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O zrównoważonym rozwoju w transporcie
wiele się mówi, jednak w praktyce do pełnej
realizacji jego celów w Polsce jest jeszcze
daleko.

10 Zrównoważony rozwój transportu
– zarys problemu

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania klien-
tów i nasilającą się konkurencję, wykorzy-
stywanie w branży transportowej systemów
informacyjnych jest obecnie absolutną ko-
niecznością.

18 Cenne informacje.
Systemy informacyjne w transporcie

Wyróżnienia przyznane w konkursach na
Międzynarodową Ciężarówkę Roku, Między-
narodowy Samochód Dostawczy, Pick-up
oraz Autokar Roku zostały przyznane. Na-
szym Czytelnikom prezentujemy nagrodzone
pojazdy.

48 Konkursowi zwycięzcy roku 2016

Transport w mieście często przyrównywany
jest do krwiobiegu w organizmie człowieka,
a komunikacja zbiorowa stała się jego naj-
ważniejszym elementem. Przedstawiamy su-
biektywny przegląd ciekawych rozwiązań
stosowanych w komunikacji miejskiej w wy-
branych miastach Europy.

85 Komunikacja miejska w Europie
– subiektywny przegląd rozwiązań

Wygodny, łatwy w prowadzeniu, mający
osiągi niezbędne do sprawnego wykonywania
stojących przed nim zadań. Przedstawiamy:
Fuso Canter Eco Hybrid.

44 Miejski ECOnomista



D
eklarację taką 12 grudnia 2015 r. podpisało
195 państw uczestniczących w paryskim szczy-
cie klimatycznym COP21. Głównym celem tego
powszechnego porozumienia jest utrzymanie
globalnego wzrostu temperatury w tym stule-
ciu poniżej 2 stopni Celsjusza oraz podjęcie
wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury
nawet dalej – do 1,5 stopni Celsjusza
powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.
Aby osiągnąć te ważne cele, zostaną wprowa-
dzone odpowiednie przepływy finansowe, co
ma pozwolić na podjęcie bardziej zdecydowa-
nych działań przez kraje rozwijające się i naj-
bardziej narażone na wpływ zmian klimatycz-
nych, zgodnie z ich własnymi celami
krajowymi.

Uzupełnieniem komunikatu są pełne pa-
tosu oświadczenia najważniejszych polityków,
z których emanuje duma, nadzieja i przekona-
nie, że oto ludzkość wkracza w nową erę glo-
balnej współpracy. Świetnie, ale… jakoś nie
ufam politykom i podchodzę do tego bardzo
sceptycznie. Szumne deklaracje to pożywka dla
mediów, a partykularne interesy to realia.

Co na to przedstawiciele europejskiego
przemysłu motoryzacyjnego? Mamy tu bardzo
klarowny przekaz: branża motoryzacyjna na
rzecz redukcji emisji toksycznych składników
spalin i walki z efektem cieplarnianym uczyniła
dużo więcej niż inne sektory gospodarki. Naj-
wyższy czas, aby takie branże, jak energetyka
czy przemysł włączyły się aktywniej w te
działania. Stanowisko Zrzeszenia Europejskich
Producentów Samochodowych ACEA w dużym
skrócie brzmi następująco: Europa potrzebuje
holistycznego (czyli całościowego) podejścia do
problemu redukcji emisji CO2 – nie powinno
ono obejmować wyłącznie środków transportu

COP21
a cztery kółka

W chwili, gdy powstaje ten wstępniak, wydano już oficjalny

komunikat o historycznym porozumieniu dotyczącym walki ze

zmianami klimatycznymi i zamiarze podjęcia działań pro-

wadzących do uzyskania niskoemisyjnej i zrównoważonej

przyszłości Ziemi.

drogowego. Odpowiedzialność powinna spo-
czywać na wszystkich podmiotach zaanga-
żowanych w funkcjonowanie gospodarki
europejskiej, nie tylko na producentach samo-
chodów osobowych czy pojazdów użytkowych.

Obecnie sprawy trochę się komplikują –
skandal związany z przekłamaniami wyników
testów emisyjnych w Volkswagenie wywołał
producentów „do tablicy”. Posypały się nega-
tywne komentarze w „cywilnych” mediach
(czyli niezwiązanych z motoryzacją), ogólnie
ich wydźwięk wskazuje na fakt, że nikt nie
wierzy producentom w ich emisyjne deklara-
cje, ponieważ wszyscy oni oszukują społeczeń-
stwo, kierowani chęcią zysku.

Jednak z drugiej strony afera z VW wyraź-
nie obnażyła słabości legislacyjne i ukazała
zasadność zgłaszanych od lat przez przedsta-
wicieli branży motoryzacyjnych uwag do-
tyczących procedur testowych i konieczności
zbliżenia ich do realnych warunków eksploata-
cji. Mimo to producenci muszą odzyskać zaufa-
nie swoich klientów, a cała branża musi udo-
wodnić, że uczyniono wszystko, co możliwe,
aby poprawić ekonomikę paliwową i obniżyć
poziomy emisji. Na konferencji klimatycznej
COP21 z pewnością o motoryzacji nie
zapomniano – o czym z pewnością
jeszcze napiszemy…

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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P odczas targów autobusowych w Kor-
trijk Volvo Buses zaprezentowało nowy
12-metrowy niskopodłogowy autobus

elektryczny 7900 Electric. Model jest już gotowy
do wprowadzenia na rynek. „Jest to dla nas ko-
lejny kamień milowy na drodze do zrówno-
ważonego transportu przyszłości, a także bar-
dziej czystej i cichej przestrzeni miejskiej.
Obecnie oferujemy pełną gamę produktów,
które pozwalają stworzyć systemy zelektryfi-
kowanego transportu autobusowego” – po-
wiedział Håkan Agnevall, prezes Volvo Buses. 

Nowe Volvo 7900 Electric jest ciche i bezemi-
syjne, a także o około 80% bardziej wydajne ener-
getycznie niż porównywalne autobusy z silnikiem

Diesla. Pojazd wyposażony jest w akumulatory
litowo-jonowe, które ładowane są przy każdym
hamowaniu, a także dzięki źródłom zasilania
dostępnym na przystankach końcowych (pro-
ces ładowania trwa od 3 do 6 minut, każda mi-
nuta pozwala na 5–10 minut jazdy). 

Elektryczny autobus Volvo 7900 Electric zo-
stanie wprowadzony na rynek jako kompletne
rozwiązanie wraz z niebędnym pakietem usług,
który obejmuje finansowanie, obsługę pojazdów
oraz konserwację akumulatorów. Dzięki współ -
pracy Volvo z firmami Siemens oraz ABB infra-
struktura ładowania jest również częścią tego
kompleksowego rozwiązania. Sprzedaż autobusu
rozpocznie się w 2016 r. (KB)

SMARTFON 
NA KOŁACH

P o drogach Europy porusza się blisko
175 000 skomunikowanych ciężarówek
Volvo Trucks. Część z nich już dziś prze-

syła dane dotyczące terminów wymaganej obsługi
technicznej i potrzeb serwisowych, a nawet może
być zdalnie administrowana. 

To dopiero początek elektronicznej rewolucji.
„W nadchodzących latach samochód ciężarowy
będzie w stanie autonomicznie monitorować swój
stan techniczny, co ułatwi i przyśpieszy obsługę
serwisową. Wzrośnie ogólna wydajność pracy: kie-
rowców, stacji obsługi i firm transportowych” –
deklaruje Hayder Wokil, dyrektor ds. jakości i dys-
pozycyjności w Volvo Trucks.

Łatwiejsze stanie się również administrowanie
stacją obsługi dzięki możliwości wcześniejszego
zamawiania potrzebnych części, rezerwowania
czasu obsługi, w tym mechaników o odpowied-
nich kwalifikacjach. „Obsługa serwisowa zostanie
zsynchronizowana z harmonogramem transportu
i wyznaczona w najbliższym punkcie serwisowym,
tak aby wykorzystać czas, gdy pojazd planowo po-
zostaje wyłączony z użytkowania, np. w nocy lub
w czasie, gdy kierowca odbywa wymaganą prze-
pisami przerwę. Ponadto dzięki stałej łączności
z pojazdem pojawi się możliwość zdalnego usuwania
niektórych usterek” – zapewnia Hayder Wokil.

Samochód będzie też w stanie sam dopasować
się do stylu jazdy i indywidualnych upodobań kie-
rowcy, a także monitorować ruch drogowy i wy-
bierać najbardziej efektywną trasę, pozwalającą
ominąć korki uliczne i roboty drogowe. (KW)

SUKCES 
APLIKACJI TRW

N iedawno uruchomiona aplikacja TRW
Part Finder App do wyszukiwania
części na obszar Europy i Azji na te-

renie samej Europy osiągnęła wynik 90 000
wyszukań tygodniowo, co oznacza 500 zapy-
tań na godzinę. 

Aplikacja umożliwiająca mobilny dostęp do ka-
talogu on-line TRW poprzez numer OE części lub
oznaczenie TRW okazała się tak popularna, że
zdecydowano się na poszerzenie grona jej użyt-
kowników. Dołączono kolejne wersje językowe:
portugalską i turecką. „Globalny rynek części za-

miennych jest w coraz większym stopniu definio-
wany przez możliwości cyfrowe jego operato-
rów. Zgodnie z naszym celem zdobycia pozycji
lidera w dziedzinie cyfrowej w naszej branży
wzbudzenie zainteresowania oferowanymi pro-
duktami i marką jest ważne jak nigdy dotąd” –
powiedział Alexander Knorn, Digital Marketing
Manager w TRW.

Stworzona przez Tecalliance aplikacja została
uruchomiona w lutym 2015 r. Wersja iOS jest do-
stępna do pobrania za darmo na terenie całej Eu-
ropy z App Store, a wersja na Androida z Google
Play Store. Aplikacja uzupełnia istniejącą ofertę
cyfrową TRW, która obejmuje zintegrowany
katalog oraz bezpłatny internetowy serwis tech-
niczny Tech Corner. (KW)

NOWE ELEKTRYCZNE VOLVO 7900 
GOTOWE DO SPRZEDAŻY
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FINAŁ SZKOŁY 
PLATINUM ULTOR

G rzegorz Biegun został najlepszym kie-
rowcą tegorocznej edycji Platinum
Ultor Driving School. Turniej jest or-

ganizowany przez Orlen Oil oraz Szkołę Dosko-
nalenia Jazdy Volvo Trucks w ramach wspól-
nego programu szkoleń dla kierowców. Główny
cel tego programu to zdobycie umiejętności
ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. Finał odbył się

2 grudnia br. na drogach województwa war-
mińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział pię-
ciu najlepszych kierowców, uczestników szkoleń
organizowanych w 2015 r. Podczas rywalizacji,
której start i meta były na stacji Orlen w Olsztynku,
Grzegorz Biegun uzyskał najlepszy wynik – na
27-kilometrowej trasie uzyskał spalanie na po-

ziomie 28,5 l/100 km oraz średnią prędkość
63 km/h. Tym samym wygrał główną nagrodę
– jest nią wyjazd wraz z osobą towarzyszącą do
fabryki Volvo Trucks w Göteborgu w Szwecji.

Szkoła jazdy Platinum Ultor to program skiero-
wany do właścicieli baz transportowych, któ-
rzy chcą zwiększyć świadomość bezpieczeństwa
swoich kierowców, podnieść ich kompetencje
oraz obniżyć zużycie paliwa w eksploatowa-
nych ciężarówkach. Podczas pierwszego etapu

szkolenia kierowcy pogłębiali wiedzę teore-
tyczną. Drugim etapem było wdrowadzenie
teorii w życie, czyli jazda zestawem składają -
cym się z ciągnika siodłowego Volvo FH o mocy
500 KM oraz załadowanej naczepy o łącznej ma-
sie 37 t. Każdy kierowca pokonywał wyzna-
czony odcinek drogi o długości 36 km. (KW)

SOLARIS 
MIĘDZYNARODOWYM
CZEMPIONEM 

N agrodzono zwycięzców konkursu Polska
Firma – Międzynarodowy Czempion.
Konkurs jest wspólną inicjatywą PwC

(globalna firma świadcząca szeroko zakrojone
usługi doradcze) i „Pulsu Biznesu”, w której na-
gradzane są polskie firmy odnoszące sukcesy na
międzynarodowych rynkach. Laureatem nagrody
głównej w kategorii Eksporter została firma So-
laris Bus & Coach. „Czwarta edycja konkursu Pol-
ska Firma – Międzynarodowy Czempion udo-
wodniła, że polskie firmy w coraz większym stopniu
mogą konkurować z zagranicznymi podmiotami –
już nie tylko ceną, ale również jakością oraz in-
nowacyjnością produktów i usług” – powiedział
Jacek Socha, wiceprezes zarządu PwC. 

„Laureaci konkursu udowadniają, że dzięki inwe-
stycjom zagranicznym oraz działalności eksportowej
ich przedsiębiorstwa przekształcają się w liczące
się na globalnej scenie podmioty. Nagrodzone firmy
aktywnie konkurują na światowych rynkach oraz bu-

dują markę polskiej gospodarki na arenie między-
narodowej. Dzięki nim marka „made in Poland” staje
się synonimem jakości i innowacyjności” – podsu-
mował Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO BP.
Bank jest współorganizatorem konkursu. (KW)

VOLVO FINANCIAL
SERVICES Z GODŁEM
PRODUKT FINAN-
SOWY ROKU 

S półka VFS Usługi Finansowe Polska została
laureatem godła Produkt Finansowy Roku
2015 za leasing „Try & Buy” z „Try & Go”. 

W 1994 r. Volvo Trucks jako pierwsza firma w Pol-
sce zdecydowało się na utworzenie spółki świad -
czącej swoim klientom usługi finansowe: Volvo
Truck Finance Poland Company (VTF). 2 sierpnia
1994 r. VTF zawarło pierwszą umowę z klientem.
W 1998 r. nazwę firmy zmieniono na Volvo Finance
Poland, a w 2001 r. na obecną nazwę VFS Usługi
Finansowe Polska, w ramach której oferowane
są także usługi Renault Trucks Financial Servi-
ces (RTFS).

VFS i RTFS wspierają sprzedaż produktów całej
Grupy Volvo na polskim rynku, finansując wszyst-
kie ośrodki transportu, w tym samochody cięża -
rowe Volvo Trucks i Renault Trucks, autobusy i ma-
szyny budowlane. Wąska specjalizacja, polegająca
na finansowaniu jedynie środków transportu,
umożliwia całkowite spełnienie oczekiwań klien-
tów w tym zakresie, dzięki czemu możliwe jest
przygotowanie umowy optymalnie dopasowanej
do nawet najbardziej specyficznych potrzeb
każdego przewoźnika. (KW)
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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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PRZYGODA Z RENAULT

R enault Trucks przygotowało serię pojazdów opatrzo-
nych logo Renault Trucks Adventure. Są oszczędne, wy-
posażone w rozwiązania maksymalnie obniżające koszty

eksploatacji, a jednocześnie bogato wyposażone i w najmoc-
niejszych wersjach silnikowych. 

Pierwszy samochód w tej wersji został w listopadzie br. uro-
czyście przekazany firmie Usługi Transportowe Radosław Sacharuk
z Bielska-Białej, która kupuje pojazdy Renault Trucks od 1999 r.
i systematycznie wymienia je na nowe. Od dwóch lat we flocie
firmy jeżdżą pojazdy gamy T. W styczniu dołączy do nich drugi
samochód z serii Renault Trucks Adventure. „Nasi kierowcy
jeżdżą w dalekie trasy, np. do Francji i Hiszpanii. Każdy się lepiej
czuje, jak ma wtedy większą przestrzeń i moc” – podkreślił Ra-
dosław Sacharuk, szczęśliwy właściciel nowego Renault.

Samochód jest wyposażony m.in. w silnik DTi11 – 460 KM
lub DTi13 – 480/520 KM. Kabinę kierowcy można wybrać spoś-
ród kilku opcji. Dostępne są: Sleeper, High Sleeper Cab lub bar-
dzo komfortowa High Sleeper Cab w wersji Maxispace. Inne ele-
menty wyposażenia to m.in. nawigacja fabryczna, sygnały
pneumatyczne na dachu, radio CD/ P3/ USB/Bluetooth, opony
Michelin na aluminiowych obręczach Alcoa Dura-Bright. (KW)
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DOSTAWCZE MERCEDESY 
Z TYTUŁEM DOBREJ MARKI 2016

M odele Mercedes-Benz Vans – Citan, Vito i Sprinter zostały na-
grodzone w najnowszej edycji konkursu „Dobra Marka – Jakość,
Zaufanie, Renoma”. 

Tytuły Dobrej Marki są przyznawane od 6 lat. Podstawą konkursu są bada-
nia statystyczne przeprowadzane przez redakcje „Forum Biznesu” i „Biznes
Trendów”. Wszystkie trzy vany Mercedesa zostały wyróżnione przez klien-
tów jako marki rozpoznawalne i rozwojowe. 

Citan, Vito i Sprinter są dostępne w szerokiej gamie wersji napędowych oraz
nadwoziowych. Vito można nabyć aż z trzema rodzajami napędu: na przed-
nie, tylne lub wszystkie koła. W swoich klasach każdy z tych modeli wyróżnia
się nie tylko typowym dla marki Mercedes-Benz poziomem ergonomii, kom-
fortu i bezpieczeństwa, ale też niskimi kosztami eksploatacji. Najoszczędniejsza
odmiana Vito – 116 CDI z tylnym napędem – zużywa średnio 5,7 l/100 km. 

Dobra Marka to nie jedyna nagroda dla dostawczaków Mercedesa. Samo-
chody te są regularnie doceniane w branżowych konkursach i plebiscytach.
W ubiegłym roku Vito i Sprinter zostały w Niemczech uznane za kurierskie
vany roku, a Sprinter zdobył niedawno tytuł Auta Flotowego 2015 w Pro-
fesjonalnym Teście Flotowym SKFS. (KW)

MEDAL UZNANIA 
DLA WIELTONU 

W ielton został odznaczony za zasługi
dla rozwoju gospodarki Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 18 listopada br. To-

masz Śniatała, wiceprezes zarządu Wielton, otrzy-
mał z rąk Cezarego Grabarczyka, wiceministra
Skarbu Państwa, medal uznania. 

Wieluńska firma znalazła się w gronie 34 wy-
różnionych przedsiębiorstw najprężniej działających
w regionie łódzkim. „Jest mi niezmiernie miło, że
nasze działania zostały docenione odznaczeniem
władz państwowych – skomentował Tomasz
Śniatała. – Na sukces naszej firmy pracuje obec-
nie prawie 1200 osób. Jesteśmy jednym z naj-
większych pracodawców w regionie, co zobo-
wiązuje nas do podejmowania nowoczesnych
działań w zakresie rozwoju kadry i tworzenia bez-
piecznych, przyjaznych warunków pracy”.

Wielton jest obecny na ponad 35 rynkach w Eu-
ropie, Azji i Afryce. Odbiorcami jego pojazdów są
firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dy -
strybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojaz-
dów ciężarowych i naczep. W lutym br. firma uzys-
kała status centrum badawczo-rozwojowego, co
pozwala jej działać jak jednostce naukowej i finan-
sować prace badawczo-rozwojowe ze środków
zewnętrznych, m.in. funduszy unijnych oraz środ-
ków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bu-
dowa siedziby centrum badawczo-rozwojowego
ma być zakończona do końca 2015 r. Zatrudnienie
znajdzie w nim kilkudziesięciu inżynierów. Będą od-
powiadać za tworzenie rozwiązań, które zminima-
lizują ryzyko powstania usterek w pojazdach. (KW)

G rupa kapitałowa DBK rozpoczęła współ -
pracę z belgijską firmą L.A.G., cenionym
producentem cystern oraz produktów

specjalistycznych. Firma będzie wyłącznym im-
porterem marki w Polsce oraz krajach bałtyc-
kich. Sprzedaż produktów L.A.G. będzie odby-
wać się na terenie całego kraju. Najważniejsze
punkty sprzedaży to Swarzędz k. Poznania,
Święcice k. Warszawy, Radzionków, Katowice
oraz Gdańsk. 

Firma L.A.G. powstała w 1943 r. w Belgii, jej za -
łożycielami byli bracia Lambert i Arnold Geusen-
sowie – stąd pochodzi nazwa marki. W 1946 r.
bracia wyprodukowali pierwszą naczepę, a trzy
lata później swój flagowy produkt, czyli alumi-

niową cysternę do transportu paliw płynnych.
Najważniejsze produkty L.A.G. to cysterny pa-
liwowe, chemiczne oraz silosy. Główna siedziba
firmy znajduje się w belgijskiej miejscowości
Bree, gdzie zatrudnionych jest 450 pracowników.

Grupa kapitałowa DBK jest dostawcą produktów
i usług dla branży TSL. W ramach organizacji
funkcjonuje sieć sprzedażowo-serwisowa DBK
Truck Center – sprzedaż nowych pojazdów ciężaro-
wych, dostawczych oraz naczep, sprzedaż używa-
nych samochodów ciężarowych, autoryzowane
serwisy DAF, Iveco, MAN oraz innych marek.
Ponadto w skład oferty grupy wchodzą sprzedaż
części zamiennych, wynajem samochodów
ciężarowych oraz usługi finansowe. (KW)
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GOODYEAR, DUNLOP 
I DĘBICA Z TYTUŁAMI
SUPERBRANDS 
POLSKA

P olscy konsumenci wybrali marki, które
darzą największym zaufaniem. W kate-
gorii motoryzacja – opony i części sa-

mochodowe wyróżnienia otrzymały aż trzy marki
Grupy Goodyear. Goodyear i Dunlop otrzymały ty-
tuł Superbrands 2015/2016. Dębica została uho-
norowana podwójnie. Zdobyła tytuł Superbrands
2015/2016 oraz Created in Poland Superbrands

2015/2016 – jest to specjalna nagroda przyzna-
wana wyłącznie markom z polskim rodowodem. 

„Zdobycie drugi rok z rzędu kolejnych czterech ty-
tułów w sytuacji rosnącej konkurencji na rynku
i zwiększonych wymagań konsumentów to zna-
komity wynik” – powiedział Łukasz Tłuchowski,
dyrektor marketingu opon osobowych Grupy Good -
year w Polsce i na Ukrainie.

Goodyear jest znany z wysokiej jakości opon
osobowych i ciężarowych, Dunlop z opon do aut
osobowych o wyższych osiągach, a także pro-
duktów do pojazdów ciężarowych oraz ogumie-
nia motocyklowego. Natomiast Dębica cieszy się

uznaniem za konkurencyjne cenowo, sprawdzone
opony osobowe.

Tytuł Superbrands jest przyznawany najsilniej-
szym markom w Polsce na podstawie oceny ich
wizerunku przez ekspertów oraz rekomendacji
konsumentów. Laureaci tegorocznej edycji zostali
wyłonieni spośród 2300 marek w drodze nieza-
leżnego badania opinii przeprowadzonego w gru-
pie 15 000 respondentów. Mierzono wspomaganą
znajomość marki, skłonność do polecenia marki
oraz po raz pierwszy kapitał marki. Na ocenę koń-
cową składały się także opinie ponad 50 eksper-
tów branżowych w dziedzinie marketingu, badań,
strategii, brandingu, reklamy i PR. (KW)

PREMIERA NOWEGO MODELU
DAILY ELECTRIC 

P o wielkim sukcesie nowego Daily, zdobywcy prestiżowego tytułu
Międzynarodowego Samochodu Dostawczego Roku 2015, Iveco
wprowadziło kolejny – tym razem całkowicie elektryczny – model

Daily Electric. Premiera tego pojazdu miała miejsce na Ecomondo – targach
poświęconych gospodarce ekologicznej i obiegowej, które odbyły się na po-
czątku listopada br. we włoskim Rimini. 
Nowy Iveco Daily Electric to bezemisyjny pojazd, gwarantujący maksymalną
zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Idealnie sprawdza się
w mieście, np. w dystrybucji przesyłek kurierskich lub przewozach pa-
sażerskich. W modelu tym wprowadzono szereg nowych rozwiązań w po-
równaniu z jego poprzednikiem. Zużycie energii obniżono dzięki zastosowa-
niu wysokowydajnych i lekkich podzespołów układu elektrycznego. Czas
działania akumulatorów wydłużono nawet o 20%, a ładowność wzrosła
o ok. 100 kg. Opatentowany przez Iveco system ładowania akumulatorów
umożliwia uzupełnianie zapasu energii na stacjach publicznych i prywatnych,
a ładowanie w trybie szybkim trwa średnio tylko 2 godziny. Zasięg nowego
modelu w konfiguracji z 3 akumulatorami wynosi 280 km. 
Dzięki temu, że nowy model oparty jest na sprawdzonej i uniwersalnej kon-
strukcji nowego Daily, dostępnych jest wiele wersji pojazdu, wykorzystywanych
nie tylko w transporcie w centrach miast, ale i przy przewozach wahadłowych
czy w transporcie rekreacyjnym, a dzięki niemal bezgłośnej jeździe nawet
podczas nocnych dostaw w miastach. (KB)
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Zrównoważony rozwój
transportu – zarys problemu

ojęcie zrównoważonego rozwoju
odnosi się do zaspokajania potrzeb
obecnego pokolenia bez obniżania

szans następnych pokoleń na zaspoko-
jenie tych potrzeb na podobnym pozio-
mie. Mówiąc bardziej obrazowo, chodzi
o efektywne gospodarowanie ze szcze-

wami, oraz emisją zanieczyszczeń at-
mosferycznych. W Europie Zachodniej
już w ostatnim ćwierćwieczu XX stu-
lecia zdano sobie sprawę, że dynamicz-
nie rozwijający się transport przynosi
wielorakie koszty środowiskowe, a także
społeczne. Bardzo duży wzrost mobil-

Piotr Muskała
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O zrównoważonym rozwoju w transporcie wiele się mówi, jednak w praktyce

do pełnej realizacji jego celów w Polsce jest jeszcze daleko.

Ważnym elementem
zrównoważonego roz-
woju w transporcie
jest dbałość o środo-
wisko naturalne np.
poprzez wykorzystanie
paliw alternatywnych
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gólnym uwzględnieniem dbałości o za-
soby środowiska naturalnego i ich do-
stępność dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój transportu ści -
śle wiąże się z trzema ważnymi aspek-
tami tej branży: wzrostem mobilności,
zasobami energetycznymi, a więc pali-



ności pociąga za sobą zupełnie nowe
wyzwania dla transportu, z których naj-
trudniejszym wydaje się przezwycięże -
nie niewydolności systemu transporto-
wego wynikającej ze wzrostu mobilności
spo łeczeństw oraz niekontrolowanego
i nieskoordynowanego rozwoju samego
transportu. Jako rozwiązanie tego na-
rastającego problemu zaproponowano

wykorzystanie w transporcie zasady rów-
noważonego rozwoju, sformułowanej
w 1987 r. w raporcie Światowej Komi -
sji Środowiska i Rozwoju: „Zrównowa -
żony rozwój jest to rozwój mający na
celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych
obecnego pokolenia w sposób umożli-
wiający realizacje tych samych dążeń
następnym pokoleniom”.

Jak to osiągnąć?
W praktyce chodzi o to, aby rozwój

transportu następował w taki sposób,
by przy założeniu wzrostu mobilności
sieci transportowe w różnych skalach
(od lokalnej po globalną) były wystar-
czająco wydolne do sprostania potrze-
bom społeczeństwa. Jednocześnie roz-

reklama

Sprawnie działający
tani rower miejski
może być pełnopraw-
nym środkiem trans-
portu miejskiego pod
warunkiem wydziele-
nia sieci bezpiecznych
dróg rowerowych
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wój transportu powinien prowadzić do
obniżenia zużycia nieodnawialnych su-
rowców energetycznych (głównie ropy
naftowej, ale także węgla) oraz emisji za-
nieczyszczeń generowanych przez trans-
port do poziomu, przy którym presja
transportu na środowisko nie będzie
groziła wywołaniem nieodwracalnych
przemian o negatywnych skutkach na
przyszłość. 

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju
w transporcie wymaga przede wszyst-
kim racjonalnego wykorzystania możli-
wości przewozowych, aglomeracji stru-
mieni transportowych – tzw. korzyści

skali (np. poprzez wykorzystanie kolei do
przewozu dużej ilości różnych ładunków
na wspólnych kierunkach, wykorzystanie
pasażerskiej komunikacji zbiorowej itp.)
oraz poszukiwania alternatywnych, przy-
jaznych środowisku źródeł napędu. 

Niezbędnym elementem zrównowa -
żonego rozwoju transportu jest też jego
optymalne planowanie, począwszy od pla-
nowania przestrzennego z uwzględnie-
niem współczesnych i prognozowanych
na przyszłość potrzeb transportu, przez
planowanie sieci transportowych z wyko-
rzystaniem intermodalności, a skończyw-
szy na samym planowaniu przewozów. 

Zrównoważony transport w polityce UE
Transport zrównoważony według za-

leceń ekspertów Komisji Europejskiej
powinien spełniać następujące założenia:
• zapewnienie dostępności celów ko-

munikacyjnych w sposób bezpieczny,
czyli tak, aby nie zagrażać zdrowiu
społeczeństwa i środowisku

• równość dla obecnego i kolejnych
pokoleń

• efektywne funkcjonowanie, możli-
wość wyboru środka transportowego
oraz sprostanie potrzebom gospo-
darki i rozwoju regionalnego

• ograniczenie emisji i odpadów do
ilości możliwej do ich zaabsorbowa-
nia przez środowisko

• zużycie odnawialnych zasobów ener-
getycznych w ilościach możliwych do
ich odtworzenia oraz zasobów nie-
odnawialnych w ilościach możliwych
do ich zastąpienia przez odnawialne
substytuty, przy jednoczesnym mini-
malizowaniu hałasu i zajęcia terenu.
Polityka transportowa UE obecna jest

w bardzo wielu dokumentach. Ich ana-
liza wskazuje na kilka podstawowych
założeń związanych ze zrównoważonym
rozwojem transportu. Zdaniem unijnych
ekspertów ważne jest rozgraniczenie
pomiędzy rozwojem gospodarczym a po-
trzebami transportowymi, zmniejszenie

Zasada zrównoważonego rozwoju w trans-
porcie może oznaczać rewolucyjne zmiany
w podejściu do jego organizacji 
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Wysoki komfort jazdy i ładne wzornictwo –
zrównoważony transport miejski musi zachęcać
do rezygnacji z prywatnego samochodu
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zależności społeczeństwa od samochodów
na rzecz wzrostu roli kolei, transportu
publicznego i niezmotoryzowanego. 

W polskiej praktyce jednak obser-
wujemy, że ogromne środki unijne prze-
znaczane są na rozbudowę infrastruktury
drogowej czy też poprawę przepusto-
wości i jakości istniejących, natomiast
wykorzystanie środków unijnych na roz-
wój transportu zbiorowego nie jest adek-
watne do potrzeb. 

Strategicznym celem polityki trans-
portowej Unii Europejskiej jest zmniej-
szenie zatłoczenia (zwiększenie przepus-
towości sieci). Najważniejszym efektem
tej polityki jest rozwój infrastruktury
związanej z transportem drogowym i lot-
nictwem. W Strategii Zrównoważonego
Rozwoju UE zaznacza się konieczność
osłabienia związku pomiędzy wzrostem
gospodarczym a mobilnością i przewo-
zami ładunków (decoupling). Osiągnięcie
tego jest trudne szczególnie w kontekście
współczesnego stylu życia, gdzie konsum -
pcja rośnie lawinowo, często szybciej niż
można byłoby wnioskować ze wzrostu
dochodów społeczeństwa. Ponadto zna-
czenie ma także treść handlu (znacznie
większy udział importu i eksportu dóbr
niż kiedyś) oraz działalność międzyna-
rodowych koncernów (przenoszenie pro-
dukcji, marki globalne itp.). 

W kontekście polityki unijnej należy
zwrócić uwagę na pewien konflikt po-
między interesami związanymi z wpro-
wadzaniem w życie polityki zrównowa -
żonego rozwoju w transporcie a ochroną
interesów transportu drogowego (sze-
roko rozumianego, a więc także np. pro-
ducentów samochodów) stanowiącego
waż ny dział gospodarki. Chodzi tu przede
wszystkim o producentów pojazdów,
któ rym zależy, aby poruszało się ich po
drogach jak najwięcej, a przewoźnicy
wymieniali modele na nowsze coraz częś-
ciej, ale także o branżę transportową
jako całość w kontekście zagrożeń wy-
nikających z ograniczenia mobilności
będącej reperkusją zrównoważonego pla-
nowania przestrzennego (np. samowy -
starczalne osiedla mieszkaniowe) oraz
aglomeracji transportu.

Miasta: transportowe hot-spoty 
Duże miasta jako pierwsze zaczy-

nają odczuwać negatywne skutki braku
stosowania koncepcji zrównoważonego
rozwoju w transporcie. W metropoliach

zdarza się coraz częściej, że lokalna spo -
łeczność nie może zaspokajać swoich
potrzeb transportowych ze względu na
brak wydolności systemu transporto-
wego albo ograniczenia wynikające ze
spowodowanego m.in. przez transport
ponadnormatywnego zanieczyszczenia
powietrza. Przyczyny takiego stanu rze-
czy należy szukać w ogromnym wzroście
mobilności społeczeństwa oraz coraz więk-
szej dostępności indywidualnej moto-
ryzacji. Co prawda samochód przestał
być dobrem luksusowym, w naszych wa-
runkach jednak wciąż dla znacznej części
społeczeństwa pozostaje symbolem sta-
tusu społecznego. 

Obecnie jako najpopularniejsze roz-
wiązanie problemu transportu w mias-
tach wskazuje się promocję transportu
zbiorowego. Poprzez promowanie trans-
portu zbiorowego należy jednak rozu-
mieć cały zespół działań podejmowa-
nych przede wszystkim przez władze na
różnych szczeblach: unijne, rządowe i sa-
morządowe. Same kampanie informa-
cyjne i edukacyjne nie wystarczą do prze-
konania społeczeństwa do rezygnacji
z indywidualnego transportu samocho-
dowego. Brak kompleksowego podejścia
do adaptacji zachodnich wzorców zagos -
podarowania terenu (np. lokalizacja cen-
trów handlowo-usługowych bądź kla-
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sterów technologiczno-przemysłowych
na obrzeżach miast, ale bez zapewnie-
nia tam dostępności komunikacji zbioro-
wej, budowa nowych osiedli mieszka-
niowych na przedmieściach, ale bez
tworzenia lokalnych centrów usługo-
wych i linii kolejowych/tramwajowych
zapewniających szybkie połączenie z in-
nymi rejonami miasta) skutkuje dodat-
kowym wzrostem użytkowania samo-
chodów prywatnych. 

Aby przesiąść się do pojazdów ko-
munikacji zbiorowej, musi ona stano-
wić atrakcyjną alternatywę dla samo-
chodu, a w większości miast Polski po
prostu tak nie jest. 

Przed nami jeszcze bardzo dużo do
zrobienia w kwestii wprowadzenia w ży -
cie zasady zrównoważonego rozwoju
transportu w aglomeracjach miejskich.
I wbrew pozorom, aby to zrobić, nie po-
trzeba niewyobrażalnie dużych środków
finansowych. Rozpoczyna się nowa per-
spektywa finansowa Unii Europejskiej,
która daje być może ostatnią, niepowta -
rzalną szansę rozwiązania problemu
transportu na wiele lat. Musimy tylko
chcieć skorzy stać z gotowych, sprawdzo-
nych wzorców. Podstawą sukcesu jest
wprowadzanie rozwiązań komplekso-
wych, dających spo łeczeństwu możliwość
szybkiego i sprawnego przemieszczania

się środkami transportu zbiorowego,
a więc opartych na zasadzie zrówno-
ważonego rozwoju, a nie, jak to często
ma miejsce w Polsce, tylko fragmentów
tych rozwiązań. Przyjrzyjmy się tzw.
dobrym praktykom w rozwoju trans-
portu miejskiego (za [1], zmodyfiko-
wane). Wiele z nich jest realizowanych
w Polsce, jednak nie zawsze całościowo,
co zamiast poprawiać sytuację, odnosi
skutek całkowicie odwrotny od zamie-
rzonego: 
• poszukiwanie alternatywy dla samo -

chodu osobowego – w grę wchodzą
wyłącznie rozwiązania atrakcyjniej-
sze niż własne auto, przede wszystkim
pod względem czasu dojazdu, ale
także zapewniające wysoki komfort
i swoistą atrakcyjność, które mogą
wyrażać się poprzez np.: atrakcyjny
system informacji pasażerskiej wyko-
rzystujący nowoczesne technologie
(np. aplikacje mobilne), brak koniecz-
ności przesiadania się, dostępność do-
datkowych usług – np. kawiarnie, lo-
kale gastronomiczne na dworcach itp.,

• wyznaczanie ściśle określonej liczby
miejsc parkingowych przy każdym
nowym budynku biurowym w celu
zniechęcenia jego pracowników do
dojazdów samochodami – jest to roz-
wiązanie bardzo korzystne, aczkol-

wiek wzbudzające ogromny opór
społeczny. Pracownicy administra-
cyjno-biurowi to mało mobilna grupa.
Przemieszczają się często wyłącznie
z domu do pracy, rzadko kiedy po-
ruszają się podczas pracy, jednak
wielu z nich dojeżdża samochodami
ze względu na własną wygodę,

• stosowanie barier – ograniczeń w ru-
chu dla użytkowników samochodów
prywatnych w postaci ograniczenia
ruchu w centrach miast, wprowa-
dzania stref płatnego parkowania,
wprowadzania dodatkowej sygnali-
zacji świetlnej i ograniczeń prędkości
w celu spowolnienia ruchu itp. – roz-
wiązania te w zamyśle ich autorów
mają zniechęcić społeczeństwo do
korzystania z samochodów gene-
rujących korki i emitujących zanie-
czyszczenia,

• wydzielanie tzw. buspasów: pasów
ruchu z pierwszeństwem przejazdu
dla środków transportu zbiorowego
i pojazdów prywatnych przewożących
co najmniej 2–3 osoby (car pooling)

Transport zrównoważony musi być szybki,
efektywny i czysty, a to wszystko w otoczeniu

lawinowo rosnącej mobilności
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nikami Volkswagena. Samo ograniczenie
ruchu z kolei może prowadzić do bardzo
negatywnych skutków dla gospodarki.
Pracę nad zrównoważonym rozwojem
transportu należy prowadzić na pozio-
mie rozwiązań systemowych, a nie sys-
temu kar i nakazów egzekwowanych de
facto od społeczeństwa. Podstawą po-
winny być inwestycje w badania i roz-
wój nowych technologii pozyskiwania
energii odnawialnej, promowanie trans-
portu zbiorowego oraz poprzedzone licz-
nymi badaniami i konsultacjami społecz-
nymi prace nad regionalnymi i lokalnymi
koncepcjami zagospodarowania prze-
strzennego w kontekście transportu. Bo
to jest właśnie istota zrównoważo nego
rozwoju.
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rozwoju, „Acta Universitatis Nicolai Co-
pernici” 413, s. 85–96.

Summary

Growing transport brings multiple
environmental and social costs. A very
large increase in mobility entails new
challenges for transport, with the
risk of system failure as a key issue
in the context of network bandwidth
and renewable energy resources li-
mitations. Developing sustainable
transport requires optimized use of
the existing transport systems, e.g.
through use of railways to carry large
amounts of various cargoes on com-
mon directions, collective passen-
ger transport, as well as a search for
alternative, environmentally friendly
energy sources. Sustainable trans-
port should be carried out at the le-
vel of systemic solutions based on
investment in research and deve-
lopment of new renewable energy
technologies, promotion of public
transport regional and local spatial
development concepts.

Transport intermodalny powinien być jednym z fundamentów zrównoważonego rozwoju mobilności 
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– to bardzo popularne rozwiązanie
w Europie Zachodniej. W Polsce spo-
tyka się z dużym oporem społecznym
(odbieranie pasów samochodom na
rzecz buspasów) i często jest nie-
skuteczne ze względu na brak syn-
chronizacji z innymi działaniami, ta-
kimi jak zwiększenie częstotliwości
kursowania komunikacji miejskiej,

• wzrost liczby dróg rowerowych – roz-
wiązanie to wydaje się bardzo po -
żądane, jednak należy zaznaczyć, że
priorytetem powinno być bezpieczeń-
stwo, a ścieżki dla rowerów należy
projektować tak, aby w maksymalny
możliwy sposób wyeliminować ich
kolizyjność z ruchem samochodo-
wym. Ponadto sieć dróg rowerowych
powinna być uzupełniona systemem
taniego roweru miejskiego,

• wspieranie inicjatyw dofinansowania
transportu publicznego – ciekawym
rozwiązaniem stosowanym w nie-
których miastach Europy jest całko-
wite finansowanie transportu miej-
skiego przez samorządy.
Analizując wymienione pomysły,

warto postawić sobie pytanie, czy aby
tędy droga? Owszem, takie rozwiązania
mogą, a wręcz powinny być stosowane,
jednak dopiero po zapewnieniu alterna-
tywy w postaci dostępnej, sprawnie i często
kursującej komunikacji miejskiej. Tym-
czasem w polskich warunkach najczęś-
ciej wprowadzone bariery nie zmniej-
szają natężenia ruchu samochodowego,
a generują dodatkowe korki i powodują
negatywne nastroje społeczne.

Podsumowanie
Wprowadzając w życie zasadę zrów-

noważonego rozwoju w transporcie, na-
leży oczywiście pamiętać o zachowaniu
zasobów energetycznych dla przyszłych
pokoleń oraz ograniczeniu negatywnego
wpływu emisji transportowej na śro-
dowisko, niemniej jednak nie wolno za-
pominać o współczesnych potrzebach
branży, która jest jednym z filarów roz-
woju gospodarki. 

Rewolucyjny wzrost mobilności, który
dokonuje się w ostatnich latach, oparty
jest na rozwiązaniach transportowych
wypracowywanych ewolucyjnie przez
wiele lat. Nic więc dziwnego, że funk-
cjonujące systemy transportowe nie za-
wsze są w stanie sprostać stawianym
przed nimi wyzwaniom, co skutkuje ta-
kimi problemami, jak zwiększenie presji
transportu na środowisko, rabunkowe
wy korzystanie odnawialnych zasobów
energii czy też koszty społeczne w postaci
kongestii i dużej liczby wypadków. Nie-
stety współczesne media nagłaśniają tyl -
ko jedną stronę problemu: wymienione
tu skutki. Tymczasem istnieje realna
szansa na ich ograniczenie, a tą szansą
jest właśnie stosowanie się w pełni do
zasady zrównoważonego rozwoju. 

Nie można jedynie ograniczyć emisji,
wyrugować ruchu samochodów z miast
itp. bez zaoferowania społeczeństwu
czegoś w zamian. Skądinąd bardzo ko-
rzystne dla środowiska wyśrubowane
normy emisji spalin prowadzą do takich
sytuacji, jak ostatnia głośna afera z sil-
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Stal Hardox – twarda i mocna

tal Hardox zapewnia dłuższy okres użyt-
kowania oraz wysoce przewidywalną wy-
dajność. Jej wysoka wytrzymałość i twar-

dość często pozwala na zastosowanie cieńszej
blachy przy jednoczesnym zwiększeniu ładow-
ności i oszczędności paliwa. Stal Hardox ozna-
cza dłuższy okres użytkowania i zwiększoną nie-
zawodność dzięki wyjątkowej odporności na
ścieranie i uderzenia. Zwiększoną wydajność
można osiągnąć, ponieważ własności ścierne
stali Hardox są równomiernie rozłożone na całym
arkuszu blachy.

Dłuższy okres eksploatacji
i łatwiejsza prefabrykacja
Stal ta została opracowana z myślą o twardości
i wytrzymałości zapewniającej dłuższy okres eks-
ploatacji, ale także w celu zagwarantowania spój-
ności parametrów i łatwej obróbki warsztatowej.
Jedną z rzeczy, które powodują, że Hardox jest tak
korzystnym materiałem, jest to, że pomimo swo-
jej twardości i wytrzymałości ze stalą tą można bar-
dzo łatwo pracować. W przypadku tak mocnej stali
łatwość spawania stanowi dominujący czynnik, jeśli
chodzi o efektywność produkcji czerpaków.
Ze względu na to, że Hardox ma zawężone tolerancje,
precyzyjnie dobrany skład chemiczny i jednorodną
strukturę, może być spawany, gięty i cięty szyb-
ciej, przy mniejszym zużyciu energii i większej
precyzji w porównaniu z innymi materiałami.
Co więcej, Hardox to stal po hartowaniu. Wielu
producentów hartuje miękkie stale we własnych

warsztatach, tymczasem w przypadku Hardox
nie jest to konieczne. Zwiększa to ogromnie efek-
tywność i ogranicza koszty.
Stal Hardox dostępna jest w wielu gatunkach, wy-
miarach i formach, spełniając za każdym razem
wyznaczony cel, którym może być wydłużenie
okresu eksploatacji produktu lub redukcja jego
masy bez utraty wydajności.

Przewaga SSAB
Kolejnym aspektem przewagi stali SSAB nad kon-
kurencją jest zawężony i powtarzalny skład che-
miczny. Ograniczenie pierwiastków stopowych
i uzyskanie wysokich własności mechanicznych
poprzez walcowanie na gorąco i obróbkę cieplną
przekłada się na dobrą spawalność i podatność
na cięcie termiczne. Stale Hardox można spawać
i ciąć dowolną metodą. Do spawania można sto-
sować ogólnie dostępne materiały spawalnicze.

Czy znasz „Hardox In My Body”?
SSAB opracowało program lojalnościowy „Hardox
In My Body”, stanowiący symbol doskonałości
i autentyczności, z którego licencjonowani pro-
ducenci korzystają, by promować swoje wyroby
oraz końcowe wykonanie z zastosowaniem pełnego
wachlarza korzyści, jakie daje Hardox.
Partnerzy, którzy przystąpili do programu marki,
mają determinację, zasoby i wiedzę, by wytwa-
rzać najlepsze możliwe produkty z użyciem stali
Hardox. Firmy członkowskie zostały sprawdzone
i zatwierdzone przez SSAB. Co to oznacza? To, że

stosują w swoich produktach stale Hardox, któ-
rych obróbka oraz procesy spawalnicze przebie-
gają zgodnie z obowiązującymi normami zaleca-
nymi przez hutę SSAB. Znak, który umieszczają
na swoich certyfikowanych produktach, to dumny
symbol wyjątkowej jakości i wydajności.
Wszystkie omówione zalety stali Hardox dają
ogromną przewagę producentom stosującym te
stale oraz klientom końcowym. Jeżeli do tak rygo-
rystycznych wymagań stawianych stalom Hardox
dodamy możliwość redukcji masy nawet o 50%
w przypadku zastąpienia stali S355 oraz możliwość
wydłużenia czasu pracy elementów narażonych na
ścieranie, przekonamy się, że stal Hardox jest naj-
lepszą stalą trudnościeralną dostępną na rynku.

Stale trudnościeralne Hardox produkowane są przez szwedzki koncern

hutniczy SSAB od 1974 r. W ciągu ostatnich 40 lat stal Hardox zdobyła

duże uznanie w szczególności w tych sektorach produkcji, w których

kluczowym czynnikiem sukcesu jest duża odporność na ścieranie.

Fakty na temat stali Hardox

• 40 lat doświadczenia
• ekstremalnie twarda, wytrzymała i przy-

jazna w obróbce warsztatowej
• jednorodna twardość na przekroju
• wysoka udarność w niskich tempera-

turach
• stosowanie najmniejszych promieni gię-

cia umożliwiających projektowanie
• dostępna w gatunkach twardości od

350 HBW do 700 HBW i w przedziale
grubości od 0,7 do 160 mm w zależności
od klasy twardości

• produkowana w oparciu o zawężone to-
lerancje i precyzyjny skład chemiczny

• minimalizuje ścieranie, ponieważ trudno
jest krawędziom materiału ściernego
przeciąć twardą powierzchnię

• zapewnia unikalne połączenie twardości
i wytrzymałości – przyczynia się to do pro-
dukcji lepszych i lżejszych konstrukcji o ma-
ksymalnej funkcjonalności i dłuższym
okresie eksploatacji.
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ieustanny rozwój branży IT i co-
raz większa dostępność rozwią-
zań wspomagających transport

sprawia, że zarządzanie flotą transpor-
tową czy komunikacją pasażerską może
dziś być o wiele bardziej efektywne niż
jeszcze dekadę temu. Aby móc w pełni
wykorzystać wszystkie możliwości, jakie
dają tego rodzaju narzędzia, trzeba dys-
ponować odpowiednio przygotowanym
personelem. Ważnym czynnikiem mają-
cym wpływ na możliwości i efektyw-
ność zarządzania transportem jest właś-
ciwe dobranie systemu, jego elementów
składowych i funkcjonalności oprogra-
mowania. Chodzi przede wszystkim o to,
aby system taki był „skrojony na miarę”,

tzn. każdorazowo uwzględniał specyfikę
działalności i oczekiwań zamawiającego.
Z punktu widzenia perspektywicznych
możliwości rozwoju użytkownika ważne
jest również, aby system pozwalał na
jego rozbudowę o nowe funkcjonalności
lub np. zwiększanie liczby użytkowników
– klientów czy liczby jednostek taboru.

Cele wprowadzania systemów
informacyjnych w transporcie

Można wyodrębnić trzy podstawowe
cele wdrażania tego rodzaju systemów.
Pierwszy to spełnianie oczekiwań klien-
tów – zleceniodawców i odbiorców usług

transportowych, drugi zaś to optymali-
zacja kosztów prowadzenia działalno-
ści transportowej, jako trzeci cel należy
wymienić konieczność zapewnienia efek-
tywnego zarządzania ruchem – stosow-
nie do poziomu jego nasilenia i możli-
wości infrastruktury komunikacyjnej.

Na dobrą sprawę wszystkie wymie-
nione cele i tak sprowadzają się do wspól-
nego mianownika, który można określić
jako zwiększenie konkurencyjności usłu-
gi transportowej na rynku.

Wprowadzenie i szybkie rozpowszech-
nienie systemów informacyjnych w trans-
porcie należy traktować jako koniecz-
ność wynikającą z generalnego rozrostu
łańcuchów transportowych (logistycz-
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Biorąc pod uwagę rosnące wymagania klientów i nasilającą się

konkurencję, wykorzystywanie w branży transportowej systemów

informacyjnych jest obecnie absolutną koniecznością.  

Cenne informacje. 

w transporcie 

Systemy informacyjne
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nych). Ten zaś jest efektem jednoczes-
nego zwiększania się liczby podmiotów
biorących w nim udział, liczby operacji
przewozowych i przeładunkowych przy
jednoczesnej presji na skrócenie czasu
przeznaczonego na realizacje zleconych
zadań. 

Szacuje się, że obecnie 80% potrzeb
w zakresie mobilności osób i przewozu
rzeczy zaspokaja transport drogowy. Roz-
wój systemów informacyjnych w trans-

Systemy te charakteryzują się dużą ela-
stycznością pod względem możliwości
tworzenia konfiguracji w zależności od
zmieniających się warunków i wymagań
uczestników tego systemu. Wysoki po-
ziom adaptacji systemów informatycz-
nych i teleinformatycznych to dziś jeden
z najważniejszych parametrów decy-
dujących o ich wyborze przez klientów
i użytkowników. 

Konkretne korzyści
Nie da się ukryć, że zakup i wdrożenie

zaawansowanych systemów informa-
cyjnych wiąże się ze znacznymi wydat-
kami. Składa się na nie zarówno zakup
i montaż samego sprzętu (w pojazdach
oraz na terenie infrastruktury komuni-
kacyjnej, w siedzibie użytkownika lub
operatora), jak i zakup oprogramowania,
uruchomienie systemu i szkolenie per-
sonelu (te dwa ostatnie elementy często
są zawarte w cenie zakupu sprzętu). 

Pamiętać jednak należy, że wykorzy-
stanie możliwości, jakie daje zastosowa-
nie systemów informacyjnych – zwłasz-

Systemy wspoma-
gające zarządzanie
flotą pojazdów, jak
np. Optifleet, mogą
współpracować
z wieloma innymi
systemami dostar-
czającymi informa-
cje o warunkach
drogowych
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porcie jest jednym z najważniejszych
warunków eliminowania lub ogranicze-
nia szeregu problemów powstających
na skutek dynamicznego wzrostu liczby
przewozów i mobilności ludności.

Należy wspomnieć, że obecnie ofero -
wane na rynku zaawansowane systemy
informacyjne są jednym z najważniej -
szych elementów składających się na
inteligentne systemy transportowe (ang.
Intelligent Transportation Systems – ITS).



cza w dłuższej perspektywie – powo-
duje, że korzyści znacznie przekraczają
poniesione nakłady. 

Z doświadczeń krajów mających wie-
loletnią praktykę w funkcjonowaniu tran -
sportowych systemów informacyjnych
za najważniejsze korzyści z nich płynące
należy uznać: 
• zmniejszenie o 30–35% nakładów

na rozbudowę infrastruktury trans-
portowej przy jednoczesnym wzroś-
cie jej przepustowości,
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Centrum sterowania 
ruchem systemu Tristar 
rozpoczynającego 
funkcjonowanie 
w Trójmieście 

Ważnym elementem systemów
informacyjnych są znaki
o zmiennej treści
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Znaki zmiennej treści
wpływają zarówno
na bezpieczeństwo,
jak i przepustowość
układu drogowego

• zwiększenie o ok. 15–20% przepus-
towości sieci transportowej bez do-
datkowych nakładów inwestycyjnych
w sieć drogową (budowę nowych
jezdni, pasów ruchu itp., co wiąże się
również z ograniczeniem ingerencji
w środowisko naturalne), 

• ograniczenie emisji spalin przez po-
jazdy dzięki większej płynności ru-
chu (głównie dzięki zmniejszeniu
liczby operacji hamowania i ruszania
z miejsca),
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• poprawa komunikacji pomiędzy
uczestnikami procesu transporto-
wego: przewoźnik, zleceniodawca,
zleceniobiorca itp.
Jako ważną korzyść systemów in-

formacyjnych należy wskazać znaczne
ograniczenie kosztów związanych z pro-
jektami modernizacji czy rozbudowy
infrastruktury komunikacyjnej. Dzięki
stałemu monitorowaniu stopnia jej wy-
korzystania można zoptymalizować miej -
sca i skale niezbędnych inwestycji. Warto
wspomnieć, że obecnie jeden z najbar-
dziej zaawansowanych systemów infor-
macyjnych o nazwie Tristar znajduje się
w fazie uruchamiania na terenie Gdyni,
Gdańska i Sopotu. 

Praktyczne możliwości wykorzysta-
nia systemów informacyjnych 

Transport dalekobieżny i dystrybu-
cyjny. Systemy informacyjne w trans-
porcie dalekobieżnym i dystrybucyjnym
obejmują przede wszystkim komuniko-
wanie w relacji: 

• wzrost bezpieczeństwa – dzięki utrzy-
maniu stałego tempa ruchu wymusza-
jącego ograniczenie możliwości rozwi -
jania znacznych prędkości (przekłada
się to również na bezpieczeństwo prze-
wożonych osób i ładunków),

• bieżąca kontrola stanu wykorzysta-
nia infrastruktury komunikacyjnej
(monitorowanie natężenia ruchu), 

• możliwość bieżącego reagowania na
sytuacje drogowe mogące zakłócić
realizację łańcucha dostaw, 

• polepszenie jakości poziomu świad-
czonych usług transportowych (m.in.
skrócenie czasu przejazdu i poprawa
punktualności), 
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cji pasażerskiej (zarówno miejskiej, pod-
miejskiej, jak i międzymiastowej) ze
względu na dużą liczbę użytkowników
i uczestników procesu transportowego
ich stosowanie bardzo szybko przynosi
wymierne efekty zarówno ekonomiczne,
ekologiczne, jak i społeczne. Zaprojekto-
wanie, wdrożenie i stosowanie systemów
informacyjnych w komunikacji zbiorowej
przyczynia się do poprawienia jakości
świadczonych usług m.in. poprzez do-

• moduły teleinformatyczne pozwala -
jące na integrację z tzw. meblami
miej skimi (elementy drobnej archi-
tektury wyposażone w multimedialne
urządzenia informacyjne). 
W rozbudowanych systemach ist nie -

je możliwość przesyłania użytkownikom
informacji o możliwości korzystania
z róż nych (alternatywnych) środków
trans por tu, takich jak wzajemne po-
dwoże nie się, wspólne użytkowanie sa-
mochodów, rowery publiczne czy obiekty
typu park & ride (np. informacje o miejs-
cach parkingowych dostępnych w takich
obiektach). 

Ważną zaletą systemów informacyj-
nych jest możliwość zarówno wykorzy-
stywania, jak i generowania nowych in-
formacji odnośnie do aktualnej sytuacji
w sieci komunikacyjnej przez służby:
nadzoru i kontrolni (policja, Inspekcja
Transportu Drogowego, nadzór ruchu
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej)
oraz ratownicze (straż pożarna, pogoto-
wie ratunkowe). Tego typu funkcjonal-
ność systemu pozwala z jednej strony na
przeprowadzenie sprawnej akcji odpo-
wiednich służb, z drugiej zaś ograniczać
powstawanie nadmiernych utrudnień
w ruchu, które mogłyby generować nowe
zagrożenia. 

Summary

The article discusses the issues re-
lated to the development of IT tools
supporting fleet management in
cargo and public passenger trans-
port. One of the most important be-
nefits of ITS – Intelligent Transport
Systems – is significant reduction
of costs as well as modernization
and expansion of infrastructure. By
constantly monitoring the extent of
its use, required space and scale of
necessary investments can be op -
timized. 
ITS currently present on the market
are very flexible in terms of confi-
guration, and a high level of adap-
tation of IT and ICT systems makes
them more popular and appreciated
by customers and users.

Informacje o aktual -
nych warunkach 
panujących w sieci
drogowej dostępne
są także w formie
aplikacji na urzą dze-
nia mobilne
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• kierowca/pojazd–infrastruktura ko-
munikacyjna (za pośrednictwem ope-
ratora systemu), 

• kierowca/pojazd–centrum dyspozy-
cyjne,

• centrum dyspozycyjne–klient,
• kierowca/pojazd–klient. 

Urządzenia współpracujące z syste-
mami informacyjnymi mogą stanowić
niezależne moduły lub współpracować
z systemami pokładowymi, których celem

jest wspomaganie zarządzania flotą, ofe-
rowanymi przez producentów po jazdów
(zarówno ciężarówek, autobusów, jak i po-
jazdów użytkowych). Obecnie większość
europejskich producentów ciężarówek
wyposaża swoje pojazdy w systemy, któ-
rych zadaniem jest wspomaganie zarzą -
dzania flotą. W zależno ści od wymagań
klienta narzędzia takie mogą być do-
wolnie konfigurowane, rozbudowywane
także o możliwość współ pracy z trans-
portowymi systemami informacyjnymi. 

Podobnie jak w pasażerskim trans-
porcie zbiorowym także i w tym przypad -
ku systemy informacyjne są pomocnym
narzędziem w zapewnieniu sprawnej
realizacji usługi transportowej w opar-
ciu o aktualne możliwości infrastruk-
tury komunikacyjnej. Dzięki komunika-
tom otrzymywanym za pośrednictwem
infrastruktury umieszczonej bezpośred-
nio przy jezdni lub nad nią (tablice i ekra -
ny świetlne) oraz komunikatów prze-
syła nych zdalnie z centrum operatora
systemu kierowca ma możliwość szyb-
kiej reakcji i wyboru najbardziej opty-
malnego przebiegu trasy. 

Komunikacja pasażerska. W obsza-
rze transportu zbiorowego systemy in-
formacyjne należą zarazem do najbar-
dziej zaawansowanych i najbardziej
popularnych. To właśnie w komunika-

stosowanie liczby i wielkości pojazdów
do rzeczywistego natężenia potoków pa-
sażerskich. To zaś wydatnie wpływa na
komfort podróży i jest waż nym impulsem
skłaniającym do rezygna cji z transportu
indywidualnego (samochodu osobowego)
na rzecz komunikacji zbiorowej. 

Elementami składowymi tego rodza -
ju systemów informacyjnych mogą być: 
• moduły do gromadzenia i przekazy-

wania informacji do użytkowników
systemu za pośrednictwem centrali
nadzoru, 

• informacja pokładowa: informacja
słowna i tekstowa o przebiegu trasy,
następnym przystanku, szacowanym
czasie przyjazdu, przesiadkach czy
opisie ważnych punktów na trasie
przejazdu (wyświetlacze ze zmienia -
jącą się treścią komunikatów VMS –
Variable Message Signs), 

• informacja na przystankach i punk -
tach przesiadkowych: szacowany
czas oczekiwania, przebieg, długość
trasy i czas przejazdu, informacja
o możliwych opóźnieniach i utrud-
nieniach w ruchu itp.,

• moduły teleinformatyczne wysyła -
jące informacje w postaci SMS lub
usługi IVR (Interactive Voice Res -
pon se), a także współpracujące z apli-
kacjami na urządzenia mobilne, 



Wyposażenie to jakość

rzeczywistości bowiem różnią się
funkcjonalnością, na którą ogromny
wpływ ma wyposażenie. Kluczo-

wymi elementami wyposażenia zabudowy na-
czep plandekowych jest stelaż. Szeroki zakres
produktów marki Hestal pozwala stworzyć zabu-
dowę spełniającą indywidualne potrzeby użyt-
kownika. Każdą kłonicę Hestal VarioMaster można
łatwo wypiąć z gniazda na ramie i swobodnie
przesuwać na rolkach w szynie dachowej.
Bezpośrednio do kłonicy mocowane są kieszenie
na deski. Liczbę desek można zwiększyć, przy-
stosowując zabudowę np. do transportu opon. Wy-
korzystując kłonice VarioMaster, możliwe jest
także utworzenie naczepy typu „double deck”
z dwoma poziomami ustawiania palet. Najwyż-
szą jakość i bezpieczeństwo użytkowania kłonic
VarioMaster potwierdza certyfikat Code XL zgodny
z normą DIN-EN 12642 XL. Zabudowa umożli-
wiająca uniesienie dachu na czas załadunku po-

Łukasz Łatkowski

| PROMOCJA |
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Pojazdy użytkowe budowane są według wytycznych zapisanych 

w odpowiednich przepisach. Dokumenty te nakładają na producentów

ograniczenia w postaci dopuszczalnych nacisków na osie, a także wymiarów

zewnętrznych. Dlatego np. naczepy różnych producentów są do siebie

podobne. Jednak tylko na pierwszy rzut oka. 

Linki systemu 
Gurtlift podczas
załadunku naczepy
podtrzymują pod
dachem pasy,
przez co znacznie
skraca się czas
mocowania
ładunku.
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zwala znacznie przyspieszyć załadunek, wyko-
rzystując całą przestrzeń ładunkową. Ponadto
kłonice Hestal VarioMaster z teleskopem dają
możliwość regulacji wysokości dachu, np. jazdy
z uniesionym dachem o 120 mm. 
Na czas załadunku dach unoszony jest siłownikami
Hestal LiftMaster umieszczonymi w słupkach na-
rożnych naczepy. Unoszenie odbywa się ręcznie
przy użyciu dźwigni bądź automatycznie w wersji
LiftMaster 855N. 

Oświetlenie jest ważne
Następnym bardzo ważnym elementem wypo-
sażenia pojazdów jest oświetlenie. Musi ono speł -
niać wiele wymagań. Wśród nich te najważniejsze
to zgodność z obowiązującymi normami dotyczą -
cymi oświetlenia pojazdów (także ADR/GGVS),
stałość parametrów, trwałość i estetyka w całym
okresie eksploatacji oraz odporność na wpływ
niekorzystnych czynników podczas użytkowania.
Produkty firmy Ermax odpowiadają wszystkim,
także tym najbardziej rygorystycznym wymogom
i oczekiwaniom. 
Należy dodać, że firma Ermax została założona
w Danii w 1948 r. Obecnie należy do grupy BPW.
Produkty Ermax są szczególnie znane w krajach
Europy Zachodniej i Skandynawii. Stałe udosko-
nalanie i opracowywanie nowych produktów po-
zwoliło na zdobycie ugruntowanej pozycji w branży.
Aktualna oferta firmy jest bardzo szeroka i obej-
muje pojedyncze zespoły, jak również kompletne

systemy oświetleniowe i okablowania, łącznie ze
spełniającymi wymagania ADR złączami typu AMP
oraz Super Seal. Lampy oświetleniowe wykony-
wane są w sposób tradycyjny jako zwyczajne
z żarówkami oraz w wersji hybrydowej (zyskują -
cej coraz większą popularność) lub tylko w opar-
ciu o diody LED. Użyte w nich diody pochodzą od
najbardziej znanych i renomowanych światowych
producentów. Gwarantuje to najwyższą jakość
i niezawodność produktu. Samo tworzywo, z któ-
rego jest wykonana lampa, jest bardzo odporne
na uderzenia i wpływ czynników zewnętrznych,
co przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo. 
Paleta produkcyjna obejmuje także inne elementy
wyposażenia oświetleniowego – światła obry-
sowe, wsteczne, robocze, wewnętrzne, ostrze-
gawcze, odbłyskowe itp. W standardowej ofer-
cie są także różnego rodzaju kompletne zderzaki
z już zamontowanym oświetleniem.
Indywidualne oczekiwania producentów pojaz-
dów zazwyczaj realizowane są za pomocą pa-
kietów po wcześniejszym ustaleniu schematu.
Tak powstałe zestawy oświetlenia mogą zawie-
rać: lampy pojedyncze, zespolone – wielofunkcyjne
zarówno żarówkowe, hybrydowe, jak również
oparte tylko na diodach LED. Skrzynki rozdzielcze
mogą także wchodzić w skład tego zestawu, ale
w przypadku zastosowania przewodów zakoń-
czonych odpowiednim złączem nie są one ko-
nieczne. Tak przygotowany zestaw zdecydowa-
nie ułatwia zamówienia, logistykę oraz montaż
zespołów na produkowanym bądź doposażanym
pojeździe. 
Doświadczenie Ermax w zakresie projektowania
i produkcji oświetlenia do pojazdów użytkowych
i rolniczych zostało zauważone i docenione na
wszystkich europejskich rynkach. Produkty firmy
są obecne na rynku producenckim i części za-
miennych. Dostępne są także na naszym rynku –
w polskim oddziale BPW.

Zdjęcia: © BPW

BPW Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 205/219, 05-092 Łomianki

Tel. 22 751 77 97; Faks 22 751 77 98
www.bpw.pl

e -mail: bpw.polska@bpw.pl

Dach unoszony
siłownikami Hestal
LiftMaster

3-funkcyjna 
lampa tylna LED

Łatwiej i sprawniej
Dodatkowym usprawnieniem załadunku pojazdu
jest zastosowanie systemu Gurtlift. Zestaw ela-
stycznych linek, zamocowanych przesuwnie do
szyny dachowej, podtrzymuje pasy do mocowa-
nia ładunku. Kierowca znacznie szybciej i łatwiej
mocuje ładunek, gdyż nie musi przekładać nad nim
pasów. Szeroki asortyment marki Hestal obej-
muje też zamki burtowe, zawiasy, napinacze plan-
dek oraz inne. Najwyższa jakość i komfort obsługi
przy zachowaniu bezpieczeństwa cechują wszyst-
kie produkty Hestal. Naturalnym kierunkiem roz-
woju są prace nad układami kontroli poziomu
uniesienia dachu oraz kontroli siły napięcia pasów
mocujących. Układy te tworzone są w ścisłej
współpracy z firmą idem telematics (również
Grupa BPW), będącą czołowym europejskim do-
stawcą systemów telematycznych do ciężaró-
wek i naczep.

Zespolona lampa tylna LED



Inteligentne
systemy transportowe

opierają się przede wszystkim na informacji.
Dynamiczne przekazywanie informacji użytkowni-

kom sieci transportowej (np. sieci drogowej, trans-
portu publicznego) w czasie rzeczywistym pozwala na

sterowanie ruchem w celu eliminacji podstawowego pro-
blemu współczesnych systemów transportowych – kon-
gestii. Jednym z najprostszych, ale bardzo skutecznych

rozwiązań są tzw. inteligentne znaki drogowe, czyli tablice
o zmiennej treści informujące o czasie przejazdu (możli-

wość podania kilku wariantów dróg), stanie na-
wierzchni (zagrożenia związane z warunkami me-

teorologicznymi: wiatr, lód itp.), nagłych (np.
wypadki) zdarzeniach drogowych czy

też remontach, imprezach
masowych itp.

Inteligentne systemy
transportowe w miastach

odstawowym założeniem inteli-
gentnych systemów transporto-
wych jest udrożnienie sieci trans-

portowej poprzez wykorzystanie analizy
danych o ruchu do sterowania nim w cza-
sie rzeczywistym. Pojęcie inteligentne sys-
temy transportowe obejmuje również
wykorzystanie danych zbieranych w ta-
kich systemach do celów planistycznych,

opracowywania koncepcji rozwoju sieci
transportu publicznego i dróg oraz opty-
malizacji systemu opłat za korzystanie
z infrastruktury drogowej. Powszechnie
przyjęła się nazwa Inteligentne Systemy
Transportowe (w skrócie ITS, od angiel-
skiego Intelligent Transportation System),
której zaczęto używać w 1994 r. na kon-
gresie światowym w Paryżu.

Piotr Muskała

| TRANSPORT |

Dynamiczny rozwój techniki elektronicznej

i telematycznej w ostatnich latach

umożliwił zastosowanie inteligentnych

rozwiązań automatycznych, sterujących

transportem w miastach.
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Kilka słów wstępu
Podstawowe cele stosowania ITS to

poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie
efektywności transportu oraz ochrona
zasobów środowiskowych. Można więc
w uproszczeniu powiedzieć, że ITS są na-
rzędziem służącym do wprowadzania
w życie zasady zrównoważonego roz-
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woju. Kluczowe słowa z terminu ITS, a mianowicie
inteligencję systemu, należy rozumieć jako możliwość
„samodzielnego podejmowania decyzji” przez system
na podstawie analizowanych w czasie rzeczywistym
danych. Dobrym przykładem takiej samodzielnej de-
cyzji jest automatyczna zmiana cykli świetlnych na
skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją w zależ -
ności od natężenia ruchu na poszczególnych ulicach
dochodzących do skrzyżowania. Z doświadczenia
miast, które korzystają z inteligentnych systemów
transportowych, wynika, że do największych ko-
rzyści związanych z ich stosowaniem należą (dane
stowarzyszenia ITS Polska): zwiększenie przepusto-
wości sieci, poprawa bezpieczeństwa (40–80% mniej
kolizji i wypadków), skrócenie czasu podróży, zmniej-
szone zużycie energii, redukcja emisji zanieczysz-
czeń, poprawa komfortu mobilności na terenie miasta
oraz redukcja kosztów zarządzania flotą komunika-
cji zbiorowej. 

Większość tych korzyści przekłada się bezpo -
średnio na zysk ekonomiczny dla miejskiego samo-
rządu oraz obniżenie kosztów życia mieszkańców.
Kompleksowy ITS obejmuje swoim zakresem nie
tylko rozwiązania przeznaczone dla infrastruktury
drogowej czy kolejowej, ale także poszczególne po-
jazdy. W ramach systemu odbywa się komunikacja
pomiędzy pojazdami (V2V), pojazdami a infrastruk-
turą (V2I) oraz różnymi elementami infrastruktury
(I2I). Warto zwrócić uwagę, że ITS nie musi się ogra-
niczać wyłącznie do transportu drogowego i szyno-
wego, może bowiem również usprawniać integrację
różnych środków transportu, także transportu mor-
skiego i powietrznego z transportem lądowym i sys-
temem transportu miejskiego. 

Rozwiązania
Inteligentne Systemy Transportowe dla miast są

już rozwiązaniem komercyjnym. Są na rynku firmy,
które oferują kompleksowe tego typu systemy w re-
gularnej sprzedaży. Systemy takie znajdziemy m.in.
w ofercie firmy Kapsch i Qmak. Co ciekawe, istnieje
nawet Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2010/40/EU z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram
wdrażania inteligentnych systemów transportowych
w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów
z innymi rodzajami transportu. Dyrektywa ta ustala
obszary priorytetowe w zakresie rozwoju inteligent-
nych systemów transportowych:
• optymalne wykorzystanie danych o drogach, ruchu

i podróży
• ciągłość usług ITS związanych z zarządzaniem

ruchem i przewozami towarowymi
• aplikacje ITS związane z bezpieczeństwem i ochroną

ruchu drogowego
• powiązanie pojazdu z infrastrukturą transportową.

Opracowanie szczegółowych specyfikacji i norm
mających na celu zapewnienie interoperacyjności funk-
cjonujących i wdrażanych w państwach członkowskich
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usług i aplikacji ITS leży w gestii Komisji
Europejskiej, jednak wspomniana dyrek-
tywa nie narzuca na poszczególne pań-
stwa w sposób obligatoryjny konieczności
wdrażania ITS. W Polsce zarządcy dróg
mają obowiązek wdrożenia Inteligent-
nych Systemów Transportowych. 

Uruchomienie ITS wymaga zaanga -
żowania specjalistów z różnych dziedzin,
a kompletny inteligentny system trans-
portowy powinien składać się z kilku
współpracujących ze sobą podsystemów.
Do najpowszechniej stosowanych pod-
systemów ITS należy zautomatyzowane
sterowanie ruchem drogowym za po-
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mocą dynamicznie zmiennej sygnaliza-
cji świetlnej. Coraz powszechniej sto-
suje się też tablice świetlne z informacją
o bieżącej sytuacji na drogach, kierujące
na objazdy bądź korzystniejsze pod wzglę-
dem czasu przejazdu ulice. Od wielu lat
z powodzeniem stosowanym rozwiąza-
niem są tablice kierujące na parkingi,
wyposażone w liczniki wolnych miejsc.
Coraz powszechniej wykorzystuje się
ITS do nadawania priorytetu pojazdom
komunikacji zbiorowej czy też nadzoro-
wania i moderacji ruchu tych pojazdów. 

| TRANSPORT |

Komunikacja 
pomiędzy pojazdami 

(V2V – vehicle to vehicle), choć 
technicznie możliwa i testowana już dziś,
to w praktyce wciąż jeszcze przyszłość. 

Z kolei V2I (vehicle to infrastructure) dosko-
nale działa i sprawdza się w Europie i nie
tylko. Przykładem V2I jest choćby dzia -
łający w Polsce system poboru opłat
viaToll czy też dynamiczne systemy

informacji pasażerskiej w ko-
munikacji miejskiej

Budowany 
od podstaw ITS 

obejmuje wszystkie komponenty
systemu transportowego, począwszy
od infrastruktury drogowej, przez po-
jazdy, system informacji wizualnej,

łączność aż po aplikacje internetowe.
Efektem dobrze zaprojektowanego

i zestrojonego ITS jest szybki,
sprawny i bezpieczny

transport



Inteligentne systemy transportowe
w miastach wykorzystują zarówno naj-
nowsze zdobycze technologii, jak rów-
nież sprawdzone, komercyjne rozwiąza -
nia z wielu dziedzin. Podstawą ITS powinna
być dokładna baza danych o terenie
stworzona z wykorzystaniem najnowszych
technologii GIS (Geographical Informa-
tion Systems), pozwalająca na oblicza-
nie dowolnych parametrów kartomet-
rycznych oraz statystyk przestrzennych
w czasie rzeczywistym. Kolejnym fun-
damentem ITS jest system GPS, dający
informację o bieżącej pozycji poszcze-
gólnych pojazdów oraz ich parametrach
ruchu. Spoiwem pomiędzy mapami GIS
a GPS jest system łączności pomiędzy po-
szczególnymi elementami ITS, a więc
pojazdami i infrastrukturą, wykorzystu -
jący internet, GPRS itp. Uzupełnieniem
łączności opartej na sieci komórkowej i in-
ternetowej może być łączność radiowa. 

Najbardziej widocznym w przestrzeni
elementem ITS są różnego rodzaju elek-
troniczne tablice świetlne z informacjami
dla kierujących i pasażerów. Obecnie
coraz częściej uzupełnieniem są geo-
portale (czyli strony internetowe przed-
stawiające informację przestrzenną –
np. o lokalizacji poszczególnych pojaz-
dów komunikacji miejskiej, natężeniu
ruchu na poszczególnych ulicach itp.)
oraz aplikacje mobilne. Oprócz tego sys-
temy ITS mogą być uzupełnione przez
inne elementy i podsystemy, np. kamery
monitorujące, automatyczne stacje po-
godowe itd. Dużą popularnością cieszą
się ostatnio np. systemy wideonadzoru
ruchu z wykrywaniem zdarzeń poprzez
automatyczną analizę obrazu (wypadki,
kolizje, awarie itp.). Poza usprawnie-
niem i poprawą bezpieczeństwa ruchu
nowoczesne ITS mają również możliwość

automatycznej rejestracji wykroczeń dro-
gowych (np. przejazdu na czerwonym
świetle). Ma to znaczenie nie tylko jako
narzędzie dyscyplinowania kierowców,
ale służy przede wszystkim jako źródło
danych, których analiza może pozwolić
na określenie przyczyn niebezpiecznych
zdarzeń drogowych i w konsekwencji
stać się przydatna do opracowania pro-
cedur i rozwiązań zwiększających bez-
pieczeństwo związane z infrastrukturą
drogową. 

Ostatnim niezbędnym elementem
każdego poważnego ITS jest centrum
zarządzania ruchem drogowym i trans-
portem publicznym. Pracownicy takiego
centrum monitorują system, a w razie
wystąpienia nietypowej sytuacji (awaria,
kolizja, zagrożenie, załamanie warun-
ków pogodowych itp.) mogą dynamicz-
nie reagować, modyfikując ustawienia
systemu i moderując ruch w taki sposób,
aby zminimalizować negatywne skutki
zaistniałej sytuacji. 

Dane zbierane w ramach ITS stano-
wią niezwykle interesujący materiał ba-
dawczy dla inżynierów ruchu. Ich analiza
może dać doskonałą szansę na identyfi-
kację rzeczywistych potrzeb transporto-
wych mieszkańców miasta i adiustację
systemu transportowego do tych po-
trzeb, co w konsekwencji może prowa-
dzić do optymalizacji zarówno czasu
przejazdu, jak i kosztów ponoszonych
zarówno przez przewoźników miejskich,
jak i osoby prywatne. 

Perspektywy
Inteligentne rozwiązania transpor-

towe stają się w Europie coraz powszech-
niejsze. Stosuje je już wiele miast, a stały
rozwój techniki pozwala na rozbudowę
tych systemów i dopasowanie ich do la-
winowo rosnących potrzeb transportu.
Niestety obecne rozwiązania wciąż są dość
fragmentaryczne. Szczególnie w Polsce
wciąż trudno jeszcze o sprawnie funk-
cjonujące ITS w zakresie integracji róż -
nych rodzajów transportu zbiorowego.
Rozwój technologii informatycznych za-
owocował powstaniem wielu, często ko-
mercyjnych, systemów informacji pasa -
żerskiej, dających szansę na sprawniejsze
korzystanie z komunikacji zbiorowej (np.
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reklama

Aplikacje 
internetowe 

do planowania podróży komunikacją
zbiorową, dostępne także w wersjach
przeznaczonych na urządzenia mobilne,

to nowe rozwiązanie, które znacznie ułat-
wia korzystanie z transportu zbiorowego

i bez żadnych dodatkowych inwesty-
cji w infrastrukturę transportową

pozwala zoptymalizować
czas przejazdu

© skift.com



2288 | GRUDZIEŃ 2015 | Transport – Technika – Biznes

popularny w Polsce portal jakdojade.pl).
Warto byłoby pomyśleć o włączeniu tego
typu inicjatyw w systemy tworzone na
poziomie samorządów. 

Wdrożenie ITS stanowi dla dużego
polskiego miasta wydatek rzędu co naj-
mniej kilkuset milionów złotych. Osta-
teczny koszt zależy oczywiście od kon-
kretnych rozwiązań, wielkości miasta
i zakresu pracy systemu (czy obejmie
np. tylko transport zbiorowy, tylko po-
jazdy indywidualne czy też całość ru-
chu na terenie miasta). Zdaniem wielu
ekspertów poniesione koszty zwracają się
w ciągu kilku lat. Zważywszy na fakt, że
obecnie w Polsce wiele miast osiągnęło

szczyt wydolności swojej sieci komuni-
kacyjnej, a nie posiadają wystarczająco
dużych środków, aby gruntownie ją prze-
budować (np. przez budowę metra),
wprowadzenie ITS wydaje się rozwią -
zaniem słusznym. 

Należy jednak pamiętać, że żaden ITS
nie będzie na tyle skuteczny, by całkowi-
cie pozbawić miasto korków. Podsta-

wowym warunkiem jest tutaj inwesty-
cja w rozbudowę komunikacji zbiorowej
i uczynienie jej konkurencyjną dla samo-
chodów. Nieefektywna sieć transportowa
negatywnie oddziałuje na wzrost gospo-
darczy, obniża też jakość życia w mieście.
Jest to podstawowy argument za inwe-
stycjami w poprawę sieci transportowej,
a takimi z pewnością są ITS.

©
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Każdy ITS 

wymaga utworzenia
centrum zarządza-

nia ruchem
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Inteligentne 
systemy transportowe 

to m.in. satelitarne zarządzanie
flotą. Wykorzystanie GPS 

w połączeniu z tanim i szybkim
przesyłem danych przez GPRS
pozwala na optymalizację za-

rządzania flotą w czasie
rzeczywistym
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Terminowość
dostaw

Bezpieczeństwo
łańcucha zimna

Wiarygodność
dokumentacji

Efektywne
zarządzanie flotą

Ochrona przed kradzieżą 
cennego ładunku

Optymalizacja czynności 
obsługowo−naprawczych

Przejrzyste koszty 
cyklu życia

Obniżenie kosztów
działalności
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„Myślące” 
naczepy

zy potrzebny jest odrębny system
telematyczny w naczepie? Nie-
stety, tak. Ciągnik siodłowy z pod-

piętą do niego naczepą komunikują się
ze sobą w ograniczonym zakresie. Może
też tak się zdarzyć, że przewożoną jed-
nostką ładunkową jest nadwozie wy-
mienne, a kontener lub naczepa podróżuje
samotnie – bez ciągnika, jak to zdarza się
często w transporcie kombinowanym. 

Rynek naczepowych systemów tele-
matycznych rozwija się szybko, stając się
głównym czynnikiem ogólnego wzrostu
tej grupy rozwiązań stosowanych w po-
jazdach użytkowych w Europie. Dla pro-
ducentów systemów rodzi to ogromne
szanse, ponieważ w dalszym ciągu branża
naczepowa w Europie (ale także w Ame-
ryce Północnej) wykorzystuje systemy
telematyczne w ograniczonym zakresie.
Do najbardziej rozwiniętych należą sys-
temy służące przede wszystkim do lo-
kalizacji i śledzenia pojazdów. Jednakże
kwestie związane z bezpieczeństwem

oraz rosnące potrzeby w zakresie sku-
tecznego monitorowania i zarządzania
środkami transportu rodzą popyt na nowe
aplikacje. Koszt sprzętu telematycznego
stosowanego w naczepach maleje i floty
oraz firmy leasingowe, wraz ze swoimi
klientami, coraz częściej sięgają po ko-
rzyści, jakie niesie ze sobą stosowanie
tych innowacyjnych technologii.

Wczesne koncepcje 
Targi IAA 2000 były praktycznie

miejscem pierwszej europejskiej pre-
zentacji systemów telematycznych prze-
znaczonych do zastosowania w nacze-
pach (przyczepach). Z przedstawionych
wówczas rozwiązań w sensie ekono-
micznym i technicznym do dnia dzisiej-

Dariusz Piernikarski

Systemy telematyczne monitorujące pracę naczep stają

się nieodzownym narzędziem wykorzystywanym

do optymalizacji eksploatacji flot transportowych.

© Trailermatics

© Schmitz Cargobull

Schematyczne przedstawienie możliwości systemu telematycznego w naczepie



–20°C

przez system telematyczny. Pomiar jest
dokonywany bezpośrednio, a dokumen-
tacja jest zgodna z wymaganiami normy
EN 12830:2002 (Rejestratory tempera-
tury stosowane podczas transportu, prze-
chowywania i dystrybucji schłodzonej,
zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko
zamrożonej żywności i lodów – Badania,
charakterystyka działania, przydatność). 

szego nie dotrwało żadne. Było ku temu
kilka powodów. Sprzęt (hardware) został
niemal w całości zapożyczony z sektora
samochodów osobowych i nieco na siłę
przystosowany do warunków eksploa-
tacji w naczepie. Oprogramowanie było
mało przejrzyste, choć istniała już wów-
czas możliwość prezentacji wszystkich
dostępnych danych. Niestety nie było to
ukierunkowane na rzeczywiste warunki
eksploatacji naczep. Równie istotną przy-
czyną niepowodzenia było to, że dla
użytkowników nie było jasne, dlaczego
i w jaki sposób można wykorzystać in-
formacje pozyskane za pośrednictwem
systemu telematycznego działającego
w ich naczepie.

Początkowo zainteresowanie opera-
torów flot koncentrowało się przede
wszystkim na możliwościach lokalizacji
swoich pojazdów i obserwacji pokonywa-
nych tras. Później oczekiwania wzrosły:
chciano dysponować informacjami na
temat wystąpienia takiego zdarzenia,
jak otwarcie drzwi naczepy, ważna stała
się również – szczególnie w przewozach
ładunków w temperaturach kontrolo-
wanych – znajomość panującej we wnę-
trzu temperatury i wilgotności. 

Technologia umożliwiająca uzyska-
nie tych informacji dostępna była już
w połowie lat 90. Mimo że komponenty
elektroniczne podlegały stopniowej mi-
niaturyzacji, pakiety akumulatorów i wy-
korzystywane również do zasilania mo-

duły solarne stawały się coraz tańsze
i malał ich wpływ na ostateczną cenę
produktu, to naczepowe rozwiązania te-
lematyczne dostępne na rynku w dal-
szym ciągu można było podzielić na dwie
podstawowe grupy. Pierwszą tworzyły
systemy wykorzystywane wyłącznie do
lokalizacji i śledzenia pojazdu, drugą –
systemy kontroli ładunku. Określenie tego,
czy jakaś część przewożonego ładunku
(paleta, gitterboks itp.) przemieszcza się
wraz z pojazdem, czy została z niego
usunięta, wymagało zastosowania całko-
wicie odmiennych rozwiązań niż prosta
lokalizacja samej naczepy. 

W transporcie drogowym dość szybko
opracowano rozwiązania integrujące wy-
mianę informacji związanych z położe -
niem pojazdu, stanem ładunku i stanem
podwozia. Za pionierskie rozwiązanie
w tym zakresie można chyba uznać sys-
tem Trailer-Tel opracowany przez firmę
Krupp-Timtec i zastosowany w 2001 r.
w naczepach firmy Kögel. W naczepach
tego niemieckiego producenta stosowano
wówczas układy elektroniczne Wabco
TCS – to właśnie one stanowiły podsta-
wowe źródło informacji. Podpięcie tego
systemu do instalacji elektrycznej pojazdu
pozwoliło np. na jednoczesne zdiagno-
zowanie stanu technicznego wszystkich
żarówek na naczepie – wcześniej wy-
magało to przekazania kilkunastu (za-
leżnie od liczby żarówek) odrębnych
informacji. 

Hamulcowy EBS wie wszystko?
W ten sposób udowodniono zdolność

stosowanych już rozwiązań do przeka-
zywania „nadmiarowych” informacji i ko-
munikatów. W konsekwencji doprowa-
dziło to do wykorzystania wymiany
informacji przede wszystkim w syste-
mach kontroli pracy agregatów chłod-
niczych, a w szczególności – kontroli tem-
peratury we wnętrzach chłodni. Obecnie
nie dziwi już nikogo, gdy oprócz wy-
druku z rejestratora temperatury agre-
gatu na papierze termicznym dokony-
wana jest jednoczesna transmisja danych
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Coraz częściej odbierane
przez system telematyczny
informacje mogą być
na bieżąco obserwowane 
za pomocą aplikacji 
w smartfonach©
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Złącze ABS 
kablowe spiralne 
5/24V zgodne 
z ISO 7638/ADR 
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Wykorzystanie danych udostępnio-
nych przez sterownik systemu hamul-
cowego naczepy (Trailer EBS) pozwala
na dokładną ocenę warunków pracy po-
szczególnych komponentów podwozia
pojazdu i ich stanu technicznego (np.
ciśnienie w ogumieniu, zużycie okładzin
ciernych klocków hamulcowych, usta-
wione ciśnienia w układzie hamulco-
wym, obciążenia agregatów osiowych).
Wiele z oferowanych obecnie systemów
telematycznych standardowo, bez do-
datkowych opłat za rozbudowane możli-
wości funkcjonalne, może przetwarzać
informacje uzyskane z EBS. 

Przy bliższym zbadaniu okazuje się
często, że telematyka mogłaby (ale nie
zawsze może) przetwarzać dane z EBS
– często użytkownik stoi tylko przed po-
tencjalnymi możliwościami z bardzo pro-
zaicznych przyczyn, np. wynikających
z braku przewodu z odpowiednią wtyczką
pasującą do gniazda diagnostycznego.
Kabel ten powinien w dodatku być w 3
wersjach, jako że na rynku spotykamy
układy EBS trzech głównych producentów
(Haldex, Knorr, Wabco), którzy stosują
różne, nie pasujące do siebie rozwiązania.

Przy okazji takiego prostego w sumie
problemu rodzi się pytanie: czy naczepa
musi dysponować odrębnym systemem
telematycznym, jeśli w przyczepie z obrot-
nicą czy centralnoosiowej uzyskujemy
już jedynie połowę informacji. Pozosta -
łą część danych dostarcza ciągnący przy-
czepę samochód ciężarowy. W normie
ISO 7638-1 zdefiniowano przewód, któ-
rym przesyłane są informacje z układu
EBS/ABS naczepy do ciągnika (gniazdo
7-pinowe). W uzgodnionych przez wszyst-
kich europejskich producentów samocho-
dów ciężarowych złączach obsługujących
systemy FMS (Fleet Management Sys-
tems – systemy zarządzania flotą) nie-

stety nie pozostawiono wolnych pinów,
którymi mogłyby być transmitowane
dane z przyczep. Tym samym zbiór da-
nych z samochodu ciężarowego (z za-
budową) i ciągnionej przyczepy nie może
prowadzić do uzyskania zadowalających
wyników. 

reklama

Rejestrator temperatury stosowany w zabudowach
chłodniczych (na zdjęciu firmy Euroscan) może

nie tylko drukować raporty, ale też udostępniać 
zarejestrowane dane systemom 

telematycznym poprzez złącze OBD

Nakreślono tu pokrótce powód, który
wyjaśnia, dlaczego rozwijane obecnie
systemy telematyczne ograniczają się nie-
mal wyłącznie do obsługi naczep, w za-
sadzie z pominięciem komunikacji z ciągni-
kiem siodłowym. W przypadku zestawów
przyczepowych jest jeszcze gorzej. Pro-
blemem jest wciąż to, jak można sku-
tecznie przesłać dane do ciągnika, które
np. określają aktualną masę ładunku,
i przekazać je dalej przez jego system te-
lematyczny. Oczywiście rynek nie lubi
próżni i pojawiają się propozycje roz-
wiązań telematycznych, w których prze-
chwytywane są dane z odpowiednich
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portali dostawców, aby na ich podstawie
zapewnić klientowi jednolitą prezentację
oczekiwanych przez niego informacji. Na
ile ta technologia pomaga w rozwiązaniu
problemu selektywnego zbierania da-
nych – zwłaszcza w odniesieniu do przy-
gotowania dokumentacji – należy oce-
niać w każdym przypadku indywidualnie. 

Wskazówki dla kupujących
Planując wyposażenie naczepy w sys-

tem telematyczny, przede wszystkim
należy ustalić, jakie informacje będą wy-

korzystywane. Na przykład w lekkiej
naczepie miejskiej poruszającej się na
krótkich trasach z pewnością przyda się
możliwość lokalizacji i śledzenia poło -
żenia, identyfikacja zdarzenia w postaci
otwarcia drzwi z określeniem jego czasu
trwania, mogą być również przydatne
dane diagnostyczne z systemu EBS. Z ko-
lei dla użytkowników naczep samowyła -
dowczych – wywrotek przydatna będzie
znajomość czasów oczekiwania i rozła -
dunku oraz kontrola zużycia klocków ha-
mulcowych, a także monitoring ciśnienia
w ogumieniu. 

Firma zajmująca się wynajmem na-
czep potrzebować będzie przede wszyst-
kim precyzyjnej lokalizacji położenia po-
jazdu i określenia stanu zużycia klocków
hamulcowych. Przydatne być mogą rów-
nież inne dane eksploatacyjne, takie jak
obciążenia osi, ciśnienia w układzie ha-
mulcowym, aktywacja układów ABS i RSS
(stabilizacja przechyłów, ochrona przed
wywróceniem). W ten prosty sposób
można też zidentyfikować niedbałych
klientów, którzy eksploatują naczepę

Schematyczne przedstawienie funkcji
systemu telematycznego BPW TControl

©
 BP

W

Moduł sprzętowy TrailerConnect systemu
telematycznego stosowany w naczepach
Schmitz Cargobull

© Schmitz Cargobull

bez jakiejkolwiek troski o jej stan tech-
niczny czy nawet niezgodnie z przezna-
czeniem, i bez specjalnego żalu polecić
ich konkurencji. 

Obecnie przyjęło się, że klienci mogą
testować rozwiązania telematyczne bez -
płatnie w określonym przedziale czasu.
Jest to działanie godne polecenia, po-
nieważ branża w coraz szerszym zakre-
sie zaczyna stosować techniki sprzedaży
elektronicznej. Na portalu internetowym
można wiele obiecać, a w praktyce znacz-
nie mniej zrealizować. Takiego podejś-
cia nie może zaakceptować żaden właś-
ciciel floty transportowej. 

System telematyczny stosowany w chłodniach
Schmitz Cargobull pozwala na dwukierunkową
wymianę informacji i zdalne sterowanie pracą
agregatu chłodniczego©
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Realia rynku
Działania operatorów logistycznych, takie jak kon-

solidacja, współpraca horyzontalna oraz spółki typu
joint venture, tworzą zwiększone zapotrzebowanie
na zintegrowane rozwiązania w obrębie istniejących
łańcuchów dostaw, zapewniające pełną i stałą wi-
doczność wykorzystywanych aktywów. Aby sku-
tecznie działać na rynku transportowym i utrzymać
konkurencyjność, floty muszą maksymalizować swoją
efektywność we wszystkich aspektach działalności.
Rośnie świadomość korzyści, jakie niesie ze sobą
podniesienie produktywności uzyskane dzięki wy-
korzystaniu rozwiązań telematycznych w realizacji
codziennych zadań i wynikająca z tego redukcja
kosztów operacyjnych. 

Firmy oferujące systemy telematyczne muszą
jednak dysponować ofertą różnorodnych rozwiązań
o wysokiej jakości i niezawodności. Naczepy są inte-
gralną częścią procesu transportu ładunków i w dużej
mierze przyczyniają się do poprawy takich wskaźni-
ków ogólnych, jak wydajność, bezpieczeństwo i pro-
duktywność środków transportu. Jako że działania
flot i firm leasingowych w coraz większym zakresie
zostają połączone z dzia łaniami klientów końcowych,
potrzeba skutecznej obserwacji naczep prowadząca
do zwiększenia ich wydajności staje się kwestią
ważniejszą niż kiedykolwiek. 

Czynione są wysiłki w celu ujednolicenia poja-
wiających się na rynku rozwiązań technologicznych,
ważna jest również absorpcja stałego spadku cen tych
produktów, bez narażania wymaganego poziomu
rentowności ich producentów. Dostawcy rozwiązań
działający na rynku wtórnym (aftermarket) modyfi-
kują swoje strategie działania, tworząc sojusze z do-
tychczasowymi konkurentami i wspólnie testują
swoje produkty – zarówno te uproszczone rozwiązania
budżetowe, jak i rozbudowane systemy telematyczne
najwyższej klasy. Pozwala to na wyznaczenie właś-
ciwych kierunków rozwoju i zwiększenie potencjału
w zakresie innowacji. Oczekuje się, że najbardziej po-
szukiwani staną się dostawcy oferujący usługi telema-
tyczne, które są niezawodne i najwyższej jakości. Je-
dynie dysponowanie właściwą mieszanką produktów
i usług pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej.

WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNE 12/24 VOLT
– proste w obsłudze wyciągarki elektryczne
przeznaczone do różnego typu pojazdów.
Cechuje je wytrzymałość i funkcjonalność.
Stosowane najczęściej w pojazdach:
• ATV (Quady),
• OFF-ROAD (dla średnich i małych
samochodów terenowych),
• POMOC DROGOWA (do 3,5 t).

WYCIĄGARKI HYDRAULICZNE
– profesjonalne wyciągarki
hydrauliczne przeznaczone do
różnego typu zastosowań. Cechuje
je duża siła uciągu niemożliwa
do uzyskania w wyciągarkach
elektrycznych. Stosowane
najczęściej w aplikacjach typu:
• POMOC DROGOWA (powyżej 3,5 t),
• DUŻE POJAZDY TERENOWE,
• POJAZDY WOJSKOWE,
• URZĄDZENIA STACJONARNE.

AKCESORIA DO WYCIĄGAREK
– w ofercie znajdują się liczne
uniwersalne akcesoria najwyższej
jakości, dedykowane do wyciągarek
Runva oraz innych producentów.
Oferowane akcesoria to m.in.:
ROLKI, NAPINACZE, HAKI, SZEKLE,
ZBLOCZA, PILOTY ZDALNEGO
STEROWANIA, LINY SYNTETYCZNE,
PŁYTY MONTAŻOWE, CZĘŚCI
ZAMIENNE, ŁAŃCUCHY.

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 660 476 801, faks: 71 345 82 13

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

Wyciągarki stosowane w chińskich pojazdach wojskowych.
Znalazły uznanie na wielu rynkach świata: Australia, USA, Kanada, Rosja, Korea Płd.

Teraz także w Polsce!

IMPORTER

RUNVA – JUŻ W POLSCE
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Możliwość
bieżącej analizy

danych pozwala 
na zwiększanie

wydajności
floty, poprawia 

bezpieczeństwo
i zwiększa też
wiarygodność

przewoźnika

© Fleet4You



klocki hamulcowe?

ciąż istnieje kilka podstawowych
zasad, o których należy pamiętać
w czasie wymiany klocków, w celu

uniknięcia ich przedwczesnego zużycia spowo-
dowanego przegrzewaniem się układu.
Po bezpiecznym podniesieniu pojazdu i demontażu
kół można przystąpić do wymiany klocków. Jak
zawsze, pierwszym zadaniem jest wzrokowa
ocena całego systemu, czyli sprawdzamy stan:
• zacisku hamulcowego i zbiornika ciśnienio-

wego,
• przewodów czujnika zużycia klocków oraz

czujnika ABS,
• połączeń przewodów ciśnieniowych.
Następnie tłoczki zacisku hamulcowego muszą zo-
stać ręcznie cofnięte. Należy zdjąć pokrywę z re-
gulatora i za pomocą adaptera (dołączony do ze-
stawu klocków hamulcowych TRW) wkręcić
tłoczek w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara (przy odpowiednim cofnięciu tłoczka
słyszalne jest kliknięcie, będące oznaką, że tłoczek
odsłonił dostęp do klocka). Tłoczki należy cofać je-
dynie do momentu, aż znajdą się w położeniu
końcowym wewnątrz zacisku.
Czynność ta pozwala już na wyciągnięcie pierw-
szych wniosków na temat stanu regulatora. Jeżeli
do kręcenia adapterem potrzeba znacznej siły,
jest to oznaką uszkodzenia regulatora. Producent
określa dla tej czynności maksymalny moment
obrotowy na 25 Nm.

Następnie trzeba wyjąć spinkę mocującą, kołek
zabezpieczający oraz uchwyt klocka. Należy po-
ruszyć zaciskiem, aby zwolnić i wyjąć klocki.
Doświadczeni mechanicy mogą podczas tej czyn-
ności ocenić także stan prowadnic zacisku. W przy-
padku, gdy są one zużyte i ruch zacisku jest utrud-
niony, należy posłużyć się zestawem naprawczym.
TRW oferuje odpowiednie zestawy do większości
zacisków.
W następnym kroku sprężyny zawarte w zesta-
wie zostaną zamontowane na nowych klockach.
Firma TRW w celu udoskonalania swoich pro-
duktów zmieniła w niektórych zestawach kon-
strukcję sprężyn klocków, jednak zarówno nowe,
jak i poprzednie sprężyny TRW i OE można sto-
sować wymiennie. W takiej sytuacji należy się za-
poznać z informacją serwisową TRW XZS152A.
Po sprawdzeniu i dokładnym oczyszczeniu szcze-
lin na klocki należy włożyć nowe klocki TRW i za-
montować wszystkie dostarczone w zestawie
akcesoria mocujące.
Pamiętać należy o tym, że klocków hamulcowych
w żadnym wypadku nie wolno samodzielnie
modyfikować. Ręczna obróbka płytki klocka, taka
jak szlifowanie lub piłowanie, prowadzi do pow-
stania przeciążeń mechanicznych i termicznych
w klocku, przez co skuteczność hamowania zos-
taje zmniejszona oraz zwiększa się ich zużycie.

Może to również spowodować powstanie niepo-
żądanego hałasu lub nawet zakleszczenie prowad-
nic zacisku. Nie powinno się dokonywać żadnych
zmian w układzie hamulcowym na własną rękę!
Właściwe zakończenie pracy jest szczególnie
ważne dla późniejszej prawidłowej pracy hamulca.
Firma TRW zaleca zapoznanie się z informacjami
producenta pojazdu, aby poznać szczegółowe
procedury mające zastosowanie w różnych typach
pojazdów i zacisków hamulcowych.
W teście montażowym, przeprowadzanym przez
TRW na potrzeby tej instrukcji, przestrzegana była
procedura określona przez producenta dla kon-
kretnego, omawianego systemu hamulcowego:
• regulator został przekręcony zgodnie z ru-

chem wskazówek zegara, aż klocki dotknęły
tarczy hamulcowej. Należało także zwrócić
uwagę, aby nie przekręcić pokrętła za da-
leko,

• następnie regulator został obrócony z po-
wrotem o 3 do 4 kliknięć,

• po wciśnięciu i zwolnieniu hamulca sprawdzo-
no, czy ręczne obrócenie koła było możliwe.

Na koniec powinno się zamontować i dokręcić koło,
używając momentu obrotowego określonego przez
producenta pojazdu. Po jeździe próbnej należy spraw-
dzić układ hamulcowy na stanowisku przeznaczo-
nym do badania samochodów ciężarowych.

Guido Orth-Gauch
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Wymiana klocków hamulcowych w samochodzie

ciężarowym nie stanowi dla doświadczonych

mechaników dużego wyzwania, a jedynie tacy

powinni wykonywać tę czynność. 
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CO22, które chłodzi

d 1 stycznia br. na terenie Unii Europej-
skiej obowiązuje Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady Unii Europej-

skiej nr 517/2014 dotyczące F-gazów (fluorowane
gazy cieplarniane). W zdecydowany sposób ogra-
nicza stosowanie gazów HFC (wodorofluorowęg-
lowodory) i zakazuje ich emisji. W związku z tym,
jako alternatywę wobec czynnika R-404A używa-
nego w agregatach pojazdowych, Carrier Trans-
icold i inni producenci urządzeń chłodniczych pro-
ponują trzyskładnikowy czynnik R-452A, którego
współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP) jest o 45% niższy niż dla R-404A. „Cel, jaki
Carrier Transicold postawił sobie w transporcie
chłodniczym, dalece wybiega ponad korzyści uzy-
skiwane dzięki czynnikowi R-452” – skomentował
David Appel, prezes Carrier Transicold & Refrige-
ration Systems. „Naturalny czynnik w postaci CO2

ma GWP równy 1, czyli ponad 2000 razy mniejszy

niż R-452A (GWP 2140) oraz blisko 4000 mniej-
szy niż R-404A (GWP 3922). Dwutlenek węgla jest
dostępny na całym świecie i jego stosowanie ma
uzasadnienie ekonomiczne. Wyróżnia się bardzo
niskim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego
w porównaniu z dotychczas stosowanymi czyn-
nikami syntetycznymi i ich nowymi odmianami”.

Sprytne rozwiązanie
Firma Carrier z powodzeniem wykorzystuje CO2

w urządzeniach stacjonarnych oraz kontenerach
chłodniczych eksploatowanych w transporcie
morskim. Od czasu debiutu, czyli od 2004 r., już
ponad 1600 supermarketów w całej Europie ko-
rzysta z systemu chłodniczego CO2OLtec firmy
Carrier. W 2013 r. spółka wprowadziła na rynek
rewolucyjny agregat kontenerowy NaturaLINE,
pierwsze tego typu urządzenie w transporcie mor-

skim wykorzystujące dwutlenek węgla jako czyn-
nik chłodniczy, które redukuje emisję CO2 do at-
mosfery o 28% w porównaniu z urządzeniem
poprzedniej generacji. Agregat kontenerowy Na-
turaLINE jest oferowany armatorom oraz firmom
prowadzącym sprzedaż i wynajem kontenerów na
całym świecie. 
Technologia zapożyczona z urządzeń Carrier Na-
turaLINE wraz z typowymi elementami agregatów
z rodziny Vector stała się bazą do opracowania
urządzenia naczepowego zaprezentowanego pod-
czas wystawy IAA w Hanowerze w 2014 r. Pro-
totypowy agregat wyróżnia się wykorzystaniem
naturalnego czynnika CO2 (R744) w obiegu za-
mkniętym. Jest zasilany za pomocą opatentowa-
nego napędu elektrycznego E-Drive, sprawdzonego
w gamie urządzeń Vector. Więcej informacji na
temat Carrier Transicold znajduje się na stronie
www.carriertransicold.eu.

Carrier Transicold skupia uwagę na rozwoju alternatywnych czynników chłodniczych

sprzyjających ochronie klimatu w skali globalnej, w szczególności koncentrując się na

dwutlenku węgla w roli naturalnego czynnika chłodniczego. 
©
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Łatwiej, bo mobilnie

ałożenie, że smartfony będą się
cieszyć coraz większą popular-
nością, jest oczywiste. Na tej pod-

stawie łatwo przewidzieć rosnący wzrost
zainteresowania usługami mobilnymi.
„Rynek urządzeń elektronicznych w Pol-
sce wciąż nie jest nasycony w równie
dużym stopniu jak w krajach Europy Za-
chodniej. Jesteśmy jednak na dobrej
drodze, aby w naszym kolejnym rapor-
cie* zaobserwować, że polscy użytkow-
nicy pod względem korzystania z nowo-
czesnych technologii dogonili europejską
czołówkę. Wiele zależy od rozwoju in-
frastruktury operatorów, dzięki której
użytkownicy będą mogli cieszyć się np.
szybszym internetem mobilnym wykorzy-
stującym technologię 4G i LTE” – mówi
Katarzyna Pąk, dyrektor do spraw mar-
ketingu i komunikacji w firmie Ericsson.

Telefony z dostępem do internetu są
już nie tylko narzędziem służącym do ko-
munikacji i rozrywki. Służą one także
do pracy – dzięki nim możliwe jest bo-
wiem planowanie zadań oraz realizo-
wanie przedsięwzięć takich jak np. kon-
trolowanie floty samochodowej, czyli
analizowanie pokonywanych tras, gene-
rowanie raportów dotyczących aktyw-
ności kierowców, co w efekcie prowadzi
do zwiększenia efektywności działań i re-
dukcji kosztów.

W branży
Prowadzenie firmy transportowej to

zadanie niełatwe – angażuje wiele czasu,
energii i różnego rodzaju zasobów. Ro-
snące wymagania rynku i konkurencja
zmuszają właścicieli firm do poszukiwa-

nia rozwiązań, które umożliwią jeszcze
bardziej efektywne planowanie, rapor-
towanie oraz kontrolowanie pracy floty.
Pomocne w tym zakresie będą na pewno
nowoczesne narzędzia informatyczne.

„Nowe technologie to nie fanaberia,
a narzędzie, po które coraz częściej się-
gają właściciele pojazdów ciężarowych
oraz osoby odpowiedzialne za floty. I nic
w tym dziwnego, skoro efektem wpro-
wadzania usług bazujących na aplika-
cjach mobilnych, chmurze czy systemach
monitoringu GPS są realne oszczędności
związane chociażby ze sprawniejszym za-
rządzaniem parkiem samochodów i pra-
cownikami. Za pomocą aplikacji użyt-
kownik może sprawdzać pozycje pojazdów,
przygotowywać zestawienia wykonanych
kursów, wyświetlać istotne powiado-
mienia. Mobilne zarządzanie to dla ma-

Renata Pawliszko

| BIZNES |
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Jak wynika z raportu Ericsson ConsumerLab 2015, Polacy coraz chętniej korzystają

z urządzeń mobilnych, tj. smartfonów i tabletów. Liczba osób używających

smartfonów przynajmniej raz w tygodniu wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat

ponaddwukrotnie, osiągając poziom 76% populacji. 

© Renault Trucks
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Przykładem wykorzystania urządzeń
Garmin do zarządzania flotą jest roz-
wiązanie frameLOGIC, dzięki któremu
można m.in. prowadzić ewidencję po-
jazdów i kierowców, kontrolować czas
pracy kierowców, zużycie paliwa, zarzą -
dzać zleceniami oraz (nowość) dostarczać
zwrotną informację do dyspozytora o sza-
cunkowym czasie dojazdu (ETA).

można wprowadzić profil pojazdu (wy-
sokość, ciężar, materiały niebezpieczne,
emisja spalin itp.), ale również pytają
o dodatkowe funkcjonalności. Dożywot-
nia aktualizacja map w wersji dla aut
ciężarowych czy system omijania korków
TMC to już standard dla nawigacji Bec-
ker. Najnowsze funkcja „nachylenie pro-
filu trasy”, dzięki której kierowca może
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nagera świetne narzędzie. Szansa na
reagowanie z każdego niemal miejsca na
świecie i o każdej porze pozwala ogra-
niczyć koszty oraz usprawnić procesy
logistyczne. Samochody, które stoją, nie
zarabiają, maszyny, które nie są na budo-
wie uruchamiane, nie przynoszą zysków,
a aplikacje pozwalają zapobiegać takim
przypadkom. Co ważne, część programów
działa w chmurze, w efekcie czego wszyst-
kie dane znajdują się w sieci, a system
aktualizuje się samoistnie i działa na
każdym urządzeniu. Oprogramowanie
automatycznie zapisuje informacje, dzięki
czemu nie ma ryzyka niespodziewanej
utraty danych” – wyjaśnia Maciej Pobo-
cha z „Connected Life Magazine”.

Usprawnić biznes flotowy
Nie od dziś również wiadomo, że

sprawne zarządzanie flotą i uzyskana
w ten sposób m.in. optymalizacja prze-
jazdów jest niemożliwa bez sprawnej
komunikacji i szybkiego przepływu in-
formacji między kierowcą i dyspozyto-
rem. Urządzenia montowane w tym celu
w pojazdach muszą zapewnić kierowcom
wygodną obsługę i funkcje niezbędne
do sprawnego pokonywania trasy.

Z tego powodu potencjał systemów
monitoringu w zarządzaniu flotą jest
bardzo duży. „O ile jeszcze do niedawna
systemy monitoringu zapewniały pod-
stawowe informacje dotyczące lokaliza-
cji samochodu, prędkości czy przebytej
trasy, to obecnie klienci oczekują od do-
stawców usług bardziej zaawansowanych
aplikacji, które nie tylko umożliwią kon-
trolowanie pojazdów, ale przede wszyst-
kim przyczynią się do osiągania wy-
miernych oszczędności i ułatwią pracę
osób korzystających z samochodów wy-
posażonych w systemy GPS. Jeśli chodzi
o polski rynek, to nadal dużą popular-
nością cieszą się systemy mające funkcję
kontroli paliwa i zapewniające oszczęd-
ności z tym związane. Coraz większe
znaczenie ma badanie stylu jazdy kie-
rowców i niwelowanie złych nawyków,
co bezpośrednio przekłada się na eko-
nomię jazdy i amortyzację pojazdu. Przy-
szłością jest integracja monitoringu z in-

nymi systemami, takimi jak np. giełdy
transportowe. Ważna jest też zdalna ko-
munikacja z kierowcą poprzez udostęp-
nione aplikacje” – powiedział Dariusz
Kwakszys, IT Manager, Gannet Guard
Systems.

Razem z nawigacją 
Pomocne w optymalizacji kosztów,

tras i przejazdów są również nowoczesne
nawigacje. 

Zaawansowane nawigacje z aktua-
lnymi danymi dotyczącymi utrudnień
w ruchu, ale i funkcjami tworzonymi z my-
ślą o kierowcach samochodów ciężaro-
wych, stanowią uzupełnienie systemu
monitorowania floty. „Rynek nawigacji
do samochodów ciężarowych, kampe-
rów oraz autobusów rozwija się dyna-
micznie i rok 2015 jest tego potwier-
dzeniem. Klienci już nie tylko zdają sobie
sprawę z różnic pomiędzy nawigacją
„zwykłą”, a specjalistyczną, w której

sprawdzić i porównać alternatywne trasy
wraz ze zmianą ich nachylenia oraz wy-
sokości, pozwala szybko ocenić i wybrać
właściwą drogę, aby uniknąć niespo-
dzianek, szczególnie w okresie zimowym.
Rozwiązanie to powstało w odpowiedzi
na potrzeby kierowców” – powiedział
Marek Krygier, manager marki Becker.

Dodajmy, że firma Becker oferuje
obecnie kilka modeli nawigacji Becker
Transit przeznaczonych do samochodów
specjalistycznych, różniących się wiel-
kością ekranu (5½, 6½ i 7½) oraz dostęp-
nością takich funkcji, jak podłączenie
kamery cofania, TMC Premium czy baza
fotoradarów.

Z kolei firma Garmin, bazując na swoim
doświadczeniu w dziedzinie nawigacji
i korzystając z elastyczności systemu
Android (możliwość tworzenia nowych
aplikacji i narzędzi w oparciu o indywi-
dualne potrzeby danego klienta), umożli-
wia wykorzystanie urządzeń fleet 660
i 670 do zarządzania flotą. 

Efektywne zarządzanie flotą nie jest
obecnie możliwe bez wykorzystania
nowoczesnych technologii

Urządzenia do nawigacji Garmin
fleet 660 i 670, dzięki zastoso-
waniu aplikacji frameLOGIC,
stają się narzędziami 
do zarządzania flotą
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Na dużym i czytelnym ekranie nawi-
gacja w urządzeniach z serii fleet (z do -
żywotnimi aktualizacjami map) wska-
zuje kierowcy trasę w intuicyjny sposób,
wykorzystując we wskazówkach dojazdu
rozpoznawalne punkty orientacyjne, bu-
dynki i sygnalizację świetlną (np. Skręć
w lewo na najbliższych światłach), a ak-
tywny asystent pasa ruchu z komuni-
katami głosowymi określa odpowiedni
pas ruchu dla wybranej trasy. Widok
skrzyżowań BirdsEye zapewnia szcze-
gółowy widok rozjazdów, jakby patrzyło
się na nie z góry, natomiast widok skrzy -
żowań PhotoReal realistycznie wyświetla
skrzyżowania i rozjazdy wraz z otacza -
jącym krajobrazem. 

Urządzenie fleet 670 umożliwia sper-
sonalizowany wybór trasy w oparciu o roz-
miar i wagę pojazdu oraz oferuje ostrze -
żenia o wysokości mostów, limitach
wagowych, ostrych zakrętach, stromych
zjazdach, co jest szczególnie ważne w przy-
padku samochodów ciężarowych. Mapy
zawierają także obszerną bazę punktów
POI, co ułatwia znalezienie najlepszych
miejsc postoju i odpoczynku oraz punk-
tów usługowych. 

Wiele rozwiązań
Daimler FleetBoard oferuje klientom

wiele różnych aplikacji na urządzenia
mobilne. Jedną z nowości jest aplikacja
FleetBoard Driver.app, która analizuje

czas jazdy i odpoczynku kierowcy, dzięki
czemu dostarcza szczegółowych infor-
macji na temat sposobu prowadzenia
pojazdu. Dotychczas dostęp do takich
informacji mieli wyłącznie właściciele
firm lub menedżerowie flot.

Obecnie za pomocą bazującej na An-
droidzie bezpłatnej aplikacji FleetBoard
Driver.app (do pobrania z Google Play)
kierowcy mogą sprawdzić swoją ocenę
stylu jazdy FleetBoard i samodzielnie
korzystać z usług zarządzania czasem
pracy. Na podstawie oceny dotyczącej
stylu jazdy FleetBoard (kierowcy, którzy
prowadzą samochód w sposób przewidy-

walny i osiągają wyraźnie stałe prędkości,
uzyskają najwyższe noty w systemie
oceny stylu jazdy FleetBoard), aplikacja
na bieżąco dostarcza kierowcom infor-
macje o sposobie prowadzenia pojazdu
w czasie ostatnio przejechanych tras.
Na ekranie prezentowana jest zarówno
nota ogólna, jak i oceny za poszczególne
składowe: przewidywalność czy przy-
spieszanie i hamowanie. 

Funkcja Time Manager umożliwia
z kolei śledzenie, ile czasu kierowca
przeznacza na pracę, a ile na odpoczy-
nek. Co do minuty wskazuje pozostały
czas jazdy, zarówno dzienny, jak i ty-
godniowy. Na 30 minut przed upływem
czasu jazdy kierowca otrzymuje sygnał
akustyczny oraz optyczny – może też
zdefiniować okienko czasowe dla alarmu,
by w odpowiednim czasie zacząć roz-
glądać się za miejscem postoju i zapar-
kować o odpowiednim czasie. 

Ponadto aplikacja ma dodatkowe
funkcje, które przydają się po zakoń-
czeniu jazdy. Cyfrowy trener pokazuje,
jakie ćwiczenia warto zrobić, by rozciąg -
nąć mięśnie szyi, barków, ramion i brzu-
cha, a także górnej i dolnej części pleców.
Użytkownicy mogą również notować, co
jedli i jaki dystans pokonali na spacerze.
Za pomocą sekcji społecznościowej My
Community kierowca może komuniko-
wać się i wymieniać opinie z innymi
kierowcami. 

Dzięki aplikacji FleetBoard Driver.app
kierowcy mogą sami zobaczyć wyniki

oceny swojego stylu jazdy 
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Konkurencja oraz rosnące wymagania rynku zmuszają operatorów flot do poszukiwania 
nowych rozwiązań umożliwiających jeszcze bardziej efektywne planowanie, raportowanie 
i kontrolowanie pracy floty

©
 Re

na
ult

 Tr
uc

ks



SAMOCHODY SPECJALNE | GRUDZIEŃ 2015 | 3399

| BIZNES |

Dopasuje opony
TireInteractive – to aplikacja na iPady

(do pobrania z AppStore), przygotowana
przez Continental z myślą o klientach
OEM w sektorze pojazdów użytkowych.
Kluczowym elementem aplikacji jest wy-
szukiwarka Continental TireFinder, która
została dostosowana do indywidualnych
wymagań producentów samochodów
ciężarowych i autobusów. Dzięki temu
interaktywnemu e-narzędziu możliwe
jest dopasowanie odpowiedniego rodzaju
opon do pojazdów użytkowych z całej
oferty Continental, w oparciu o istotne
parametry wyszukiwania ogumienia, ta-
kie jak np. rozmiar, typ, przeznaczenie
ogumienia czy rodzaj wykonywanego
transportu. 

Aplikacja umożliwia również zapo-
znanie się i pobranie pełnych opisów
wszystkich modeli opon przeznaczonych
dla producentów OEM znajdujących się
w ofercie Continental – w tym trójwy-

miarowych rzutów, dokumentacji tech-
nicznej, broszur produktowych oraz
dodatkowych materiałów, takich jak cho-
ciażby znany już Katalog Danych Tech-
nicznych w formacie PDF. 

TireInteractive ma zwiększyć sku-
teczność działań handlowych oraz sta-
nowić realne wsparcie dla klientów i do-

radców do spraw sprzedaży w sektorze
OEM. Ponadto dzięki temu rozwiązaniu
pracownicy działów sprzedaży mają do-
stęp do bieżących informacji o produk-
tach z poziomu swoich iPadów i mogą
je wysyłać e-mailem bezpośrednio do
swoich klientów końcowych. Obecnie
w aplikacji znajduje się oferta skiero-
wana do pojazdów marek DAF, Iveco,
MAN, Mercedes-Benz Trucks, Renault
Trucks, Scania oraz Volvo Trucks. 

Mobilnie na autostradach
Na podstawie przeprowadzonych ba-

dań potrzeb klientów Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad oraz
operator systemu viaToll zdecydowali
o stworzeniu aplikacji mobilnej do za-
rządzania kontem w ramach systemu
viaToll. 

Aplikacja oferuje następujące funk-
cjonalności: dostęp do informacji o sta-
nie salda konta przedpłaconego (w tym

ochrony zarówno danych osobowych, jak
i samych transakcji doładowania konta.
Programiści zastosowali m.in. mecha-
nizm automatycznego wylogowania po
ustalonym czasie, szyfrowane połącze-
nie SSL oraz blokowanie na 30 minut po
20 nieudanych próbach logowania. 

Obecnie aplikacja viaToll jest dostępna
dla urządzeń z systemem Android (m.in.
wersja 2.3, do pobrania z Google Play)
oraz iOS (wersja min 7.0, do ściągnięcia
z Apple iTunes). Można z niej korzystać
zarówno na smartfonach, jak i tabletach.
Trwają prace nad przygotowaniem wersji
dla urządzeń z systemem Windows.

* Raport Ericsson ConsumerLab 
dostarcza informacji dotyczących spo-
sobów użycia technologii i usług mo-
bilnych w wybranych krajach świata.

Część poświęcona Polsce została
utworzona na podstawie 1865 

wypełnionych ankiet internetowych.
Ankietowani są grupą reprezenta-

tywną dla 21 milionów Polaków 
w wieku 15–69 lat, korzystających 

z internetu przynajmniej raz 
w tygodniu.

Aplikacja Continental TireInteractive 
umożliwia m.in. zapoznanie się z całą gamą
modeli opon producenta przeznaczonych 
dla segmentu OEM

©
 Co

nti
ne

nta
l

©
 vi

aTo
ll

Aplikacja mobilna do zarządzania kontem 
w systemie viaToll służy m.in. pomocą 
w wyznaczaniu trasy do najbliższego 
Miejsca Obsługi Klienta

anonimowego konta viaAuto), możli-
wość doładowania konta za pomocą karty
płatniczej lub flotowej, wytyczanie trasy
do najbliższego Miejsca Obsługi Klienta
oraz zestawienie podstawowych infor-
macji o umowie. 

Podczas tworzenia aplikacji jednym
z najważniejszych kryteriów było bez-
pieczeństwo danych użytkownika, dla-
tego aplikacja jest zgodna ze standar-
dami bankowymi. Dodatkowo została
wyposażona w wiele funkcjonalności,
które mają zapewniać najwyższy poziom



Branża ciężarowa globalnie:
szykujmy się na zmiany

hociaż o światowym przemyśle
pojazdów użytkowych nie można
powiedzieć, że stoi w miejscu, to

i tak wygląda na to, że najbliższe 5 lat
będzie okresem bardzo dynamicznego
rozwoju.
Jest ku temu kilka przesłanek. Z jednej
strony rynki Triady (USA i Kanada, Unia
Europejska, Japonia) uporały się z pro-
blemem norm toksyczności spalin i prace
legislacyjne koncentrują się na proble-
mie ograniczania emisji gazów cieplar-
nianych (GHG) i tym samym zmniej-
szania zużycia paliwa. Wraz z nowymi
normami będą się musiały zmienić za-
łożenia projektowe i niektóre rozwią-
zania technologiczne leżące u podstaw
nowych generacji pojazdów użytko-
wych. Jednocześnie podlega transfor-
macji rynek obsługiwany przez te po-
jazdy. W założeniu ogólnym dobra nadal

będą przewożone przez samochody cię-
żarowe z punktu A do punktu B, ale oto-
czenie tego procesu już się zmienia i zmia-
ny te przybiorą na sile.

Rynki Triady
Zmiany w otoczeniu prawnym, kon-

centrujące się na kontroli i redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych przez samocho-
dy ciężarowe, są już faktem. Propozycje
przepisów Fazy 2 wspólnych norm opra-
cowanych przez amerykańskie agencje
NHTSA/EPA (National Highway Traffic
Safety Administration – Krajowa Admi-
nistracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, EPA – Environmental Protection
Agency – Agencja Ochrony Środowiska)
zostały opublikowane już w czerwcu
2015 r. Zapewne jeszcze w 2016 r. poja-
wią się wyjaśnienia, jak sytuacja prawna

może kształtować się po roku 2021.
Oczywiście jest jeszcze zbyt wcześnie,
aby szczegółowo spekulować na temat
tego, jakie skutki dla przemysłu przy-
niesie przejście z tlenków azotu i cząstek
stałych na gazy cieplarniane.

Chociaż wiodąca rola w ograniczaniu
transportowej emisji gazów cieplarnia-
nych przypada obecnie Stanom Zjedno-
czonym, to nie ulega kwestii, iż Unia
Europejska szybko zintensyfikuje działa-
nia w tym zakresie. Również bardzo praw-
dopodobne jest to, że propozycje nakreś-
lone przez federalne agencje NHTSA/EPA,
które na razie odrębnie określają limity
dla silników i kompletnych pojazdów,
zostaną w bliskiej przyszłości sprowa-
dzone do jednolitego poziomu – będziemy
zatem mieć do czynienia z dawno ocze-
kiwanym przez branżę holistycznym
podejściem do problemu emisji.

Dariusz Piernikarski

| BIZNES |
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Zbliża się koniec roku, a więc jest to czas na podsumowania. Nasz krajowy rynek ma

spore powody do zadowolenia – wyniki zaprezentujemy w kolejnym numerze.

Tymczasem krótkie rozważania na temat perspektyw w skali globalnej.

© Karl Wiggins



Transport
(z wyłączeniem t r. morskiego)

Międzynarodowy transport morski

Cel na 2030: –20% w porównaniu z 2008 r. 

Cel na 2050: –60% w porównaniu z 1990 r. 

Cel na 2050 w transporcie morskim: –40% w porównaniu z 2005 r. 

Całkowity udział transportu
w emisji EU GHG W 2011 r.

Redukcja międzynarodowej emisji GHG
z oleju bunkrowego o 40% do 2050 r. 

w porównaniu z 2005 r. 

Redukcja zużycia ropy naftowej
w transporcie o 70% do 2050 r. 

w porównaniu z 2008 r. 

Redukcja średniej emisji CO2
w nowych samochodach osobowych

do 95 g/km do 2020 r. 

Redukcja średniej emisji CO2
w nowych samochodach dostawczych

do 147 g/km do 2020 r. 

W każdym z krajów członkowskich
udział energii ze źródeł odnawialnych

zużywanej w transporcie musi
wynosić co najmniej 10% do 2020 r.
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Jest to trend, który z pewnością wpły -
nie znacząco na działania amerykań-
skich producentów pojazdów użytko-
wych, dla których przyjęcie europejskich,
wertykalnych w swej strukturze modeli,
jest celem strategicznym. Przykładowym
potwierdzeniem tej tezy niech będzie to,
że całkiem niedawno koncern Daimler
ogłosił uruchomienie produkcji zintegro-
wanych układów napędowych przezna-
czonych do pojazdów segmentu średniego

przeznaczonych na rynek amerykański.
Tym samym przeniesiono na rynek pół -
nocnoamerykański podejście, jakie od
lat w tym segmencie jest realizowane
w Europie. Pytaniem otwartym pozosta -
je kwestia, czy dostawcy zaopatrujący
producentów OEM (Original Equipment
Manufacturer – oryginalny producent
sprzętu, producent końcowy) w swoje
komponenty (tzw. Tier 1) odnajdą się na
tak zmieniającym się rynku dostaw. 

Analiza tego problemu toczy się już
od dłuższego czasu i przyszłość konku-
rencyjnych dostaw komponentów na
rynku amerykańskim często stawiana
jest pod znakiem zapytania. Być może
trzeba spojrzeć na problem pod nieco
innym kątem. Po 2021 r. dostawcy za-
opatrujący linie produkcyjne w dalszym
ciągu będą w stanie przygotować odpo-
wiednie komponenty, jednak mogą nie
być w stanie realizować zamówień na

W Kalifornii – najbardziej
restrykcyjnym, jeśli cho-

dzi o politykę ekologiczną
stanie USA – niezależnie
od obowiązujących norm

federalnych przyjęto
agresywną politykę ob-
niżania poziomu zanie-
czyszczeń transporto-

wych: do 2030 r. planuje
się obniżenie emisji GHG

o 40% poniżej poziomu
z roku 1990; w okresie

2005–2020 emisja NOx
ma spaść o 70% 

Komisja Europejska ustaliła kilka celów działania zmierzających do obniżenia negatywnego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, w tym obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Cel ogólny zakłada
spadek emisji GHG o 80–95% do 2050 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r., w przypadku środków
transportu lądowego jest to 60%, w transporcie morskim redukcja o 40% w porównaniu z 2005 r. 
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bardziej sens, gdy rynek znajduje się
w fazie wzrostu, lecz w przypadku ten-
dencji spadkowych nie jest to najlepsze
rozwiązanie. Producen ci, którzy są w sta-
nie przewidzieć zwroty w koniunkturze
rynkowej, są w pewnym zakresie izolo-
wani od tego problemu. Niestety zacho -
dzące zmiany w otoczeniu legislacyjnym
utrudniają stawianie do kładnych prognoz.
Na pewno też nie ma co liczyć na gwał -
towne skoki popytu, z jakimi mieliśmy do
czynienia w ostatnich cyklach (wprowa-
dzenie normy EPA10 czy Euro VI skut-
kujące skokowym zwiększeniem sprze-
 daży). Tym samym właściwa kontrola
cyklu handlowego staje się jeszcze bar-
dziej istotna niż dotychczas. 

Sprawowanie pełnej kontroli nad cy-
klem handlowym jest trudnym zadaniem,
ale staje się znacznie prostsza, gdy re-
lacja dostawca–odbiorca zostanie prze-
kształcona w relację dostawca–leasin-
godawca. Usługa leasingu w różnej jego
formie odpowiada za sprzedaż znacz-
nych ilości samochodów ciężarowych na
terenie państw Triady. Związki między
producentami pojazdów a niezależnymi
firmami leasingowymi nigdy nie należały
do łatwych, a obecnie stają się jeszcze
bardziej burzliwe. Jeśli producenci OEM
zechcą wzmocnić swoją kontrolę nad
cyklem handlowym, to mają oni w su-
mie dość ograniczone możliwości działa -
nia – muszą rozszerzyć lub nawet zbu-
dować od podstaw swoją obecność na
rynku usług leasingowych. To z kolei
stawia producentów końcowych na kon-
kurencyjnej pozycji wobec własnych
klientów (czyli firm leasingowych) i trudno
powiedzieć, czy taka sytuacja może mieć
szczęśliwe dla obu stron zakończenie… 

Rynki wschodzące
Jeśli rynki w państwach Triady ewo-

luują zależnie od wprowadzanych na nich
uregulowań prawnych, co w takim razie
dzieje się poza Triadą? Oczywiście także
i tu normy odgrywają coraz większą rolę,
ale wyzwania stojące wobec producen-
tów OEM konkurujących ze sobą na ryn-
kach wschodzących (BRIC, czyli Brazylia,
Rosja, Indie i Chiny) są wyraźnie inne. 

Specjaliści przyznają zgodnie, że
w przypadku Brazylii obecnie trudno jest
znaleźć inny środek zaradczy niż po pro-
stu upływ czasu, który mógłby osłabić
niemoc, jaka ogarnęła branżę pojazdów
ciężarowych i gospodarkę tego kraju
w ujęciu ogólnym. Mimo to warto się
zastanowić, w którym momencie można
by stwierdzić, że doszło do uzdrowienia
branży. FINAME to główny czynnik wa-
runkujący sprzedaż ciężarówek i maszyn
w Brazylii (Financiamento de Máquinas
e Equipamentos – instytucja zajmująca
się finansowaniem zakupów maszyn
i urządzeń). W okresie, gdy FINAME
odpowiadało za ustalanie skutecznego
oprocentowania pożyczek dla kupują -
cych, możliwe było ustalenie efektyw-
nego systemu spłat dla kupujących –
wtedy też w Brazylii kupowano cięża -
rówki. Sytuacja ta uległa zmianie i sprze-
daż samochodów ciężarowych bardzo
zmalała, w Brazylii bowiem zaostrzono
politykę finansową państwa. Jeśli uleg-
nie ona nieco rozluźnieniu lub zaistnie -
ją inne, trudne na razie do określenia,
okoliczności, wtedy można by liczyć na
pewne ożywienie rynku. Na razie sytu -
acja jest bardzo statyczna. 
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jednostkowym poziomie cen uzasad-
niającym ich dalsze uczestnictwo w łań-
cuchu dostaw. Mamy w tym przypadku
z jednej strony kurczący się rynek od-
biorców OEM, z drugiej – rosnące koszty
jednostkowe związane z projektowaniem
i produkcją tych samych elementów.
W pewnym momencie powstaje sytua-
cja krytyczna jeśli chodzi o dostawców:
konieczne będzie zmierzenie się z nie-
korzystnym bilansem kosztów i korzyści
lub po prostu – wycofanie się z rynku.
Uzyskanie zadowalającej rentowności
może być bardzo trudne, natomiast wyj-
ście z biznesu jawi się jako logiczna stra-
tegia komercyjna. 

Chociaż całe „zamieszanie” związane
z emisją gazów cieplarnianych w branży
pojazdów użytkowych faworyzuje pro-
ducentów OEM (producentów finalnych),
to istnieje tu jednak pewne ryzyko stra-
tegiczne. Mimo że obecnie rynek północ-
noamerykański boryka się z pewnymi
problemami koniunkturalnymi, to da się
wskazać wyraźne przykłady nadproduk -
cji. Zapasy pojazdów stokowych rosną,
a zamiast filozofii produkcji opartej na
systemie ciągnionym (pull), wciąż ma -
my do czynienia z systemem pchającym
(push) reprezentującym bardziej euro-
pejskie podejście do produkcji. 

Przypomnijmy, że w systemie ciąg nio-
 nym (pull) żaden z produktów nie jest pro-
 dukowany/dostarczany dopóki następny
klient wewnętrzny lub zew nętrzny tego
nie potrzebuje. W systemie push po pro-
stu produkujemy, po czym „wypychamy”
(stąd nazwa) wyroby do kolejnego pro-
cesu (kolejny proces montażowy, maga-
zyn, klient). Produkcja w sy stemie push
często bazuje na prognozach zamówień.
Produkcja w systemie push ma jak naj-

Największy rosyjski producent samochodów cię żarowych – OJSC Kamaz z 54-procento-
wym udzia łem w rynku – również odnotowuje spadki sprzedaży na poziomie 50%

Chiny to miejsce, gdzie trzeba być, jeśli chce
się liczyć w globalnym przemyśle motoryzacyj-
nym – mimo osłabienia koniunktury transpor-
towy rynek chiński rozwija się nadal
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W Rosji od kilkunastu miesięcy sy-
tuacja jest również nieciekawa – cały kraj
przeżywa poważny kryzys gospodarczy.
Dane Banku Światowego wskazują na
szanse powrotu na ścieżkę wzro stu na
poziomie 1,5% w 2017 r., ale istnieje
wiele czynników zewnętrznych, które
mogą te prognozy zmienić. Sankcje i bar-
dzo niskie ceny ropy naftowej to tylko
dwa najważniejsze z nich. Podobnie jak
w Brazylii branża pojazdów użytkowych
w Rosji stała się zakładnikiem ogólnie
złej koniunktury gospodarczej. I tak jak
w przypadku Brazylii poprawa sytuacji
wydaje się bardziej kwestią czasu niż
określonych działań strategicznych. 

Chiny, podobnie jak Brazylia, są kra-
jem, w którym dotychczasowy dyna-
miczny rozwój gospodarczy w dużej mie-
rze wynikał ze znacznego i trwałego
interwencjonizmu rządowego, będącego
gwarantem sukcesu. Skala, na jaką ta
wspierająca polityka państwa będzie
kontynuowana, jest niewiadomą. Gos-
podarka chińska przeżywa obecnie okres
spowolnienia – jak długo to potrwa, jest
trudne do określenia. 

Jeden z ostatnich raportów banku
HSBC wskazuje, że eksport w Indiach
w okresie 2025–2050 będzie wzrastać

o 6% rocznie, w tempie wyższym niż gos-
 podarki Chin. W najbliższej perspekty-
wie prognozuje się wzrost gospodarki in-
dyjskiej na poziomie 7,3% już w 2016 r.
Kraj ten korzysta obecnie z niskich cen
ropy naftowej i w porównaniu pozosta -
łymi członkami grupy BRIC jawi się jako
oaza stabilności. 

Czy stabilizacja sprzedaje ciężarówki?
Ostatnie wyniki sprzedaży wskazują na
rosnący popyt na rynku – Tata deklaruje
15 miesięcy z rzędu nieprzerwany wzrost
sprzedaży krajowej. Ale w dłuższej per-
spektywie hinduski przemysł pojazdów
użytkowych opiera się na produkcji na
eksport. Daimler eksportuje ok. 25%
wyprodukowanych w Indiach ciężaró-
wek BharatBenz, Tata zamierza potroić
swój eksport do 2020 r. W kategoriach
przyszłego rozwoju indyjski przemysł
pojazdów użytkowych stawia w głównej
mierze na eksport. 

Oczekujmy znaczących zmian 
Podział globalnego rynku pojazdów

użytkowych na kraje Triady i rynki wscho -
dzące – BRIC także w 2015 r. stanowił
podstawę do wszelkich analiz. Jednak
postępujące ujednolicanie obowiązują -

cych norm oraz perspektywa coraz więk-
szej liczby umów o wolnym handlu z du -
żym prawdopodobieństwem rozmyją
wyrazistość tego podziału. W nieunik-
niony sposób zmierzamy w stronę global -
nego rynku, na którym tradycyjne bariery
wejścia może niekoniecznie przestaną
istnieć, ale z pewnością zostaną obni -
żone. W jakim zakresie wpłynie to na
branżę pojazdów użytkowych, będzie za-
pewne tematem wielu specjalistycznych
debat. Jedno jest już pewne: to stworzy
znaczące i daleko idące zmiany.
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Summary
The next five years will be a period
of very dynamic development of the
trucking industry. Triad markets are
coping with the problem of exhaust
emissions standards and legislative
work on reducing greenhouse gas
emissions and thus fuel consum-
ption. Changes in design and tech-
nology for the new generation of
trucks are inevitable as the new stan-
dards become everyday reality. The
progressive unification of the exis-
ting standards and the prospect of
a growing number of free trade ag-
reements is likely to wash away the
clarity of the division on Triad and
emerging markets. This moves the
trucking business toward a global
market in which traditional entry
barriers may not necessarily cease to
exist, but will surely be reduced. 

Daimler eksportuje ok. 25% wyprodukowanych w Indiach ciężarówek BharatBenz

W Indiach na najbliższe lata progno-
zowany jest wzrost gospodarczy na
wysokim poziomie – to wiadomość
dla tamtejszej mocno przestarzałej
floty transportowej 
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Miejski ECOnomista

uso Canter Eco Hybrid to samo-
chód ciężarowy segmentu lekkiego
wyposażony w równoległy napęd

spalinowo-elektryczny. Według dekla-
racji producenta zużycie paliwa przez ten
samochód jest nawet o 23% mniejsze
w porównaniu z analogicznym mode-
lem z konwencjonalnym napędem spa-
linowym. Na test redakcyjny trafił taki
właśnie samochód: Fuso Center Eco Hyb-
rid (7C15) o dmc. 7490 kg i ładowności
3485 kg (nośność podwozia 4800 kg),
rozstawie osi 3850 mm. 100 litrów pa-
liwa w zbiorniku pozwala na przejecha-
nie nieco ponad 750 km. Samochód był

zabudowany chłodnią Igloocar (długość
skrzyni 5725 mm) z agregatem Carrier
Xarios 350. Dodatkowe wyposażenie
stanowił tylny podest załadowczy firmy
Dautel DL 1500L o maksymalnym udź-
wigu 1500 kg.

Hybrydowa filozofia
Testowany przez nas Fuso Canter

Eco Hybrid to druga generacja tego, pro-
dukowanego w portugalskim Tramagal,
pojazdu. W swym najnowszym wciele-
niu został przystosowany do wymagań
normy Euro VI. Wyposażono go w syn-

chroniczny silnik elektryczny prądu zmien-
nego o mocy 40 kW (54 KM), generujący
moment 200 Nm oraz akumulatory o po-
jemności 2 kWh (270 V).

Strategia sterowania pracą akumu-
latorów nie dopuszcza do ich całkowitego
rozładowania, jak również pełne nałado-
wanie także należy do rzadkości – stan
taki korzystnie wpływa na ich trwałość
i pozwala na udzielenie 10-letniej gwa-
rancji na akumulatory (150 tys. km lub
3 lata na cały pojazd). Test potwierdził te
założenia: nawet intensywna jazda w te-
renie pofałdowanym, sprzyjającym ha-
mowaniu silnikiem (wtedy odbywa się

Dariusz Piernikarski
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Wygodny, łatwy w prowadzeniu, mający osiągi niezbędne do sprawnego wyko -

nywania stojących przed nim zadań. Przedstawiamy: Fuso Canter Eco Hybrid.
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doładowywanie akumulatorów) nie po-
zwoliła na osiągnięcie stanu pełnego na -
ładowania. Z kolei jazda w mieście, z czę-
stymi zatrzymaniami i ruszaniem z miejsca,
nigdy nie doprowadziła do kompletnego
rozładowania – na wskaźniku zawsze
można było zaobserwować naładowa-
nie nie niższe niż ok. 20%. 

Energia elektryczna zgromadzona
w akumulatorach służy przede wszyst-
kim do napędzania silnika elektrycznego
w takich fazach ruchu, jak ruszanie z miej -
sca i łagodne rozpędzanie (do prędkości

związanym z hamowaniem regenera-
cyjnym w hybrydowym Canterze jest to,
że podczas zjeżdżania z pochyłości silnik
elektryczny zaczyna działać jak prądnica
i ładowanie akumulatorów odbywa się
dzięki wykorzystaniu bezwładności po-
jazdu. Mamy zatem bardzo skutecznie
działający retarder elektrodynamiczny.
Jeśli nie uruchomimy przy tym hamulca
silnikowego dźwignią przy kierownicy,
silnik spalinowy pracuje na biegu jało -
wym. Oba zwalniacze, tj. hamulec kla-
powy o mocy do 50 kW (68 KM) w silniku

prostu większą siłę bezwładności, której
hamulce długotrwałego działania muszą
się przeciwstawić. Cięższy pojazd do wy-
hamowania to korzystny efekt uboczny:
akumulatory ładują się zdecydowanie
szybciej. 

Z oczywistych względów napęd hyb-
rydowy to dodatkowe kilogramy zwięk-
szające masę własną pojazdu i obniżające
nośność podwozia. Blok akumulatorów
litowo-jonowych waży ok. 63,5 kg, a cały
napęd hybrydowy zwiększa masę własną
pojazdu o 155 kg – zatem nie jest to aż
tak dużo, jak można by się spodziewać. 

Silnik
Pod wagonową kabiną Cantera działa

bardzo wydajny silnik wysokoprężny FPT
4P10 o pojemności skokowej 2998 cm3,
rozwijający moc 110 kW (150 KM) w za-
kresie 2800–3500 obr/min i moment obro-
towy 370 Nm przy 1320–2840 obr/min.
Silnik ten połączono z dwusprzęgłową
zautomatyzowaną, 6-biegową skrzynią
Duonic o rozpiętości przełożeń 5,397–
0,701. Podczas jazdy duet ten współpra-

cuje doskonale – zmiana biegów przebiega
praktycznie bez jakichkolwiek szarpnięć.
Dodatkowo – w sprzyjających okolicz-
nościach – działa system start-stop (ISS),
wyłączający silnik po 5 sekundach od za-
trzymania pojazdu. Zwolnienie hamulca
powoduje, że Diesel budzi się do życia,
a samochód może powoli rozpocząć ruch,
korzystając wyłącznie z napędu elek-
trycznego. System ISS nie aktywuje się,
gdy od włączenia silnika prędkość nie

Umieszczony 
z lewej strony
blok akumula-
torów ma 
pojemność 
2 kWh i waży
tylko 63,5 kg

3-litrowy doładowany silnik z układem wtryskowym common rail generuje moc 110 kW (150 KM) 
i moment 370 Nm; gdy doda się do tego 40 kW (56 KM) i 200 Nm silnika elektrycznego uzyski-
wane osiągi w zupełności wystarczają do większości zadań 

ok. 10 km/h) – w tym czasie silnik spa-
linowy pracuje na biegu jałowym. Zbyt
intensywne operowanie pedałem przy-
spieszenia podczas ruszania wymusza
natychmiastowe uruchomienie napędu
spalinowego. Pracujący na biegu jałowym
silnik Diesla napędza urządzenia po-
mocnicze, takie jak wspomaganie kie-
rownicy, wspomaganie hydraulicznego
układu hamulcowego i będący źródłem
pokładowej energii elektrycznej – alter-
nator. Silnik elektryczny aktywnie wspo-
maga również w rozpędzaniu przy ni-
skich i średnich prędkościach. Jazda ze
stałą prędkością oznacza wykorzystanie
wyłącznie energii pochodzącej z silnika
spalinowego. Ta wzajemna współpraca
4 kluczowych elementów: silnika spali-
nowego, elektrycznego, akumulatorów
oraz zautomatyzowanej skrzyni biegów
przebiega – niezależnie od warunków –
w sposób absolutnie płynny i nieodczu-
walny dla kierowcy. 

Ładowane baterii odbywa się dzięki
bardzo wydajnemu odzyskowi energii
hamowania – system przechwytuje ener-
gię, która w konwencjonalnym samo-
chodzie jest rozpraszana do otoczenia
w postaci ciepła i tarcia w układzie ha-
mulcowym. Dodatkowym „bonusem”

spalinowym i silnik elektryczny działa -
jący jako prądnica, generują na tyle duży
moment hamujący, iż Fuso Canter Eco
Hybrid bardzo skutecznie zwalnia. Moim
zdaniem chwilami nawet zbyt skutecznie,
nie ma bowiem mowy o typowym, bez -
władnym toczeniu się np. podczas pod-
jeżdżania do świateł – zostajemy wręcz
zatrzymani w pół drogi. Co prawda efekt
ten zmniejsza się, gdy samochód jest
obciążony – większa masa oznacza po
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wzrosła powyżej 15 km/h, jest włączony
kierunkowskaz lub temperatura silnika
jest poniżej wartości nominalnej. System
ten jest seryjnym wyposażeniem każdego
modelu. Producent zapewnia, że roz-
rusznik został odpowiednio wzmocniony,
aby sprostać obciążeniom wynikającym
z działania funkcji ISS – jego trwałość ob-
liczona została na 10 lat. 

Charakterystyczną cechą skrzyni Duo-
 nic jest wykorzystanie dwutarczowego
sprzęgła mokrego, w którym zamiast tarcz
ciernych wykorzystuje się ciśnienie i hy-
drokinetyczne własności płynu, dzięki

czemu zużycie komponentów jest mini-
malne, a trwałość tarcz sięga 300 tys. km.
Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie
efek tu pełzania podobnie jak w pojazdach
wyposażonych w przetwornik hydrody-
namiczny skrzyni automatycznej. Każde
ze sprzęgieł obsługuje odrębny zestaw
biegów (sprzęgło A: 1-3-5, sprzę gło B:
2-4-6), zatem gdy jedno ze sprzęgieł jest
połączone z silnikiem, drugie – po wybo -
rze przez sterownik odpowiedniego biegu
– jest już gotowe na zmianę przełożenia. 

Kabina
Wnętrze kabiny jest chyba najsłab-

szym punktem samochodu. Niby wszy -
stko jest tak, jak być powinno, ale… De-
ska rozdzielcza o bardzo prostej stylistyce
jest wykonana z bardzo przeciętnych
plastików. Regulacja położenia koła kie-
rownicy – owszem, w dwóch płaszczy-
znach, ale niewystarczająca. Ustawie-
nie kierownicy pod wygodnym dla mnie
kątem nie było możliwe, gdyż opierała się

o nogi. Fotel kierowcy (prod. ISRI) z re-
gulacją położenia oparcia, podparcia lę-
dźwiowego i niestety wyłącznie z obro-
tową regulacją siły tłumienia zależną od
ciężaru siedzącego. Trzeba jednak przy-
znać, że siedzi się dość wygodnie i na-
wet kilkugodzinna jazda nie powoduje
większego znużenia zajmowaną pozycją. 

Testowany przez nas egzemplarz miał
bardzo ubogie wyposażenie, choć trudno
uwierzyć, że radioodtwarzacz może nie
być obecnie elementem standardowym.
Była za to sprawnie działająca klimaty-
zacja manualna i elektrycznie otwierane

szyby. Niestety regulacja ustawienia lu-
sterek wymagała zaangażowania kie-
rowcy i pasażera, gdy chcieliśmy usta-
wić lusterka po prawej stronie. Jakby na
pocieszenie był system ostrzegający o nie-
zamierzonej zmianie pasa ruchu, choć
dopiero od niedawna jest to wymagany
prawnie element wyposażenia samo-
chodów ciężarowych. 

Jazda
Możliwości, jakimi wspólnie dyspo-

nują silnik spalinowy i wspomagający
go silnik elektryczny, w zupełności wy-
starczają do sprawnego poruszania się
po mieście. Do dyspozycji maksymalnie
może być aż 570 Nm momentu obroto-
wego – co pozwala na pokonanie oporów
(zwłaszcza przy ruszaniu) nawet przy
pełnym załadunku. 

Dość interesująco przedstawia się
kwestia zapotrzebowania na paliwo po-
jazdu Fuso Canter Eco Hybrid. Podczas
jazd testowych okazało się, że średnie

zużycie paliwa zależy przede wszystkim
od cyklu jezdnego i rozwijanych pręd-
kości. Im wolniej jeździmy – jak np. w za-
korkowanym ruchu miejskim – tym wię-
cej zaoszczędzimy oleju napędowego
i tym ekonomiczniejszy będzie hybry-
dowy Canter. Każde zatrzymanie i ru-
szenie z miejsca to uruchomienie systemu
start-stop i mikrooszczędności. Łagodne
ruszanie z miejsca to rozpędzanie dzięki
energii elektrycznej – i kolejne mikro-
oszczędności. Obni żeniu spalania sprzyja
również wspomagające działanie silnika
elektrycznego przy większych obciąże -

niach, dzięki czemu nie jest konieczna re-
dukcja biegu i diesel może nadal praco-
wać w ekonomicznym zakresie prędkości
obrotowych (do ok. 2000 obr/min). 

Samochodem testowym pokonałem
niemal 500 km, z czego ok. 30% stano-
wiła typowa jazda miejska. Samochód zo-
stał załadowany – obciążenie tworzyły
dwie palety z ładunkiem o łącznej masie
2400 kg, co stanowiło niemal 70% ładow-
ności maksymalnej Cantera. Na między-
miastowej trasie dojazdowej (2×150 km)
bez ładunku Canter Eco Hybrid spalał
średnio 13,8 l/100 km. Po załadowaniu,
w cyklu mieszanym, apetyt hybrydowego
Cantera obniżył się – średni wynik to

Kabinę typu wagonowego podnosi się 
i odchyla do przodu, korzystając z prostego 
w obsłudze mechanizmu ryglującego
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13,3 l/100 km. Można by powiedzieć, że
0,5 l paliwa to nie jest dużo, ale zwróćmy
uwagę na fakt, że porównujemy spalanie
uzyskane podczas jazdy na pusto z pręd-
kościami przelotowymi 80–85 km/h z wy-
nikiem osiągniętym przez samochód
przewożący ciężki ładunek – w dodatku
po mieście. Zatem Fuso Canter Eco Hyb-
rid bezwzględnie „wie”, jak wykorzys-
tać swoje hybrydowe moce! Jest to ewi-
dentny sygnał dla użytkownika, w jakich
warunkach eksploatacji samochód ten

sprawdzi się najlepiej i wykaże swoją
maksymalną opłacalność: przede wszyst-
kim dystrybucja miejska. 

O ile sposób, w jaki skrzynia Duonic
przełącza biegi, jest wzorcowy, o tyle moż -
na by mieć pewne zastrzeżenia do zasto-
sowanego algorytmu. Przy rozpędzaniu
samochodu silnik osiągał prędkości obro-
towe rzędu 2200–2400 obr/min zanim
sterownik dokonywał przełączenia biegu
na wyższy. Podobnie podczas pokony-
wania wzniesień: można było odnieść
wrażenie, że redukcja następuje zbyt
szybko i nie jest wykorzystywany poten-
cjał związany z wysokim momentem obro-
towym w niskich zakresach prędkości
obrotowych silnika. Oczywiście w każdej
chwili kierowca ma możliwość przejścia
na manualne sterowanie pracą prze -
kładni – ale przecież nie o to chodzi…
Testowany przez nas egzemplarz nie był
wyposażony w przycisk funkcji Eco, któ-
rej aktywowanie ma w efekcie dać jesz-
cze większe obniżenie zużycia paliwa.
Typowo dla takich „oszczędnościowych”
funkcji przełączanie biegów następuje
przy niższych prędkościach obrotowych,
samochód traci nieco na dynamice pod-
czas rozpędzania. 

Podsumowanie
Fuso Canter Eco Hybrid nie różni się

zbytnio od pozostałych większych sa-
mochodów ciężarowych. Najważniejsze
elementy charakterystyczne dla tego
modelu – czyli hybrydowy układ napę-
dowy oraz blok akumulatorów litowo-
-jonowych – stanowią integralną, a do
tego niezbyt wyróżniającą się część kon-
strukcji podwozia. Oczywiście zasiadając
za kierownicą hybrydowego Cantera,
trudno jest przeoczyć obecność zauto-
matyzowanej, dwusprzęgłowej skrzyni
biegów Duonic czy też wskaźników na
wyświetlaczu informujących o aktual -
nym trybie pracy (napęd przez silnik
spalinowy, wspomaganie przez silnik
elektryczny, ładowanie akumulatorów).

Dysponowanie tym nowoczesnym
samochodem ma sens z biznesowego
punktu widzenia. Zgodnie z danymi do-
starczonymi przez Fuso, Canter 7C15
z klasycznym silnikiem Diesla kosztuje
ok. 110 tys. zł, z kolei za hybrydę za -
płacimy ok. 135 850 zł. Różnica w ce-
 nie wynosząca 25 750 zł pozwala na
zakup 5974 l oleju napędowego (zakła -
dam 4,30 zł za 1 l). Biorąc pod uwagę
deklarowaną przez producenta różnicę
w spalaniu, wynoszącą ok. 4 l/100 km
(23%), dystans, po którym zwróci się
dopłata za pojazd Canter Eco Hybrid, to
ok. 44 600 km.

Zdjęcia: © D. Piernikarski 

Canter Eco Hybrid na razie zostawia w tyle samo-
chody ciężarowe z napędem elektrycznym, które to

zaczynają pojawiać się na rynku. Jest to seryjnie pro-
dukowany pojazd, na drogach jeździ już ponad 1400

egzemplarzy, a więc mamy do czynienia z dojrzałą
technicznie konstrukcją

Tylny podest załadowczy to narzędzie nie-
zbędne w każdym samochodzie dystrybucyj-
nym; listwy wzdłuż ścian tylnych pozwalają 
na zamocowanie drążków mocujących 
ładunek w dowolnej pozycji
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Konkursowi zwycięzcy roku 2016

ytułem International Truck of the
Year 2016 (Międzynarodowego
Samochodu Ciężarowego Roku

2016) nagrodzono nowe Iveco Euro-
cargo. O takim wyborze zadecydowało
25-osobowe jury złożone z dziennikarzy
z całej Europy, reprezentujących czaso-
pisma poświęcone branży samochodów
ciężarowych. Już po raz czwarty w ciągu
4 lat Iveco zostało nagrodzone presti -
żowymi tytułami – wcześniejsze to Mię-
dzynarodowy Samochód Ciężarowy Roku
2013 dla Stralisa, Międzynarodowy Sa-
mochód Dostawczy Roku 2015 dla Daily
oraz Międzynarodowy Autokar Roku 2016
dla Magelysa. Wyróżnienia te potwier-
dzają zaangażowanie Iveco w dziedzinie
technologii oraz dbałość producenta o ni-
skie koszty posiadania i użytkowania,
jak również zrównoważony rozwój trans-
portu. Eurocargo, zdobywając 101 punk-

tów, pokonało o włos w konkursowych
eliminacjach model Renault C/K, któ-
remu jury przyznało 98 punktów i Forda
Otomana Cargo Construction z 35 pun-
ktami na koncie. 

Wyniki głosowania jury ogłoszono
na targach Solutrans, odbywających się
co dwa lata w Lyonie (Francja). Iveco
Eurocargo zostało nagrodzone za „naj-
większy wkład w efektywność trans-
portu drogowego ocenianą według takich
kryteriów, jak innowacyjność techniczna,
komfort, bezpieczeństwo, właściwości
jezdne, zużycie paliwa, oddziaływanie na
środowisko naturalne i całkowity koszt
posiadania i użytkowania”. 

Gianenrico Griffini, przewodniczący
jury plebiscytu na Międzynarodowy Sa-
mochód Ciężarowy Roku, podsumował
werdykt dziennikarzy, mówiąc: „Wpro-
wadzając nowy średni samochód cięża -

rowy, firma Iveco po raz kolejny podnosi
poprzeczkę w bardzo konkurencyjnym
segmencie, w którym Eurocargo stanowi
punkt odniesienia dla rynku już od 25
lat”. Z kolei Pierre Lahutte, prezes marki
Iveco, odbierający nagrodę z rąk Gian -
enrico Griffiniego w czasie uroczystej
kolacji w Lyońskiej Izbie Handlowej, po-
wiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z tego
wyrazu uznania dla nowego Eurocargo
– przyjaznego ludziom i środowisku. To
najnowsza generacja modelu, sprzeda-
nego w liczbie pół miliona egzemplarzy
na całym świecie, który od lat pozostaje
liderem segmentu średnich pojazdów
ciężarowych w Europie. W ciągu ostat-
nich 4 lat zdobyliśmy analogiczne tytuły
we wszystkich kategoriach. To absolutny
rekord. Jesteśmy jedynym producentem
pojazdów ciężarowych i autobusów,
który aktualnie produkuje aż 4 «samo-

Wyróżnienia przyznane w konkursach na Międzynarodową Ciężarówkę Roku,

Międzynarodowy Samochód Dostawczy, Pick-up oraz Autokar Roku zostały

przyznane. Naszym Czytelnikom prezentujemy nagrodzone pojazdy.
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chody roku». Dowodzi to rozmachu in-
westycji naszej grupy w odnowienie
oferty produktów, a także naszej pozy-
cji lidera technologii, takich jak Hi-SCR,
która jest wykorzystywana w silnikach
Euro VI”. 

Eurocargo jest pojazdem ciężarowym
średniej wielkości, który spełnia wyma-
gania normy Euro VI tylko dzięki zasto-
sowaniu jednego systemu kontroli emisji,
czyli technologii Hi-SCR z pasywnym
filtrem cząstek stałych. Unikatowość
tego rozwiązania polega na tym, że układ
Hi-SCR nie zmienia procesu spalania,
ponieważ w silniku nie stosuje się re-
cyrkulacji spalin. Silniki Iveco Tector 5
i Tector 7 zostały zoptymalizowane pod
kątem typowych warunków eksploata-
cji w mieście, a nowa turbosprężarka
zapewnia dynamikę i elastyczność przy
ruszaniu z miejsca i przyspieszaniu przy
jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa
nawet o 8%. 

Iveco oferuje nowe Eurocargo także
w wersji przystosowanej do zasilania
sprężonym gazem ziemnym (CNG). Taki
samochód w jeszcze mniejszym stopniu
oddziałuje na środowisko i jest tańszy

w eksploatacji w porównaniu z pojazda -
mi wyposażonymi w silniki Diesla. Sze -
ściolitrowy silnik Tector o mocy 210 KM
(155 kW) charakteryzuje się znacznie
lepszymi parametrami pod względem
zużycia paliwa i emisji oraz niższymi
wymaganiami w zakresie obsługi. Zgod-
ność z wymaganiami etapu C normy
Euro VI (które będą obowiązywały od
31 grudnia 2016 r.) pozwala na wjazd do
stref ograniczonego ruchu w centrach
miast. Ponadto Eurocargo napędzane
gazem ziemnym jest wyjątkowo ciche,
dzięki czemu doskonale nadaje się do
realizacji nocnych dostaw w miastach. 

Międzynarodowy Samochód 
Dostawczy Roku

Międzynarodowe jury dziennikar -
skie zdecydowało, że tytuł Internatio-
nal Van of the Year 2016 dostanie Volks-
wagen Transporter szóstej generacji.
Transporter otrzymał tę nagrodę po raz
trzeci w swojej historii (w 1992 r. przy-
znano ją modelowi Transporter T4 Syn-
cro, w 2004 r. Transporterowi T5). Nowy

Volkswagen T6 zdobył w konkursie 98
punktów, na drugim miejscu uplasował
się Fiat Doblo‘ Cargo II, uzyskując 68 punk-
tów, natomiast na trzecim Volskwagen
Caddy Euro 6 z wynikiem 63 punktów. 

Dr Schulz, prezes zarządu marki Volks-
wagen Samochody Użytkowe, odbierając
nagrodę z rąk przewodniczącego jury
Jarlatha Sweeney’ego, powiedział: „Pres-
tiżowy tytuł International Van of the
Year 2016 dla modeli serii T jest moc-
nym symbolem osiągnięć naszej załogi,
która sprawiła, że ta pochodząca z Ha-
noweru ikona została najlepszym va-
nem. W tym wyjątkowo dla nas trudnym
czasie cieszymy się z tego wyróżnienia
szczególnie mocno i traktujemy je jako
pozytywny sygnał i zachętę do udanego
startu w rok 2016”.

Tak jak dotychczas modele serii T do-
stępne są w trzech wersjach nadwozia
– jako samochody użytkowe (podwozie
z zabudową skrzyniową – z kabiną po-
jedynczą lub podwójną, furgon lub kombi),
jako przestronne osobowe limuzyny do
użytku służbowego i prywatnego (Mul-
tivan i Caravelle) oraz jako samochód re -
kreacyjny (California). Modele użytkowe
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Volkswagen T6
nagrodzony tytułem

Międzynarodowy 
Samochód Dostawczy

Roku 2016

Międzynarodowy
Pick-up Roku 

2016, czyli Nissan
NP300 Navara
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można w łatwy sposób dopasować do kon-
kretnych potrzeb, wybierając wersję z krót-
szym (3000 mm) lub dłuż szym (3400 mm)
rozstawem osi i w jednej z trzech do-
stępnych wysokości nadwozia. Razem
z szeroką gamą silników o mocy od 84 KM
do 204 KM (62–150 kW), współpracują -
cych z 5- i 6-biegowymi przekładniami
mechanicznymi lub z 7-stopniową skrzy-
nią biegów DSG, do wyboru jest ponad
500 konfiguracji modelu T6.

Każdy silnik nowej generacji wyróżnia
się niskim zużyciem paliwa, zapewniając
przy tym dobrą dynamikę jazdy. Nowe jed-
nostki napędowe TDI spełniające normę
emisji spalin Euro 6 wyposażono seryjnie
w technologię BlueMotion. W ofercie
znajduje się łącznie sześć silników – cztery
nowe TDI i dwa TSI. Wiele wersji mo-

jury 80 punktów, pokonał takich rywali,
jak Mitsubishi L200 (47 punktów) i Ford
Ranger (39 punktów). W ramach plebis-
cytu nowy NP300 Navara przeszedł ry-
gorystyczne testy, w trakcie których oce-
niano jego sprawność terenową, osiągi
oraz stosunek wartości do ceny. Pick-upy
testowano także pod względem przy-
datności jako narzędzie pracy, porów-
nując m.in. ich parametry uciągu. 

Jurorzy docenili model NP300 Navara
za doskonale prezentujące się nadwozie
i wnętrze, znakomite właściwości jezdne
na drogach utwardzonych, sprawność
terenową, mocny silnik (2.3 dCi) oraz
dużą ładowność. „Ta prestiżowa nagroda
uświetniła 80-lecie obecności Nissana
w segmencie pick-upów. Rygorystyczne
testy, przeprowadzone przez jurorów
plebiscytu, potwierdziły solidność i in-
nowacyjność nowego NP300 Navara” –
powiedział Philippe Guérin-Boutaud,
wiceprezes Nissana i dyrektor działu sa-
mochodów użytkowych.

Nowy NP300 Navara oferuje komfort
jazdy na miarę crossovera przy jednoczes -
nym utrzymaniu wyjątkowej sprawności
terenowej, wytrzyma łości i ładowności,
z których słynęła Navara poprzedniej
generacji. „Nissan jest dobrze znany eu-

delu T – niezależnie od rodzaju skrzyni
biegów – można wyposażyć w napęd na
cztery koła 4Motion.

Nowy Volkswagen T6 jest jeszcze
bardziej komfortowy (można go wypo-
sażyć w m.in. zawieszenie o zmiennej
sile tłumienia CDC) i bezpieczny (może
mieć na pokładzie systemy asystujące
kierowcy, jak Front Assist, który anali-
zuje otoczenie przed samochodem i roz-
poznaje zbyt mały odstęp od pojazdu
jadącego z przodu).

Międzynarodowy Pick-up Roku
Nowy Nissan NP300 Navara uzyskał

tytuł Międzynarodowego Pick-upa Roku
2016. Wprowadzany właśnie na rynek
pick-up Nissana, zdobywając w ocenie
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Autokar Iveco
Magelys Pro zdobył
tytuł International 
Coach of the Year

2016

ropejskim klientom jako producent wy-
trzymałych i mocnych samochodów te-
renowych oraz crossoverów. Nowy NP300
Navara łączy w sobie największe atuty
tych dwóch segmentów. To przełomowy
pick-up – solidny jak samochód tere-
nowy oraz elegancki i osz czędny jak
crossover” – komentował Ponz Pandi-
kuthira, dyrektor działu samochodów
użytkowych w Nissan Europe. – Tytuł
Międzynarodowego Pick-upa Roku przy-
znany przez jury złożone z najbardziej
doświadczonych europejskich dzienni-
karzy zajmujących się tematyką samo-
chodów użytkowych to prawdziwy za-
szczyt dla firmy. Dziękujemy jurorom
za tę nagrodę i mocną rekomendację dla
nowego i znakomitego produktu, jakim
jest nowy Nissan NP300 Navara”.

W solidnej konstrukcji podwozia sa-
mochodu wprowadzono wiele nowych
rozwiązań, w tym m.in. 5-drążkowe za-
wieszenie tylne w wersji Double Cab,
znacznie poprawiające komfort jazdy.
Liczne technologie pokładowe – w tym
system kamer 360° (AVM) i system auto-
matycznego hamowania awaryjnego (FEB)
– sprawiają, że samochód jest funkcjo-
nalny i przyjemnie się go prowadzi. 

Produkcja nowego Nissana NP300
Navara rozpoczęła się w listopadzie tego
roku w fabryce w Barcelonie. Samochód
będzie dostępny w salonach sprzedaży
w całej Europie od stycznia 2016 r.

Międzynarodowy Autokar Roku
Nagrody International Bus of the

Year i International Coach of the Year
przyznawane są co dwa lata przez dzien-
nikarzy reprezentujących europejskie
wydawnictwa branżowe. W tym roku
22-osobowe jury doceniło autokar Iveco
Magelys Pro, który zdobył tytuł Inter-
national Coach of the Year 2016. Doce-
niono szczególnie innowacyjne rozwią za -
nia zastosowane w nowym modelu, daleko
wykraczające poza «srebrny uśmiech»
(będący charakterystycznym elementem
stylistycznym nowych autobusów Iveco),
a także wysiłki producenta zmierzające
do optymalizacji efektywności koszto-
wej autobusu przy jednoczesnym za-
chowaniu wysokiego komfortu. 

W swoim tegorocznym przemówieniu
Stuart Jones, przewodniczący konkur-
sowego jury, powiedział: „Jury było pod
szczególnym wrażeniem zespołu napę-
dowego z normą Euro VI, jaki zastoso-
wano w modelu Magelys Pro. Może on
poszczycić się wieloma innowacyjnymi
funkcjami. Producent skupił się na opty-
malizacji kosztowej pojazdu i aktywnym
obniżeniu całkowitego kosztu posiada-
nia (TCO) dla operatorów”. 

Pamiątkową statuetkę (nagrodę ofi-
cjalnie wręczono podczas październiko-
wych targów Busworld w Kortrijk) odebrał
Sylvain Blaise, szef Iveco Bus. „Jesteśmy
dumni z faktu, iż Magelys wyszedł zwy-
cięsko z serii wymagających testów i zdo-
był prestiżowy tytuł Międzynarodowego
Autokaru Roku 2016. Jest to mocny syg-
nał dla całej branży i przede wszystkim
operatorów flotowych, że nasz pojazd

ma wszystkie cechy niezbędne do tego,
aby na rynku europejskim zrobić udaną
karierę” – tak przyznanie tytułu skomen-
tował Sylvain Blaise.

Iveco Magelys napędzany jest 9-lit-
rowym silnikiem FPT Cursor 9 o mocy
400 KM (294 kW), który w wersji Euro VI
ma o 10% niższe spalanie niż jego po-
przednik w wersji Euro V. W celu spełnie-
nia normy emisji Euro VI w silniku za-
stosowano system redukcji katalitycznej
Hi-SCR, przez co w rezultacie nie jest wy-
magane użycie recyrkulacji spalin (EGR).

Projektując wnętrze Magelysa, kon-
struktorzy zadbali o jego bardzo dobre
doświetlenie światłem dziennym. Jest to
jedna z charakterystycznych cech naj-
nowszych autokarów Iveco, w których
montuje się duże, panoramiczne szyby
przednie oraz wysoko zachodzące na
dach szyby boczne (na szerokość pierw-
szego fotela). Rozwiązanie to zapewnia
o 35% większą widoczność dla pasażerów
przy zachowaniu prawie identycznego
komfortu termicznego w porównaniu z do-
tychczas oferowanymi rozwiązaniami. 

Magelys został również wyposażony
we wszystkie wymagane systemy pod-
noszące poziom bezpieczeństwa czynnego
i biernego. Zatem znajdziemy w nim:
ABS, ASR, EBS i ESP. Zgodnie z najnow-
szymi regulacjami prawnymi autokar wy-
posażono też w system ACC (adaptacyjny
tempomat, umożliwiający zachowanie
bezpiecznej odległości od poprzedza -
jącego pojazdu) oraz LDWS (system kon-
troli ostrzegający przed niezamierzonym
zjechaniem z pasa ruchu).

Opracowała Renata Pawliszko
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Hyundai H350

yundai H350 to pierwszy w portfelu Hy-
undaia samochód użytkowy o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 3,5 t, który

ma zaspokoić oczekiwana europejskich klientów
w zakresie wysokiej jakości i przystępnej ceny.

Dostępne wersje
Nowy Hyundai H350 jest oferowany z nadwo-
ziem w dwóch typach: furgon i podwozie z ka-
biną, w wersji z długim i krótkim rozstawem osi
oraz w dwóch różnych długościach całkowitych
nadwozia.
Model z długim rozstawem osi pomieści nawet
pięć europalet (1200 × 800 × 900 mm). Jego
przedział ładunkowy ma 3,665 m długości i po-
jemność 12,9 m3. Z kolei model ze standardowym
rozstawem osi mieści cztery europalety, a pojem-

ność jego przedziału ładunkowego wynosi 10,5 m3.
Duża odległość między nadkolami (1380 mm)
pozwala w pełni wykorzystać zalety pojemnego
przedziału transportowego, który został oddzie-
lony od kabiny montowaną standardowo stalo-
wą przegrodą.
Łatwy dostęp do ładowni w wersji furgon dają
duże, podwójne drzwi tylne oraz przesuwne, po-
jedyncze drzwi boczne. Tylne drzwi otwierają się
pod kątem 90, 180 i 270 stopni, a próg załadunku
znajduje się zaledwie 690 mm od podłoża.
Kolejnym wariantem modelu H350 jest podwo-
zie z kabiną, umożliwiające wykonanie zabudowy,
na długim i krótkim rozstawie osi. Dzięki temu sa-
mochód może przewieźć ładunek o długości około
4 m i szerokości 2,32 m. Bardzo dobrą widocz-
ność do tyłu zapewniają lusterka boczne umiesz-
czone na przedłużanych wspornikach.

Stylistyka
W nadwoziu nowego H350 uwagę zwraca szcze-
gólnie heksagonalny grill oraz reflektory umiesz-
czone w przednim pasie, nawiązujące stylistycz-
nie do osłony chłodnicy stosowanej w samochodach
osobowych Hyundaia. Opcjonalnie dostępne są
również reflektory projekcyjne oraz światła do
jazdy dziennej LED. Zintegrowane kierunkowska-
zy LED w lusterkach zewnętrznych są lepiej wi-
doczne dla innych użytkowników drogi, natomiast
boczne listwy chronią nadwozie pojazdu przed
uszkodzeniami.
Należy też wspomnieć, że elementy nadwozia
nowego modelu, pochłaniające energię przy zde-
rzeniu, jak np. tylny zderzak, przyczyniają się do
zmniejszenia kosztów napraw, co ma wpływ na
utrzymanie wysokiej wartości rezydualnej. Firma

W ramach proeuropejskiej polityki rynkowej firma Hyundai Motor

zaprojektowała i wyprodukowała – we współpracy z partnerską spółką

Karsan w Turcji – Hyundaia H350. Nowy model jest już dostępny

w polskich salonach sprzedaży.
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EurotaxGlass podała, że wartość rezydualna
H350 po trzech latach użytkowania i przejecha-
niu 90 000 km będzie kształtowała się na pozio-
mie 36%, czyli prawie 2% więcej niż wynosi śred-
nia w tym segmencie.

Oszczędny
Koszty codziennej eksploatacji H350 obniżono
przez zastosowanie opracowanego przez Hyun-
daia systemu Idle Stop’n Go, który wpływa na
zmniejszenie zużycia paliwa. System automa-
tycz nie wyłącza silnik po zatrzymaniu auta, a na-
stępnie automatycznie go włącza, gdy kierowca
chce ruszyć z miejsca.
Z kolei wskaźnik optymalnego momentu zmiany
biegu zachęca kierowcę do bardziej oszczędnego
wyboru przeło żeń, natomiast zaawansowany sys-
tem zarządzania akumulatorem (ABMS) odzyskuje
energię powstałą podczas hamo wania i ładuje
akumulator. Zastosowane rozwiązania pomagają
obniżyć zużycie paliwa nawet o 10%, w zależności
od warunków jazdy. Kierowca może również wci -
snąć przycisk Eco, który aktywuje „ekonomiczny”
tryb pracy silnika i przyczynia się do zredukowa-
nia spalania o kolejne 2%. Jak podaje producent,
średnie zużycie paliwa dla wersji H350 Van (stan-
dardowy rozstaw osi) wyposażonej w system ISG
wynosi 8,1 l na 100 km. 
H350 objęty został 3-letnią gwaran cją bez limitu
kilometrów oraz 10-letnią gwarancją na korozję
perforacyjną. Okresowe przeglądy mają być wy-
konywane co 30 000 km lub co dwa lata.

A w środku…
Wnętrze nowego Hyundaia H350 jest nowoczesne
i komfortowe – przypomina w tym zakresie sa-
mochód osobowy. Prze myślany projekt zagospo-

darowania kabiny tworzy z niej „mobilne biuro”,
w któ rym kierowca z łatwością będzie mógł wy-
konywać swoje codzienne obowiązki.
Kabina modelu H350 wzorowana jest na sa-
mochodzie osobowym również pod względem
przestrzeni i widoczności. Wewnątrz z łatwo ścią
zmieszczą się nawet wysokie osoby – w mo delu
tym bowiem miejsca nad głową jest aż 1414 mm
i na nogi – 1071 mm. Kabina ma przy tym 1582 mm
szerokości i może być wyposażona w dwa lub trzy
fotele. W wersji z trzema fotelami oparcie środ-
kowego fotela można złożyć, uzysku jąc w ten
sposób płaską powierzchnię roboczą z dwoma
uchwytami na napoje. Kierowca nowego H350 sie-
dzi wysoko, a dzięki dużym bocznym szybom ma bar-
 dzo dobrą widoczność we wszystkich kierunkach. 
Precyzyjnie zaprojektowana deska rozdzielcza za-
pewnia łatwą i bezpieczną obsługę. Interfejs sa-
mochód–kierowca jest bardzo intuicyjny, a wy-
godę i komfort użytkowania dopełnia 25 schowków
rozlokowanych w całym wnętrzu. 
W nowym H350 zastosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, np. przyjazny użytkownikowi
tempomat (z czytelnym wyświetlaczem umiesz-
czonym na tablicy przyrządów, ukazującym ak-
tualną prędkość jazdy), kamerę cofania, system
wspomagający parkowanie Park Assist System
oraz czujnik deszczu. Ponadto wyposażenie obej-
muje ogrzewanie piór wycieraczek przedniej szyby. 
W zakresie systemów audio dostępnych w mo-
delu H350 klienci mogą wybrać nowy system
typu audio-video-nawigacja (AVN) z 8-calowym
kolorowym ekranem dotykowym, system audio
E800 z 3,8-calowym ekranem lub standardowy
radioodtwarzacz E300. System AVN, który jest
po raz pierwszy dostępny w segmencie lekkich
samocho dów użytkowych, działa w oparciu o sys-
tem operacyjny Android, oferując m.in. trójwy-
miarowe mapy systemu nawigacji. Uzupełnie-

niem pakietu są przyciski do sterowania systemem
audio umieszczone na kierownicy, system głoś-
nomó wiący (Bluetooth) oraz wejścia USB/Aux. 

Cichy i bezpieczny
Inżynierowie Hyundaia skupili się także na ob-
niżeniu poziomu hałasu i drgań (NVH) poprzez
wzmocnienie kluczowych punktów generują -
cych wibracje w podwo ziu, stworzenie nowych
punktów mocowania silnika oraz zastosowanie
specjalnie zaprojektowanych amortyzatorów osi.
Niepożądane dźwięki, których nie udało się wyeli-
minować u źródła, są blokowane przez elementy
tłumiące, które zastosowano w desce roz dzielczej,
a także maty wygłuszające w podło dze kabiny
pasażerskiej oraz wygłuszenia przednich nadkoli.
Dzięki temu w środku H350 jest bardzo cicho. 
Nowy H350 został wyposażony w wie le syste -
mów bezpieczeństwa pasywnego i aktywnego.
System dynamicznej kontroli trakcji (VDC) łączy
w sobie automatyczne rozwiązania wspomaga -
jące, w tym: system ograniczający ryzyko prze wró-
cenia się pojazdu (ROM), system EDC zapobiega -
jący blokowaniu się tylnej osi podczas hamowania
silnikiem, asystent ruszania pod górę (HAC) za-
pobiegający staczaniu się auta podczas ruszania
na wzniesieniu, system hydraulicznego wspo ma-
gania hamowania (HBA), pozwalający szybko
aktywować hamulce, a także opracowany przez
Hyundaia system ostrzegania o awaryjnym ha-
mowaniu (ESS), który ostrzega kierowców innych
pojazdów jadących za Hyundaiem o niebezpie-
czeństwie. Oprócz tego dostępny jest rów nież
system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LDWS).
Nadwozie modelu H350 zostało wykonane w 75%
ze stali o wysokiej wytrzy małości, co zwiększa bez-
pieczeństwo w przypadku kolizji. 
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Łatwy dostęp
do ładowni w wersji

furgon dają duże podwój -
ne drzwi tylne oraz prze-

suwne, pojedyncze
drzwi boczne
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6-biegowa przekładnia manualna ma tak do -
brany zakres przełożeń, aby można było w pełni wy-
korzystać dostępny moment obrotowy, zapew-
niając płynną jazdę, przy czym wszystkie modele
wyróżniają się „długim” szóstym przełożeniem
(0,679:1) przyczyniającym się do obniżenia zuży -
cia paliwa. Klienci mogą wybrać jeden z dwóch
wariantów przełożenia prze kładni głównej (3,538:1
lub 3,917:1).
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Oto wersje nowego
Hyundaia H350, 

czyli furgon 
i podwozie z kabiną

Wnętrze pojazdu
jest bardzo użytkowe

– świadczą o tym rów-
nież schowki rozmiesz-
czone w kabinie, któ-

rych jest aż 25

Kierowca, dzięki
dużym bocznym 

szybom, ma bardzo
dobrą widoczność 

we wszystkich 
kierunkach

Podwozie
Zawieszenie modelu H350 zapewnia komfor-
towe właściwości jezdne (bez względu na ob-
ciążenie), pewne prowadzenie i dużą dynamikę
jazdy. Z przodu zastosowano kolumny MacPher-
sona, poprzeczny resor piórowy, amortyzatory
gazowe oraz stabilizator, który minimalizuje prze-
chyły nadwozia podczas pokonywania zakrętów.
Z tyłu znalazły się natomiast dwa paraboliczne
resory piórowe, amortyzatory gazowe oraz sta-
bilizator, co skutkuje uzyskaniem niskiego progu
załadunku, przy czym załadowanie pojazdu cięż -
kimi towarami nie zmniejsza w znaczący sposób
prześwitu.
Zębatkowy układ kierowniczy ma hydrauliczne
wspomaganie, zapewniając jednocześnie nie-
wielki promień skrętu, wynoszący 12,9 m dla
wersji z długim rozstawem osi. 

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Hyundai

Silniki i skrzynia biegów
Wszystkie wersje nowego H350 są napędzane,
opracowanym przez Hyundaia, czterocylindro-
wym silnikiem wysokoprężnym CRDi o pojemności
2497 cm3. Jednostka napędowa została zamon-
towana wzdłużnie w przedniej części nadwozia
i napędza tylne koła za pośrednictwem sześcio-
biegowej przekładni manualnej.
Silnik A2 jest dostępny w standardowej wersji
o mocy 110 kW (150 KM) oraz w wersji o wyso -
kiej mocy 125 kW (170 KM), generując odpowied -
nio 373 i 422 Nm momentu obrotowego. Obie
wersje osiągają maksymalny moment obrotowy
w zakresie prędkości od 1500 do 2500 obr/min.
Układ napędowy został zestrojony w taki sposób,
aby zagwarantować maksymalną wydajność pod-
czas jazdy z peł nym obciążeniem w zróżnicowa-
nych warunkach drogowych. Płynnie działająca
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Grupa EWT 
świętuje 20-lecie

ałożenie firmy w 1995 r. przez
Natachę i Dirka Hoffmannów oraz
Michala Žižáka stanowiło kamień

milowy w historii Grupy EWT. Obecnie
przedsiębiorstwo oferuje obszerne i in-
nowacyjne portfolio obejmujące dopa-
sowane do potrzeb klienta rozwiązania
transportowe marki Schmitz Cargobull
oraz pojazdy użytkowe marki Mercedes-
-Benz, jak również indywidualne roz-
wią zania w zakresie usług serwisowych.
Asortyment produktów czeskiej firmy
Hoffmann & Žižák spol. s r.o. zawiera
ponadto pojazdy dostawcze i osobowe.
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci
firma założyła spółki córki w Polsce, Cze-
chach i na Słowacji, otworzyła nowo-
czesne centra kompetencyjne oraz dzię -
ki świadczeniu kompleksowych usług
dodatkowych wyznacza nowe trendy
w branży.

Kompetencje i usługi 
zgodne z potrzebami rynku

„Rozwiązania transportowe firmy
Schmitz Cargobull AG i pojazdy użyt-
kowe dostarczane przez leadera rynku
– firmę Mercedes-Benz, umożliwiają
Grupie EWT oferowanie rozwiązań do-
skonale dostosowanych do potrzeb od-
biorców. Klienci oraz przedsiębiorstwa

logistyczne mogą czerpać wiele korzyści
z rozbudowanej sieci naszych placówek
i centrów kompetencyjnych, znajdujących
się w strategicznych węzłach komuni-
kacyjnych, a także korzystać z pełnego
spektrum świadczonych przez nas usług
serwisowych” – opisuje Dirk Hoffmann,
prezes i członek zarządu w Grupie EWT.

Grupa EWT przywiązuje dużą wagę
do kompetentnego i wszechstronnego
doradztwa, umożliwiającego zapropono -
wa nie klientowi wszechstronnych roz-
wiązań transportowych. Ponadto dzięki

innowacyjnym modelom finansowania
klienci mogą optymalnie wykorzystać
swoje zasoby finansowe – na przykład
poprzez finansowanie pozabilansowe.
Na pierwszym planie firma EWT stawia
sprawną obsługę firm transportowych
poprzez zapewnienie możliwie najwięk -
szej elastyczności dzięki specjalnym,
okresowym wariantom użytkowania. Za-
kres usług obejmuje sporządzanie indy-
widualnych projektów dla firm transpor-
towych, logistycznych oraz spedycyjnych,
kompleksowy serwis samochodów do-

Grupa EWT – generalny przedstawiciel firmy Schmitz Cargobull AG w Polsce,

Czechach oraz na Słowacji, a także stały przedstawiciel handlowy Mercedes-Benz

w Polsce i w Czechach – obchodzi 20-lecie swojego istnienia.

Na zdjęciu od lewej: Dirk Hoffmann – prezes i członek zarządu Grupy EWT, Natacha  Hoffmann
– prezes i członek zarządu Grupy EWT, Michal Žižák – prezes i czło nek zarządu grupy spółek
EWT spol. s r.o., Hoffmann & Žižák spol. s r.o., CET – Central Europe Trailer s.r.o.

©
 EW

T 



70,5

2001 2002

99

2003

121

2004

167

2005

148

2006

217

2007

369

2008

296

2009

108

2010

157

2011

233

2012

239

2013

256

2014

267

2015

270

pr
og

no
za

pienia awarii. Centra kompetencyjne za-
pewniają nie tylko rozwiązania transpor -
towe, oferty serwisowe i nowoczesne
salony, lecz także dodatkowe usługi dla
kierowców: od specjalnych miejsc do od-
poczynku, poprzez ofertę wyżywienia, aż
po miejsca do spania.

Lokalizacje Grupy EWT
Na terenie Polski rozwiązania trans-

portowe firmy Schmitz Cargobull ofero -
wane są za pośrednictwem EWT Truck
& Trailer Polska Sp. z o.o., natomiast po-
jazdy użytkowe firmy Mercedes-Benz –
za pośrednictwem Diesel Truck Sp. z o.o.
Czeska branża truck & trailer obsługi-
wana jest przez spółki EWT spol. s r.o.
i Hoffmann & Žižák spol. s r.o. Poza tym
w Brandýs nad Labem i Libercu oferta
usług firmy Hoffmann & Žižák spol. s r.o.
obejmuje również pojazdy dostawcze
i osobowe Mercedes-Benz – począwszy
od dystrybucji, a na usługach serwiso-
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Skonsolidowane obroty
Grupy EWT od 2001 r.
(w mln euro)
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tywami realizowane są za pośrednictwem
Centrum Pojazdów Używanych Truck &
Trailer Store Polska.

Dzięki centrom kompetencyjnym i biu-
rom handlowym w Polsce, Czechach i na
Słowacji Grupa EWT może w dowolnym
miejscu na terenie tych krajów sprostać
wszelkim potrzebom firm przewozowych.
Przeważająca część transportu odbywa się
głównymi arteriami komunikacyjnymi.
Wszystkie placówki firmy znajdują się
w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych
węzłów komunikacyjnych, gdzie na ob-
rzeżach dużych miast firma EWT pro-
wadzi dla klientów polskich, czeskich
i mię dzynarodowych profesjonalne cen-
tra serwisu naczep. Poza warsztatami
oferującymi kompleksową obsługę klienci
mogą korzystać także z dużego maga-
zynu oryginalnych części zamiennych.
Dzięki temu Grupa EWT utrzymuje wy-
soki poziom świadczonych usług serwi-
sowych, gwarantuje pewność podczas
planowania i minimalizuje ryzyko wystą -

stawczych i ciężarowych, przyczep oraz
naczep, jak również rozbudowaną sieć
serwisową. Obok sprzedaży nowych po-
jazdów użytkowych Grupa EWT wraz
z Truck & Trailer Store Polska oferuje
szeroką gamę pojazdów używanych. 

„Tworzenie dla naszych klientów war-
 tości dodanej jest ważnym elementem
filozofii naszego przedsiębiorstwa i jed-
nocześnie unikatową propozycją sprze-
daży. Ponadto ogromne znaczenie ma dla
nas wzrost ilościowy i jakościowy naszej
sieci sprzedaży i serwisu w połączeniu
z przyszłościowymi inwestycjami. Nie
mniej ważne jest również duże zaan-
gażowanie ze strony kierownictwa i ze-
społu, wykazującego wysoki poziom mo-
tywacji” – podkreśla Michał Žižák, prezes
i członek zarządu EWT spol. s.r.o, Hof-
fmann & Žižák spol. s r.o. i CET – Cen-
tral Europe Trailer s.r.o.

W stałym kontakcie z klientem 
Chcąc w sposób optymalny sprostać

wymaganiom branży i klientów, Grupa
EWT zwraca uwagę na wszelkie warunki
i możliwe ryzyka, jakie mogą wystąpić
w różnych fazach cyklu. Działania te
obejmują doradztwo, usługi serwisowe,
indywidualne rozwiązania finansowe
firmy Schmitz Cargobull oraz usługi Full-
-Service z gwarancją mobilności. Inno-
wacyjne techniki informacyjne Schmitz
Cargobull Telematics gwarantują m.in.
maksymalną przejrzystość łańcucha trans-
 portowego dzięki stale udostępnianym
informacjom dla kierowców, spedytorów
i klientów. Działania marketingowe jako
kolejne ważne elementy zarządzania ak-

| BIZNES |

Działające od 2007 r. Trailer Center w Ołtarzewe to centrum
obsługi i sprzedaży naczep, a także siedziba spółek EWT Polska

oraz Diesel Truck – największego polskiego dealera pojazdów
użytkowych Mercedes-Benz 
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1995 
• Założenie spółek EWT GmbH

w Altenberge, EWT spol. s r.o. (CZ)
i Hoffmann & Žižák spol. s r.o. (CZ)

• Podpisanie umowy dealerskiej
między Schmitz Cargobull
i oddziałami EWT w Czechach,
Polsce i Słowacji

• Podpisanie umowy dealerskiej
między firmami Mercedes-Benz
i Hoffmann & Žižák

1996 
• Brandýs nad Labem – pierwsze

biuro spółki Hoffmann & Žižák spol.
s r.o. (CZ)

• Otwarcie pierwszego serwisu
i salonu Mercedes-Benz w Mlada
Boleslav (CZ)

1998
• Budowa i oddanie do użytkowania

zakładów w Brandýs nad Labem 
k. Pragi: EWT spol. s r.o.
i Hoffmann & Žižák spol. s r.o. (CZ)

• Założenie EWT Polska Sp. z o.o.
w Szczecinie (PL)

1999 
• Oddanie do użytku salonów spółek

Hoffmann & Žižák spol. s r.o. i EWT
spol. s r.o. (CZ) w miejscowości
Zápy

2000 
• Włączenie do działalności

gospodarczej przez EWT (PL) firmy
Diesel Truck Sp. z o.o.

2004 
• Zakup i oddanie do użytku salonu

samochodowego spółki Hoffmann
& Žižák spol. s r.o. (CZ) w Libercu

2005 
• Rozpoczęcie działalności

gospodarczej w zakresie sprzedaży
i serwisu w zakładzie spółki
Hoffmann & Žižák spol. s r.o. (CZ)
w Libercu

• Założenie Cargobull Finance Polska
Sp. z o.o. (joint venture)

2006 
• Budowa i oddanie do użytku Trailer

Center Ołtarzew k. Warszawy (PL)
• Budowa i oddanie do użytku Trailer

Center Senec k. Bratysławy przez
CET (SK)

• Powiększenie Truck & Trailer Center
Brandýs o nową część Support-
-Warehouse (CZ)

• Zakup działki o powierzchni 16,6 ha
w Strykowie k. Łodzi 

2007 
• Uruchomienie Trailer Center

Ołtarzew k. Warszawy – spółka
EWT Polska Sp. z o.o. (PL)

• Uruchomienie Trailer Center Senec
przez CET – spółka Central Europe
Trailer s.r.o. (SK)

2010 
• Budowa nowego Truck & Trailer

Center w Strykowie k. Łodzi –
spółka EWT Polska Sp. z o.o.

2011 
• Otwarcie nowego Truck & Trailer

Center w Strykowie k. Łodzi –
spółki EWT Polska Sp. z o.o.
i Diesel Truck Sp. z o.o. (PL)

2012 
• Założenie TTS – Truck & Trailer

Store Polska w Strykowie k. Łodzi
(PL) – Centrum Pojazdów
Używanych – pojazdy użytkowe
i naczepy

2013 
• Powiększenie spółki EWT Polska

Sp. z o.o. (PL) o oddziały
w Gliwicach i Siedlcach

2014 
• EWT jako samodzielny wystawca

na Międzynarodowych Targach
Pojazdów Użytkowych IAA 2014

2015 
• 20 lat istnienia Grupy EWT 

– jubileusz

wych skończywszy. W Słowacji produkty
firmy Schmitz Cargobull oferowane są
przez partnera handlowego CET – Cen-
tral Europe Trailer. 

W Polsce Grupa EWT działa w na-
stępujących lokalizacjach: 
• Truck & Trailer Center Stryków – naj-

większe centrum serwisowe truck &
trailer w Europie o powierzchni cał -
kowitej 16 ha,

• Truck & Trailer Store Polska Stryków
– centrum pojazdów używanych –
pojazdy użytkowe i naczepy, 

• Trailer Center Ołtarzew –  centrum
ob sługi i sprzedaży naczep – obsługa
klientów polskich i międzynarodo-
wych, 

• Diesel Truck Ołtarzew – największy
polski dealer pojazdów użytkowych
marki Mercedes-Benz w bezpośred-
nim sąsiedztwie Trailer Center w Ołta-
rzewie, 

• Trailer Center Siedlce –  serwis poło -
żony bezpośrednio przy autostradzie
A2 w kierunku Białorusi i Ukrainy, 

• Trailer Center Gliwice –  serwis poło -
żony w centrum Górnego Śląska przy
węźle komunikacyjnym A1/A4. 

Wizja i perspektywy rozwoju
„W ciągu ostatnich 20 lat za sprawą

realizacji szeroko zakrojonych inwesty-
cji oraz dzięki wsparciu naszych wier-
nych klientów i zaangażowanych pra-
cowników udało nam się osiągnąć wiele
sukcesów. W celu dalszego wzmocnienia
pozycji Grupy EWT, jako jednego z wio -
dących partnerów premium, bardzo waż -
nym zadaniem jest dla nas utworzenie
w przyszłości nowych lokalizacji w Eu-
ropie Centralnej i Wschodniej oraz dal-
szy rozwój już istniejących oddziałów.
Konieczna jest również rozbudowa usług
serwisowych” – tak kluczowe elementy
strategii na rok 2020 przedstawia Michał
Žižák. Na nadchodzący rok obrotowy pla-
 nowana jest już rozbudowa lub rozpo-
częcie nowej inwestycji w Brandýs nad
Labem w Czechach. Nowy salon znajduje
się w strategicznym położeniu, w po-
bliżu ruchliwej trasy szybkiego ruchu
R10 – między Pragą a Mladá Boleslav.
Rozpoczęcie budowy w Brandýs nad La-
bem planowane jest na wrzesień 2016 r.
Zakłada się, że inwestycja będzie go-
towa do końca 2017 r.

Opracował Dariusz Piernikarski

KAMIENIE MILOWE W HISTORII GRUPY EWT



Bridgestone rozbudował
fabrykę w Stargardzie

akończenie realizacji inwestycji
w fabryce opon ciężarowych Brid-
gestone w Stargardzie Szczeciń-

skim było doskonałą okazją do krótkiej
wycieczki po zakładzie. Podczas spotka-
nia zaprezentowano też inne, równie
ważne obszary działalności producenta.
Priorytetową ofertą Bridgestone skiero-
waną do flot jest obecnie usługa Total
Tyre Care – to rozwiązania zapewniające
oszczędność czasu i pieniędzy oraz ma-
ksymalne wydłużenie okresu eksploa-
tacji opon, a w efekcie kosztów firmo-
wych związanych z oponami. Równie
istotne jest wdrażanie własnego sys-
temu TPMS pozwalającego na monito-
ring ciśnienia w ogumieniu. System ten
został zaprezentowany w praktyce.

Fabryka Bridgestone Stargard
Fabryka w Stargardzie Szczecińskim

jest jednym z najnowocześniejszych
zakładów produkcyjnych japońskiego
koncernu. Na powierzchni 147 000 m2

produkowane są wysokiej jakości opony
do samochodów ciężarowych i autobu-
sów. Dzięki zakończonej inwestycji po-
wstają tu m.in. najnowocześniejsze, pa-
liwooszczędne opony serii ecopia oraz

Dariusz Piernikarski

| BIZNES |
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Bridgestone zakończył rozbudowę fabryki opon w Stargardzie

Szczecińskim. Efektem wartej 120 mln euro inwestycji jest zwiększenie

produkcji do 3600 opon dziennie, uruchomienie nowej linii do produkcji

1700 pasów bieżnika na dobę i stworzenie 170 nowych miejsc pracy.

Projekt inwestycyjny oprócz rozbu-
dowy fabryki to także wdrożenie no-
woczesnych technologii produkcji opon.
Jego zakończenie jest bardzo waż -
nym wydarzeniem dla naszej firmy,
ale także regionu zachodniopomor-
skiego i branży oponiarskiej. Polska jest
jednym z najlepszych rynków inwe-
stycyjnych w Środkowo-Wschodniej
Europie. Ma bardzo dogodną lokaliza-
cję – bliskie sąsiedztwo z Niemcami,

Gert Jansen
Plant Manager, Bridgestone Stargard

czyli największym rynkiem zbytu. Do-
datkowo Polska stworzyła bardzo przy-
jazne otoczenie dla naszych interesów
– włożono wiele wysiłku, by poprawić
całą infrastrukturę oraz administra-
cję. Zachętą są też specjalne strefy
ekonomiczne, w których można zain-
westować i korzystać z ulg podatko-
wych, a także dobra infrastruktura te-
lekomunikacyjna. Oprócz tego w Polsce
mamy dostęp do wysoko wykwalifi-
kowanej kadry. Młode pokolenie jest
bardzo przedsiębiorcze i wykształcone
oraz efektywne w pracy.

pasy bieżnika marki Bandag do bieżni-
kowania opon w ciężarówkach i auto-
busach. Rozbudowa zakładu umożliwiła
zwiększenie zatrudnienia do 835 pra-
cowników. Fabryka przetwarza dzien-
nie 124 t gumy, z której powstaje 3600
opon i 1700 pasów bieżnika. Bridgestone
Stargard dostarcza swoje produkty do
klientów na całym świecie, w tym do

największych producentów pojazdów,
jak Daimler, Iveco, Volvo czy Scania.
Wybudowana w 2009 r. fabryka jest jed-
nym z 4 zakładów produkcyjnych Brid-
gestone Corporation w Polsce. Łączna
wartość inwestycji japońskiego koncernu
w Polsce wyniosła ponad 536 mln euro,
co czyni go jednym z największych in-
westorów zagranicznych w Polsce. 
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W Stargardzie powstają opony cię -
żarowe o rozmiarze od 17,5″ do 22,5″,
w ciągu miesiąca średnio produkuje się
35 rozmiarów jednocześnie. 40% pro-
dukcji trafia na pierwszy montaż, pozo -
stała część – na rynek wymiany. Wypro-
dukowane w ciągu jednego dnia opony
ważą ok. 124 t, do ich przewiezienia po-
trzeba 5 zestawów naczepowych. 

Uroczyste zakończenie inwestycji od-
było się 6 listopada br. w Stargardzie
Szczecińskim. Uczestniczyli w nim przed-
stawiciele władz lokalnych oraz Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych, wspierających realizację pro-
jektu, oraz licznie przybyli przedstawi-
ciele mediów lokalnych i branżowych. 

Total Tyre Care
Dla firm coraz częściej większe zna-

czenie ma koszt przejechanego kilo-
metra, a nie koszt zakupu produktu. Do-
tyczy to także ogumienia, chociaż jego
koszt w całkowitym bilansie działalności
floty kształtuje się na poziomie ok. 3%.
Duże, dobrze zarządzane floty poszu-
kują obecnie najbardziej opłacalnych dla
nich rozwiązań, chętnie wykorzystują
też pojawiające się na rynku nowe tech-
nologie. Z kolei sprzedający – dostawca
ogumienia – musi zaoferować rozwią zania
kompleksowe, gdyż samo ogumienie już
nie wystarcza, by być konkurencyjnym
i zatrzymać klienta przy sobie. Produ-
cenci opon, chcąc utrzymać wysoki po-
ziom konkurencyjności, muszą mieć stałą
i jak najwyższą zdolność do innowacji
priorytetowo ukierunkowanych na zin-
dywidualizowane rozwiązania obniżające
całkowity koszt własności i użytkowania
we flotach. Wypływa z tego zasadniczy
wniosek: obecnie producenci opon muszą
działać bardziej wydajnie, intensywnie
prowadząc prace badawczo-rozwojowe,

Zwiedzamy fabrykę
Proces produkcji opony rozpoczyna

się od przygotowania odpowiednio skom-
ponowanej mieszanki gumowej. Mie-
szanki przygotowuje się według tajnych
recept, stanowiących know-how każdego
producenta. W zależności od produktu
mieszanki mają różny skład chemiczny,
ale podstawowymi składnikami są kau-
czuk naturalny i syntetyczny, siarka, sa-
dza. Produkt powstały w procesie mie-
szania to arkusze mieszanek gumowych.

Arkusze gumy podlegają następnie
procesowi wytłaczania (walcowanie i tło -
czenie) w celu nadania gumie odpowied-
niej plastyczności oraz kształtu wymaga-
nego do danego produktu. W przypadku
produkcji bieżnika jest on przycinany na
długość równą obwodowi opony. Wytła -
czane boki opony układane są na spe-
cjalne wózki z przekładkami. W procesie
tym powstają takie produkty, jak bieżnik,
boki i wykładzina wewnętrzna opony. 

Gumowanie kordu stalowego to ope-
racja przebiegająca równolegle z wytła -
czaniem. Kordy układane są równo jeden
przy drugim na walcach kalandra i po-
krywane obustronnie gumą z mieszal-
nika, a następnie schładzane na bębnach
chłodzących i zawijane wraz z prze -
kładką. Następnie pogumowany kord
stalowy zostaje pocięty w zależności od
rodzaju produkowanej opony na frag-
menty o odpowiedniej długości. Tak
przygotowane fragmenty są łączone, na-
wijane na przekładki i wysyłane do dal-
szej obróbki. 

Ważnym etapem jest produkcja dru-
tówki opony. Drut stalowy pokrywany jest
gumą, a następnie formowany w okrągły
kształt, przystosowany do wielkości
opony (17,5″ lub 22,5″) – produkt po-
wstały w tym procesie to właśnie dru-
tówka. Kolejnym etapem produkcji dru-
tówki jest przygotowanie elementu opony
zwanego wypełniaczem. Jest to element
opony, któremu wcześniej w procesie

Produkcja kordu
stalowego (z lewej)

i surowe opony 
w drodze do formy

wulkanizacyjnej 
(z prawej)
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oferując coraz więcej usług okołoproduk-
towych. Przy bardzo niskich marżach hand-
lowych i wysokiej konkurencji na rynku
jest to konieczny warunek sukcesu. 

W tak zarysowaną ogólną koncepcję
działania doskonale wpisuje się usługa
Total Tyre Care oferowana przez Brid-
gestone i skierowana przede wszystkim
do flot. Usługa Total Tyre Care składa się
z 3 podstawowych modułów: Total Tyre
Life (właściwa eksploatacja opon z my-
ślą o ich późniejszym bieżnikowaniu z wy-
korzystaniem rozwiązań firmy Bandag),
Total Tyre Services (rozszerzona obsługa
bieżąca ogumienia) oraz Total Tyre Sys-
tems (kompleksowe zarządzanie ogumie-
niem we flotach). W ramach Total Tyre
Services działają w Polsce 44 punkty,
w Europie jest to 2100 serwisów w 28
krajach. Dodatkowym wsparciem dla
klientów jest telefoniczne centrum po-
mocy. Moduł Total Tyre Systems to przede
wszystkim zarządzanie ogumieniem we
flotach oparte na platformie informa-
tycznej, wyposażonej w odpowiednie
narzędzia (tzw. Toolbox) pozwalające
na regularne audytowanie floty i przy-
gotowywanie stosownych raportów –
Toolbox jest narzędziem dla każdej floty. 

Aby w jak najszerszym zakresie do-
stosować się do potrzeb użytkowników,
usługa Total Tyre Care jest oferowana
w 3 wariantach. Obejmują one różne
pakiety działań związanych z zarządza-
niem oponami oraz ich konserwacją: Ad-
vanced Tyre Monitoring, Premium Tyre
Maintenance oraz Elite Tyre Manage-
ment, a w ich skład wchodzą wybrane
fragmenty wspomnianych wcześniej mo-
dułów. Każdy z tych pakietów pozwala
skutecznie ograniczyć całkowite koszty
działalności. 

wytłaczania nadano już odpowiedni do
rodzaju opony kształt. Wypełniacz zo -
staje przycięty do odpowiedniej długości,
a następnie jego końce łączone są w okręgi,
tworząc tzw. skrzydełka. 

Na maszynach konfekcyjnych łą -
czone są elementy przygotowane przez
procesy materiałowe: wykładzina we-
wnętrzna, ściany boczne, dwie drutówki,
opasania, bieżnik – tak powstaje tzw. su-
rowa opona. Surowa opona umieszczana
jest w formie wulkanizacyjnej, a następ-
nie poddawana działaniu temperatury
i ciśnienia. Pod wpływem tych czynni-
ków zachodzą reakcje chemiczne, w wy-
niku których guma zostaje utwardzona.
Wszystkie elementy opony trwale łączą
się ze sobą, a na powierzchni opony po-
wstaje wzór zgodny ze wzorem użytej
formy. Tak powstała opona poddawana
jest procesowi kontroli polegającym na
wieloetapowym sprawdzaniu jej po-
szczególnych elementów, obejmującym
m.in. inspekcję wizualną i dotykową,
kontrolę rentgenowską i wyważanie. 

Równolegle do produkcji całych opon
odbywa się proces produkcji bieżnika,
który jest wykorzystywany do regeneracji
opon używanych. Surowy bieżnik po-
wstały w procesie wytłaczania umiesz-

czany jest w formie wulkanizacyjnej,
gdzie pod wpływem wysokiej tempera-
tury i ciśnienia mieszanka gumowa zmie-
nia swoje własności fizykochemiczne.
Forma wulkanizacyjna nadaje bieżni-
kowi wzór oraz ostateczny kształt. Pro-
dukt powstały w tym procesie to zwul-
kanizowany bieżnik. 

Końcową operacją jest trymowanie –
operacja polegająca na odcięciu nad-
miaru gumy – wypływek – z boków oraz
na początku i na końcu pasa bieżnika. Tak
przycięty bieżnik jest szorstkowany na
swojej dolnej (wewnętrznej) powierzchni
– ma to poprawić jego przyczepność do po-
wierzchni wulkanizowanej opony. Spod-
nią, zszorstkowaną powierzchnię bieżnika
pokrywa się następnie klejem. To on za-
pewni właściwe przyklejenie bieżnika
do opony w procesie bieżnikowania. Pod-
klejony bieżnik jest zwijany wraz z prze -
kładkami w rolki, foliowany i etykieto-
wany – następnie trafia do magazynu.

| BIZNES |

Wizualna inspekcja obejmuje 100%
wyprodukowanych opon

Pas zwulkanizowanego bieżnika jeszcze przed operacją
trymowania – widoczne boczne wypływki gumy

Magazyn z rolkami bieżników 
do bieżnikowania
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System monitorowania ciśnienia
Eksploatacja opon o ciśnieniu niż szym

od zalecanego powoduje zwiększenie zu -
życia paliwa i skrócenie całkowitego prze-
biegu opony. Wpływa także na obniżenie
odporności na uszkodzenia i zwiększe-
nie prawdopodobieństwa awarii. Spe-

cjalny system Tyre Pressure Monitoring
System (TPMS) firmy Bridgestone po-
maga właścicielom flot, umożliwiając
zautomatyzowane monitorowanie ciś-
nienia i jego systematyczne korekty, co
gwarantuje stałe utrzymanie ciśnienia na
idealnym poziomie. Według informacji
Bridgestone od czasu wprowadzenia na

rynek własnego systemu monitorowania
ciśnienia w oponach w maju 2013 r. w 36
flotach pojazdów w całej Europie zainsta-
lowano 24 000 czujników. TPMS skutecz-
nie wydłużył cykl eksploatacji obsługiwa-
nych opon, umożliwiając łączne pokonanie
ok. 210 mln dodatkowych kilometrów.
Odnotowano również wyraźny spadek
liczby usterek opon (319 mniej przy-
padków), a ponownemu bieżnikowaniu
poddano 239 opon.

Podstawę systemu monitorowania
ciśnienia w oponach, opracowanego przez
Bridgestone, oprócz czujników monto-
wanych w kołach stanowią tzw. bramki
aktywne odbierające co 6 s sygnał nada-
wany przez czujniki kół. Rejestracja ciś-
nienia i temperatury w kołach następuje,
gdy pojazd przejeżdża pomiędzy 4 ko-
lumnami bramki aktywnej (kolumny two -
rzą naroża prostokąta, ich zalecany roz-
staw to 6–8 m) z prędkością do 20 km/h.
Bramki aktywne mogą być zainstalo-
wane np. przy wjeździe do bazy floty. Po
zarejestrowaniu danych ze wszystkich

czujni ków odbywa się ich analiza, a na-
stępnie przesłanie danych (numer iden-
tyfikacyjny, ciśnienie, temperatura, po -
łożenie w pojeździe), które odbiera jeden
z serwisów partnerskich Bridgestone
i jeżeli pojawia się taka konieczność –
wysyłana jest niezwłocznie ekipa obsłu -
gowa, której zadaniem jest usunięcie
niesprawności. System może być również
obsługiwany na miejscu za pośrednictwem
specjalnej aplikacji na tablet, dodatkowe
wyposażenie stanowi urządzenie do
identyfikacji czujników (każdy z nich ma
swój indywidualny numer).

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Firma Bandag we współpracy z Bridgestone oferuje opony bieżnikowane FuelTech, które cechuje
wysoka trwałość i możliwość uzyskania znacznych oszczędności paliwa dzięki zastosowaniu 
zaawansowanych mieszanek i innowacyjnych wzorów bieżnika. Technologia opon bieżnikowanych
Bandag FuelTech umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji dużych opon, ponieważ daje im ona
„drugie życie” oraz jest korzystna z punktu widzenia środowiska naturalnego 
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Jedna z 4 kolumn (zdjęta obudowa) systemu
tworzących bramkę aktywną systemu monito-
rowania ciśnienia w oponach Bridgestone

Czujniki połączone wężykami z zaworami 
mocowane są do obręczy koła (na zdjęciu dwa
czujniki bliźniaków na osi napędowej ciągnika),
każdy z nich ma indywidualny numer seryjny 
i mierzy ciśnienie i temperaturę w oponie

Aplikacja na tablecie pozwala dzięki połączeniu
Bluetooth na odczyt informacji z czujników
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Targowa przestrzeń
komunalna

oście targów mogli odwiedzić
wiele różnych stoisk (na nich pre-
zentowały swoje produkty, oprócz

polskich, także firmy z Austrii, Czech,
Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Nor-
wegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji,
USA, Wielkiej Brytanii i Włoch) – zakres
tegorocznej ekspozycji to m.in. gospo-
darka odpadami i recykling, gospodarka
wodno-ściekowa, utrzymanie czystości
i porządku oraz konserwacja terenów zie-
lonych (gospodarka komunalna), trans-
port zrównoważony, produkty i usługi dla
samorządów.

Jedną z dodatkowych atrakcji był
City Truck Show, czyli pokazy pojazdów
komunalnych odbywające się na terenie
zewnętrznym. Zaprezentowane pojazdy
przyczyniają się na co dzień do tego, by
polskie miasta i wsie były czyste oraz
przyjazne dla ich mieszkańców.

W artykule przedstawiamy kilka naj-
ciekawszych, z naszego punktu widzenia,
produktów pokazanych na targach.

Napędzany alternatywnie
Dużym zainteresowaniem zwiedza-

jących cieszył się zestaw ciągnik Iveco
Stralis zasilany metanem z naczepą
marki STAS (pojazd na co dzień użyt-
kowany przez Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Śremie) – zapre-
zentowany na terenie otwartym przez
firmę PTM.

Ciągnik Iveco Stralis CLNG Natural
Power z silnikiem Cursor 8 CNG Euro VI,
przystosowany do zasilania skroplonym
gazem ziemnym (LNG), rozwija moc
maksymalną 243 kW (330 KM) i ma-
ksymalny moment obrotowy 1300 Nm.
Oprócz umieszczonych po lewej stronie
pojazdu 4 butli wysokociśnieniowych
zawierających po 70 l gazu w formie
sprężonej (CNG) ciągnik jest wyposażony
w znajdujący się po prawej stronie 500-
-litrowy zbiornik kriogeniczny na gaz
ziemny w stanie ciekłym (LNG). Dostawy
skroplonego gazu ziemnego LNG za-
pewnia firma Cryogas M&T Poland. Ko-
rzystając wyłącznie z CNG, Stralis może
przejechać powyżej 100 km, a z gazu
skroplonego (LNG) około 600 km.

Z kolei naczepa STAS występująca
w zestawie to model MF typu Eco Floor
o pojemności 92 m3 i ładowności 25 t.
Skrzynia naczepy jest wykonana ze spe-

Renata Pawliszko
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Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego

Rozwoju i Usług Komunalnych Pol-Eco-System, czyli dawniejsze targi Poleko,

Komtechnika i Gmina, odbyły się w dniach 27–30 października w Poznaniu.

Ciągnik Iveco Stralis
zasilany metanem i na-

czepa marki STAS  o po-
jemności 92 m3 z ru-

chomą podłogą 
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cjalnych, opatentowanych profili dolnych,
górnych i narożnych, podłogę stanowi
spawana kratownica wykonana z gęsto
rozmieszczonych aluminiowych belek
poprzecznych oraz 21 kwadratowych
profili zamkniętych z teflonowymi śliz-
gami, po których przemieszczają się de-
ski aluminiowe. Boki naczepy wykonane
są z paneli bocznych o szerokości 600 mm
i grubości 30 mm, spawanych automa-
tycznie na całej wysokości od strony
wewnętrznej. Dzięki wykorzystaniu alu-
minium o wysokiej wytrzymałości i no-
woczesnej konstrukcji naczepy możliwe
było znaczne obniżenie masy własnej po-
jazdu, dzięki czemu zwiększyły się jego
możliwości załadowcze do ponad 26 t.
Dzięki wyposażeniu naczepy w hydrau-
licznie otwierany dach i hydraulicznie
otwieraną klapę tylną czas potrzebny na
załadunek i rozładunek uległ skróceniu.
System Cargo Floor umożliwia wyładu-
nek poziomy, co przy pojemności 92 m3

jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem
w porównaniu z klasycznymi wywrot-
kami tylnozsypowymi. 

Nowy gracz na rynku
Spółka Pojazdy Komunalne GAMON

(należąca do Grupy POLCAB) istnieje na
rynku od połowy 2014 r. i zajmuje się pro-
jektowaniem, wykonywaniem i monta -
żem na podwoziach samochodów spe-
cjalistycznych urządzeń służących do:

hydrodynamicznego czyszczenia kanali-
zacji, czyszczenia wpustów i studzienek
ulicznych oraz transportu nieczystości
płynnych. 

O filozofii marki opowiedział nam
Bartłomiej Mryka, Product Development
Manager w firmie Pojazdy Komunalne
GAMON: „Stworzyliśmy własny produkt
w oparciu o znane rozwiązania kon-
strukcyjne, które są praktyczne i spraw-
dzone, a przede wszystkim dobre i dosto-
sowane do polskich warunków – polski
system kanalizacyjny ma trochę inną
specyfikę niż np. niemiecki. Nowe po-
jazdy projektujemy tak, by pracowały
jak najdłużej i jak najwydajniej – żeby ich
użytkownicy nie musieli co chwilę jeź-
dzić do serwisu, bo trzeba coś naprawić

albo wymienić. Naszymi klientami są
głów nie polskie firmy. Obecnie wpro-
wadzamy na rynek kolejne modele na-
szych pojazdów w wersji jeszcze bar-
dziej zmodernizowanej (w standardzie:
wyświetlacze dotykowe, układ recyklin -
gu wody, ruchoma przegroda, systemy
sterowania radiowego itp.), które są też
w większym stopniu dostosowane do po-
trzeb klientów zagranicznych. Bardzo waż-
ne jest dla nas promowanie polskiej myśli
technologicznej i godne reprezentowa-
nie Polski na arenie mędzynarodowej”. 

Na targach firma zaprezentowała
zabudowę ciśnieniowo-kanalizacyjną
PCK-7 przeznaczoną do mycia i udraż -
niania wodą pod wysokim ciśnieniem
kanałów o średnicy od 50 do 800 mm,
z możliwością jednoczesnego odsysania
nieczystości do zbiornika osadu. Zbior-
nik o pojemności 7 tys. l (jest to niestan -
dardowe rozwiązanie przygotowane w od-
powiedzi na zamówienie klienta) jest

dzielony na dwie części – tę przeznaczoną
na wodę czystą (pojemność 3 tys. l) i dru -
gą, na osad, o pojemności 4 tys. l. Węże
ciśnieniowe zawieszone są na bębnie
dużym na tylnej dennicy oraz bębnie
małym montowanym z boku ramy po-
jazdu. Odsysanie nieczystości odbywa
się dzięki podciśnieniu wytworzonemu
przez kompresor o wydatku 1250 m3/h.
Układ wysokociśnieniowy zbudowany jest
z pom py wysokociśnieniowej o wydatku
333 l/min i ciśnieniu roboczym 170 bar. 

Mała, ale złota 
Śmieciarka Olympus Mini produkcji

hiszpańskiego producenta Ros Roca,
zgłoszona do konkursu przez firmę Ter-
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Zabudowa PCK-7
do mycia i udrażniania
kanałów firmy Pojazdy
Komunalne GAMON
na podwoziu MAN 

TGM 18.250

Nagrodzona Złotym
Medalem Międzynaro-

dowych Targów Poznań-
skich śmieciarka 

Olympus Mini
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berg Matec Polska – dostawcę urządzeń
do zbiórki odpadów – została nagro-
dzona Złotym Medalem Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. 

Olympus Mini to pojazd do zbiórki
odpadów komunalnych pochodzenia or-
ganicznego, a także materiałów prze-
znaczonych do ponownego przetwarza-
nia na obszarach centrów miast, strefach
przeznaczonych do ruchu pieszego oraz
obszarach wiejskich z wąskimi uliczkami.

Model o dmc. 8,5–9 t (w zależności
od przepisów obowiązujących w danym
kraju) i rozstawie osi 3100–3350 mm ma
pojemność użytkową 7 m3. Zabudowano
ją na podwoziu Fuso Canter 9C15. Dłu -
gość podłogi skrzyni ładunkowej wynosi
3315 mm, długość całkowita (bez me-
chanizmu zasypowego) – 4430 mm, na-
tomiast wysokość zabudowy z ramą po-
mocniczą 2000 mm. Poszycie zabudowy
wykonano z pojedynczych arkuszy wal-
cowanych ze stali o wysokiej wytrzy-
małości wzmocnionych przednią i tylną
obejmą, z wytłaczanymi kanałami i za-
krzywioną podłogą. Niska wysokość kra-
wędzi załadowczej odwłoka pozwala na
ręczny załadunek, tłoczone płyty boczne
tworzą prowadnice dla elementów me-
chanizmu prasującego (czas trwania cyklu
mechanizmu prasującego wynosi 16 s).
Mechanizm zasypowy, specjalnie za-
projektowany do modelu Olympus Mini,
jest przyspawany do odwłoka.

Średni miejski bohater
W branży komunalnej łatwe do za-

budowy podwozia Iveco mogą służyć
jako różnej wielkości i typu śmieciarki,

cisk jednostkowy, dzięki czemu może
wjechać tam, gdzie większe pojazdy nie
dałyby rady. 

Premierowy model targowy to pod-
wozie do zabudowy o dmc. 12 t, z auto-
matyczną skrzynią biegów Allison i 6-cy-
lindrowym, rzędowym silnikiem Tector 7
o mocy 206 kW (280 KM) i maksymalnym
momencie obrotowym 1000 Nm.

Mała, ale zwinna
Zaprezentowana przez firmę Aebi

Schmidt kompaktowa zamiatarka Swingo
200+ do obszarów miejskich umożli-
wia zamiatanie ulic, dróg i placów. Dzięki
obniżanemu podwoziu sprawdzi się też
przy sprzątaniu garaży wielopoziomo-
wych oraz garaży podziemnych. 

Obszar zastosowań wyznaczany jest
przez maksymalną i minimalną szerokość
zamiatania – dla wersji z trzema szczot-
kami jest to 1400–2600 mm. Atutem za-
miatarki jest jej modułowa konstrukcja,
dzięki czemu maszyna dostępna jest
w wielu wariantach zawieszenia, syste-
mów zamiatania oraz układów kiero-
wania. Prędkość operacyjna maszyny to
0–12 km/h, a waga niezaładowanego
pojazdu wynosi 2750 kg. 

Zamiatarka jest cicha – przy stan-
dardowym ustawieniu wydajności za-
miatania maszyna generuje 99 dB(A).
Zebrane zmiotki przenoszone są za po-
mocą dwóch lub trzech szczotek tale-
rzowych do kanału ssącego, skąd trafiają
do zbiornika o pojemności 2 m3. Zamia-
tanie przeprowadzane jest w połączeniu

zamiatarki, pojazdy do transportu nad-
wozi wymiennych, np. kontenerów, wozy
asenizacyjne, pojazdy do selektywnej
zbiórki odpadów, zimowego utrzymania
dróg czy do przeprowadzania bieżących
prac porządkowych i remontowych. 

Zaprezentowane na targach nowe
Eurocargo jest uniwersalną ciężarówką,
która ze względu na stosunkowo małe
gabaryty i znaczne możliwości adapta-
cji ma bogatą gamę zastosowań. W kon-
tekście omawianej branży Eurocargo
sprawdzi się jako kompaktowa śmie-
ciarka dla mniejszych miast i gmin, dziel-
nic z zabudową zabytkową lub luźno
zabudowanych przedmieść oraz jako ha-
kowiec albo wszechstronny pojazd do
zbiórki odpadów z koszy ulicznych. Lek-
kie Eurocargo charakteryzuje niski na-

Nowe Iveco 
Eurocargo o dmc. 
12 t, wyposażone 

w 6-cylindrowy silnik
Tector 7 o mocy 

206 kW (280 KM)

Miejska, kompaktowa
zamiatarka Swingo

200+ zaprezentowana
na stoisku firmy 
Aebi Schmidt
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z użyciem wody obiegowej, łączącej się
z zebranymi śmieciami. W tym celu wy-
korzystywany jest system cyrkulacji wody
pod ciśnieniem wyposażony w układ se-
paracji i odzyskiwania, zapewniający
szczególną ochronę zasobów naturalnych.

Targowe oferty specjalne
Firma KH-kipper zaprezentowała na

targach Iveco Eurocargo 4×2 ML 120E21K
z urządzeniem hakowym KH-Lift typu
ZH-8. Urządzenie hakowe przystoso-
wane jest do współpracy z kontenerami
KP7, jego dopuszczalna masa udźwigu

to 8000–9000 kg. Wysokość haka urzą -
dzenia wynosi 1190 mm. Zakres długości
kontenerów, które mogą być wykorzy-
stywane w tej konfiguracji sprzętowej,
to 3400–4200 mm. System hydrauliczny
urządzenia hakowego pracuje przy ciś-
nieniu roboczym 23–26 MPa, z pompą
o wydatku 60 l/min i pojemności zbior-
nika oleju wynoszącego 70 l. Kierowca
może sterować urządzeniem z kabiny
kierowcy lub z rozdzielacza. Przy rozła -
dunku i załadunku pustego kontenera lub
kontenera obciążonego częściowo istnieje
możliwość zastosowania zwiększonych
szybkości ruchu przez odpowiednie prze -
łączenie dźwigni sterowania. Siłowniki
mają zawory zabezpieczające przed nie-
kontrolowanym opadnięciem ładunku
i uszkodzeniem urządzenia w przypadku
rozerwania przewodów hydraulicznych. 

Kolejną targową ofertą KH-kipper
była przyczepa P1K do przewozu dłużycy
o dmc. 9 t, przy czym jej ładowność wy-
nosi ok. 7 t. Maksymalna długość przy-
czepy w pozycji rozsuniętej to 12 000 mm,
z kolei w pozycji zsuniętej – 7600 mm.
Spawana rama przyczepy wykonana zo-

stała z wysokogatunkowej stali i jest la-
kierowana. Osie ATW mają dopuszczalny
nacisk 9 t. Instalację hamulcową tworzy
układ EBS firmy Haldex (hamulce bęb-
nowe – pneumatyczne, hamulec posto-
jowy, pneumatyczny).

Powiedz „tak” ekologii
W trakcie targów zwiedzający mogli

też odwiedzić Miasteczko Ekologiczne.
W jego obszarze znalazły się m.in. po-
jazdy napędzane alternatywnym paliwem
CNG i LNG, a także elektryczne skutery
miejskie, rowery hybrydowe z elektrycz-

i ekologiczne paliwo CNG/LNG w trans-
porcie, wspierana medialnie przez portal
cng.auto.pl. 

„Strefa Metanu to wystawa pojaz-
dów ekologicznych zasilanych metanem,
która cieszy się dużym zainteresowaniem
zwiedzających. Promujemy paliwa alter-
natywne, bo są one ekologiczne i przy-
noszą oszczędności. Na terenie Polski
znajdują się obecnie 24 stacje, na których
można zatankować CNG, 2 stacje do
LNG oraz mobilne stacje LNG (paliwo do-
wożone jest do klienta cysterną). W Pol-
sce rynek paliw CNG i LNG nie rozwija
się tak szybko jak np. w Niemczech, na
których terenie znajduje się obecnie po-
nad 1000 takich stacji (na ponad 10 tys.
użytkowników). Jednak w 2020 r. ma
wejść w życie dyrektywa, która wymusi
na krajach europejskich budowę stacji
CNG co 150 km i stacji LNG co 450 km.
W Polsce ten rynek jest najbardziej roz-
winięty na małych stacjach i w małych
firmach, które wykorzystują gaz rów-
nież do swojej produkcji – są to np. pie-
karze, którzy w nocy używają gazu do
opalania pieców piekarniczych, a w dzień
tankują nim samochody” – powiedział
Bartłomiej Kamiński, prezes zarządu fun-
dacji Green Fuel.

Elementem uzupełniającym prze-
strzeń Strefy Metanu była Międzyna-
rodowa Konferencja NGV „Metan dla
motoryzacji” poświęcona wykorzysta-
niu alternatywnych paliw metanowych
w transporcie oraz popularyzująca alter-
natywne paliwa CNG i LNG do zasilania
pojazdów.

Zdjęcia: © R. Pawliszko

Iveco Eurocargo 
4×2 z urządzeniem 
hakowym KH-Lift 
typu ZH-8 marki 

KH-kipper

nym wspomaganiem oraz auta osobowe
(takich marek jak Ford, Škoda czy Fiat).
Część tej ekspozycji stanowiła tzw. Strefa
Metanu, która jest miejscem promowa-
nia w transporcie polskim ekonomicz-
nego i ekologicznego paliwa CNG/LNG,
pojazdów NGV (Natural Gas Vehicles) oraz
budowy stacji CNG, LNG, LCNG. Orga-
nizatorem „Strefy Metanu” jest Funda-
cja Green Fuel, promująca ekonomiczne

Strefa Metanu
to miejsce, w którym

zwiedzający mogli dowie-
dzieć się więcej na temat po-
jazdów zasilanych CNG/LNG 
i związanej z ich tankowa-

niem infrastruktury



Ergonomia kabin samochodów
ciężarowych i autobusów

prawom związanym z zapewnie-
niem odpowiedniego komfortu kie-
rowcy samochodów ciężarowych

większą wagę zaczęto przykładać pod
koniec lat 60. ubiegłego wieku. Wówczas
to wszyscy wiodący producenci ciężaró-
wek mieli już w swojej ofercie pojazdy
z kabinami typu wagonowego. W tym
okresie z eksploatacji wycofano już więk-
szość modeli ciężarówek opracowanych
w czasie drugiej wojny światowej i bez-
pośrednio po niej, w których obowiązywał
zdecydowany prymat aspektów konstruk-

cyjnych i technicznych nad ergonomią
miejsca pracy kierowcy. Konstrukcje po-
jazdów w całości podporządkowane były
dążeniu do maksymalnego uproszczenia
budowy, utrzymaniu niskich kosztów pro-
dukcji i oszczędności materiałów. Było to
działanie zrozumiałe, ponieważ zdecydo-
wana większość ciężarówek w tamtym
okresie powstawała na potrzeby wojska.

Co prawda lata 50. ubiegłego wieku
przyniosły wiele nowych modeli ciężaró-
wek i autobusów, to jednak nadal ich kie-
rowcy musieli liczyć się ze znacznym

hałasem, wibracjami, mało skuteczną
izolacją termiczną, a nawet dostającymi
się do wnętrza kabin spalinami.

O ile jednak wraz z wprowadzaniem
do produkcji kolejnych generacji ciężaró-
wek i autobusów komfort pracy się po-
prawiał, o tyle poziom bezpieczeństwa
biernego nadal był bardzo niski. We wnęt-
rzach kabin znajdowało się wiele wysta-
jących metalowych krawędzi, a sztywne
jednoelementowe kolumny kierownicze
okazywały się bardzo groźne nawet w ra-
zie pozornie błahych zderzeń. Dzielone –
wyposażone w przeguby – tzw. bezpieczne
kolumny kierownicze stały się standar-
dem dopiero wówczas, gdy wymusiła to
konstrukcja samego pojazdu, czyli gdy
wprowadzono kabiny typu wagonowego.

Warto wspomnieć, że pierwszym pro-
ducentem ciężarówek, który zaczął pod-
dawać kabiny testom zderzeniowym, było
szwedzkie Volvo (w 1959 r.). Aby próba
wypadła pomyślnie, w kabinie – po ude-
rzeniu wahadłem o masie 1 tony – mu-
siała pozostać nienaruszona strefa prze-
życia dla kierowcy i pasażera.

Marek Rutka

| TECHNIKA |

Warunki pracy w kabinach współczesnych ciężarówek i autobusów często nie

ustępują standardowi znanemu z samochodów osobowych. Chodzi zarówno

o komfort, jak i poziom bezpieczeństwa miejsca kierowcy.

Wnętrze kabiny Mercedesa-Benza LP 333 z 1961 r.
– uwagę zwraca wnikający do wnętrza kabiny silnik
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Większe wymagania
Lata 70. ubiegłego wieku przyniosły

wiele nowych generacji ciężarówek, przy
których projektowaniu sporo uwagi po-
święcono kwestiom ergonomii, komfortu,
a także bezpieczeństwa biernego. To
wtedy do powszechnego stosowania we
wnętrzach kabin wprowadzono elementy
z tworzywa sztucznego – w tym także ze
spienionego PVC, miękkiego tworzywa
pochłaniającego energię w razie uderze-
nia. Zastosowanie bezpiecznych – o za-
tępionych krawędziach i miękkich – ele-
mentów wnętrza kabin wymusiły na
producentach nowe normy bezpieczeń-
stwa, przede wszystkim określone w dy-
rektywie 70/156/EWG z 6 lutego 1970 r.
Zgodnie z tymi przepisami z kabin mu-
siały zostać wyeliminowane wszelkie

Z badań przeprowadzonych na zlece-
nie Komisji Europejskiej wynika, że po-
między rokiem 1970 a 1995 osiągnięto ok.
90-procentowe – tj. o 11 dB(A) – obniże -
nie poziomu hałasu generowanego przez
samochody ciężarowe. Było to moż liwe
dzięki wprowadzeniu do produkcji nie
tylko nowych podzespołów napędowych,
układów wydechowych i zawieszeń, ale
także zastosowaniu znacznie bardziej
skutecznych materiałów tłumiących. 

Coraz wygodniej
Lata 80. ubiegłego wieku upłynęły

w motoryzacji pod znakiem coraz szer-
szego stosowania tworzyw sztucznych.
Tendencja ta nie ominęła również cięża -
rówek i autobusów. Z tworzyw sztucz-
nych wykonywano nie tylko elementy

się bardziej powszechne. Podobnie rzecz
się miała z niezależnymi układami ogrze-
wania, zarówno powietrznymi, jak i wod-
nymi. Wzrost popularności tych drugich
spowodowany był zarówno troską o śro-
dowisko naturalne, jak i względy eko-
nomiczne – podczas długiego postoju
kierowca nie musiał już wykorzystywać
ogrzewania wymuszonego pracą silnika
ciężarówki. 

elementy, które podczas wypadku mogły
spowodować dodatkowe zagrożenia dla
życia i zdrowia. Producenci zobligowani
zostali również do wyposażenia kabin
pojazdów ciężarowych w punkty kotwi-
czenia pasów bezpieczeństwa – chociaż
nadal ich montaż nie był obowiązkowy. 

W przepisach wprowadzonych w roku
1970 określono również konieczność ogra-
 niczenia emisji hałasu, wibracji i wstrzą-
sów, jakim poddawany jest kierowca
i pasażerowie pojazdu. W efekcie nowe
przepisy sprawiły, że do powszechnego
użytku wprowadzono m.in. amortyzo-
wane fotele kierowcy. Począt kowo sto-
sowano amortyzację mechaniczną opartą
na układzie sprężynowo-ciernym, a od
połowy lat 70. bardziej zaawansowane
systemy pneumatyczne dostosowujące
się do wagi kierowcy. 

wyposażenia wnętrza, ale także atrapy,
błotniki, zderzaki, a nawet dachy kabin.
Pierwszą ciężarówką, w której do wy-
konania wielu elementów zewnętrznych
zastosowano tworzywa sztuczne, było
zaprezentowane w 1984 r. Iveco Turbo-
Star. Ta włoska ciężarówka charaktery-
zowała się również nowym podejściem
do ergonomii pracy i komfortu wypo-
czynku kierowcy. Rozplanowanie deski
rozdzielczej i jakość zastosowanych ma-
teriałów była w niej zbliżona do tego, co
oferowały współczesne samochody oso-
bowe średniej klasy. 

Co prawda już w latach 70. w cięża -
rówkach dalekobieżnych (przede wszyst-
kim tych eksploatowanych na południu
Europy i trasach na Bliski Wschód), mon-
towano układy klimatyzacji, to dopiero
dekadę później korzystanie z nich stało

W dziedzinie komfortu pracy i wypo-
czynku kierowcy cechą charakterystyczną
lat 80. było zwiększanie z każdym nowym
modelem ciężarówki objętości i prze-
stronności kabiny. Przełomowa pod tym
względem okazała się zaprezentowana
w 1990 r. najnowsza długodystansowa
ciężarówka Renault – model Magnum AE.
Kabina nowego Renault była pierwszą
konstrukcją na rynku, w której zastoso-
wano całkowicie płaską podłogę, a wy-
sokość wnętrza wynosząca 1,92 m po-
zwalała na swobodne wyprostowanie
się w niej kierowcy (od 2008 r. stoso-
wano kabiny o zwiększonej o 13 cm wy-
sokości wnętrza). 

Jubileuszowa wersja Renault Magnum 
Legend – widoczna całkowicie płaska 
podłoga i znaczna wysokość wnętrza
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Volvo FH z 2008 r. nie ustępowała znanej 

z samochodów osobowych tej marki
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Wymagające przepisy
Warunki miejsca kierowcy określone

są m.in. w normie PN-90/S-47013 „Sa-
mochody ciężarowe, autobusy, trolejbusy.
Miejsce pracy kierowcy. Wymagania”.
Norma ta szczegółowo opisuje parametry
zachowania prawidłowej pozycji ciała pod-
czas jazdy w celu ograniczenia obciążenia
i zmęczenia układu mięśniowo-szkiele-
towego kierowcy. Bardzo duży wpływ
na te reakcje organizmu kierowcy ma
właściwa regulacja układu trzech ele-
mentów wyposażenia kabiny: fotela,
pedałów sterowania i kierownicy wraz
z zestawem wskaźników. W przypadku
nieodpowiedniego ustawienia tych ele-
mentów, a co za tym idzie przybrania
przez kierowcę nieprawidłowej pozycji,
dochodzi nie tylko do szybszego zmę-
czenie mięśni, ale także do wydłużenia
czasu reakcji na sytuacje nieprzewidziane.
Aby do minimum ograniczyć możliwość
powstawania refleksów świetlnych na
tablicy rozdzielczej i jednocześnie zapew-
nić pełną regulację ustawień kolumny
kierowniczej, coraz częściej stosowanym

rozwiązaniem – szczególnie w przypadku
autobusów – jest możliwość regulacji
kąta nachylenia tablicy rozdzielczej. 

Kluczowym elementem wpływają -
cym na obciążenie i zmęczenie układu
mięśniowo-szkieletowego zarówno pod-
czas jazdy, jak i postoju jest ergono-
micznie zaprojektowany fotel z możli-
wością regulacji. W obecnie oferowanych
ciężarówkach dostępne są fotele wypo-
sażone w podparcie odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa oraz ogrzewanie sie-
dzenia. Do najbardziej zaawansowanych
i jednocześnie komfortowych foteli na-
leżą te wyposażone w możliwość klima-
tyzowania – strumień powietrza o re-
gulowanej temperaturze przepływa przez
poduszkę siedziska i oparcia. 

Ważną cechą obecnie stosowanych
foteli – zarówno w ciężarówkach, jak
i autobusach – jest zintegrowanie z ich
konstrukcją punktów mocowania pasów
bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie w bar-
dzo dużym stopniu wpłynęło na ich sku-
teczność i znacznie ograniczyło możliwość
powstania dodatkowych urazów wynika -
jących z nieprawidłowej ich regulacji.

Bardzo dobre opinie, jakie Renault
Magnum AE zebrało wśród kierowców,
sprawiło, że także inni producenci za-
częli więcej uwagi poświęcać komfortowi
i obszerności wnętrza nowych modeli
ciężarówek. 

Obszerność to nie wszystko
Przestrzeń kabiny jest ważnym para-

metrem wpływającym na komfort pracy
i wypoczynku kierowcy, jednak nie mniej
istotnym jest jakość izolacji termicznej,
akustycznej, wibracyjnej i wstrząsowej.
O ile dzięki wprowadzeniu do produkcji
nowych rodzajów materiałów tłumiących
z problemem nadmiernego hałasu docie-
rającego do wnętrza kabiny poradzono
sobie już w latach 70., o tyle nad proble-
mem odpowiedniej izolacji od wstrząsów
i wibracji pracowano dłużej. Początkowo
do połączeń ramy nośnej z kabiną stoso-
wano elementy gumowo-metalowe uzu-
pełnione o układy sprę ży nowe. Tego ro-
dzaju rozwiązanie nie zapewniało jednak
odpowiedniego tłu mienia drgań o sze-
rokim spektrum. Rozwiązanie problemu
przyniosło dopiero zastosowanie miesza-
nych układów wykorzystujących sprę -
żyny, miechy powietrzne, hydrauliczne
amortyzatory dwustronnego działania
i stabilizatory przechyłów. 

Ważnym elementem wpływającym
na bezpieczeństwo i komfort pracy kie-
rowcy jest zapewnienie ergonomicznego
dostępu do kabiny. To właśnie ten pa-
rametr był jednym z decydujących po-
wodów, dla których Renault Trucks nie
zdecydowało się na opracowanie kolej-
nej – nawiązującej koncepcyjnie – ge-
neracji modelu Magnum. Mimo wielu
zalet, jakie oferowało przestronne wnęt-
rze kabiny, dostanie się do niej, a zwłasz-
cza wyjście po nieporęcznej drabince,
było dość kłopotliwe. Nie jest tajemnicą,
że urazy stawu skokowego przy wyjściu
z kabiny Magnum nie należały do rzad-
kości. Aby do minimum ograniczyć ry-
zyko nadmiernego obciążenia kręgosłupa
podczas wsiadania, a stawów skokowych
podczas wysiadania z kabiny, konstruk-
torzy wiele uwagi poświęcają zarówno
ergonomicznemu rozplanowaniu układu
stopni, jak i poręczy. Ważnym elemen-
tem wpływającym na bezpieczeństwo
wsiadania i wysiadania z kabiny jest za-
pewnienie odpowiedniej przyczepności
obuwia na stopniach oraz oświetlenie
ich w warunkach nocnych. 

| TECHNIKA |

Zintegrowane 
z fotelem kierowcy
pasy bezpieczeń-
stwa to standard
we współczesnych
ciężarówkach 
– na zdjęciu 
Renault C520
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Podobnie jak 
w lepszych

wersjach aut
osobowych 

w autobusie
Setra S511 

zastosowano
kierownicę

umożliwiającą
sterowanie 

wieloma funk-
cjami urządzeń
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Scania podsumowuje rok 2015

olacja świąteczna była okazją do
spotkania się z nowym dyrekto-
rem generalnym Scania Polska SA

– Haraldem Woitke, który działaniami
firmy w Polsce kieruje od 1 sierpnia br. 

Scania Polska w roku 2015 to spraw-
nie działająca organizacja, którą tworzy
11 dealerów (w tym 9 własnych), 37
serwisów (w tym 26 własnych) – wszyst-
kie z certyfikatem jakości DOS obowią -
zującym sieć w całej Europie, regionalny
magazyn części, centrum szkoleniowe
w Nadarzynie oraz pomoc techniczna
Scania Assistance. 

W Polsce do listopada 2015 r. do-
starczono 18 250 samochodów ciężaro-
wych o dmc. > 16 t (jest to wzrost rynku
aż o 32% w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego), w tym 15 434
ciągniki siodłowe oraz 2816 podwozi
pod zabudowę. Scania Polska ma bardzo
duże powody do zadowolenia. Do końca
listopada 2015 r. sprzedano 3278 sa-

mochodów ciężarowych (18% udziałów
w rynku) – w tym 693 podwozia (24,6%
więcej niż rok wcześniej) oraz 2585 ciągni-
ków siodłowych (+16,8%). Jest to naj-
lepszy w historii firmy wynik sprzedaży
– dotychczas bowiem rekordowy był rok
2007, gdy dostarczono 3068 pojazdów.
Scania jest też liderem na rynku podwozi
ze znaczną przewagą nad tradycyjnie
silnymi w tym segmencie producentami
niemieckimi oraz wiodącym dostawcą
pojazdów komunalnych i strażackich –
tych ostatnich dostarczono 160. Hitem
rynkowym są samochody wyposażone
w 410- oraz 450-konne silniki DC13
Euro VI z układem oczyszczania spalin
bez EGR. Scania dostarczyła również 82
autobusy – warto wspomnieć o zamó-
wieniu na 25 autobusów miejskich, które
w barwach firmy Warbus będą wozić
pasażerów w Jastrzębiu-Zdroju oraz o za-
mówieniu dla Słupska – tam Scania do-
starczy 18 autobusów. 

Scania Finance Polska sfinansowała
zakupy 975 środków transportu cięż -
kiego (samochody Scania i naczepy), co
daje penetrację rynku na poziomie 43%.
Po trzech kwartałach tego roku obrót Sca-
nia Finance Polska wyniósł 390 mln zł
netto. Lider rynku – firma Idea Leasing
& Fleet miała obrót 602 mln zł netto).
W Polsce łączna wartość portfela Scania
Finance Polska przekroczyła już 1 mld zł,
firma zarządza obecnie ponad 5 tys. fi-
nansowanych pojazdów. 

Scania Polska uruchomiła w 2015 r.
kolejny własny punkt serwisowy – w Bo-
lesławcu. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się akcja promocyjna „Scania – Za-
wsze na czele”, w ramach której firmy
transportowe mogły się przekonać o za-
letach ciągników siodłowych tej marki.
W 2016 r. program ten będzie konty-
nuowany. Najważniejszym wydarzeniem
w roku 2016 będą obchody 125-lecia
istnienia firmy Scania.

Dariusz Piernikarski

Na początku grudnia Scania Polska, tradycyjnie już, podsumowała

wyniki swojej działalności w roku 2015. 

© Scania Polska
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Kierowca pod lupą

awód kierowcy zalicza się do za-
jęć trudnych i niebezpiecznych,
a od wykonujących go osób wy-

maga się szczególnych predyspozycji
psychofizycznych. Rejestrowanie czasu
pracy kierowców ma służyć przede wszyst-
kim im samym i chronić od nieracjonal-
nego zarządzania ich czasem pracy przez
przedsiębiorców. Odbywanie wymaga-
nych minimalnych przerw w jeździe oraz
przestrzeganie nieprzerwanego dobo-
wego i tygodniowego wypoczynku ma
według rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia

Arkadiusz Gawron

Monitoring czasu pracy kierowców ma chronić przed nieuczciwą konkurencją

między przewoźnikami i przede wszystkim zwiększać bezpieczeństwo

na drogach poprzez wymuszanie odpoczynku kierowców. W rzeczywistości

nie zawsze jest tak idealnie.

Kontrole stanu technicznego i parametrów
pojazdu, w tym m.in. wysokości i wagi,
mogą być bardzo drobiazgowe

15 marca 2006 r. w sprawie harmoniza-
cji niektórych przepisów socjalnych od-
noszących się do transportu drogowego
zapewnić, że za kierownicą zasiądzie
wypoczęty kierowca. Wypoczęty, czyli
taki, którego reakcje na sytuację dro-
gową będą szybkie, a podejmowane de-
cyzje właściwe. Organami władzy, które
w Polsce monitorują i egzekwują prze-
strzeganie czasu pracy, są m.in. Policja
oraz Inspekcja Transportu Drogowego,
a poza granicami naszego kraju odpo-
wiedniki tych instytucji.
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Kondycja psychofizyczna kierowców
Zmęczenie nie ma jednoznacznej de-

finicji, ale określa się je jako wewnętrzny
stan organizmu polegający na obniże -
niu zdolności do pracy i działania za-
równo na poziomie procesów fizjologicz -
nych, jak i psychicznych, będący skutkiem
uprzed nio podjętego wysiłku. Zmęcze-
nie wyraża się pogorszeniem funkcji psy-
chomotorycznych i poznawczych, przeja-
wiając się takimi zjawiskami, jak senność,
ospałość, mikrodrzemki, obniżony po-
ziom uwagi i gotowości do działania,
obniżona czujność, wahania w zakresie
sprawności działania, skłonność do po-
pełniania błędów.

Senność i ospałość odnosi się do nie-
odpartej potrzeby snu, która ma podłoże
biologiczne, może też być skutkiem zmę-
czenia. Zmęczenie zaś wiąże się z niechę-
cią do kontynuowania podjętej uprzed-
nio czynności, co wynika z fizycznego lub
umysłowego wysiłku lub wykonywania
tego samego zadania przez dłuższy czas
[1]. Ze względu na złożoną sytuację, w ja-
kiej funkcjonuje kierowca, wyróżnia się
aż cztery rodzaje zmęczenia: mięśniowe,
sensoryczne, umysłowe i emocjonalne.

Czynniki, które wywołują zmęczenie,
umownie dzieli się na sytuacyjne, czyli
zewnętrzne i związane z samym kierow-
cą. Do czynników zewnętrznych zalicza
się: mikroklimat w kabinie, ergonomię
miejsca pracy, wibracje, zachowa nie się
innych uczestników ruchu, jego nasile-

nie, warunki pogodowe, jakość drogi i jej
infrastruktury. Do czynników mają cych
wpływ na zmęczenie związanych z kie-
rowcą należą: jego wiek, kondycja psy-
chofizyczna i zdrowotna, liczba godzin
prowadzenia pojazdu i wypoczynku po-
przedzającego jazdę, indywidualny prze-
bieg okołodobowych rytmów biologicz-
nych, stosowane leki oraz spożywanie
posiłków i alkoholu.

Skutkami zmęczenia mającymi is-
totny wpływ na bezpieczeństwo jazdy
jest przedłużenie się czasu reakcji, po-
gorszenie uwagi i percepcji wzrokowej.
Skutkuje to zawężeniem pola widzenia
i wydłużeniem czasu powrotu do nor-
malnego widzenia, np. po oślepieniu
słońcem czy światłami nadjeżdżającego
pojazdu. Inne objawy zmęczenia kie-
rowcy to problemy z przetwarzaniem
informacji i pamięcią krótkotrwałą, spa-
dek czujności i sprawności w prowa-
dzeniu pojazdu.

Prowadzone w Polsce badania nau-
kowe wykazały, że drzemki w dowolnym
okresie jazdy przynoszą zdecydowane ko-
rzyści w zapobieganiu zmę czeniu i sen-
ności. Potrafią one poprawić spraw ność
równie dobrze, a czasami nawet lepiej,
niż odpoczynki regeneracyjne. Deficyt
snu znacznie zwiększa prawdopodo-
bieństwo wystąpienia mikro drzemek,
które ze względów bezpieczeństwa jazdy
są najniebezpieczniejsze, tym bardziej że
kierowca może być zupełnie nieświa-
domy ich występowania.

Czas pracy i czas jazdy
Jak widać, zmęczenie jest wynikiem

bardzo wielu dość złożonych czynników,
nie jest więc łatwo stworzyć regulacje
prawne, które zagwarantowałyby wy-
poczętego kierowcę w sytuacjach, jakie
niosą ze sobą realia jego pracy. Usta-
wodawcy musieli określić maksymalne

Do czasu pracy 
kierowcy zalicza się 
nie tylko jazdę, ale także
tankowanie, dopilnowa-
nie za- i wyładunku 
oraz utrzymanie pojazdu
w czystości i spraw-
ności technicznej
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Sposób zabezpieczenia ładunku także podlega
kontroli. Pasy muszą mieć atesty, a sam ładu-

nek powinien być zabezpieczony przed prze-
mieszczeniem najlepiej jak jest to możliwe



Nowoczesne urządzenia rejestrujące dają
coraz większe możliwości monitorowania
kierowcy, zarówno przez pracodawcę, 
jak i służby kontrolne

czasy aktywności i minimalne okresy
wypoczynku, które będą „działały” we
wszystkich możliwych do wystąpienia
warunkach. Wysoka sprawność kierowcy
jest zawsze wynikiem zindywidualizo-
wanych aspektów dotyczących jego sa-
mego, czyli kierowcy, sprzętu, którym
jeździ, dróg, po jakich się porusza, i cha-
rakteru pracy, jaki jest wykonywany.
Mimo tych wszystkich różnic i proble-
mów związanych z interpretacją prze-
pisów przy zastosowaniu ich do konkret -
nego przypadku można przyjąć pewną
regułę. Przestrzeganie i nieprzekracza-
nie dopuszczalnego czasu pracy (nie my-
lić z czasem jazdy) oraz odbywanie nie
krótszych niż wymagane przerw i od-
poczynków powinno uchronić każdego
kierowcę i pracodawcę przed karami. 

Oczywiście każdy zawodowy kie-
row ca dobrze wie, że nie zawsze można
rozplanować swój czas pracy tak, żeby
wykorzystać go najwydajniej, jednocześ -
nie nie naruszając przepisów. Ale właś-
nie rozłożenie sił i środków czy, inaczej
mówiąc, zasobów na przestrzeni dobo-
wej aktywności w sposób najbardziej
efektywny jest cechą dobrego kierow -
cy i odpowiedzialnego zarządzania ze
strony przedsiębiorców. I to właśnie te
umiejęt ności powinny decydować o wy-
nikach i pozycji firmy wśród konkuren-
cji, a nie nieuczciwe praktyki w omija-
niu przepisów.

Czas pracy to ten odcinek czasu, w któ-
 rym kierowca pozostaje w aktywności,
czyli jedzie (symbol kierownicy na tacho-
grafie), jest w dyspozycji (przekreślony
kwadracik, koperta) lub wykonuje inne
prace związane z zawodem, np. utrzy-
manie pojazdu w czystości i sprawności
technicznej czy dopilnowanie za- lub
rozładunku (symbol młoteczków). Po-
zostały czas to czas przerw i wypoczynku
dobowego lub tygodniowego (symbol
łóżka), który jest rejestrowany przez ta-
chograf tylko w zatrzymanym pojeździe.

Przedsiębiorcy mają obowiązek pla-
nować trasy przejazdu swoich kierowców
tak, aby możliwe było „zmieszczenie się”
w czasie pracy i czasie jazdy. Obowiązek
przestrzegania tych reguł dotyczy także
samego kierowcy, który w rzeczywisto -
ści, przynajmniej w transporcie ciężaro-
wym, w dużej mierze sam dysponuje
swoim czasem pracy i powinien go tak
rozkładać, aby nie dochodziło do żadnych
naruszeń. Sytuacja wygląda zupełnie
inaczej przy przewozach osobowych. Pa-
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sażerowie odbywający podróż autokarem
nie mogą czekać na zakończenie odpo-
czynku kierowcy, kiedy skończy mu się
czas jazdy, dlatego, przynajmniej w teo-
rii, obsady autokarów są wieloosobowe,
a cały przejazd odbywa się według za-
planowanego przez pracodawcę rozkła -
du, w którym musiał uwzględnić wszyst-
kie obowiązujące kierowców odpoczynki.

Rodzaj transportu a przestrzeganie
czasu pracy i okresów wypoczynku

Jak wskazują badania, najlepiej jest
z przestrzeganiem czasu pracy kierow-
ców w międzynarodowym transporcie
ciężarowym. Powody są dość prozaiczne.
Kierowcy najczęściej sami są odpowie-
dzialni za swój czas pracy i czas jazdy,

Istotnym czynnikiem mającym duży
wpływ na wynik finansowy całego przed-
sięwzięcia, jakim jest prowadzenie trans-
portu międzynarodowego, są kary za
wykroczenia poza granicami kraju. Są
one zdecydowanie wyższe niż w Polsce,
a przestrzeganie ich jest restrykcyjnie
egzekwowane. Skutecznie mobilizuje to
przedsiębiorców i kierowców do prze-
strzegania przepisów, w tym głównie
dotyczących czasu pracy i długości wy-
poczynku.

Zupełnie inaczej ma się sprawa w mię-
dzynarodowym transporcie osób. W zwią -
zku z koniecznością zapewnienia ciągło -
ści transportu na całej długości trasy
autokaru załogi są kilkuosobowe. W prak-
tyce najczęściej dwuosobowe, rzadziej
trzy-, gdyż nie opłaca się pracodawcom
organizować trzech kierowców na jedną

a pracodawcy, jeśli w ogóle, to w mini-
malny sposób wpływają na jego organi-
zację. Oczywiście nie mówimy tu o or-
ganizacji harmonogramu pracy, czyli
podejmowaniu decyzji gdzie i jaki ładu-
nek podjąć. O tym oczywiście decyduje
pracodawca. Kierowca jest odpowie-
dzialny za dostarczenie towaru do miejsca
przeznaczenia na czas i bez żadnych
uszkodzeń, w tym celu pracodawcy za-
pewniają właściwie wyposażone i nowo-
czesne środki transportu.

trasę, kiedy sumaryczny czas jazdy po-
jazdu może być wydłużony tylko o jedną
godzinę (do 21 h) w porównaniu z załogą
dwuosobową. Jak to się dzieje? Dwóch
kierowców może w sumie prowadzić au-
tokar przez 20 h, każdy z nich maksy-
malnie po 10 h (przy dopuszczalnym
dwa razy w tygodniu wydłużonym cza-
sie jazdy). W 30-godzinnej dobie obo-
wiązującej obsadę wieloosobową obaj
kierowcy muszą odbyć 9-godzinny nie-
przerwany odpoczynek, więc trzeci kie-

©
 VD

O



SAMOCHODY SPECJALNE | GRUDZIEŃ 2015 | 7733

| TRANSPORT |

rowca, aby się „zmieścić” w 30-godzin-
nej dobie i „wspólnym” odpoczynku, może
prowadzić pojazd w sumie tylko godzinę
dłużej (dobowa liczba godzin w załodze
wieloosobowej spędzona na jeździe nie
może przekraczać 21 godzin). Oczywiś-
cie to, ile każdy  kierowca będzie w isto-
cie prowadził pojazd w ciągu doby, jest
dowolne, ważne, aby nie przekroczył do-
puszczalnej normy jazdy i odbywał wy-
magane przerwy najwyżej po 4,5 go-
dzinach ciągłej jazdy.

Może rozwiązaniem w kierunku zwięk-
szenia wydajności transportu osobowego/
„autokarowego”, jak i ciężarowego, w ob-
sadach wieloosobowych byłoby dopusz-
czenie możliwości odpoczynku jednego
z kierowców w czasie jazdy drugiego.
Obecnie kierowca, który nie prowadzi po-
jazdu, musi być w dyspozycji (przekre -

muszą dostarczyć ważny ładunek na czas,
a nie chcąc narażać się na wykroczenia,
muszą zatrzymać się na dobowy odpo-
czynek. Możliwość skorzystania z ewen-
tualności, o której wspomniałem, mogło -
by przynieść wymierne korzyści zarówno
firmie, jak i kierowcom.

Prawidłowe rozłożenie dnia pracy jest
bardziej skomplikowane przy transpor-
cie regionalnym, dystrybucyjnym czy bu-
dowlanym lub osobowym transporcie
miej skim. Charakter takiej pracy opiera
się na przejeżdżaniu krótkich dystansów,
przy częstym zatrzymywaniu i oczeki-
waniu na za- lub wyładunek. Czas po-
święcony na jazdę jest wtedy zdecydo-
wanie krótszy, ale czas pracy kierowcy
w żaden sposób się nie wydłuża, a o do-
bowym odpoczynku w pojeździe najczęś -
ciej niewyposażonym w miejsce do spa-

szczenie się w dobowym czasie pracy
już niekoniecznie. Kierowca odbywa do-
bowy odpoczynek poza samochodem
(w domu), a pracodawca płaci głównie
za jazdę. Kierowca zatem, aby zarobić
więcej, często jeździ dłużej niż powi-
nien. Doszukiwanie się tutaj winy po
stronie pracodawcy, który często funk-
cjonuje jako podwykonawca w realiach
rynku od niego samego niezależnych,
też nie zawsze jest słuszne. Chyba że mó-
wimy tu o właścicielach dużych firm prze-
wozowych, którzy sami ustalają zasady
i warunki, w jakich prowadzą transport
dla swoich kontrahentów, lub o podwy-
konawcach, którzy po prostu źle zarzą -
dzają czasem pracy swoich kierowców,
niejako przymuszając ich do wykroczeń,
za które zwykle sami nie odpowiadają
przed organami egzekwującymi.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Ostatnią kwestią jest podejście osób

przeprowadzających kontrole. Zawsze
mogą się zdarzyć sytuacje niezależne od
kierowcy, jak brak miejsca na parkingu,
wypadki drogowe czy chociażby trudne
warunki pogodowe. Każdym kierowcą
kierują także normalne, zwykłe ludzkie
uczucia, i każdy z nich po wielu tygo-
dniach nieobecności w domu chce spę-
dzić czas z rodziną, o czym zdaje się za-
pominają inspektorzy, surowo każąc za
przewinienia niemające znacznego wpły -
wu na zagrożenie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. 

Zawodowi kierowcy, jak pokazują
statystyki, rzadko uczestniczą w wy-
pad kach, a jeśli już nawet do tego do-
chodzi, to przeważnie nie z ich winy.
Ponadto doświadczeni kierowcy, szcze-
gólnie w transporcie międzynarodowym,
sami dobrze wiedzą, kiedy zmęczenie
nie pozwala im dalej jechać i nierzadko
zdarza się, że jazdy są przez nich nieco
skracane, a przerwy wydłużane ponad
wymagany czas. To najlepiej świadczy
o ich świadomości dotyczącej swoich
moż liwości, czyli percepcji, czasu reak-
cji i ogólnych psychofizycznych predys-
pozycji do prowadzenia pojazdów cię -
żarowych.

Bibliografia:
[1] Łuczak A., Zużewicz K., Zmęczenie kie-

rowców a bezpieczeństwo pracy, „Bez-
pieczeństwo pracy” 4/2006.

ślony kwadrat na tachografie, „koperta”)
i nie może spać na leżance. Ustawodaw -
cy twierdzą, że jest to podyktowane za-
grożeniami, jakie niesie ze sobą obecność
ewentualnie odpoczywającego na leżan -
ce kierowcy podczas wypadku. Znale-
zienie rozwiązań technicznych umożli-
wia jących bezpieczną jazdę podczas
odpoczynku na leżance nie stanowi obec-
nie żadnego problemu technologicznego.
Leżanka mogłaby być wyposażona np.
w wychwytującą siatkę. Możliwość jed-
nokrotnego, w skali tygodnia lub mie-
siąca, przedłużenia w taki sposób jazdy
o dwie czy trzy godziny uratowałoby nie-
jedną sytuację.

Mam tu na myśli np. sytuację, kiedy
do powrotu do bazy/domu na tygod-
niowy odpoczynek kierowcom brakuje
kilkudziesięciu minut/kilometrów, albo

nia nawet nie może być mowy. Właściciel
firmy, tak jak i kierowca, zarabiają naj-
częściej na ilości przewiezionego mate-
riału/osób, więc liczba kursów czy obsłu -
żonych punktów odbioru/przystanków,
odbyta w ciągu dnia, powinna być jak
największa, a to może być trudne do po-
godzenia z ustawowym czasem pracy.

Dlatego o nadużycia przy takim cha-
rakterze pracy jest najłatwiej, tym bar-
dziej że wykonawcy robót są pod silną
presją krótkich terminów realizacji zadań
na konkretnych odcinkach budowy, a kie-
rowcy realizujący przewozy osobowe
muszą jeździć zgodnie z rozkładem jazdy.

Odbywanie przerw, w których kie-
rowca swobodnie dysponuje swoim cza-
sem i może np. się posilić, jest jak naj-
bardziej wskazane i z tego, co mówią
statystyki, nawet przestrzegane, ale mie -
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Przy wyborze miejsca na odpoczynek nie należy się kierować
tylko „ofertą” MOP, ale także bardziej prozaicznymi sprawami,

jak możliwość bezpiecznego zatrzymania zestawu



Hamownia
na światowym poziomie

połowie 2014 r. spółka Q-Ser-
vice Truck, należąca do grupy
Inter Cars SA, została auto-

ryzowanym przedstawicielem koncernu
ZF Friedrichshafen AG w zakresie sprze-
daży i serwisu manualnych i zautomaty-
zowanych skrzyń biegów tego producenta.
Umowa obejmuje obsługę przekładni
manualnych z rodzin: Ecosplit, Ecomid
i Ecolite oraz zautomatyzowane: AS Tro-
nic Lite, AS Tronic Mid i AS Tronic. Dzięki
tej współpracy zyskano dostęp do naj-
nowocześniejszej technologii w dzie-
dzinie skrzyń biegów – pracownicy brali
udział w wielu szkoleniach w siedzibie
firmy ZF, na których nie tylko poznawali
szczegółowo budowę skrzyń biegów, ale
również przechodzili szkolenie z zakresu
obsługi gwarancyjnej, poznawali struk-
turę firmy ZF oraz przygotowywali się do
przyszłych napraw.

| BIZNES |

1 grudnia br. w Czosnowie k. Warszawy uroczyście otwarto Autoryzowany

Serwis ZF. Obiekt ten jest już drugim w Polsce, ale pierwszym wyposażonym

w najnowocześniejszą hamownię skrzyń biegów firmy ZF.
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Naprawiamy skrzynie manualne
i zautomatyzowane ZF. Szacuje
się, że 60% pojazdów ciężaro-
wych na rynku polskim jeździ na
skrzyniach firmy ZF, zarówno
manulanych, zautomatyzowa-
nych, jak i automatycznych. To
jest bardzo duży potencjał i my
ten potencjał, razem z naszymi
partnerami biznesowymi chcemy
zagospodarować.

Adam Fąk, 

menedżer serwisu 
ZF Services Partner

W lutym br. autoryzowany serwis ZF
rozpoczął już działalność, a dwa mie-
siące później została naprawiona pierw-
sza skrzynia biegów ZF. Zakupiono też
najnowocześniejszą w Polsce i w ofercie
firmy ZF hamownię do skrzyń biegów ZF
Services Functional Test Bench CH-EG
110 Lite, dzięki której możliwe jest prze-
prowadzanie najbardziej skomplikowa-
nych napraw. „Umowa, którą podpisano
z firmą ZF, dała nam możliwość pomocy
klientom z różnych gałęzi motoryzacji,
w których produkty ZF są stosowane.
Zakup hamowni skrzyń biegów, jedynej
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w Polsce i jednej z nielicznych w Euro-
pie, pozwoli nam na dalsze rozszerzanie
autoryzacji na takie produkty, jak np.
skrzynie automatyczne” – skomentował
Adam Fąk, menedżer serwisu ZF Servi-
ces Partner. 

Pełny profesjonalizm
Największymi atutami serwisu jest

profesjonalnie wyposażony warsztat oraz
mechanicy z bardzo dużym doświad-
czeniem. „Autoryzowany serwis gwa-
rantuje profesjonalne naprawy skrzyń
ZF. Jak wiadomo – czas ma znaczenie –
pojazd niepracujący nie zarabia. Wy-
kwalifikowana kadra i bogate wypo-
sażenie umożliwiają skrócenie czasu na-
prawy, a dzięki naszemu partnerowi
biznesowemu, jakim jest Inter Cars,
mamy ponad 1500 referencji w stanie
magazynowym, a to jest ponad 2 mln zł
w częściach do napraw skrzyń biegów,
które są w naszej autoryzacji. To jest
nasza ogromna zaleta”– deklarował
Adam Fąk.

Ambicją serwisu jest skategoryzo-
wanie napraw według ich trudności.
Partnerzy biznesowi mają możliwość za-
sięgnięcia informacji w przypadku mniej
skomplikowanych usterek, mogąc sa-
memu zmierzyć się z naprawą. Jeżeli
natomiast okaże się ona zbyt złożona,

wymagająca użycia specjalistycznego
sprzętu i dużej wiedzy, zaplecze warsz-
tatowe i szybki kontakt z inżynierami
z Niemiec pozwolą serwisowi w jak naj-
krótszym czasie dokonać diagnozy i na-
prawy przekładni. Jako bezpośredni dys-
trybutor koncernu ZF Friedrichshafen
AG serwis ma szybki dostęp do części
oryginalnych, co znacznie skraca termin
realizacji zlecenia.

Zlecenia serwisowe przyjmowane są
zgodnie z wymogami ZF. Wykonywana
jest pełna dokumentacja zdjęciowa kom-
ponentu przed demontażem, spraw-
dzane wszelkie znaki i cechy oraz to,
czy tabliczka znamionowa jest uszko-
dzona mechanicznie. Tylko w ostatecz-
ności przekładnia jest rozbierana, gdyż
często okazuje się, że przyczyna usterki
nie jest związana bezpośrednio ze skrzy-
nią biegów – w takim przypadku wyko-
nywana jest pełna diagnostyka pojazdu.
Wyposażenie w komputer diagnostyczny

Uroczystego otwarcia dokonali (od lewej): Thomas Bothe
– szef sprzedaży ZF Servces na Europę, Krzysztof Olekso-
wicz – założyciel i członek zarządu Inter Cars SA, Witold 
Kmieciak – prezes zarządu Q-Service Truck

Podczas otwarcia autoryzowanego serwisu ZF polska 
premierę miał najnowszy produkt ZF – modułowa skrzynia
biegów TraXon. Ta całkowicie zautomatyzowana skrzynia

jest następcą modelu AS Tronic. Montowana jest aktualnie 
w ciężarówkach MAN w Niepołomicach

ZF umożliwia kompletną diagnostykę
skrzyni biegów połączoną z jazdą testową.

„Praktycznie na dniach będziemy
zdobywali kolejną autoryzację dotyczącą
układów pneumatycznych trzech naj-
waż niejszych producentów w branży,
a mianowicie firm Knorr Bremse, Wabco
i Haldex. Umożliwi nam to rozszerzenie
naszych możliwości obsługowych o układy
pneumatyczne w pojazdach ciężarowych,
autobusach i naczepach. Firmy te współ -
pracują wzajemnie, np. w skrzyni ZF AS
Tronic sterownik produkuje firma Wabco,
a w skrzyni ZF TraXon montowany jest
sterownik produkcji Knorr Bremse. Chce -
my zdobywać wiedzę z każdego możli-
wego źródła, by jak najwięcej wiedzieć
o przekładniach i podołać najtrudniejszym
naprawom” – podsumował Adam Fąk.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © K. Biskupska, Inter Cars

W autoryzowanym serwisie znajdują się stanowiska 
do naprawy skrzyń biegów, specjalistyczne narzędzia ZF,
dzięki którym naprawa przebiega sprawniej, suwnica
oraz myjnia chemiczno-parowa pozwalająca na umycie
komponentów skrzyni przed naprawą 
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Castrol Vecton
– lepszy od konkurencji

jednym z nich do porównania na
dystansie 250 tys. mil (400 tys. km)
wykorzystano ciężarówki napę-

dzane silnikami Mercedes-Benz MBW-4000, które
zalano olejem Castrol Vecton Long Drain 15W-40
i konkurencyjnym, także o lepkości 15W-40.
Podczas testu ciężarówki woziły meble z Północnej
Karoliny do Kalifornii, pokonując średnio 7000 mil
(ponad 11 tys. km) tygodniowo. Olej konkurencyjnej
marki był zmieniany co 24 tys. mil (38,5 tys. km),
a Vecton Long Drain – co 48 tys. mil (77 tys. km).
Co 12 tys. mil (niemal 20 tys. km) pobierano do
analizy próbki oleju z obu silników.
Jak spisał się w tym niełatwym teście Castrol Vec-
ton Long Drain? Mimo dwukrotnie większych prze-
biegów między wymianami zdeklasował rywala.
Każdy element silnika, który poddano kontroli, był
w zdecydowanie lepszej kondycji niż w jedno-

stce, która jeździła na oleju konkurencji. Ochrona
przed zużyciem i czystość wewnątrz silnika były
na świetnym poziomie. Tłoki z silnika, który jeź-
dził na oleju Vecton Long Drain, są bardzo czyste,
a panewki są właściwie jak nowe.
Także na drugim krańcu globu – w Australii – Ca-
strol Vecton Long Drain zaprezentował swoje
zalety. Firma Shaw’s Darwin Transport używa
w swojej flocie 37 ciężarówek Kenworth, a każda
z nich ciągnie pociąg drogowy o masie nawet 115
ton. Silniki to przede wszystkim Cumminsy Sig-
nature, ISX i Detroit – wszystkie mają bardzo
ciężki „żywot”, ich trasy liczą najczęściej 13 tys. km.
Will Shaw z firmy Shaw’s Darwin Transport pod-
sumowuje to jednym zdaniem: „Jeśli wysyłasz
ciężarówki w naprawdę długie trasy, jedyne czego
potrzebujesz, to pewność, że awaria się nie
wydarzy”.

Tę pewność daje olej Castrol Vecton Long Drain.
Zastosowano go w dwóch ciężarówkach napę-
dzanych silnikami Cummins Signature 580. Obie
jednostki w momencie przejścia na Vecton Long
Drain miały przebieg ponad 1 mln km, a średnie
zużycie paliwa wynosiło 76,9 l/100 km. Wcześ-
niej pracowały one na oleju Castrol RX Super i zmie-
niano go co 20 tys. km. Po zmianie na Castrol Vec-
ton Long Drain wydłużono przebiegi między
wymianami do 40 tys. km, a długość tras – z 8,5
do 13 tys. km.
Inne zalety zmiany na Castrol Vecton to lepsze roz-
praszanie sadzy i stabilna lepkość, a co za tym idzie
także zmniejszone zużycie silnika. Dzięki tej zmia-
nie firma może być zawsze o krok przed konku-
rencją, także w dziedzinie obniżania kosztów.

Zdjęcie: © Castrol
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Olej silnikowy Castrol Vecton pozwala wydłużyć przebiegi między wymianami

bez szkody dla jednostki napędowej. Pewność, z jaką firma o tym informuje,

wynika z licznych testów przeprowadzonych w wielu krajach, m.in. 

w Stanach Zjednoczonych i Australii.
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Wsparcie działania serwisu

zależności od rodzaju awarii,
która przydarzy się w drodze,
można ją usunąć na miejscu

lub odholować pojazd do specjalistycz-
nego warsztatu. W przeszłości każdy kie-
rowca pojazdu użytkowego był po części
także mechanikiem i wiele drobnych, ale
też większych awarii usuwał samodziel-
nie. Dziś nawet wymianę koła w dużym
samochodzie ciężarowym najczęściej wy-
konują wykwalifikowani mechanicy mo-
bilnego serwisu, którzy dysponują odpo-
wiednimi narzędziami i umiejętnościami,
aby zrobić to bezpiecznie i szybko. W przy-
padku flot autobusów miejskich czy po-
jazdów dystrybucyjnych często sami prze-
woźnicy dysponują mobilnym serwisem,
natomiast firmy, których pojazdy poko-
nują większe odległości i poruszają się
po różnych miejscach, korzystają z usług
dużych, często międzynarodowych ser-
wisów mobilnych.

Warsztat na kołach
Usunięcie awarii na drodze może wy-

magać wykorzystania różnych narzę-
dzi. Dlatego mechanik pogotowia tech-
nicznego musi dysponować warsztatem
mobilnym, w którym zgromadzone są
praktycznie te same narzędzia, którymi
posługuje się serwis stacjonarny. Na-

rzędzia, a często także podstawowe
części eksploatacyjne są więc pod ręką,
nie ma też potrzeby odholowania uszko-
dzonego pojazdu do warsztatu. Współ-
czesne pojazdy warsztatowe umożliwiają
wykonanie bardzo wielu, nawet specja-
listycznych, napraw, wyposażone są w pro-
fesjonalne narzędzia zasilane sprężonym
powietrzem ze sprężarki, obowiązko-
wym elementem wyposażenia jest też
komputer diagnostyczny.

Chociaż w drodze może przytrafić się
niemal każda usterka, jednak usunięcie
tych najbardziej typowych, powtarza-
jących się najczęściej nie powinno sta-
nowić dla mechanika mobilnego warsz-
tatu problemu. Jest to przede wszystkim
wymiana koła, naprawa oświetlenia, wy-
miana pasków napędu osprzętu oraz uru-
chomienie pojazdu z rozładowanym aku-
mulatorem. Ze statystyk firmy ADAC
wynika, że najpowszechniejszą zgłaszaną

Piotr Muskała

Sprawny i skuteczny serwis jest jedną z podstaw funkcjonowania

transportu samochodowego. Z racji specyfiki pracy w transporcie awarie

pojazdów zdarzają się w drodze, a od ich sprawnego usunięcia zależy

sytuacja ekonomiczna i dobre imię przewoźnika.

Samochód serwisowy to nieodłączny element wyposażenia każdej autoryzowanej stacji serwisowej
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usterką (w samochodach osobowych) jest
właśnie brak rozruchu spowodowany roz -
ładowanym akumulatorem. 

W wypadku dużych pojazdów użytko-
wych mobilny warsztat powinien również
mieć możliwość uszczelnienia wycieku
płynu chłodniczego oraz uszczelnienia
układu sprężonego powietrza. Typowy
pojazd z zabudową warsztatową powi-
nien być wyposażony w system szuflad
i pojemników na części i narzędzia, stół
warsztatowy z imadłem, wiertarkę, szli-
fierkę, niezależne zasilanie elektronarzę-
dzi oraz sprężarkę do napędu narzędzi
pneumatycznych. Zestaw części zamien-
nych przewożony w pojeździe warszta-
towym jest uzależniony od jego przezna-
czenia. Jeśli samochód jest przeznaczony
do obsługi pojazdów konkretnej marki,
wówczas może przewozić nieco więcej

części, inaczej jest z pojazdami do zasto-
sowań uniwersalnych, które ze względu
na ograniczenia w objętości ładowni
muszą zmieścić tylko podstawowe ele-
menty eksploatacyjne. 

Jakie auto i jak zabudować?
Pojazdy warsztatowe raczej nie figu-

rują w ofercie producentów samocho-
dów. Popyt na tego typu samochody jest
raczej niewielki, w związku z czym naj-
częściej wykorzystuje się gotowe nadwo-

zia samochodów dostawczych lub cięża -
rowych, na bazie których wykonywane
są tzw. zabudowy warsztatowe. Produ-
cenci takich zabudów wyposażają wy-
brane dostawczaki w niezbędne szafki,
szuflady i urządzenia. W zabudowach
montowane są standardowe elementy
oraz specjalizowane, wykonywane na za-
mówienie przyszłego użytkownika i pod
kątem jego potrzeb. Zabudowy warszta-
towe wykonuje w Polsce wiele firm, m.in.
MobilCar, BEMET, AMP Poland i Pronar.
W ofercie tych firm znajdziemy szeroki
wachlarz zabudów warsztatowych róż -

Niezbędne do naprawy:
podstawowe narzędzia,
płyny eksploatacyjne,
ale również sprężone
powietrze i agregat
prądotwórczy
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Producenci samochodowych zabudów
warsztatowych oferują bogate warianty
wyposażenia, precyzyjnie dostosowane
do potrzeb danej branży 

| TECHNIKA |

Zabudowy warsztatowe mają specjalistyczne wyposażenie
ułatwiające codzienną pracę, także w zakresie mocowania
ładunków w różnych miejscach pojazdu
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nych pojazdów dostawczych, przezna-
czonych do zróżnicowanych celów. Takim
samochodem można stosunkowo tanio
i szybko dojechać w dowolne miejsce,
w razie potrzeby można zastosować wer -
sję z lepszymi właściwościami trakcyj-
nymi (czasem trzeba przejechać po dro-
dze nieutwardzonej lub zjechać z drogi,
problem ten rozwiązuje zastosowanie
kombivana z napędem 4×4 i powiększo-
nym prześwitem). Do zastosowań auto-
stradowych lepszy wydaje się jednak duży
pojazd, mogący pomieścić więcej części
i narzędzi. Z kolei poza utwardzonymi
drogami (np. do serwisu samochodów
terenowych, maszyn drogowych i bu-
dowlanych czy maszyn rolniczych) wy-
korzystuje się zabudowy warsztatowe
skonstruowane w oparciu o samochody
terenowe i pick-upy. Dobrą bazę do ta-
kich zastosowań stanowi choćby Nissan
Navara czy nieśmiertelny Land Rover

Defender. Mobilne warsztaty buduje się
też w oparciu o podwozia ciężarówek
(głównie dystrybucyjnych bądź tereno-
wych). Rzadko spotykanym, choć całkiem
wygodnym rozwiązaniem jest także za-
budowa warsztatowa w oparciu o przy-
czepę. Dobrym przykładem może być
oferowana przez firmę Arkom tzw. przy-
czepa techniczno-socjalna, która mieści
warsztat wraz z osprzętem (np. agregatem
prądotwórczym i sprężarką) oraz zaple-
cze socjalne dla mechaników, a więc np.
toaletę czy minikuchnię. 

Niezbędne wyposażenie
Współczesne zabudowy warsztatowe

bardzo różnią się od rozwiązań ofero-
wanych na rynku kilkanaście lat temu.
Warto wspomnieć, że w polskich warun-
kach jeszcze 15 czy 20 lat temu pojazdy
serwisowe były najczęściej budowane
samodzielnie przez przewoźników na

dzi stacjonarnych. Standardem jest także
niezależne ogrzewanie czy klimatyzacja
oraz inne udogodnienia poprawiające ja-
kość i komfort pracy mechaników. Do za-
budowy wykorzystuje się często rozwią -
zania modułowe (np. SIM, Equip Car itp.),
pozwalające na obniżenie kosztów zakupu
oraz utrzymanie doskonałego porządku
w mobilnym warsztacie i efektywne za-
gospodarowanie jego przestrzeni. 

Warsztaty nie tylko samochodowe
Mobilne warsztaty służą nie tylko do

naprawy pojazdów, które uległy awarii.
Są także wykorzystywane przez wiele
różnych firm i instytucji do wykonywania
terenowych napraw wszelkiego rodzaju
infrastruktury, takiej jak sieci energe-
tyczne i telekomunikacyjne, wodocią -
gowe, gazowe czy kanalizacyjne. Do naj-
ważniejszych klientów firm oferujących
zabudowy warsztatowe należą przed-
siębiorstwa energetyczne, wodociągowe
i gazownicze. Mobilne warsztaty są nie-
zbędne także wszelkiego rodzaju serwi-
som maszyn budowlanych i rolniczych,
bram przemysłowych itp. 

Podsumowanie
Dobrze wyposażony mobilny warsz-

tat z ekipą doskonale wyszkolonych me-
chaników to dziś nie tylko sposób na
oszczędności czasowe i finansowe, ale
w zasadzie konieczność. W świecie, gdzie
„czas to pieniądz”, usuwanie jak naj-
większej liczby niespodziewanych awarii
powinno odbywać się w terenie, co po-
zwala uniknąć kosztów transportu uszko-
dzonego urządzenia czy pojazdu do warsz-
tatu i znacznie skraca czas przestoju.
Zamawiając wyposażenie pojazdu w za-
budowę warsztatową, warto pamiętać
o wielu szczegółach. Właściwy dobór wy-
posażenia do potrzeb odbiorcy jest oczy-
wiście najważniejszy, niemniej jednak
nie wystarczy do pełnej satysfakcji i bez-
pieczeństwa pracy. Warto zwrócić szcze-
gólną uwagę właśnie na bezpieczeństwo.
Zanim zostaną wykorzystane w prak-
tyce, zabudowy warsztatowe powinny
być poddane testom zderzeniowym, któ-
rych rezultatem są odpowiednie certy-
fikaty (np. wg norm ECE R-17 oraz ECE
R-44 Plus), co daje gwarancję, że w razie
wypadku wyposażenie warsztatu nie
będzie stanowiło dodatkowego zagroże -
nia dla mechanika.

Zabudowy warszta-
towe na samocho-
dach ciężarowych
często wykonuje
się w postaci 
kontenerów
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Wygodne, łatwo dostępne 
półki na części zamienne

bazie np. wycofanych z eksploatacji auto-
busów czy ciężarówek. Najpopularniej-
szym przykładem jest autobus serwisowy
na bazie pierwszego członu przegubo-
wego autobusu Ikarus 280, powszech-
nie stosowany jako holownik i mobilny
serwis w większości przedsiębiorstw ko-
munikacji miejskiej w kraju. W wielu mias-
tach pojazdy te są zresztą użytkowane
do dziś. Obecnie nowoczesny pojazd ser-
wisowy to rozwiązanie oferowane przez
specjalistyczne firmy i zaprojektowane
oraz zbudowane zgodnie z wymaganiami
pozwalającymi mechanikom na sprawną,
efektywną, komfortową i bezpieczną
pracę. Zabudowa war sztatowa jest nie
tylko mobilnym „magazynem” części za-
miennych i narzędzi, ale także miejscem
pracy mechanika. Dlatego współczesne
zabudowy warsztatowe wyposaża się
przede wszystkim w komputer diagno-
styczny. Nie powinno w nich zabraknąć
także blatu roboczego, imadła czy też
elektrycznych i pneumatycznych narzę-
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MAN-y Lion’s City
zdobywają Wrocław

Piotr Muskała

Symboliczne przekazanie floty 62 MAN-ów Lion’s City
dla firmy iTS Michalczewski

25 listopada br. na terenie zajezdni firmy iTS Michalczewski przy

ul. Gazowej nastąpiło uroczyste przekazanie ostatnich z 62 nowych MAN-ów

Lion’s City, zakupionych do obsługi linii miejskich we Wrocławiu.

| TECHNIKA |

rzewoźnik z Radomia pojawił się
na ulicach stolicy Dolnego Śląska
w ramach umowy z MPK, które

zleciło część swoich zadań przewozo-
wych firmie zewnętrznej, zyskując tym
samym dla miasta możliwość szybkiej
wymiany dużej części taboru na nowy.
Jest to największa tego typu umowa
w Polsce, a w połączeniu z innym, nowym
w naszych warunkach rozwiązaniem
(dzierżawą Solarisów od banku Mille-

nium) dała możliwość wymiany na nowe
około 1/3 wszystkich autobusów miej-
skich w mieście.

Nowa flota dla Wrocławia
Wprowadzenie 62 MAN-ów oraz 64

Solarisów (57 dzierżawionych i 7 zaku-
pionych przez iTS Michalczewski) pozwo-
liło na całkowite wyeliminowanie z Wroc-
ławia pojazdów wysokopodłogowych.

Zamówienie dla spółki iTS Michalczew-
ski jest największym autobusowym kon-
traktem MAN-a w tym roku w Polsce.
Współpraca Michalczewskiego z koncer-
nem sięga lat 90. XX wieku, a przewoź-
nik niezmiennie jest z niemieckich au-
tobusów zadowolony, chwaląc przede
wszystkim ich niezawodność i ekono-
mikę ekspolatacji. Do zajezdni powstałej
na terenach dzierżawionych od PGNiG
MAN dostarczył 43 przegubowe MAN-y
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Należąca do grupy Wabco firma Transics, spe-
cjalizująca się w rozwiązaniach telematycznych,
zaprezentowała na listopadowych targach Trans
Poland 2015 w Warszawie swój sztandarowy pa-
kiet Intelligent Trailer Programme (ITP). Produkt
ten pomaga w obniżaniu kosztów transportu,
oszczędzaniu paliwa i poprawie bezpieczeństwa
kierowców. ITP umożliwia np. zintegrowanie da-
nych z systemu stabilizacyjnego RSS w syste-
mie telematycznym dla naczep 
TX-TRAILER GUARD, dzięki
czemu RSS zapobiega prze-
wróceniu się naczepy przy
nadmiernej prędkości lub
awaryjnym hamowaniu. 

TX-TRAILERGUARD prze-
twarza dane z różnych sys-
temów naczepowych, EBS
i chłodniczych, a także urzą  dzeń
peryferyjnych, czujników, systemów
polepszających hamowanie oraz zwiększających
stabilność, wydajność i bezpieczeństwo.

Przetwarza także dane z systemu OptiTire, który
kontroluje ciśnienie opon. Dzięki informacjom uzys-
 kanym z OptiTire przewoźnik może zaoszczędzić
nawet 2% paliwa i znacznie przedłużyć żywotność
opon swoich pojazdów. OptiTire pomaga ponadto
wykryć na czas uszkodzenia w ogumieniu, dzięki
czemu można uniknąć poważniejszych awarii i za-
oszczędzić na kosztach napraw i wymiany oraz
zwiększyć bezpieczeństwo jazdy.

Pakiet Intelligent Trailer Programme oferuje też
funkcję TailGUARD do wykrywania martwego
pola, która pomaga kierowcom cofającym pojaz -
dem uniknąć wypadków przy ograniczonej wi-
doczności z tyłu. [KB]

Zdjęcie: © Transics 

news

Inteligentne naczepy 
z rozwiązaniami Wabco

NG323 Lion’s City G o długości 18 m
oraz 19 dwunastometrowych autobusów
solo typu NL293 Lion’s City. Przegubo -
we Lion’s City G wyposażono w silniki
MAN D2066 LUH Euro VI o mocy 320 KM
(236 kW) współ pracujące z automatycz -
ną skrzynią ZF EcoLife 6. Co ciekawe,
w przegubowcach MAN, odmiennie niż
w większości pojazdów konkurencji, sil-
nik umieszczono klasycznie, bez zabu-
dowy wieżowej. Autobusy solo napędza
silnik MAN D0836 LOH Euro VI o mocy
290 KM (213 kW), napęd przekazywany
jest podobnie jak u większego brata przez
automat ZF EcoLife 6. 

żerskiej zbudowany w oparciu o 9 kamer
w pojazdach przegubowych i 7 w poje-
dynczych. Oczywiście autobusy wypo-
sażono we wszystkie standardowo sto-
sowane w tej klasie pojazdów systemy,
jak np. ABS i ASR.

W ramach troski o bezpieczeństwo
i komfort pasażerów oprócz nowoczes-
nej floty Michalczewski promuje również
nowatorskie podejście do szkolenia kadry.
Kierowcy przechodzą szkolenia z tech-
niki bezpiecznej i ekonomicznej jazdy
na należącym do firmy Autodromie Jas -
trząb. Obsługa serwisowa autobusów

MAN Lion’s City

będzie się odbywała we własnej hali ser-
wisowej. Obiekt już powstaje i zapewni
załodze dostęp do 6 stanowisk serwiso-
wych, stacji diagnostycznej oraz myjni.
Zgodnie z postanowieniami umowy po-
między MPK Wrocław a iTS Michalczew -
ski firma z Radomia będzie obsługiwała
część wrocławskich linii przez 10 lat.

Zdjęcia: © P. Muskała

Wrocławskie Lion’s City w przegu-
bowej wersji zabierają na pokład 158
osób, w tym 53 na miejscach siedzących,
a autobusy 12-metrowe – odpowiednio
106 i 36. Wszystkie autobusy wyposa -
żono w system informacji pasażerskiej
firmy SIMS, pracujący we wspólnej sieci
z pojazdami MPK. Dla wygody pasażerów
w przestrzeni pasażerskiej znalazły się
m.in. ładowarki USB. Bezpieczeństwo
zapewnia monitoring przestrzeni pasa -

Od listopada 
we wrocławskiej
komunikacji miej-
skiej jeżdżą wy -
łącznie autobusy
niskopodłogowe
i niskowejściowe



Hybrydowe Fuso
dla floty Biedronki

becnie flota Grupy Jeronimo Mar-
tins Polska (JMP), będącej właś-
cicielem sieci sklepów Biedronka,

liczy ponad 1000 pojazdów (samochody
dostawcze, dystrybucyjne, ciągniki i na-
czepy). Rocznie flota samochodów Bied-
ronki pokonuje ponad 100 mln km. Chcąc
minimalizować negatywny wpływ trans-
portu na środowisko, JMP od lat reali-
zuje wysokie standardy dotyczące poli-
tyki ekologicznej. Jednym z obszarów
realizacji tych założeń jest logistyka i roz-
wój floty, która regularnie powiększa się
o innowacyjne samochody ciężarowe.

Hybrydowy Canter dla Biedronki
15 października br. w Kielcach od-

była się uroczystość przekazania pierw-
szego samochodu Fuso Canter Eco Hyb-
rid. Kluczyki w ręce Marcina Dopierały,
dyrektora logistyki Jeronimo Martins Pol-
ska, przekazał Sławomir Kwiatkowski, dy-
rektor sprzedaży flotowej Mercedes-Benz
Trucks. Zakup samochodu hybrydowego
to konsekwentna kontynuacja proekolo-

| TRANSPORT |
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Kluczowym elementem łańcucha dostaw jest nowoczesna flota transportowa.

Wyposażona w innowacyjne rozwiązania, odgrywa ważną rolę w szybkości

dystrybuowania towarów oraz ma istotny wpływ na jakość, w jakiej 

produkty są dostarczane. 

Grupa Jeronimo Martins Polska od lat współpracuje z Mercedes-Benz Polska. We flocie
firmy znajdziemy m.in. nowoczesne samochody Econic NGT, zasilane gazem ziemnym,
oraz ciągniki Actros Euro VI, wyposażone w ekologiczne i oszczędne systemy napędowe.
We flocie firmy znajdują się także najnowsze modele Antos Euro VI

gicznych działań Grupy Jeronimo Mar-
tins oraz kolejny skok technologiczny
w dziedzinie transportu drogowego. 

„Podstawą działań naszego zespołu
transportu jest ustawiczne zmniejszanie
odległości pokonywanej przez samo-
chody między centrum dystrybucyjnym
a sklepami oraz stawianie na nowo-
czesne rozwiązania techniczne i regu-
larne wymiany pojazdów na nowsze mo-
dele, zgodnie z obowiązującymi normami

europejskimi – mówi Marcin Dopierała.
– Średni wiek naszego pojazdu to nie-
całe 4 lata, a nasza flota wzbogaca się
co roku o ponad 100 nowych ciężarówek.
Pojawienie się pierwszego hybrydowego
samochodu ciężarowego Fuso Canter
Eco Hybrid to przykład innowacji, szcze-
gólnie ważny w przypadku aglomeracji
miejskich, gdzie dostosowanie pojazdu
do miejsca realizacji dostaw ma wy -
jątkowe znaczenie”. 
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spalinowy, gdy pojazd stoi – to kolejna
funkcja mająca na celu obniżenie zużycia
paliwa i zmniejszenie emisji spalin.  

Oprócz ekonomiczności i przyjaz-
ności dla środowiska Canter Eco Hybrid
punktuje także dzięki swojej nośności
podwozia (ładowności). Dodatkowa masa
napędu hybrydowego to zaledwie około
155 kg. Ładowność Cantera jest zaska-
kująco duża: przekazany Biedronce eg-
zemplarz to model o dmc. 7,49 t. Nośność
jego podwozia wynosi 4845 kg, co w po -
łączeniu z zabudową chłodniczą o masie
1942 kg pozostawia niemal 3 t ładowności.

Fuso Canter Eco 
Hybrid z hybrydowym
układem napędowym
spala nawet do 23%
paliwa mniej niż kla-
syczny odpowiednik 
– taka oto ekologiczna
ciężarówka z zabu-
dową chłodniczą
(Schmitz Cargobull) 
i agregatem Carrier
Xarios zasili flotę 
zaopatrującą sieć 
sklepów Biedronka 
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Kluczyki do Fuso Canter Eco Hybrid przekazał
Sławomir Kwiatkowski, dyrektor sprzedaży

flotowej Mercedes-Benz Trucks. Kluczyki
odebrał Marcin Dopierała, dyrektor logistyki

Jeronimo Martins Polska
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Fuel Duel to program Mercedes-Benz, w ramach którego użytkownicy mogą porównać zużycie
paliwa swoich pojazdów z apetytem na paliwo nowego Actrosa – ten zaś, wyposażony 
w oszczędny silnik OM471, zautomatyzowaną skrzynię biegów PowerShift 3 oraz system 
PPC, nie da się łatwo pokonać

Fuso Canter Eco Hybrid 
– seryjna hybryda 

Samochody Fuso Canter Eco Hybrid
są w czołówce stawki w dziedzinie eko-
logicznego i efektywnego transportu.
Dzięki zastosowaniu technologii hybry-
dowej ciężarówki tego typu spalają na-
wet do 23% paliwa mniej niż podobne
z napędem dieslowskim.  

Podstawą strategii jazdy Canter Eco
Hybrid jest ruszanie z miejsca wyłącznie
za pomocą silnika. Po przekroczeniu
prędkości 10 km/h dołączany jest silnik

Diesla. Poniżej tej prędkości pracuje on
na biegu jałowym i zasila urządzenia do-
datkowe. W zależności od zapotrzebo-
wania na moc silnik elektryczny wspiera
silnik spalinowy w trakcie przyspieszania
oraz w przypadku większych prędkości.
System start-stop (ISS) wyłącza silnik
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Dokładniej o hybrydowym Canterze
piszemy w artykule pt. Miejski ECOno-
mista – samochód ten bowiem mieliśmy
okazję przetestować. 

Napędowe rozwiązania Daimler AG
Przekazanie pierwszego hybrydowego

samochodu ciężarowego flocie zaopat-
rującej sklepy Biedronka było doskonałą
okazją do szerszego zaprezentowania pro-
ekologicznych i paliwooszczędnych roz-
wiązań napędowych wykorzystywanych
w samochodach ciężarowych i dostaw-
czych produkowanych przez Daimler AG
– mowa oczywiście o obecnych w Euro-
pie markach Fuso i Mercedes-Benz. 

Ponieważ ceremonia przekazania sa-
mochodu Canter Eco Hybrid została zor-
ganizowana na terenie jednej z hal wy-
stawienniczych Targów Kielce, obszerność
miejsca została wykorzystana do przy-
gotowania małej wystawy, na której zna-
lazły się najnowocześniejsze rozwiązania
transportowe Daimler AG. Uczestnicy
mogli również w praktyczny sposób prze-
konać się o możliwościach samocho-
dów ciężarowych – Mercedesów i Fuso,
w programie znalazły się bowiem krót-
kie jazdy testowe. 

Na obwodnicy Kielc można było zmie-
rzyć się z komputerem, czyli podjąć próbę
pokonania systemu Predictive Power-
train Control, który, korzystając z danych
topograficznych z sieci GPS, monitoruje
pokonywaną trasę i w zależności od jej
ukształtowania przygotowuje odpowied-
nią strategię zmiany biegów automaty-
zowanej skrzyni Power Shift 3 nowego
Actrosa. Priorytetem jest oczywiście mi-
nimalne zużycie paliwa. Spośród uczest-
niczących w jazdach kolegów dzienni-
karzy jedynie jeden (Zbyszek Majerowski
– redaktor naczelny czasopisma „Auto
Market Truck”) uzyskał wynik lepszy niż
PPC, ale zaledwie o 1 l/100 km, jednak
wymagało to od kierowcy niezwykle
wzmożonej i męczącej koncentracji na
całej, kilkudziesięciokilometrowej trasie.

Równie interesujące były jazdy przy-
gotowane na drogach wewnętrznych
Targów Kielce. Tu do dyspozycji był za-
silany gazem ziemnym Econic oraz Fuso
Canter w wersji hybrydowej oraz Canter
Eco Cell – samochód dostawczy z napę-
dem całkowicie elektrycznym.

Opracował Dariusz Piernikarski

Zielony znaczek PPC na wy-
świetlaczu sygnalizuje, 

że nowy Actros wykorzystuje
dane topograficzne pozyski-
wane dzięki GPS, sterownik

skrzyni biegów działający
w trybie ekonomicznym 

(Aeconomy na wyświetlaczu)
optymalizuje momenty

przełączania biegów pod
kątem uzyskania minimalnego

zużycia paliwa 

O 64% niższe koszty eksploatacji – oto wynik ostatecznej analizy danych, jakie dostarczyli klienci
z Portugalii podczas testów drogowych ośmiu ciężarówek Fuso Canter E-Cell. Poza imponującymi
oszczędnościami Canter E-Cell wyróżnia się także w zakresie ochrony środowiska. Podczas jazdy
nie emituje spalin, a biorąc pod uwagę aktualną produkcję energii w Portugalii, jego bilans CO2
w porównaniu z wersją wysokoprężną jest o 37% korzystniejszy. Dzięki przedprodukcyjnej wersji
Cantera E-Cell firma Fuso jest na właściwej drodze do zaspokojenia popytu na miejskie ciężarówki
dystrybucyjne z napędem elektrycznym
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Akumulatory litowo-jonowe (łącznie cztery zestawy) umieszczono w dwóch skrzyniach po obu
stronach ramy. Ich sumaryczna pojemność 48,4 kWh zapewnia Canterowi E-Cell zasięg ponad
100 km. Ładowanie akumulatorów (na zdjęciu) przy napięciu 230 V trwa około 7 godzin, 
a przy użyciu szybkiej ładowarki zaledwie godzinę
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bszary miejskie wyróżniają się
dużą gęstością zabudowy oraz
dużą mobilnością przy jednocześ-

nie mocno ograniczonej przestrzeni na
infrastrukturę transportową, co powo-
duje, że zapewnienie wydajnego trans-
portu w mieście i jego okolicach należy
do najważniejszych problemów współ-
czesnych aglomeracji.

Piotr Muskała

Transport w mieście często przyrównywany jest do krwiobiegu w organizmie

człowieka, a komunikacja zbiorowa stała się jego najważniejszym elementem.

Przedstawiamy subiektywny przegląd ciekawych rozwiązań stosowanych

w komunikacji miejskiej w wybranych miastach Europy.

Komunikacja miejska w Europie
– subiektywny przegląd rozwiązań

W większości miast Europy autobus
miejski jest podstawowym środkiem
transportu zbiorowego
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Niniejszy przegląd przedstawia przy-
kłady obrazujące główne kierunki rozwo-
ju współczesnej komunikacji miejskiej.
Rozwiązania te nie stanowią jednak spój-
nej koncepcji czy modelu rozwoju sieci
komunikacji miejskiej przede wszyst-
kim ze względu na indywidualny cha-
rakter miast, gdzie specyfika układów ko-
munikacji zbiorowej zależy od wielu
czynników, w tym także występowania
różnego rodzaju barier o charakterze
topograficznym, historycznym lub przy-
rodniczym.
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Szybciej od samochodu, 
czyli trzeci wymiar i nie tylko

Powszechnie wiadomo, że spraw-
 nie funkcjonująca komunikacja miejska
jest najlepszym sposobem na rozłado-

wanie korków w aglomeracjach miej-
skich. W wielu metropoliach na świecie
jest jedynym rozsądnym środkiem trans-
portu. Nieco inaczej jest w Polsce, gdzie
wciąż dominuje moda na poruszanie się
po miastach prywatnymi samochodami,
a wszelkie ograniczenia w ruchu samo-

chodów spotykają się z negatywną reak -
cją społeczeństwa. Zmiana społecznej
percepcji komunikacji miejskiej wymaga
rozwiązania zasadniczo jednego proble -
mu: środkami transportu zbiorowego
musi się podróżować dużo szybciej niż
prywatnym samochodem. Oprócz tego
istotna jest dostępność czasowa i prze-
strzenna, a więc gęsta sieć połączeń
i duża częstotliwość kursowania. Całości
dopełniają atrakcyjne i przejrzyste taryfy
biletowe. 

Obszary w ścisłych centrach wielu miast są dostępne
wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej

Najprostszym rozwiązaniem skut-
kującym przyspieszeniem transportu
miejskiego jest zastosowanie wydzielo-
nych torowisk/pasów ruchu przezna-
czonych wyłącznie dla pojazdów komu-
nikacji miejskiej. Podstawowym obecnie
rozwiązaniem zwiększającym prędkość

W historycznych centrach miast można z powodzeniem zastosować trolej-
busy – są cichsze od klasycznych autobusów, mają tańszą niż tramwajowa
infrastrukturę i nie emitują zanieczyszczeń

Rzeki są naturalną barierą komunikacyjną w wielu miastach. Mosty często stanowią
dodatkową atrakcję turystyczną – na zdjęciu przykład przeprawy metra w Porto
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W wielu miastach zabytkowe pojazdy
obsługują regularne linie, stanowiąc

dodatkową atrakcję turystyczną



przejazdu autobusów przez zatłoczone
ulice są tzw. buspasy, czyli pasy ruchu
dostępne wyłącznie dla transportu zbio-
rowego. Klasyczna komunikacja miej-
ska powszechnie wykorzystuje autobusy.
Niestety autobusy są narażone na wy-
stępowanie kongestii i są najmniej eko-
logicznym środkiem transportu miej-
skie go. Obserwuje się też renesans dwóch
innych, dawniej dużo powszechniej wy-
korzystywanych, środków transportu
miejskiego: tramwajów i trolejbusów.
Przykładem powrotu do tramwajów w Pol-
sce jest budowa nowej linii tramwajowej
w Olsztynie. 

W miastach o gęstej, historycznie uwa-
 runkowanej zabudowie (a więc w więk -
szości europejskich) najpopularniejsze jest
metro. Najstarsze linie w Europie działają

w Londynie i Budapeszcie już od drugiej
połowy XIX w. Jedną z odmian metra jest
powszechnie stosowana w Niemczech
kolej naziemna. Takie rozwiązanie spo-
tyka się też często w miastach amery-
kańskich i azjatyckich. W nowszych, bar-
dziej przestronnych aglomeracjach, czyli
tam, gdzie jest na takie rozwiązanie do-
stępna przestrzeń, stosuje się systemy
BRT. Są to wydzielone pasy dla wielko-
pojemnych autobusów wieloczłonowych
(rozwiązanie to jest szczególnie popu-
larne w Ameryce Południowej). 

W wielu miastach zastosowano strefy
wyłączone z ruchu osobowego, udostęp-
niane autobusom, trolejbusom i tramwa-
jom za pomocą specjalnych urządzeń: bra-
mek, szlabanów czy chowanych w drodze
słupków. 

Transport miejski 
jako atrakcja turystyczna

W wielu miastach Europy w roli at-
rakcji turystycznej występują pojazdy za-
 bytkowe. Najczęściej są to tramwaje lub
autobusy, ale nie tylko. Co ciekawe, co-
raz częściej zdarza się, że zabytkowe po-
jazdy obsługują regularne linie, najczęś -
ciej na trasach przebiegających w bliskim
sąsiedztwie atrakcji turystycznych dane -
go miasta. Zabytkowe pojazdy to jednak
nie wszystko. W wielu miastach funk-
cjonują nietypowe rozwiązania dosto-
so wane do potrzeb mieszkańców, które
z czasem stały się nie tylko praktycznym
środkiem transportu, ale również właś-
nie jedną z atrakcji turystycznych. Kla-
sycznym przykładem takiego rozwiąza-
nia są wszelkiego rodzaju koleje linowe,
służące jako np. przeprawa przez rzekę.
W niemieckim Wuppertalu funkcję szyb-

W Europie Wschodniej 
środkiem transportu 
w miastach są tzw. 

marszrutki 

W miastach położonych w terenie górzystym
wykorzystuje się koleje linowo-torowe (znane
też jako funikulary) – tu stacja końcowa jednej
z trzech linii funikularu w Neapolu 

W historycznych
centrach miast 

ulice są wąskie lub 
bardzo wąskie, 

a zapotrzebowanie
na transport często

bardzo duże. 
Rozwiązaniem są

mikroautobusiki
o dużej częstotli-

wości kursowania
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kiej kolei miejskiej pełni najdłuższa na
świecie linia kolei podwieszanej – prowa-
dzi przez 10 km nad rzeką Wupper oraz
prawie 4 km nad ulicami miasta. We
Wro cławiu kolej linowa połączyła dwie
części kampusu Politechniki poło żone po
dwóch stronach Odry i pełni rolę użyt-
kowego środka transportu. Innym cie-
kawym środkiem transportu miejskiego,
dziś funkcjonującym najczęś ciej jako at-
rakcja turystyczna, jest kolej linowo-to-

wać także za pomocą systemu miej-
skich… wind i schodów ruchomych. Ta-
kie rozwiązania (windy i schody są dar-
mowe lub dostępne na podstawie biletu
komunikacji miejskiej) można spotkać
choćby w Barcelonie i Porto. W miastach
położonych nad rzekami z powodzeniem
funkcjonują tramwaje wodne.

Ekopozytywnie
Transport zbiorowy z zasady jest bar-

dziej ekologiczny niż prywatny. Jednak
przy proekologicznym trendzie, jaki pa-
nuje we współczesnym świecie, od trans-
portu miejskiego wymaga się czegoś wię-
cej. I faktycznie w wielu miejscach to

Za kołem podbiegunowym również funkcjonuje komu-
nikacja miejska, jednak infrastruktura i pojazdy wyma-
gają szczególnych rozwiązań – wiata przystankowa
na Spitsbergenie zbudowana na palach ze względu
na rozmarzającą latem wieloletnią zmarzlinę 

Obszary o trudnej dostępności 
wymagają zastosowania specjalnych
pojazdów komunikacji zbiorowej

Klimatyzowany przystanek w Dubaju – 
pojawiają ce się ostatnio pomysły na kopiowa-
nie tego rozwiązania w warunkach polskich są

kontrowersyj ne, jednak na południu Europy
mogłyby się sprawdzić 
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Coraz bardziej powszechne są tzw. 
buspasy. Rozwinięciem koncepcji buspasów
jest system BRT, który przywędrował 
do Europy z Ameryki Południowej

Klasycznym przy kła dem
wykorzystania trzeciego
wymiaru w celu uniknię-
cia kongestii jest metro.

Systemy kolejki pod-
ziemnej w wielu mias-
tach Europy stanowią

nie tylko najszybszy i naj-
wygodniejszy środek

transportu, ale są 
również atrakcją 

turystyczną
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właśnie pojazdy komunikacji miejskiej
wytyczają ścieżki rozwoju w zakresie ob-
niżenia emisji zanieczyszczeń atmosfe-
rycznych i hałasu. Specyficzny charak-
ter pojazdów eksploatowanych w ruchu
miejskim (częste hamowanie, ruszanie,
poruszanie się z niewielkimi prędkościa -
mi, postoje na pętlach) sprawia, że są to

| TRANSPORT |

rowa, znana także jako funicu lar. Funi-
culary są dość powszechnie stosowane
w zastępstwie tramwajów w miastach,
gdzie występują duże spadki terenu. Przy-
kłady „nieturystycznych” funicularów
można znaleźć m.in. w Barcelonie, Lyo-
nie, Lizbonie czy Neapolu. Duże spad ki
terenu mieszkańcy miast mogą poko ny -
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Nietypowym i kosz-
townym w budo-
wie, choć bardzo

praktycznym, efek-
townym i efektyw-
nym rozwią zaniem
jest kolej podwie-

szana – najdłuższa
tego typu kolej

na świecie funkcjo-
nuje od 1903 r.

w niemieckim 
Wuppertalu 

Kolej linowa kojarzona jest
z górską atrakcją turystyczną,
tymczasem w wielu miastach
Europy z powodzeniem pełni
rolę np. przeprawy przez rzekę
(zdjęcie powyżej – Polinka 
we Wrocławiu, z lewej – 
kolej linowa w Barcelonie)
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warunki, w których najlepiej sprawdzają
się pojazdy hybrydowe i coraz częściej
– elektryczne. Ze względu na koszty in-
frastrukturalne (budowa stacji tankowa-
nia) także pojazdy zasilane CNG lepiej
sprawdzają się w obsłudze komunikacji
miejskiej niż przy transporcie na więk-
sze odległości. Obecnie coraz więcej miast
Europy decyduje się na wprowadzenie do
eksploatacji autobusów elektrycznych,
często działających w systemie plug-in,
co wiąże się z koniecznością budowy od-
powiedniej infrastruktury (budowa sta-
cji szybkiego ładowania na pętlach). Cie-
kawym i coraz powszechniej stosowanym
rozwiązaniem, szczególnie na południu
Europy, jest zastosowanie paneli słonecz-
nych do zasilania akcesoryjnego wypo-
sażenia autobusu (np. tablic informa-
cyjnych, kasowników itp.)

W trudnych warunkach
Trudne warunki dla komunikacji

miejskiej mogą mieć różne podłoże, za-
czynając od warunków klimatycznych,
przez wąskie ulice, na warunkach przy-

historyczne centra z gęstą zabudową zaj-
mują dużą powierzchnię, używa się spe-
cjalnych mikro- lub minibusów zabie-
rających na pokład od kilku do kilkunastu
osób – tylko one  mają szansę  zmieścić
się w tamtejszych wąskich uliczkach.
Z kolei w wielu średnich, a nawet dużych
miastach Europy Wschodniej niewielkie
mikrobusy (zwane tam marszrutkami)
stanowią trzon komunikacji miejskiej.
Marszrutki z reguły mają określoną trasę
przejazdu, natomiast przystanki dosto-
sowywane są do potrzeb pasażerów. 

Podsumowanie
Różnorodność środków transportu

zbiorowego i stosowanych rozwiązań jest
ogromna. Z punktu widzenia pasa że -

rów ważne są: krótki czas przejazdu,
dostęp ność oraz komfort jazdy. Aby to
uzyskać, należałoby zaprojektować odpo -
wiedni do potrzeb funkcjonalnych miasta
i jego mieszkańców schemat komuni-
ka cji zbiorowej oraz integracji poszcze-
gól nych rodzajów transportu w ramach
intermodalnych węzłów przesiadko wych.
Dopeł nieniem sprawnie funkcjonującego
systemu jest zespół parkingów park&ride
rozlokowanych przy węzłach początko-
wych systemu komunikacji miejskiej,
w po bliżu istotnych arterii drogowych.
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rodniczych kończąc. Rozwiązania wielu
problemów dotyczących organizacji ko-
munikacji miejskiej przybierają często
nietypowy, a co za tym idzie atrakcyj -
ny charakter. Na dalekiej północy, za ko -
łem podbiegunowym, w obszarach wy-
stępo wania rozmarzającej na okres letni
wieloletniej zmarzliny dużym problemem
jest zabezpieczenie infrastruktury towa -
rzyszącej komunikacji miejskiej. Jednym
z ciekawych, ekstremalnych przykładów
jest budowa wiat przystankowych na
palach (Spitsbergen). W miastach, gdzie
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Vany Mercedes-Benz:
bezpieczeństwo w drodze

afety on Tour – Bezpieczeństwo
w drodze. To właśnie pod takim
hasłem na torze szkoleniowym

Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
Sobiesław Zasada Centrum w Bedna-
rach na przełomie września i paździer-
nika odbyła się prezentacja zorganizo-
wana przez firmę Mercedes-Benz Polska.
Jej głównym celem było przedstawienie
systemów wspomagających bezpieczeń-
stwo czynne i bierne stosowanych w sa-
mochodach dostawczych z gwiazdą na
masce. Bohaterami były modele Sprinter,
Vito, Citan oraz vany klasy V. Systemy
te zostały zademonstrowane w praktycz-
nych ćwiczeniach techniki bezpiecznej
jazdy poprowadzonych przez instrukto-
rów Akademii Bezpiecznej Jazdy To-
masza Kuchara.

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |
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Bezpieczeństwo – to jedno z priorytetowych haseł związanych ze zrównoważonym

rozwojem transportu. Jak w praktyce można zagwarantować maksymalny poziom

bezpieczeństwa w drodze, przekonaliśmy się na przykładzie samochodów

dostawczych Mercedes-Benz.

Jak prawidłowo pokonać zakręt? Chociaż ESP pomaga wydatnie, to niezbędna jest szybka reakcja,
hamowanie, a przede wszystkim – wcześniejsze zmniejszenie prędkości. Jeździmy przewidująco!
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Smutne statystyki 
Raport bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego DEKRA 2015 nie pozostawia
złudzeń: mimo znaczących postępów eu-
ropejskie drogi wciąż nie należą do bez-
piecznych. Liczba śmiertelnych ofiar
w ruchu drogowym wciąż jest niezmier -
nie wysoka. Na terenie Unii Europejskiej
w 2013 r. zginęło w wypadkach drogo-
wych aż 25 938 osób. I chociaż w po-
równaniu np. z rokiem 2001, kiedy liczba
ofiar śmiertelnych wyniosła 54 949, jest
to o ponad 53% mniej, to wciąż liczby
te powinny budzić grozę i smutek. Po-
dobnie duża jest liczba ciężko rannych

– w 2013 r. ciężkie obrażenia w wy-
padkach drogowych odniosło 1 387 957
osób, w 2001 r. było to aż 2 008 744 po-
szkodowanych. Niewielkim pociesze-
niem jest spadek o 31%. 

Wszystkie kraje Unii Europejskiej
prowadzą różne działania ukierunko-
wane na maksymalne obniżenie liczby
zabitych i poszkodowanych. Są to za-
równo działania systemowe, związane
z zaostrzaniem przepisów prawnych (np.
dopuszczalny poziom alkoholu we krwi,
maksymalne prędkości w miastach i te-
renie niezabudowanym, wprowadzanie
badań okresowych, bardziej restrykcyjne
karanie kierowców łamiących przepisy
ruchu drogowego), przebudową infra-
struktury ukierunkowaną na zwiększe-
nie poziomu bezpieczeństwa (skrzyżowa-
nia bezkolizyjne, inteligentne sterowanie
sygnalizacją świetlną, wydzielone pasy
i zatoki dla pojazdów komunikacji miej-

skiej, kładki dla pieszych itp.), poprawą
funkcjonowania systemów ratownictwa
(automatyczne wezwania, numery alar-
mowe, automatyczna lokalizacja pojazdu),
jak i obowiązkowym wyposażaniem po-
jazdów w systemy wspomagające bez-
pieczeństwo czynne i bierne.

Bardzo istotną rolę w poprawie bez-
pieczeństwa na drogach mają do ode-
grania producenci samochodów osobo-
wych i pojazdów użytkowych, którzy
konsekwentnie rozwijają i wprowadzają
w wyposażeniu coraz bardziej zaawan-
sowane rozwiązania technologiczne, któ-
rych zadaniem jest zminimalizowanie
ryzyka zdarzenia drogowego (systemy
bezpieczeństwa aktywnego) lub maksy-
malne ograniczenie jego negatywnych
skutków (bezpieczeństwo bierne). Sa-
mochody są coraz bezpieczniejsze, mimo
że jednocześnie zdecydowanie wzrosły
ich osiągi, masy i wymiary. 

Obszerne badania pozwoliły na okreś-
lenie najważniejszych przyczyn wypad-
ków. I tak oto na terenie Niemiec do 2/3
wszystkich wypadków dochodzi w obsza -
rze zabudowanym, ale ponad 60% wszyst-
kich ofiar śmiertelnych odnotowano poza
obszarem zabudowanym. Najczęstszą
przyczyną wypadków są błędy przy skrę-
caniu, zawracaniu, podczas cofania i pod-
jeżdża nia. Na drugim miejscu jest zjeż -
dżanie z pasa ruchu, a dalej niezachowanie
odpowiedniego odstępu od pojazdu – 19%
to wypadki spowodowane najechaniem
jednego pojazdu na drugi – oraz prze-
kraczanie dozwolonej prędkości.

Dostawcze Mercedesy: systemy
bezpieczeństwa dostosowane 
do potrzeb

Samochody dostawcze to narzędzia
pracy bardzo zdywersyfikowanych grup
zawodowych. Tym samym wymagania są
bardzo różnorodne. Mnogość zastoso-
wań samochodów dostawczych to rów-
nież bardzo różne wymagania dotyczące
ich wyposażenia służącego bezpieczeń-
stwu. Nieco smutny jest również fakt, iż
kierowcy vanów nie są zazwyczaj pro-
fesjonalistami, czasami wręcz dorywczo
siadają za kierownicę dostawczaka. 

W świetle przedstawionych staty-
styk wypadkowych niezwykle istotne
jest to, aby użytkownik mógł dostosować
poziom bezpieczeństwa swojego pojazdu
do jego specyfiki – w przypadku vanów

Mercedes-Benz jest to możliwe. Od lat
samochody dostawcze Mercedes-Benz
bardzo charakteryzują się wysokim po-
ziomem bezpieczeństwa, niejednokrot-
nie stając się punktem odniesienia dla
pozostałych producentów w tym seg-
mencie. Niezależnie od tego, czy jest to
Sprinter, Vito lub Citan, furgon czy kom-
bivan, o zwyczajnym podwoziu lub kombi,

Trudne początki, czyli slalom: po przyjęciu
prawidłowej pozycji za kierownicą i zapięciu
pasów (!) następowała nauka prawidłowej
obserwacji toru jazdy i posługiwania się 
kierownicą, pedałem gazu i hamulca

Choć pojazd przed nami to tylko makieta, to rada-
rowy system kontroli odległości Distronic Plus, sta-

nowiący część systemu zapobiegania zderzeniom
Collision Prevention Assist, o tym nie wie: nastę-

puje wyhamowanie pojazdu zapobiegające uderze-
niu w tył samochodu poprzedzającego
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wszystkie pojazdy dzięki obszernemu
standardowemu wyposażeniu zapew-
niają wzorcowo wysoki podstawowy po-
ziom bezpieczeństwa. 

Zapewnianie bezpieczeństwa jest is-
totne także pod kątem opłacalności eko-
nomicznej działalności gospodarczej.
Jeżeli samochód dostawczy nie może
ruszyć w trasę, bo np. jest w warsztacie
lakierniczym po stłuczce, oznacza to, że
albo on, albo jego kierowca nie są w sta-
nie spełnić swoich zadań, a okresy prze-
stoju są dla przedsiębiorstw kosztowne.
Aby tego uniknąć, klienci mogą wyposa -
żyć swoje samochody dostawcze w sys-
temy asystujące i bezpieczeństwa, sto-
sownie do indywidualnych potrzeb. 

Równie ważne jak bezpieczeństwo
pojazdu jest zadbanie o kondycję kie-
rowcy. Gdy czuje się dobrze, jest wypo-
częty i odprężony, może lepiej panować
nad niebezpiecznymi sytuacjami, a na-
wet całkowicie ich uniknąć. Zadbanie
o miejsce pracy za kierownicą stanowi za-
tem jedno z ważniejszych zadań w pro-
cesie rozwoju każdego samochodu. Mó-
wiąc o samochodach dostawczych marki
Mercedes-Benz, możemy stwierdzić, że

ich wnętrza wyróżnia przestrzenna ka-
bina, wygodne fotele z regulacją wyso-
kości zapewniające dobre wsparcie boczne
czy możliwość komfortowego dostoso-
wania pozycji za kierownicą do indywi-
dualnych preferencji poprzez regulację
położenia kierownicy, pedałów czy fotela.

Podstawa bezpieczeństwa 
– rozwiązania standardowe 

Rozwiązania technologiczne z za-
kresu bezpieczeństwa wykorzystywane
są w wyposażeniu każdego samochodu
dostawczego Mercedes-Benz. Systemem
wyróżniającym się jest adaptacyjny układ
kontroli stabilności, czyli Adaptive ESP
najnowszej generacji wraz z jego różno-
rodnymi możliwościami. Regulacja dy-
namiki jazdy, którą w standardzie mają
na pokładzie Citan, Vito i Sprinter, obej-
muje następujące elementy:
• system zapobiegający blokowaniu

kół podczas hamowania, ABS, 
• system kontroli trakcji (zapobiegający

poślizgowi kół podczas zwiększania
prędkości), ASR,

• elektroniczny system podziału siły
hamowania, Ebr,

• hydrauliczny asystent układu hamul-
cowego, BAS,

• system kontroli ładunku, LAC (Load
Adaptive Control),

• system zapobiegania dachowaniu,
ROM/RMI (Roll Over Mitigation/Roll
Movement Intervention),

• zaawansowany system kontroli pod-
sterowności, EUC (Enhanced Under-
steering Control).
Dodatkowo przy zakupie modelu Vito

lub Sprinter z systemem holowniczym
albo w wersji umożliwiającej montaż
takiego systemu pojazd będzie miał
w standardowym wyposażeniu układ
stabilizacyjny przyczepy Trailer Stability
Assist (TSA).

Systemy asystujące
Stosowane obecnie w samochodach

dostawczych Mercedes-Benz systemy
wspomagające bezpieczeństwo czynne
i systemy asystujące reprezentują naj-
wyższy poziom zaawansowania techno-
logicznego i oczywiście są stale rozwijane.
Wiele rozwiązań stosowanych początkowo
w osobowych Mercedesach przenika do
samochodów dostawczych – wśród nich
można wymienić np. adaptacyjny tempo-
mat z kontrolą odległości (ACC – Adap-
tive Cruise Control) czy system kontroli
niezamierzonej zmiany pasa ruchu oraz
systemy monitorujące najbliższe otocze-
nie wokół pojazdu i ostrzegające o obec-
ności w bliskiej odległości pieszych, ro-
werzystów czy innych samochodów. 

Taniec na lodzie? Nie – to próba utrzymania 
zadanego toru jazdy w poślizgu kontrolowanym
na rondzie poślizgowym przy wyłączonym
układzie stabilizacji ESP; gdy ESP działa, 
zadanie staje się banalnie proste

Teoretycznie każdy wie, jak działa ABS, okazuje się jednak, że pra-
widłowego hamowania awaryjnego przed przeszkodą trzeba się
nauczyć – maksymalny nacisk na pedał aż do zatrzymania
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Systemy bezpieczeństwa i systemy
asystujące stosowane w dostawczych Mer-
cedesach dobierane są w zależności od
modelu, wersji i poziomu wyposa żenia
samochodu. Ich szczegółowe przedsta-
wienie przekracza zdecydowanie ramy
niniejszego artykułu, z tego względu zo-
staną one opisane jedynie w sposób bar-
dzo ogólny. Systemy te w swoim działa -
niu bazują na informacjach z otoczenia
zebranych przez wiele czujników – ukła -
dów pomiarowych, m.in. czujniki ultra-
dźwiękowe, radary o różnym zasięgu
i kamery. Do najważniejszych systemów
wspomagających bezpieczeństwo czynne
i asystujących (montowanych seryjnie
lub opcjonalnie) samochodów dostaw-
czych Mercedes-Benz należą: 
• Crosswind Assist – przeciwdziałający

skutkom bocznego wiatru, w razie
potrzeby uruchamiający hamulce
przednich i tylnych kół po nawietrz-
nej stronie pojazdu, 

• Attention Assist – ostrzegający kie-
rowcę przed zmęczeniem i nieuwagą,

• Active Park Assist – wykrywa wolne
przestrzenie parkingowe i dzięki
aktywnemu sterowaniu układem kie-
rowniczym (a w wersjach z automa-
tyczną skrzynią biegów – także hamul -
cami) może autonomicznie zaparkować
samochód na miejscu równoległym
lub prostopadłym, albo je opuścić,

• system kamer dający na centralnym
ekranie widok samochodu z lotu ptaka
(360 stopni), ułatwiający parkowanie
i manewrowanie, 

• radarowy system kontroli odległo -
ści Distronic Plus, stanowiący część
systemu zapobiegania zderzeniom
Collision Prevention Assist, który au-
tomatycznie zatrzymuje samochód
w korku i zapewnia optyczne i aku-

styczne ostrzeżenia w razie zagrożenia
uderzeniem w tył poprzedzającego
pojazdu; może wówczas uruchomić
hamulce z siłą sięgającą 50% ich
pełnej wydajności,

• system rozpoznawania znaków dro-
gowych Traffic Sign Assist z funkcją
ostrzegania przed jazdą pod prąd, 

• Lane Keeping Assist (kontrola zmiany
pasa ruchu), 

• Blind Spot Assist (kontrola martwego
pola), 

• oświetlenie LED-owe z systemem
ILS (Intelligent Light System) oraz
adaptacyjne światła drogowe Adap-
tive Highbeam Assist, realizujące
aktywne funkcje oświetlenia, doświet -
lanie zakrętów, dynamiczną kontrolę
zasięgu przednich lamp poza obsza-
rem zabudowanym i na autostra-
dach oraz automatyczne podświet-
lenie otoczenia samochodu po wyjęciu
kluczyka. 
Poziom bezpieczeństwa na pokładzie

można dodatkowo zwiększyć, instalując
opcjonalny system Pre-Safe, który w ob-
liczu zagrożenia zderzeniem inicjuje
mające zapewnić optymalne działanie
pasów bezpieczeństwa oraz poduszek
powietrznych.

Aby ułatwić dobór wyposażenia, Mer-
cedes-Benz przygotował korzystnie wy-
cenione, logicznie skomponowane pa-
kiety dodatków, w tym:
• Lane Tracking – zawiera Blind Spot

Assist i Lane Keeping Assist,
• Driving Assistance – zawiera dwa

wymienione systemy oraz Collision
Prevention Assist, 

• Parking – kamera cofania i Active
Parking Assist,

• Lusterka – samościemniające się lu-
sterka boczne i lusterko wsteczne,
automatycznie składane lusterka
boczne oraz nastrojowe oświetlenie.
Kompleksowa gama systemów bez-

pieczeństwa na pokładzie chroni przed
wypadkami i sprzyja unikaniu kosztow-
nych przestojów. Układy te odgrywają is-
totną rolę również w dziedzinie twardych
kosztów. Mercedes-Benz Bank oferuje
m.in. niższe stawki składek ubezpiecze-
niowych w przypadku kupna aut z sys-
temami wspomagającymi. Dostępny jest
także pełny pakiet usług obejmujący lea-
sing, serwis i ubezpieczenie, gwaran-
tując klientom całoroczny spokój, i to
od jednego dostawcy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Sprinter 4×4 z podwyższonym i wzmocnionym zawieszeniem jako samo-
chód o zwiększonej dzielności terenowej – na torze ODTJ w Bednarach
jest także krótki odcinek do jazdy off-road; Sprinter pokonał tę trasę bez
najmniejszego problemu

Hamowanie podczas zjazdu ze wzniesienia z wymuszonym przez wyskakujące drążki ominięciem
przeszkody podczas hamowania – choć to widok z miejsca pasażera, to zapewniam, że kierowca
ma w tym czasie sporo do roboty
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Od września 2012 r. jest prezesem firmy Europart Holding GmbH. 
Ma ponad 20 lat doświadczenia w branży międzynarodowego prze-
mysłu motoryzacyjnego. Pracował na stanowiskach kierowniczych 
w wielu przedsiębiorstwach w Europie i Stanach Zjednoczonych, za-
równo po stronie dostawców, jak i producentów pojazdów użytkowych.
Odpowiadał m.in. za sektor Parts & Service w grupie Fiat, pełniąc
funkcję prezydenta tego sektora, następnie kierował działem autobu-
sów w firmie Iveco jako CEO marki Irisbus. Zanim przeszedł do firmy
Europart, jako prezydent zarządzał firmą Fiat Industrial (obecnie 
CNH-Industrial), globalnymi interesami przedsiębiorstwa w dziedzinie
rynku wtórnego wszystkich marek samochodów ciężarowych, 
autobusów i maszyn rolniczych.

Pierre Fleck

1 października br. zaczął pełnić obowiązki wiceprezesa oddziału 
TRW Aftermarket-Global Parts & Service, sprawując kontrolę nad
działaniami TRW Automotive Aftermarket w regionie Azji i Pacyfiku,
EMEA i Ameryki Północnej. Wcześniej, od czerwca 2014 r., był dyrek-
torem technicznym oraz dyrektorem marketingu TRW Automotive 
Aftermarket. Do zespołu wniósł bogate doświadczenie uzyskane 
w ciągu 15 lat pracy na rynku części zamiennych, m.in. jako dyrektor
w Bosal International, członek rady nadzorczej Tecdoc Informations
System GmbH, wiceprezes Fiat Parts & Service Europe, dyrektor Rhiag
Inter Auto Parts Spa oraz ostatnio współzałożyciel globalnej firmy do-
radczej na rynku motoryzacyjnym. Jest absolwentem studiów licen-
cjackich na Uniwersytecie Londyńskim oraz absolwentem studiów
MBA na Uniwersytecie w Warwick. 

Neil Fryer

5 października br. objął stanowisko dyrektora handlowego w Iveco 
Poland. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona
Koźmińskiego. W latach 1998–2001 pracował w dziale flotowym
przedstawicielstwa Forda w Polsce, rozwijając program sprzedaży B2B.
W roku 2001 związał się z Peugeot Polska. Początkowo jako szef sprze-
daży, od 2005 r. pełnił funkcję kierownika działu sprzedaży i rozwoju
sieci, a następnie od 2008 r. – kierownika działu produktu. W Iveco
Poland pracuje od marca 2011 r., zaczynał od stanowiska menedżera
działu produktu i marketingu. Aktualnie będzie odpowiedzialny za
sprzedaż całej gamy pojazdów. Interesuje się narciarstwem zjazdowym
i biegowym, biega, a także kolekcjonuje stare rosyjskie zegarki.
Żonaty, ma syna.

Michał Fersten

1 stycznia 2016 r. obejmie stanowisko prezesa i dyrektora generalnego
Scania AB, zastępując dotychczasowego prezesa Pera Halberga. Jedno-
cześnie zasiądzie w zarządzie Volkswagen Truck & Bus, gdzie będzie
odpowiedzialny za segment pojazdów ciężarowych. Ukończył studia na
kierunku zarządzania przedsiębiorstwem. Pracę w Scanii rozpoczął 
w 1997 r. jako praktykant. Następnie stopniowo awansował w obsza-
rze marketingu, by zostać dyrektorem działu sprzedaży i marketingu,
w roku 2012 członkiem rady nadzorczej, a także wiceprezesem firmy.
Jako nowy prezes zamierza poszerzać ofertę produktów i usług Scanii,
które zwiększają zysk klientów i wzmacniają pozycję firmy jako 
lidera zrównoważonego transportu.

Henrik Henriksson
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Zapraszamy do oglądania!

W programie „Na osi” w grudniu będzie można zobaczyć najpiękniejsze ciężarówki z całej Europy. 
Będą też testy pojazdów i to nie tylko tych dużych. Nie zabraknie ciekawych reportaży i nietypowych 
sytuacji drogowych, czasem groźnych, a czasem komicznych.
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.

W GRUDNIU NA ANTENACH

1. odcinek grudniowy
test Renault T 520 – ciągnik na
transkontynentalne szlaki, ruszyła „Liga
Mistrzów” OSP, najnowsze maszyny John
Deere, czy kończący się rok był łaskawy
dla branży, w cyklu „Tuning XXL” – DAF
„Joker”, w cyklu „Jak to nazwać?” –
wybuchowa brawura i zwykła kaskaderka

2. odcinek grudniowy
test Iveco Trakkera – ciężarówki
stworzonej do roboty na budowie,
pierwsza część relacji z warszawskich
targów „TransPoland 2015”, nowoczesne,
precyzyjne i trwałe maszyny marki Claas,
najlepsi kierowcy w konkursach
bezpiecznej i ekonomicznej jazdy, w cyklu
„Tuning XXL” – Volvo prosto z kadrów
„Wyścigu śmierci”, w cyklu „Jak to
nazwać” – śpiący król szos i prawdziwa
głupota wagi ciężkiej

3. odcinek grudniowy
nowości Mercedesa przedstawione 
w Kielcach, druga część relacji 
z warszawskich targów „TransPoland
2015”, Zetor Forterra HSX – traktor zdolny
do niemal każdej pracy w rolnictwie,
najciekawsze pojazdy i maszyny 
na tegorocznych targach i wystawach 
w Polsce, w cyklu „Kierowca i jego
ciężarówka” – Alicja i jej nietuzinkowy
MAN, w cyklu „Jak to nazwać?” –
skuteczne wspomaganie i przejazd
niezwodzonym mostem

4. odcinek grudniowy
test Fiata Freemont – nieczęstą 
w programie propozycję samochodu 
dla szefa, czy problemy transportowców
odejdą wraz ze starym rokiem, Agrifac
Condor – maszyneria potrafiąca poruszać
się psim chodem, najpiękniejsze ciężarówki
z całej Europy, które spotkaliśmy na zlotach,
MAN 22230 – dostojny czterdziestolatek 
i jego drugie życie, w cyklu „Jak to
nazwać?” – wybryk idiotów i prawie
szczęśliwy unik

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie

można między innymi:

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu 
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest

na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl 

Więcej na www.naosi.pl oraz 
na ww.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 nowej stronie internetowej www.naosi.pl 

ORAZ

sponsor
programu

Continental na konferencję poświęconą ten-
dencjom na rynku transportowym, połączoną
z prezentacją rozwiązań i usług dla firm. 
Firma Fleet Meetings na VII Ogólnopolskie
Targi Motoryzacyjne i Biznesowe FLEET MAR-
KET 2015. 
ZF Services oraz Q-service Truck na otwarcie
Autoryzowanego Serwisu ZF w Czosnowie.
Klub Bankowca na śniadanie prasowe pt. „Do-
datkowy miliard dla polskich mikro i małych”.

MAN na uroczystość przekazania 62 miej-
skich autobusów, które zasilą wrocławski ta-
bor MPK. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników
Transportu Nienormatywnego na spotkanie
w sprawie nowelizacji przepisów o pilotażu
pojazdów nienormatywnych.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Śremie na otwarcie nowej stacji tankowania
LNG/CNG.

zaprosili nas
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