy w układzie zasilania. Znaczne
zwiększenie skuteczności hamowania
uzyskuje się, włączając niższe przełożenia
w skrzyni biegów – oczywiście nie do-
puszczając do przekraczania maksymal-
nej prędkości obrotowej silnika. 

Przekroczenie dopuszczalnej pręd-
kości obrotowej silnika, ograniczenie
prędkości jazdy samochodu oraz inne
niekorzystne zjawiska (np. częściowe
przepompowywanie oleju z miski olejo-
wej) powodują, że hamowanie silnikiem
w ten sposób stosuje się w ograniczonym
zakresie.

w kanale wylotowym. Ograniczenie wy-
lotu spalin powoduje wzrost siły hamo-
wania i spadek prędkości pojazdu.

Hamulec kompresyjny często stoso-
wany jest jako uzupełnienie hamulca
klapkowego. Jego zasada działania po-
lega na odprowadzeniu z cylindra sprę -
żonego powietrza przed suwem rozprę -
żania, co doprowadza do zwiększenia
ciśnienia sprężania i wzmacnia efekt ha-
mowania silnikiem. W zależności od kon-
kretnego rozwiązania wydajność hamul-
ców silnikowych jest około dwukrotnie
większa niż tradycyjne hamowanie sil-
nikiem na zasadzie redukcji przełożeń. 

Sterowanie hamulcami silnikowymi
może odbywać się mechanicznie za po-
mocą dźwigni umieszczonej pod kie-
rownicą lub na desce rozdzielczej oraz
elektropneumatycznie przyciskiem przy
kierownicy lub w podłodze pojazdu. 

Zwalniacz magnetyczny Voith Magnetarder
przeznaczony jest do samochodów ciężaro-

wych o dmc. 7,5–16 t; łączony jest z wałem
napędowym bez konieczności jego skracania
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W zależności od wersji retarder może
być zintegrowany ze skrzynią biegów,
umieszony na niej lub zainstalowany
między dwoma częściami wału napędo-
wego. Ze względu na znaczny wzrost
temperatury oleju podczas pracy retar-
dera musi być on wyposażony we własny
wymiennik ciepła lub podłączony do
układu chłodzenia pojazdu. W zależ ności
od przyjętego rozwiązania w retarde-
rach stosuje się pojedyncze lub podwójne
układy wirników. Prawidłowo eksploa-
towany – z właściwie działają cym ukła -
dem chłodzenia – retarder jest w prak-
tyce bezobsługowy. 

rotor rozpędza czynnik roboczy, który
z kolei wyhamowywany jest w statorze.
Powstający moment hamujący działa na
rotor, a tym samym spowalnia wał kor-
bowy – moment hamujący przenoszony
jest przez układ napędowy, hamując tym
samym pojazd. Wytworzone podczas ha-
mowania ciepło odbierane jest w ukła -
dzie chłodnicy pojazdu. Zwalniacze wodne,
podobnie jak olejowe, nie wymagają
obsługi. Tego typu zwalniacze charak-
teryzują się wysoką wartością momentu
hamowania w całym zakresie prędkości
– w praktyce do ok. 3 km/h. 

W zależności od oczekiwań klienta
i masy pojazdu (zestawu) dla zwiększe-
nia siły hamowania zwalniacz wodny
może być uzupełniony o tradycyjny ha-
mulec silnikowy instalowany w układzie
wylotowym (takie rozwiązanie o nazwie
PriTarder stosuje w swoich ciężarów-
kach firma MAN).

Wadą wszystkich powszechnie sto-
sowanych hamulców długotrwałego dzia -
łania – ale także tych zasadniczych –
jest generowanie dużej ilości energii,
która nie jest w żaden sposób wykorzy-
stywana i gromadzona. W praktyce je-
dynymi pojazdami, w których od dawna

Retarder hydrodyna-
miczny zintegrowany ze
skrzynią biegów monto-

wany w ciężarówkach
Volvo i Renault© Voith

Zwalniacz wodny 
instalowany na wale korbowym silnika –
przeznaczony do ciężarówek Mercedes-Benz
Actros i autobusów Travego
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energię hamowania udaje się wykorzys-
tać, są trolejbusy wyposażone w układy
rekuperacyjne, które umożliwiają „od-
dawanie” energii do sieci lub ładowanie
specjalnych kondensatorów wysokiej po-
jemności (np. Solaris Trollino). Energia
powstająca podczas hamowania wyko-
rzystywana jest także w ciężarówkach
i autobusach wyposażonych w napędy
hybrydowe. W przypadku tego typu roz-
wiązań energia elektryczna przezna-
czana jest do ładowania akumulatorów
trakcyjnych.

Mercedes-Benz stosuje w ciężkich pojazdach
budowlanych turbosprzęgło z retarderem, 
w którym w jednym zespole połączono 
funkcje hydrodynamicznego sprzęgła 
rozruchowego oraz retardera
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wirnik połączony z wałem napędowym
pojazdu. Zaletą retarderów elektromag-
netycznych są niższe niż zwalniaczy hy-
drodynamicznych masa i wymiary, stąd
też mogą być montowane np. w samo-
chodach dostawczych (przykładem ta-
kiego urządzenia jest retarder Telma
AF30 przeznaczony do montażu w mo-
delu Mercedes-Benz Sprinter). 

Wodna alternatywa
Najnowszym rodzajem retarderów

instalowanych w pojazdach są retardery
wodne. Jako pierwsza na świecie urzą -
dzenie takie wdrożyła do produkcji firma
Voith, oferując je pod nazwą Aquatarder.

Zwalniacz wodny działa na podobnej
zasadzie jak olejowy retarder hydrody-
namiczny z tą różnicą, że w przypadku
retarderów wodnych czynnikiem robo-
czym jest płyn chłodzący układu chło -
dzenia pojazdu. Zwalniacz wodny mon-
towany jest bezpośrednio na bloku silnika
przy kole zamachowym silnika, a przed
sprzęgłem i wałkiem wejściowym skrzyni
biegów. Napędzany przez wał korbowy

Konkurencją dla zwalniaczy hydro-
dynamicznych są retardery elektromag-
netyczne (na europejskim rynku szerzej
stosowane są od niespełna dekady). Za-
sada działania tego typu zwalniaczy opiera
się na indukcji i przepływie prądów wi-
rowych. W statorze umieszczone są per-
manentne magnesy, ułożone w taki spo-
sób, że przeciwne pola pokrywają się
wzajemnie. W wyłączonym retarderze
magnesy są tak ułożone, że strumień mag-
netyczny przepływa w statorze, a po jego
załączeniu magnesy są przesuwane za
pomocą sprężonego powietrza w pozy-
cję, w której strumień pola magnetycz-
nego przepływa przez stator do wirnika.
Powstaje prąd wirowy, który hamuje
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Szósta odsłona VW serii T 

ocząwszy od pierwszej generacji
Volkswagena T, w ciągu 65 lat
na całym świecie sprzedano ok.

12 mln samochodów tej serii. W ciągu
13 lat sprzedano prawie 2 mln egzem-
plarzy serii T5. Liczby mówią więc same
za siebie.

25 czerwca w Sztokholmie odbyły się
pierwsze jazdy testowe Volkswagenem
serii T szóstej generacji. Jak zapewniają
szefowie projektu, została ona udoskona -
lona tam, gdzie chcieli tego klienci, jed-
nak ogólna koncepcja pojazdu podtrzymu -
je jego niezmienny charakter. W czasie
prezentacji do dyspozycji dziennikarzy
udostępniono kilkanaście pojazdów w róż-
nych konfiguracjach nadwozia i układu
napędowego.

Dyskretne zmiany
Wygląd zewnętrzny VW T6 bardziej

sugeruje, że to kolejny face lifting T5
aniżeli następna generacja modelu. Rze-
czywiście zmiany są na tyle dyskretne,
że mniej wprawnym trudno odróżnić od
siebie te dwie generacje. Zmieniono m.in.
kształt reflektorów przednich, które op -
cjonalnie wyposażane są w diodowe
świa tła do jazdy dziennej, światła tylne
również zyskały nieco inny kształt. Pudeł-
kowaty prosty kształt nadwozia zarówno
w przedniej, jak i tylnej części zaakcen-

towano wyraźnymi, ostrymi przetłocze-
niami, które nadają samochodowi indy-
widualny charakter. W skrócie: nowy
Transporter wydaje się masywny i mo-
numentalny, jednak nie brakuje mu ele-
gancji i dynamizmu. 

Wewnątrz pojazdu także nie ma is-
totnych zmian. Inżynierowie odpowie-
dzialni za tę część pojazdu mocno po-
starali się połączyć elementy wnętrza
pojazdu użytkowego i osobowego. Aby
zapewnić maksymalną funkcjonalność,
w zależności od przeznaczenia samo-
chodu stosowane są 3 rodzaje deski roz-
dzielczej. W pojazdach użytkowych za-
stosowano deskę z otwartymi schowka mi,
a jej centralną część, w której znajduje
się drążek zmiany biegów, ukształ towano
tak, aby pozostawić maksymalnie dużo
miejsca dla pasażera siedzącego po-
środku. Wersje osobowe Caravelle i Mul-
tivan mają deski rozdzielcze z zam -

kniętymi schowkami oraz szeroką część
centralną, w której umiejscowiono scho-
wek z uchwytami na napoje. Całość wnę-
trza jest prosta i funkcjonalna, a jakość
materiałów wykończeniowych nie budzi
żadnych zastrzeżeń.

Nowości techniczne
O ile w przypadku wyglądu zewnętrz -

nego używanie słowa „nowe” może bu-
dzić wątpliwości, o tyle w kwestiach
technicznych szósta generacja serii T
wnosi sporo nowości. 

Do napędu pojazdów ma posłużyć 6
silników: 4 wysokoprężne TDI oraz 2 ben-
zynowe TSI. Wszystkie silniki spełniają
wymogi normy Euro 6, mają objętość sko-
kową 2,0 dm3 i wyposażone są w bezpo -
średni wtrysk paliwa oraz turbodo łado -
wa nie. Obecnie producent nie przewiduje
montowania silników o innym litrażu.

Mateusz Samulak
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„Ikona dobrze znana i lubiana” – takim hasłem określono Volkswageny serii T podczas

światowej premiery szóstej generacji tego modelu. Hasło to nie jest przypadkowe, 

gdyż popularne transportery od wielu lat podbijają rynki na całym świecie.



Na szczególną uwagę zasługuje ro-
dzina nowych silników TDI oznaczona
fabrycznym kodem EA288 Nutz (z niem.
Nutzfahrzeuge – pojazdy użytkowe). Sil-
niki te mają niewiele wspólnego z jed-
nostkami używanymi w samochodach
osobowych. Jednostka ta na potrzeby
samochodów użytkowych przeszła sze-
reg modyfikacji mających na celu uzys-
kanie możliwie najlepszych osiągów
z jednoczesnym zachowaniem wysokiej
niezawodności i trwałości. Silnik 2.0 TDI
zamontowany jest poprzecznie i nachy-
lony ku przodowi pod kątem 8°. Do-
stępne warianty mocy to: 62 kW/84 KM,
75 kW/102 KM, 110 kW/150 KM oraz
150 kW/204 KM. W silnikach rozwija -
jących moc do 110 kW zastosowano tur-
bosprężarki ze zmienną geometrią tur-
biny, natomiast w topowej odmianie
o mocy 150 kW zastosowano dwustop-
niowe doładowanie BiTurbo. Jednostka
ta osiąga maksymalny moment obro-
towy równy 450 Nm dostępny w prze-
dziale 1400−2400 obr/min. VW T6 na-
pędzany tym silnikiem po raz pierwszy
w historii modelu jest w stanie prze-
kroczyć 200 km/h.
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W zależności od wariantu wyposażenia i przeznaczenia
samochodu oferowane są różne deski rozdzielcze.
Wersje osobowe mają schowki zam knięte, natomiast
użytkowe – otwarte. Funkcjonalność wnętrza oraz
jego wykonanie są na wysokim poziomie

Nowa gama wysokopręż nych
silników TDI została przygoto-
wana pod kątem zastosowania
w samochodach użytkowych.
Na zdjęciu widoczny jest inter-
cooler typu ciecz–po wietrze.
Każdy z silników we wszyst kich
wariantach mocy zu ży wa śred-
nio o 1 l mniej paliwa w sto-
sunku do odpowiedników 
z serii T5
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W silnikach tych zastosowano całko-
wicie przeprojektowaną głowicę cylind-
rów, w której zawory dolotowe i wyde-
chowe umieszczono po jednej stronie,
tak że obydwa wałki rozrządu sterują
zarówno zaworami dolotowymi i wyde-
chowymi. Dzięki temu uzyskano różnej
długości kanały dolotowe pozwalające
na optymalizację przepływu powietrza,
co dodatnio wpłynęło na osiągi silnika.
Drugą ważną zaletą jest umieszczenie
kolektora dolotowego i wydechowego
po jednej stronie, dzięki czemu zaosz-
czędzono sporo miejsca w komorze sil-

nika. Kolejną nowością jest zastosowa-
nie intercoolera typu ciecz–powietrze,
zamontowanego nad pokrywą zaworów.
Rozwiązanie to zapewnia jednakową wy-
dajność chłodzenia powietrza doloto-
wego niezależnie od prędkości jazdy.

Wszystkie warianty silnika TDI za-
silane są bezpośrednim wtryskiem pa-
liwa typu common rail z elektromag-
netycznymi wtryskiwaczami Delphi.
W zależności od warunków eksploatacji
obsługują one maksymalnie 6 faz wtry -
sku, natomiast maksymalne ciśnienie
wtrysku wynosi 2000 bar. Celem wyci-
szenia pracy silnika wysokoprężnego
wtryskiwacze oraz misa olejowa mają
izolację wibroakustyczną.

Aby spełnić wymogi normy Euro 6,
konieczne okazało się zastosowanie ukła -
du selektywnej redukcji katalitycznej SCR.
Zbiornik AdBlue ma pojemność 13 l i ma
on wystarczyć na maksymalnie 8 do 9
tys. km. W przypadku gdy poziom Ad-
Blue zapewnia pokonanie maksymalnie

© VW Nutzfahrzeuge



do 3000 km, wysyłane są ostrzeżenia,
które powtarzają się również przy zasięgu
1500 km. Osiągi silnika pozostają bez
zmian do samego końca. Przebiegi mię-
dzyobsługowe w zależ ności od sposobu
eksploatacji wynoszą od 20 do 40 tys. km,
wymiana paska napędu rozrządu prze-
widziana jest co 210 000 km. 

Wszystkie silniki montowane w serii
T6 są wydajniejsze pod względem osią -
gów i zużycia paliwa od każdego odpo-
wiadającego im konkurenta, co potwier -
dzają przeprowadzone przez VW badania.
Wśród silników benzynowych przewi-
dziano dwie jednostki o mocy 110 kW/
150 KM oraz 150 kW/204 KM, gene-
rujące moment obrotowy odpowiednio
280 i 350 Nm dostępny przy prędkości
1500 obr./min. Wszystkie silniki stan-
dardowo wyposażane są w system Start-
Stop. W zależności od mocy sprzęgane
są z 5- lub 6-biegowymi manualnymi
skrzyniami biegów bądź też z dwu-
sprzęgłową 7-biegowową przekładnią

ki. Dodatkową funkcją ACC jest funkcja
City, aktywująca hamulce przy prędkoś -
ciach mniejszych niż 30 km/h. Jeżeli kie-
rowca nie zauważy przeszkody, system
awaryjnego hamowania City spowoduje
automatyczne hamowanie, zmniejszając
siłę ewentualnego uderzenia w prze-
szkodę. W idealnej sytuacji kolizji udaje
się całkowicie uniknąć. 

Za dopłatą dostępny jest również
System Light Assist, który steruje świa -
tła mi drogowymi. System rozpoznaje,
kiedy z przeciwka nadjeżdża samochód
lub czy podąża w tym samym kierunku
i reaguje stosownie do sytuacji.

Opcjonalnie może być zamontowany
także czujnik wykrywający zmęczenie
kie rowcy. Podczas jazdy z prędkością
wyż szą niż 65 km/h system stale moni-
toruje styl jazdy, śledząc np. wykony-

wane przez niego ruchy kierownicą. Gdy
któryś z kontrolowanych odruchów różni
się od wzorca, system sygnałem wizu -
alnym i dźwiękowym zwraca uwagę, że
warto zrobić przerwę.

Ciekawą opcją w przypadku wersji
osobowych jest elektroniczny system
wzmacniania głosu, który pozwala sku-
pić się na prowadzeniu pojazdu. Aby
rozmawiać z pasażerami, kierowca nie
musi odwracać głowy i odrywać wzroku
od jezdni, a jego wzmocniony głos do-
ciera do pasażerów poprzez głośniki sys-
temu radiowego.

Własności użytkowe
W wersji furgon dostęp do przedziału

ładunkowego jest możliwy zarówno z tyłu,
jak i z boku nadwozia. Powierzchnia ła -
dunkowa podstawowej wersji wynosi
4,3 m2, a jej pojemność sięga 5,8 m3. Od-
miana z podwyższonym o 27,6 cm da-
chem gwarantuje 6,7 m3. Furgon wystę -
puje również ze zwiększonym o 40 cm
rozstawem osi – auto ma wtedy 5,29 m
długości, a powierzchnia ładowni wyno-
si 5 m2. W wersji ze standardową wy-
sokością dachu daje to pojemność ładun-
kową 6,7 m3, a w furgonie z dachem
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lach z przekładnią mechaniczną). Zasięg
radaru umieszczonego w przednim zde-
rzaku wynosi maksymalnie 250 m. W każ -
dej chwili kierowca może dezaktywować
system, naciskając pedał przyspiesze-
nia lub hamulca. Ponadto w autach ze
skrzynią DSG system może całkowicie
zatrzymać pojazd, np. podczas jazdy
w korku, a także samoczynnie kontynu -
ować jazdę, gdy pozwalają na to warun -

Użytkowe wersje
Transporterów mają
bardzo wiele możli-

wości konfiguracji nad-
wozia i układu napędo-

wego. Po pierwszym
kontakcie z pojazdem

od razu widać, że kilka-
dziesiąt lat doświad-

czeń nie poszło 
na marne

DSG, w której zastosowano sprzęgła
mokre. Większość wariantów napędo-
wych można zamówić z dołączanym na-
pędem na cztery koła 4Motion.

Bezpieczeństwo
O bezpieczeństwo podróżnych oraz

przewożonych ładunków dba wiele sys-
temów standardowych, m.in. ABS, ak-
tywny ESC, czujniki ciśnienia w ogu-
mieniu itd. Poza nimi Volkswagen T6
opcjonalnie wyposażony może być w wiele
innych bardziej zaawansowanych syste -
mów. Wśród nich wyróżnić można ACC
(aktywny tempomat z funkcją regulacji
odległości od poprzedzającego pojazdu),
działający w przedziale prędkości od 0
do 160 km/h (auta ze skrzynią biegów
DSG) lub od 30 do 160 km/h (w mode-
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podwyższonym – 7,8 m3. Istnieje także
wersja auta z dachem podniesionym
jeszcze wy żej – taki Transporter wystę-
puje wyłącz nie z większym rozstawem
osi i ma przedział ładunkowy o pojem-
ności 9,3 m3. Za dopłatą można wyposażyć
samochód w rozsuwane drzwi o zwięk-
szonej wyso kości, natomiast dwuskrzy -
dłowe tylne drzwi bagażnika sięgają aż
do dachu (seryjnie).

Kombi również oferowane jest w wielu
wersjach nadwoziowych. Niezależnie od
rodzaju wyposażenia można wybrać wa-
riant z różną liczbą foteli, do 9 włącznie.
Zależnie od rozstawu osi maksymalną
liczbę foteli można umieścić w trzech lub
też w czterech rzędach. 

Doka Plus to specjalna towarowo-
osobowa wersja Transportera. Z tyłu tej
wersji znajdują się 3-miejscowa kanapa
oraz przegroda z oknem na wysokości
słupka dachowego C. Auto ma więc wy-
dzielone przestrzenie – do ładunkowej
można się dostać przez tylne drzwi, do
pasażerskiej zaś przez boczne drzwi prze-
suwane. Maksymalna pojemność prze-
działu ładunkowego Transportera kombi
może wynosić 3,5 lub 4,4 m3 (zależnie
od rozstawu osi). Auto jest dostępne
w dwóch wersjach wyposażenia, można
też wybrać wersję z dwoma niezależnymi
fotelami z przodu albo z pojedynczym dla
kierowcy i podwójnym dla pasażera.

Od teorii do praktyki
Korzystając z możliwości wykonania

jazd próbnych, sprawdziliśmy jak w prak-
tyce wygląda jazda nowymi Volkswage-

na mi T6. Niestety ze względu na ograni -
czoną objętość tekstu nie podzielimy się
wrażeniami z jazdy wszystkimi modelami.

Zacznijmy od Transportera w wer -
sji furgon napędzanego silnikiem o mocy
75 kW/102 KM. Przy tej odmianie po-
jazdu silnik ten wydaje się optymalnym
źródłem napędu. Zapewnia poprawną
dynamikę jazdy oraz niskie zużycie pa-
liwa. W czasie spokojnej jazdy bez ob-
ciążenia komputer pokładowy wskazy-
wał 5,5 l/100km.

Kolejny był Transporter z podwójną
kabiną w wersji pick-up. Pojazd ob-
ciążony był ładunkiem o masie 500 kg,
co dawało dość realne warunki eksplo -
atacji. Napędzany był również silnikiem
o mocy 75 kW/102 KM sprzęgniętym
z 5-biegową manualną skrzynią biegów.
Jednostka ta wraz ze skrzynią biegów
o stosunkowo krótkich przełożeniach za-
pewniała wystarczającą dynamikę jazdy.
Na pochwałę zasługuje zawieszenie,
które mimo obciążenia nie dobijało na
nierównościach.

Poza pojazdami użytkowymi mie-
liśmy przyjemność prowadzenia wersji
osobowych, m.in. Multivana Highline
z topową jednostką TDI, skrzynią biegów
DSG oraz napędem 4Motion. Takie źródło
napędu zapewnia osiągi wybiegające
poza ten segment pojazdów. Na kilku-
dziesięciokilometrowej trasie z wieloma
próbami dynamicznego przyspieszania
komputer wskazał 10,2 l/100 km, co bio-
rąc pod uwagę gabaryty i masę pojazdu
oraz jego osiągi, jest naszym zdaniem
wartością w pełni akceptowalną. Bardziej
dokładne opisy wrażeń z jazdy przed-
stawimy przy okazji testów prasowych,
na które z niecierpliwością czekamy.

W dniu premiery VW T6 debiutował
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Do-
celowo oferowany ma być w całej Euro-
pie, a także w Chinach. Do jesieni dla
klientów mają być dostępne wszystkie
warianty układów napędowych. Niektóre
egzemplarze będą montowane w poz-
nańskiej fabryce, niestety w chwili re-
dagowania artykułu nieznane były jesz-
cze polskie ceny Volkswagena serii T6.
Orientacyjnie podamy, że w Niemczech
ceny zaczynają się od ok. 30 000 euro,
a najbogatsza wersja Multivan Highline
z najmocniejszą jednostką TDI, skrzynią
biegów DSG i napędem 4Motion kosz-
tuje ok. 68 000 euro.

Zdjęcia: © M. Samulak

Silnik TDI o mocy 204 KM ze skrzynią
biegów DSG oraz napędem na 4 koła
to udane połączenie, szczególnie 
w przypadku ekskluzywnych wersji 
Multivan. LED-owe lampy tylne to jeden
z elementów rozpoznawczych nowych
Volkswagenów

Transporter 
z podwójną kabiną
i skrzynią ładun-
kową to idealna
propozycja dla 
budowlańców
i ogrodników

Wersja Generation Six
to ukłon w stronę proto-
plasty – serii T1. Wystę-
puje w 4 zestawieniach

kolorystycznych. Wariant
widoczny na zdjęciu przy-

wodzi na myśl również
nasz kraj, gdzie monto-

wane są użytkowe
wersje VW T6
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Od 29 czerwca br. prezes zarządu Wielton SA. Jest absolwentem
Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (specjalność 
– samochody i ciągniki), a także studiów MBA Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu (Zarządzanie Przedsiębiorstwem).
Wiedzę z zakresu zarządzania procesami produkcji kształtował,
przechodząc przez kolejne szczeble kariery. Z Wieltonem jest związany
od początku powstania firmy. Wcześniej, od 1994 r. pracował w firmie
„Eco Pomoc” jako projektant i kierownik montażu. Od 1997 r. pełnił
kolejno funkcje wiceprezesa i prezesa zarządu Wytwórni Środków
Transportu WST w Kępnie. W latach 2000–2003 był wiceprezesem
zarządu Wielton Sp. z o.o. Następnie, od 2004 r. po zmianie formy
prawnej na Wielton SA, pozostawał wiceprezesem zarządu w firmie 
i jej poprzedniku prawnym – Wielton Trading sp. z o.o. Prywatnie jest
szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Lubi podróżować 
i interesuje się sportem. 

Mariusz Golec

od 1 sierpnia br. nowy dyrektor zarządzający BASF Polska.
Wykształcenie w dziedzinie zarządzania biznesem zdobył na
Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Ludwigshafen oraz na
Uniwersytecie North Carolina. Swoją karierę w firmie BASF rozpoczął
w roku 2000 jako analityk w dziale marketingu w dziale Styrenic
Polymers Europe w centrali firmy w Ludwigshafen. Później obejmował
różne stanowiska, m.in. szefa działu Crop Protection Portugal (lata
2004–2007) czy kierownika działu osobowego (lata 2008–2010).
Ostatnie 5 lat swojej kariery spędził w Brazylii, gdzie został
oddelegowany w 2010 r. na stanowisko dyrektora Performance
Chemicals South America. Od 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa
Decorative Coatings Solutions South America w São Paulo. 

Andreas Gietl

1 września br. powołany został na stanowisko dyrektora
zarządzającego Nissan Sales Central & Eastern Europe. Z firmą Nissan
jest związany od 2002 r. Pracując wcześniej na różnych stanowiskach
wiążących się ze sprzedażą i marketingiem w Europie i na Bliskim
Wschodzie, zdobył solidne doświadczenie w dystrybucji oraz
zarządzaniu siecią w branży motoryzacyjnej. Będąc członkiem zespołu,
który w 2005 r. tworzył spółkę NSCEE, odpowiadał za opracowanie, 
a następnie realizację planów biznesowych dla czterech krajów
regionu, współpracując z zespołami działów sprzedaży i marketingu.
Przed objęciem nowego stanowiska był dyrektorem ds. marketingu
produktów w centrali Nissan Europe w Rolle w Szwajcarii, gdzie
odpowiadał za całą ofertę modeli marek Nissan i Datsun w Europie.
Miejscem jego pracy będzie Budapeszt. Żonaty, ma troje dzieci.

Antoine Barthes

| PERSONALIA |

od maja br. dyrektor nowo utworzonego działu marketingu i PR firmy
Mitsubishi Motors w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii
Uniwersytetu Warszawskiego. 15-letnie doświadczenie w obszarach
marketingu, PR, CRM, zarządzania, tworzenia strategii i rozwoju
biznesu zdobywał w renomowanych agencjach reklamowych 
i korporacjach, takich jak Saatchi&Saatchi, Grey Worlwide i British
American Tobacco. Przez niemal 10 lat pełnił obowiązki menedżera 
do spraw komunikacji w firmie Volvo Car Poland, a ostatnie lata
współpracował z Harvard Business Review Polska. Jego konikiem są
nowe technologie, marketing zorientowany na klienta i media
społecznościowe. Wolny czas poświęca na grę w piłkę nożną i tenis, 
a także żeglarstwo i jazdę na nartach. 

Łukasz Wójcik
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Uwaga! Prenumeratorzy!
Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:
1) Osoba prywatna powinna wype³niæ druk znajduj¹cy siê na odwrocie oraz op³aciæ go na poczcie lub w banku.
2) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.
3) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem na nr 71 345 82 13

lub e−mailem: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.
4) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.
5) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê. Adres: Byków, ul. Przemysłowa 1.

Dodatkowo mo¿na zamawiaæ numery archiwalne. Aktualnie w sprzeda¿y s¹:
Prenumerata mo¿e byæ rozpoczêta w dowolnym momencie. Wysy³ka bêdzie realizowana po otrzymaniu przez wydawnictwo wp³aconej kwoty.

1997 – numery od 2 do 4
1998 – numery od 1 do 4
1999 – numery od 1 do 4
2000 – numery od 1 do 6
2001 – numery od 1 do 6
2002 – numery od 1 do 6
2003 – numery od 1 do 6

2004 – numery od 1 do 6
2005 – numery od 1 do 6
2006 – numery od 1 do 6
2007 – numery od 1 do 12
2008 – numery od 1 do 12
2009 – numery od 1 do 12
2010 – numery od 1 do 12

2011 – numery od 1 do 12
2012 – numery od 1 do 12
2013 – numery od 1/2 do 12
2014 – numery od 1/2 do 12
2015 – numery od 1/2 do 7/8

SAMOCHODY SPECJALNE, Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków; tel. 71 345 60 00, faks 71 345 82 13,
e −mail: prenumerata@samochody −specjalne.com.pl     http://www.samochody −specjalne.com.pl 

14,99 z³/szt.;       10,99 z³/szt.;       5,99 z³/szt.;       6,49 zł/szt.

Wyra¿am zgodê na przetwarza nie w ce lach marketingowych przez „Oficynê Wydawnicz¹ MAZUR” sp. z o.o. moich
danych oso bowych, które przekazujê dobrowolnie, zastrzegaj¹c sobie prawo do ich sprawdzenia i po prawienia.

Podpis .......................................................................................................................................................................
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Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
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55-095 Mirków

Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur

Dyrektor artystyczny 
Beata Tomczak

Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogło szeń, reklam

i arty  kułów promocyjnych, nie odpo wia da  jednak za ich

treść. Zastrzega się prawo dostoso wa nia materiałów do

potrzeb wydaw nic twa i zmian w tekstach: przeróbek stylis -

tycz nych i technicznych. Zwracamy wyłącz nie mate riały

opatrzone wyraźnym zamówieniem.

Zabroniona jest bezumowna sprzedaż mie  sięcz nika po cenie

niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż

numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nie-

legalna i grozi odpowiedzialnością karną.

Prenumerata realizowana przez RUCH SA:

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e -wyda-

nia można składać bezpośrednio na stronie www.prenume-

rata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na

adres e -mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując

się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach

7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Zapraszamy do oglądania!

We wrześniu w programie „Na osi” nie zabraknie testów pojazdów, reportaży z ważnych wydarzeń
branżowych oraz porad dla przewoźników. Pokażemy ciekawe maszyny rolnicze i zdemilitaryzowany
sprzęt wojskowy oraz poinformujemy o nietypowych sytuacjach drogowych. Natomiast z kilku 
obszernych relacji będzie można się dowiedzieć, jak przebiegał 11. zlot Master Truck. 
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach Cyfrowy Polsat i NC+ 
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

WE WRZEŚNIU

sponsorzy
programu

1. odcinek wrześniowy 
test aerodynamicznego DAF-a LF; jak
poradzić sobie z niemiecką stawką
minimalną; monstrualne ciągniki rolnicze;
ciężarówki windujące MAN-a na fotel
lidera; 11. zlot Master Truck – konkursy
dla kierowców i publiczności; w cyklu
„Jak to nazwać” – samorozładunek 
i zanik obrazu.

2. odcinek wrześniowy 
test Iveco Daily na kategorię C; sojusz
Volvo i Renault w okolicy Białej Podlaskiej;
skąd się bierze siano?; „Tarcza 2015”,
czyli manewry w stylu PRL-u cz. 1; 
11. zlot Master Truck – branżowe targi
Master Truck; w cyklu „Jak to nazwać” 
– prawidłowo zabezpieczony ładunek 
i pieszczotliwe dotknięcie.

3. odcinek wrześniowy 
test Neoplana – autokaru, którego
sylwetka powoduje, że nie sposób go
przeoczyć; co wymyślono w Polskiej Unii
Transportu; niesamowite machiny dla
plantatorów buraków; „Tarcza 2015”,
czyli manewry w stylu PRL-u cz. 2; 
11. zlot Master Truck – zapierające dech
w piersiach pokazy i nocne light show; 
w cyklu „Jak to nazwać” – dynamiczny
zrzut wody i opanowany wystrzał.

4. odcinek wrześniowy 
test Fiata Ducato – jednego 
z najpopularniejszych dostawczaków; 
czy żądania minimalnych stawek
płacowych dobiją polski transport; Iveco 
i Wielton w akcji żniwnej; mistrzowskie,
młodzieżowe drużyny strażackie; 11. zlot
Master Truck – pojazdy nieco mniejsze,
ratownicze i oldtimery; w cyklu „Jak to
nazwać” – patrzenie w przyszłość 
i nieświadomy pchacz.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie

można między innymi:

zapraszają 
na program

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu w tele-
wizji, archiwum odcinków dostępne jest na
oficjalnej stronie programu www.naosi.pl. 

Więcej na www.naosi.pl oraz na 
www.facebook.com/ProgramNaOsi

Premiery w Motowizji w soboty o 19:20, a w Tele5 we wtorki o 22:25. Wszystkie godziny emisji
programu na obu antenach są dostępne na naszej stronie internetowej www.naosi.pl

oraz

DAF Trucks Polska na wyjazd do fabryki DAF
w Eindhoven oraz otwarcie nowego serwisu
autoryzowanego dealera DAF WTC w Opolu.
Iveco Poland na prezentację oraz jazdy tere-
nowe Nowym Daily 4×4. 
Mercedes-Benz Polska na piknik z samo-
chodami ciężarowymi MB pod hasłem „Jedź
z Mietkiem”.
OSPTN „Ponadnormatywni” na konferencję
i prezentację aktualnych wyzwań stojących
przed branżą ponadgabarytów.

Renault Polska na konferencję prasową nt.
strategii samochodów dostawczych Renault.
Renault Trucks Poland na krajowy finał kon-
kursu Optifuel Challenge 2015. 
Scania Polska na wybory najpiękniejszego
pojazdu Scania w konkursie „Pomorska Miss
Scania 2015”.
Związek Polskiego Leasingu na prezentację
i omówienie wyników polskiego rynku leasingu
po I poł. 2015 r.

zaprosili nas
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