


Marka Daimler AG

Stanisław Początek, Euro-Trans 
Od 20 lat rozwijamy firmę z pomocą Mercedesów – wiemy, że można im zaufać. 
Kiedy prowadzi się biznes tak długo – a w przyszłym roku będziemy świętować 40-lecie – 
poznaje się wartość wiarygodnych partnerów. Mercedes-Benz towarzyszy nam już od 
20 lat i chcemy, by ta współpraca nadal trwała. Obecny model Actrosa potwierdza, że
to dobry kierunek. Ma świetną sylwetkę, oferuje wysoki standard, ale przede wszystkim 
imponuje niskim spalaniem. Jest praktycznie bezawaryjny, ale w razie jakiejkolwiek usterki 
wiemy, że możemy polegać na szybkiej reakcji i jakości serwisu. Z kolei system FleetBoard 
zapewnia nam stałą i rzetelną kontrolę kosztów eksploatacji i stanowi narzędzie do moty-
wowania kierowców – dziś w transporcie to niezbędne.
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Każdy przewoźnik redukuje koszty własne,
aby osiągnąć jak największy zysk. Inwestuje
w nowoczesny tabor, oszczędne silniki, szko-
lenia kierowców. Walka toczy się dziś o zużycie
paliwa niższe o 2–3%. To właśnie ono jest naj-
bardziej kosztotwórczym elementem eks-
ploatacji samochodu.

10 Perspektywy rozwoju rynku
paliw alternatywnych

Poszukiwanie alternatywy dla samochodu
jest koniecznością już nie tylko ze względu
na dyskomfort związany z korkami, ale przede
wszystkim ze względu na jakość powietrza,
zwłaszcza w miastach.

41 Ekotransport

Pompy do betonu należą do najbardziej za-
awansowanych technicznie zabudów budow-
lanych instalowanych na podwoziach samo-
chodów ciężarowych. Opracowując nowe
modele tych maszyn, konstruktorzy starają
się sprostać stale rosnącym oczekiwaniom
rynku.

64 Beton z dostawą i na wysokość

Wybory Polskiego Samochodu Dostawczego
Roku 2015 już za nami. W szóstej edycji do
konkursu stanęło 5 samochodów typu van.
Po trwających 3 dni testach wyłoniono zwy-
cięzcę, został nim Volkswagen Caddy.

88 Samochód Dostawczy Roku 2015
– Caddy zwycięża

Podsumowujemy wyniki sprzedaży samo-
chodów ciężarowych w roku 2015. Dla branży
transportowej był to doskonały rok. Gospo-
darka Unii Europejskiej i Polski również ra-
dziły sobie nieźle.

54 Prawie 27 procent w górę!



N
ieoczekiwanie (czyżby?) niskie ceny paliwa
utrzymywały się niemal przez cały rok, się-
gając rekordowych minimów bodajże jeszcze
z maja 2009 r. Transportowcy odczuli to
w swych portfelach i zauważyli w arkuszach
kalkulacyjnych. Właściciele odetchnęli z ulgą
i śmielej podejmowali decyzje zakupowe, czy
to dotyczące wymiany flot, czy to ich rozsze-
rzenia. Oprócz tego, że klienci mieli większe
możliwości finansowe, ważne było również to,
że mieli już większe doświadczenia z pojaz-
dami Euro VI i odkładane wcześniej zakupy
mogły zostać zrealizowane.

Ogólnoeuropejski klimat gospodarczy też
sprzyjał przewoźnikom: Europa w zasadzie nie
miała większych problemów gospodarczych, co
skutkowało rosnącą liczbą zleceń transporto-
wych. Jak wiadomo, Polska potęgą na arenie
transportu międzynarodowego jest, więc
można było z tego skorzystać. Dodajmy jeszcze
do tego dość niski kurs euro, dzięki czemu
pieniądze zarobione za granicą można było
wymienić na złotówki i z lepszym przebiciem
wykorzystać, np. płacąc w serwisach czy
wypłacając pensje kierowcom.

Optymizmem napawają również prognozy
na rok bieżący zakładające utrzymanie 3,5-pro-
centowego tempa rozwoju polskiej gospodarki.
Wiele wskazuje też na to, że w roku 2016 dro-

O roku ów! Kto ciebie
widział w naszym kraju!

Rok 2015 zakończony. Dla branży pojazdów użytkowych

był z pewnością okresem pełnym miłych niespodzianek

– zarówno dla firm transportowych, jak i zaopatrujących

je producentów i importerów.

gownictwo i budownictwo wreszcie ruszą, co
powinno podziałać ożywczo na podupadający
od lat sektor samochodów budowlanych.

W tym wydaniu „Samochodów Specjal-
nych” zamieszczamy omówienie wyników
sprzedaży samochodów ciężarowych i dostaw-
czych w Unii Europejskiej i w Polsce. Przygoto-
wując je, zerknąłem w statystyki lat ubiegłych.
Okazało się, że biorąc pod uwagę samochody
ciężarowe o dmc. > 3,5 t, widzimy, że wyniki
2015 r. są niemal bliskie rekordowej sprzedaży
z 2007 r., gdy do klientów trafiło 24 458
ciężarówek. Ubiegłoroczny wynik to zaledwie
o 21 samochodów mniej. Natomiast w seg-
mencie ciężkim padł rekord – 20 236 sprzeda-
nych nowych ciężarówek w 2015 r. to o 5,2%
więcej niż w 2007 r. (19 237 szt.), chociaż
wtedy obowiązywała nieco mniej dokładna
metodologia obliczania sprzedaży, więc dane
te należy potraktować jako przybliżone.

Oczywiście piękna pogoda w naszych
strefach klimatycznych nigdy nie trwa długo.
Być może jakieś zawirowania mogą się pojawić
– ryzyko takie w dużej mierze zależne jest od
kształtowanej politycznie pozycji Polski na
arenie międzynarodowej oraz zewnętrznych
ratingów.

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

PS W lutym mija 10 lat, odkąd jestem redaktorem naczelnym „Samochodów Specjalnych”.
W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować naszym Czytelnikom. Docierające do mnie co pewien
czas wyrazy uznania utwierdzają mnie w przekonaniu, że warto robić to dalej. Dziękuję też
– bardzo szczególnie – byłemu i obecnemu zespołowi redakcyjnemu „Samochodów Specjalnych”
za cierpliwość i wyrozumiałość, bo nie mieli (i nadal nie mają) ze mną łatwo.
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POŁĄCZENIE KRONE I BRÜGGEN 

| BIZNES |

N a mocy umowy podpisanej w grud-
niu 2015 r. firmy Bernard Krone GmbH
oraz Brüggen Fahrzeugwerk & Ser-

vice GmbH połączyły się, tworząc Krone Com-
mercial Vehicle Group. W skład grupy wejdą
także różne spółki Krone, takie jak Gigant Axles,
Krone Used i inne. 

„Cieszę się, że będę w przyszłości bardzo bli-
sko współpracować z Berndem Brüggenem,
moim biznesowym partnerem, a prywatnie
przyjacielem. Wspólnymi siłami będziemy mogli
podejmować nowe wyzwania” – powiedział
Bernard Krone, szef Krone GmbH.

Z kolei Bernard Brüggen, szef Brüggen Group,
dodał: „30 lat temu dr Bernard Krone i ja roz-
poczęliśmy współpracę. Stała się ona pod-
stawą do naszego wspólnego rozwoju i sukcesu.
Od wielu lat nasze fabryki w Herzlake i Lübtheen
produkują systemy wymienne dla Krone, a także

ich przyczepy skrzyniowe Cool Liner oraz Dry Li-
ner. Nie mam spadkobiercy, który mógłby przejąć
rodzinny interes, nasze połączenie z Krone było
więc najlepszym rozwiązaniem”. 

Według zapowiedzi grupy do roku 2020 fabryki
Brüggen w Werlte, Herzlake, Dinklage, Lüb-

theen i Tire będą miały nową, ujednoliconą
architekturę, strukturę organizacyjną, procesy
produkcji oraz system IT. Przy okazji reorgani-
zację przejdzie także Krone Agriculture, dział zaj-
mujący się produkcją maszyn rolniczych. Ber-
nard Krone twierdzi, że środki zainwestowane
w połączenie obu firm szybko się zwrócą, a przy-
chody ze sprzedaży dla grupy Krone, wyniosą
około 1,8 miliarda euro. (KW)

PPoowwssttaałłaa  ggrruuppaa  KKrroonnee  CCoommmmeerrcciiaall  VVeehhiiccllee..
NNaa  zzddjjęęcciiuu  sszzeeffoowwiiee  ppoołłąącczzoonnyycchh  ffiirrmm::  
BBeerrnnaarrdd  KKrroonnee  ((zz  lleewweejj))  ii  BBeerrnnaarrdd  BBrrüüggggeenn  

LOGISTYCZNE 
ZMAGANIA

U niwersytecka Liga Logistyków to kon-
ferencja organizowana przez działających
w Naukowym Kole Logistyki „Dialog”

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach, która odbędzie się 7–9 kwietnia br. Jej
temat przewodni to „Aplikacje mobilne w logis-
tyce”, a grupa docelowa – studenci (I i II stop-
nia) logistyki i transportu działający w kołach nau-
kowych na wszystkich polskich uczelniach.

Podczas spotkania odbędzie się finał konkursu
międzyuczelnianego na koncepcję aplikacji mobilnej
mającej ułatwiać pracę operatorów logistycz-
nych. Projekty studentów będą oceniane przez jury
składające się z kadry dydaktycznej polskich uczelni
oraz przedstawicieli świata biznesu. 

Celem konferencji jest też wymiana doświadczeń
i nawiązanie kontaktów z firmami z branży TSL.
Studenci będą brali udział w szkoleniach, warsz-
tatach i będą mieli możliwość skonsultowania
swoich projektów ze specjalistami z różnych dzie-
dzin. Pojadą także na wyjazdy studyjne do firm pro-
wadzących działalność na terenie Śląska. 

Szczegółowych informacji na temat konferen-
cji udzielają koordynatorzy wydarzenia: Kinga
Konstanty, tel. 513 008 887, konstanty.kin -
ga@gmail.com oraz Katarzyna Cyra, tel. 607 711
042, katarzyna_cyra@wp.pl. (KW)

BRANŻA OPONIARSKA NA MAŁYM PLUSIE

W roku 2015 na polskim rynku sprze-
dało się więcej opon niż w 2014.
Wzrosty nie są jednak spektaku-

larne. Wyniki sprzedaży opon, w porównaniu z ana-
logicznym okresem roku ubiegłego, poprawiły się
o 1% w przypadku produktów do samochodów
osobowych oraz 3% w grupie opon do samo-
chodów ciężarowych. 

„Polski rynek oponiarski odnotował dobre wyniki
po bardzo słabym 2014 r. Mamy nadzieję, że ten-
dencja wzrostowa się utrzyma. Tegoroczne wy-

niki związane są zarówno ze wzrostem sprzedaży
samochodów osobowych i ciężarowych, jak i z po-
prawą świadomości polskich kierowców odnoś-
nie do opon – powiedział Piotr Sarnecki, dyrektor
generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiar-
skiego. – Coraz więcej kierowców zdaje sobie
sprawę z tego, jak duży wpływ na ich własne
bezpieczeństwo mają opony”. 

Mimo że segment opon budżetowych wciąż sta-
nowi ponad 40% rynku, to w 2015 r. zanotowano
tu 4-procentowy spadek sprzedaży. Wynik seg-

mentu średniego to 28% rynku i sprzedaż większa
o 9%. Natomiast opony segmentu premium to 26%
rynku, a wzrost ich sprzedaży wyniósł 2%.

Wyjątkowo duży wzrost zanotowano w segmen -
cie opon do samochodów dostawczych o dmc.
do 3,5 t. Sprzedało się ich 13% więcej niż rok
wcześniej.

Branża wyszła na plus w całej Europie, w której
w 2015 r. sprzedało się o 3% więcej opon do sa-
mochodów osobowych, o 4% więcej opon do sa-
mochodów ciężarowych oraz o 2% więcej opon
do motocykli. Jedyny, 9-procentowy spadek za-
notowano w segmencie opon rolniczych. (KW)
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INFOLINIA TYLKO 
DLA CIĘŻARÓWEK 

J eszcze do niedawna klienci zarówno rynku
osobowego, jak i ciężarowego, chcąć uzys-
kać dodatkowe informacje o produktach

i usługach Inter Cars, dzwonili pod ten sam numer
infolinii: 801 80 20 20. Obecnie, specjalnie z myślą
o klientach związanych z branżą ciężarową i dla
usprawnienia ich obsługi, wprowadzono osobny
numer. Dzwoniąc pod numer 801 98 01 90, nie

trzeba już czekać na przekierowanie rozmowy, gdyż
telefon odbiorą od razu wykwalifikowani konsul-
tanci, specjaliści w doborze części do pojazdów
ciężarowych, przyczep, naczep, autobusów oraz
akcesoriów. Pomogą oni w wyborze odpowied-
niego asortymentu i przedstawią najlepszą ofertę.
Przez infolinię klienci mogą kupić części bądź akce-
soria oraz umówić się na ich odbiór w wybranej
filii Inter Cars. Godziny funkcjonowania infolinii In-
ter Cars SA – 801 98 01 90: pon. – pt. 8:00−18:00,
sb. 9:00−13:00. (KB)

F irma KH-kipper, znana m.in. z produkcji
zabudów wywrotek na samochody cię -
żarowe, świętowała niedawno 18-lecie

działalności. Spółka zatrudnia obecnie 350 osób
i wytwarza ponad 20 produktów tygodniowo,
uzyskując tym samym roczną produkcję na po-
ziomie 1000 sztuk. Stale inwestuje również
w rozwój swoich dwóch zakładów produkcyj-
nych działających w okolicy Kielc, dbając o po-
prawę ich wydajności i jakości produkcji. Kluczem
do sukcesu firmy są elastyczność i dostosowanie
produktu do indywidualnych potrzeb użytkow-

nika, a także nietypowe projekty. „Udało nam
się wypracować pozycję znanego i cenionego
w Europie i na świecie producenta zabudów wy-
wrotek” – powiedział Andrzej Kamionka, pre-
zes KH-kipper.

W tym roku firma otrzymała wyróżnienia w pres-
tiżowym konkursie Moto Idea w kategorii Mar-
ket Leader – Naczepy i zabudowy oraz na tar-
gach AUTOSTRADA-POLSKA za udoskonalony
model zabudowy przeznaczonej do transportu
materiałów sypkich. (KW)

KH-KIPPER OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚĆ 
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CHÉREAU 
I SOR Z NOWYM 
WŁAŚCICIELEM

Francuski producent chłodni Chéreau został
przejęty przez hiszpańską firmę Miura.
Miura kilka miesięcy wcześniej wykupiła też

inną firmę produkującą chłodnie – SOR Iberica. Po-
wstała w ten sposób grupa chłodnicza, której na-
dano nazwę The Reefer Group. 

Grupa ta ma być liderem we Francji i Hiszpanii,
a także być zauważalna na rynkach Bliskiego
Wschodu i Afryki. Będzie zatrudniać ponad 1000
pracowników, a jej planowane dochody mają wy-
nieść ponad 220 milionów euro. W stworzenie The
Reefer Group oprócz Miura zaangażowało się kilku
współinwestorów, takich jak Edmond de Rothschild
Investment Partners (EdRIP), Massena oraz Adveq.
Mimo że Chéreau i SOR mają teraz wspólnego
właściciela, będą funkcjonowały na rynku jako
niezależne marki. (KW)

TEN, KTÓRY ZMIENIA
POLSKI PRZEMYSŁ

W ielton otrzymał wyróżnienie „Ten,
który zmienia polski przemysł”.
Firmę doceniono za dynamiczną

ekspansję na europejskim rynku producentów
naczep, związaną z zakupem większościo-
wych udziałów francuskiego producenta na-
czep Fruehauf oraz przejęcie aktywów włoskiej
spółki Compagnia Italiana Rimorchi.

Wyróżnienie przyznane zostało przez Grupę
PTWP, wydawcę m.in. miesięcznika gospo-
darczego „Nowy Przemysł” i portalu wnp.pl.
Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się
20 stycznia br. w Warszawie. Podkreślano pod-
czas niej, że Wielton dynamicznie i odważnie
buduje swoją pozycję trzeciego największego
producenta na rynku naczep w Europie. Zazna-
czono także, że spółka w prorynkowy sposób
rozwija relacje między biznesem a nauką.

„Obecnie realizujemy kolejne projekty w obsza-
rze innowacji, takie jak Centrum Badań i Roz-
woju w Wieluniu. Współpracujemy również z Po-
litechniką Śląską, gdzie uruchamiamy patronacki
kierunek studiów, na którym studenci będą
uczyli się sposobów konstruowania środków
transportu, co jest w Polsce rzadkością. Dzięki
temu zaoferujemy klientom innowacyjne roz-
wiązania techniczne i nową jakość produktów”
– powiedział, odbierając wyróżnienie, Mariusz
Golec, prezes zarządu Wielton SA. (KW)
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UE POTWIERDZA: FEDEX MOŻE
KUPIĆ TNT EXPRESS

K omisja Europejska nie sprzeciwi się przejęciu TNT Express przez
FedEx. Obie firmy wydały niedawno wspólne oświadczenie na
ten temat.

W sierpniu ub. r. FedEx chciał kupić holenderską spółkę TNT za 4,4 mi-
liarda euro. Napotkał jednak na sprzeciw Komisji Europejskiej, według któ-
rej połączenie dwóch wielkich firm mogłoby innym podmiotom, zwłasz-
cza małym i średnim przedsiębiorstwom, pogorszyć warunki konkurencji.
Po wielomiesięcznej analizie rynku KE wyraziła zgodę na transakcję. 

Obie firmy to globalni dostawcy przesyłek o wadze do 31,5 kg. Każdy dys-
ponuje własnym zapleczem logistycznym w postaci magazynów, a także
flot samolotów i samochodów. FedEx ma główną siedzibę w USA, a TNT
Express w Holandii. Pozostali wielcy gracze na tym rynku to DHL Europe
oraz UPS. (KW)

SOLARISY URBINO
ZDOBYWAJĄ 
KOLEJNE MIASTO 

N a początku kwietnia na ulice Jastrzębia-
-Zdroju wyjedzie 14 nowych autobusów
Solaris Urbino 12. Autobusy dla prze-

woźnika z Jastrzębia-Zdroju – firmy Warbus –
wyposażone są w silniki Cummins o pojemności
6,7 l, skrzynię biegów Voith Diwa.6, klimatyzację,
rozbudowany system monitorujący oraz ekrany in-
formacyjne LED. Pasażerów ucieszą gniazda USB,
dzięki którym podczas jazdy będzie można podłado-
wać przenośne urządzenia elektroniczne. W każ -
dym autobusie znajduje się 28 miejsc siedzących,

z czego 12 dostępnych z niskiej podłogi. Oświet-
lenie zewnętrzne oraz wewnętrzne zapewni tech-
nologia LED. Całość utrzymana będzie w futury-
stycznym designie, za który firma Solaris otrzymała
kilka nagród. 

„Nie ulega wątpliwości, że poprawa powietrza 
w Polsce staje się dla nas coraz większym wy-

zwaniem. Właśnie poprzez inwestycje w ekolo-
giczny i innowacyjny tabor chcemy przyczyniać się
do poprawy jakości życia mieszkańców współczes-
nych aglomeracji” – zadeklarował Paweł Szymo-
nik, dyrektor generalny Warbus. Warto dodać,
że Jastrzębie-Zdrój to już szóste polskie miasto,
po którego ulicach jeździć będą najnowsze auto-
busy z logo zielonego jamnika. (KW)
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POLSAD KUTNO DEALEREM ROKU

W styczniu br. ogłoszono wyniki dorocznego konkursu organi-
zowanego w sieci serwisowej Renault Trucks. Laureatem,
a tym samym serwisem świadczącem usługi na najwyższym

poziomie została firma Polsad Kutno. Tytuł Renault Trucks Dealer of the
Year 2015 przyznany został w odniesieniu do wyników działalności obiektu
za cały ubiegły rok. W klasyfikacji w ramach konkursu udział biorą wszyst-
kie autoryzowane punkty serwisowe Renault Trucks w Polsce, zarówno

te w pełni zarządzane przez Volvo, jak i należące do autoryzowanych part-
nerów firmy. W tegorocznej edycji ocenie poddano łącznie 30 warszta-
tów Renault Trucks w 6 kategoriach, odzwierciedlających pracę i osiągnię-
cia serwisu za cały ubiegły rok, w najważniejszych obszarach obsługi
posprzedażnej. 

Zwycięska firma Polsad jest serwisem Renault Trucks od 1997 r. – oprócz
Kutna swoje oddziały ma również w Fabianowie k. Kalisza, Rzgowie pod
Łodzią i Starym Mieście k. Konina. Tytuł Dealera Roku zdobywała już kil-
kakrotnie, jeszcze w ramach poprzedniej struktury organizacyjnej. (KB)

W roku 2016 Chiny wdrożą nowe standardy dla transportu
ciężkiego. Wkrótce zostaną one wprowadzone w życie w for-
mie nowych przepisów. Według Matsa Harborna, wicedy-

rektora regionu Azja i Pacyfik w International Forum for Road Transport
Technology (IRTT), będzie to prawdziwa rewolucja dla producentów sa-
mochodów ciężarowych i naczep w Państwie Środka. 

Jedną z nowości będzie m.in. unormowanie rozmiarów palet, czyli wpro-
wadzenie rozmiarów, które są światowym standardem. W artykule opub-
likowanym przez magazyn „Global Trailer” Mats Harborn twierdzi również,
że chiński transport i logistyka zostaną wkrótce mocno zautomatyzo-
wane. Rosną koszty siły roboczej, dlatego coraz bardziej będzie się opłacać
zakup wózków widłowych, platform załadunkowych czy systemów pa-
kowania. „Wkrótce chiński transport będzie częścią zunifikowanego świa-
towego systemu” – dodał Harborn. (KW)

REWOLUCJA W PAŃSTWIE ŚRODKA
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Perspektywy rozwoju rynku
paliw alternatywnych

edyną dostępną powszechnie al-
ternatywą (w naszych realiach:
potencjalnie dostępną) są paliwa

gazowe. Towarzyszą one motoryzacji nie-
mal od samego początku. Technologia
zasilania paliwami gazowymi rozwijana
jest równolegle z rozwiązaniami kon-
wencjonalnymi, jednak do tej pory pojaz-
dy gazowe stanowią ledwie ułamek mo-
toryzacyjnego świata. Dlaczego? Jeszcze
do niedawna ropa była relatywnie tania,
a przez to eksploatacja pojazdów gazo-
wych po prostu mało opłacalna. Dziś olej
napędowy stanowi podstawowy element
kosztotwórczy eksploatacji pojazdów.
Jeśli dodamy do tego ogólnoświatowy
trend promowania rozwiązań proekolo-
gicznych i wynikające z tego dodatkowe
profity (ulgi podatkowe, niższe opłaty, do-
finansowania, strefy ograniczonej emisji
w centrach miast) okazuje się, że warto
szukać rozwiązań alternatywnych. Po-
jazdy elektryczne, które z powodu wy-
sokiej ceny, małego zasięgu i uciążli-

Technologie dostępne
na krajowym rynku

Technologia gazodiesla polega na jed-
noczesnym podawaniu do cylindra ON
oraz gazu (LPG lub metanu w ilości 30
do 90%). Ideą tego rozwiązania jest za-
stąpienie drogiej ropy tańszym gazem.

Wojciech Mackiewicz

| BIZNES |
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Każdy przewoźnik redukuje koszty własne, aby osiągnąć jak największy zysk.

Inwestuje w nowoczesny tabor, oszczędne silniki, szkolenia kierowców. 

Walka toczy się dziś o zużycie paliwa niższe o 2–3%. To właśnie ono jest

najbardziej kosztotwórczym elementem eksploatacji samochodu.

W Polsce działa ledwie 26 stacji CNG. Do 2025 r. w myśl zaleceń UE mają powstać co 150 km

wego procesu łado wania znajdują uza-
sadnienie jedynie w transporcie komu-
nalnym oraz dystrybucyjnym, są na ra-
zie bardzo nieliczne. W praktyce na placu
boju pozostają pojazdy gazowe zasilane
LPG lub metanem. Zaletą technologii
gazowych jest to, że są one stosun kowo
proste, dostępne natychmiast i w ak-
ceptowalnej cenie. 

©
 Fi

at



SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ–LUTY 2016 | 1111

| BIZNES |

Aby dostosować silnik do zasilania dwupaliwowego, montuje
się instalacje gazowe o budowie zbliżonej do klasycznych in-
stalacji gazowych znanych z aut osobowych. LPG lub gaz
ziemny przez wtryskiwacze gazowe podawany jest do zasy-
sanego do cylindra powietrza. Na rynku dostępne są instala-
cje kilku krajowych producentów. 

Silniki diesel-metan produkowane są m.in. przez firmę
Cummins, systemy produkuje np. kanadyjski Westport, Bosch,
włoski Landi czy holenderski Prins, Volvo Trucks natomiast,
m.in. w Szwecji czy Ro sji, oferuje model FM Metan Diesel z 460-
-konnym silnikiem o pojemności 13 l. 

Silniki gazowe pojazdów użytkowych mają takie same ce-
chy jak jednostki benzynowe: niski stopień sprężania, zapłon
iskrowy, a benzynę zastępuje tani gaz. W porównaniu z silni-
kami Diesla jednostki gazowe mają pewne ograniczenia. Ofe-
rowane na rynku silniki gazowe do samochodów ciężarowych
mają moc ok. 300–350 KM oraz charakterystykę pracy zbliżoną
do jednostek benzynowych (niż szy moment obrotowy, dostępny
przy wyż szych prędkościach obrotowych silnika). 

Krajowy rynek pojazdów gazowych
Oferta rynkowa nowych pojazdów użytkowych zasilanych

gazem jest dosyć skromna i zgodnie z europejskim trendem
obejmuje tylko samochody zasilane metanem (CNG, LNG).
W klasie pojazdów dostawczych dominuje Iveco Daily ze 136-
-konnym silnikiem. Tę samą 3-litrową jednostkę ma Fiat Du-
cato Natural Power. Na rynku jest jeszcze Mercedes Sprinter
NGT ze 156-konnym silnikiem o pojemności 1.8. Daily oraz Sprin-
ter oferowane są także w klasie pojazdów powyżej 3,5 t dmc. 

Vany zdominowane są przez Fiata: Panda, Fiorino oraz
Doblò (wraz z bliźniaczym Oplem Combo), kupić także można
VW Caddy CNG. W tej klasie pojazdów najłatwiej także o wersje
zasilane autogazem LPG, np. Fiat dopuszcza montaż dealer-
ski instalacji LPG bez utraty gwarancji. Waga ciężka repre-
zentowana jest przez Scanię (seria P lub G z silnikiem DC9
o mocach 280 i 340 KM), Mercedesa (Econic z silnikiem 300-
-konnym o pojemności 7,7 l) oraz Iveco Stralis Hi-Road Natural
Power (silnik o mocy 330 KM i pojemności 8 l). Iveco dostępne
jest także w wersji LNG. Pojazdy CNG i LNG różnią się od sie-
bie wyłącznie zbiornikami przystosowanymi do danego spo-
sobu magazynowania metanu. Zwykle pojazdy ciężarowe LNG

łączą obie technologie: po jednej stronie ramy mają zbiornik
LNG, po drugiej wiąz kę zbiorników CNG. Pozostali produ-
cenci (Renault, Volvo, MAN) także wdra żają lub produkują „ga-
zowce”, jednak na naszym rynku są one niedostępne. 

Ciekawie wygląda za to rynek autobusów miejskich CNG.
Praktycznie wszy scy producenci mają takie w swojej ofercie.
Na tym tle wyróżnia się Solbus, który już kilka lat temu „prze-
sko czył” etap CNG i jako jedyny produkuje autobusy w wersji
LNG. Wadą pojazdów CNG/LNG jest relatywnie niski zasięg
i mała ofer ta jednostek napędowych. Zaletą zaś są niskie ko -
szty eksploatacji, wzorowa emi sja spalin, prostsza konstruk-
cja silnika i układu oczyszczania spalin oraz cichsza praca, co
jest szczególnie pożądane w miastach.

Posiadanie pojazdu zasilanego gazem to dopiero połowa
sukcesu. Aby stał się on użytecznym narzędziem pracy, nie-
zbędna jest stacja tankowania.

Tankowanie CNG nie jest skomplikowane i podobnie jak w przypadku
LPG (jak w innych krajach) także wprowadzona zostanie samoobsługa

reklama
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konkurencja wśród licznych importerów
wymusza niskie ceny. W Polsce działa
obecnie prawie 5,5 tys. modułów do tan-
kowania LPG. Kraj pokrywa bardzo gęsta
sieć stacji oferujących to paliwo po kon-
kurencyjnych cenach o każdej porze dnia

Infrastruktura
Największą popularnością cieszą się

oczywiście stacje LPG. Są tanie w bu-
dowie, nie wymagają skomplikowanej
armatury ani szczególnej infrastruktury
energetycznej czy gazowej. Spot kać na-
wet można obiekty pozbawione włas-
nego przyłącza elektrycznego i bazu jące
na agregatach prądotwórczych. Dostawa
gazu także nie jest skomplikowana, a spora
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cydował się także na flotę pojazdów CNG
obsługującą sporą hurtownię spożywczą.
Budowa stacji CNG wymaga spełnienia
kilku istotnych warunków, m.in. musi
istnieć specjalne przyłącze gazowe (naj-
lepiej z gazocią gu średniego ciśnienia)
oraz przyłącze energetyczne o stosow-
nej mocy. Inwestor nie uzyska od do-
stawcy gazu ziemnego, którym zwykle
jest PGNiG, żadnych specjalnych wa-
runków finansowych, bowiem wielkość
sprzedaży gazu na stacjach CNG w prze-
widywalnym okresie nie będzie duża.
Koszt budowy stacji CNG może oscylo-
wać w granicach miliona złotych. Coraz
większą popularnością zaczynają cieszyć
się małe wewnątrz zakładowe stacje tan-
kowania, bazujące na niewielkich kom-
presorach tankujących auta podczas noc-
nego postoju w bazie. PGNiG szacuje, że
jest ich ponad 200.

Do tej pory uruchomiono tylko jedną
ogólnodostępną stację tankowania LNG
(obiekt w Śremie k. Poznania otwarto
w grudniu ub. r.). Powstały również inne
nowoczesne obiekty, m.in. w Warszawie
i Olsztynie, o charakterze wewnątrz -
zakładowym, na potrzeby lokalnego
transportu miejskiego. W razie potrzeby
dostawcy LNG lub producenci pojazdów
LNG uruchamiają tymczasowe lub tes-
towe stacje mobilne w postaci cystern
kriogenicznych wraz z osprzętem do tan-
kowania. LNG, podobnie jak LPG do-
starczane jest bez konieczności budowy
drogiej infrastruktury przesyłowej, co
tworzy na rynku klimat sprzyjający kon-
kurencji. 

| BIZNES |

Econic NGT to pojazd stworzony do pracy
w mieście. Zbiorniki CNG zapewniają zasięg
400 km. Jak na śmieciarkę to wystarczy

i nocy. Od czasu, gdy autogaz stał się
ogólnodostępnym paliwem trakcyjnym
(od 1993 r.), jego cena zawsze oscylo-
wała w okolicach 50% ceny benzyny. 

Sieć stacji CNG nie wygląda impo-
nująco. Ledwie 26 ogólnodostępnych
obiektów w całym kraju nie tworzy prze-
cież jakiejkolwiek sieci tankowania CNG.
Tym bardziej że często nie są to obiekty
dostępne przez całą dobę, uzyskanie fak-
tury po łączone jest często z uciążliwą
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Iveco Stralis Natural 
Power Euro VI, zasilany
metanem ze zbiorników
LNG i CNG, mimo małej
mocy silnika (330 KM)

to dobre rozwiązanie
dla krajowej dystry-

bucji. Zasięg ok.
800 km na obu

zbiornikach

© Iveco

procedurą, a w przypadku awarii stacje
są zwykle zamykane. Aż 20 spośród nich
należy do PGNiG. W minionym roku zbu-
dowano ledwie jedną (!) ogólnodostępną
stację CNG i to dzięki wielkiej determi-
nacji prywatnego inwestora, który zde-
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Zrób to sam – diesel na LPG
To rozwiązanie jeszcze mało popu-

larne, choć obiecujące. Popularyzacja LPG
w oparciu o gazodiesla do ciężarówek,
maszyn budowlanych czy w rolnictwie
przynieść może użytkownikom zauwa -
żalne oszczędności (15 do 30%, w zależ -
ności od charakteru pracy i pojazdu).
Dostępność stacji LPG jest więcej niż za-
dowalająca, a cena LPG jest w zasadzie
niezmienna, na poziomie połowy ceny
ON czy benzyny. Możliwy jest także mon-
taż takiej instalacji prawie w każdym
samochodzie (nawet z ADR!). Koszt in-
stalacji (9−10 tys. zł) zwrócić się może
już po kilku miesiącach. Dlaczego więc
przewoźnicy są niechętni takim syste-
mom? Pierwszym powodem jest obawa
o trwałość silnika. 

Na montaż w nowych pojazdach nie
godzą się ani dealerzy ani leasingodawcy
– pozostaje mniej widoczny rynek wtór -
ny. Równie istotnym powodem jest brak
narzędzi do rozliczania kierowców ze zu-
żytego paliwa (ile ON, a ile tańszego gazu
zostało spalone). To bardzo skutecznie
zniechęca zarządców flot i właścicieli
firm. Wolą więcej płacić i unikać dodat-
kowej pracy i możliwych problemów.
Jest jeszcze czynnik ludzki: sabotowanie
rozwiązania przez kierowców. 

Takie są dzisiejsze realia. Zmiana na-
stawienia i popularyzacja tej technologii
zależy przede wszystkim od producen-
tów instalacji i importerów LPG (aż 70%
konsumpcji LPG to autogaz). Muszą oni
dostarczyć instrumenty pozwalające na
prostą kontrolę kosztów autogazu oraz
przekonać do produktu jakością syste-
mów, montażu i serwisem. Branża zwią -
zana z autogazem jest ciekawym przy -
kładem inicjatyw oddolnych. Bez pomocy
państwa w ciągu 20 lat istnienia LPG
w Polsce zbudowano bardzo duży rynek
konsumentów (prawie 3 mln samocho-
dów osobowych z LPG). Obecnie przed-
siębiorcy szukają nowych możliwości,
a te tkwią m.in. w dużych i paliwożer-
nych silnikach Diesla. Zbudowanie rynku
wymaga jednak czasu i sporych nakładów. 

Plany i projekty z gazem ziemnym
w roli głównej

Zgodnie z unijnymi projektami na
wsparcie Brukseli liczyć może wyłącznie
CNG i LNG (oraz wodór). LPG nie zaliczo -

no do tej grupy paliw. Nie ma także na
rynku dostatecznie wielu pojazdów cię -
żarowych zasilanych LPG, dlatego naj-
większe szanse rozwoju na rynku usług
transportowych ma gaz ziemny. 

Od lat 80. co pewien czas pojawiają
się w Polsce inicjatywy mające na celu
zbudowanie podwalin do rozwoju rynku
CNG w transporcie. Naukowe gremia,
wsparte praktykami z kilku przedsię-
biorstw komunikacji miejskiej, opraco-
wują założenia projektów, opisują poten-
cjalne korzyści dla gospodarki, po czym
efekty ich pracy trafiają do szaf różnych
ministerstw. Takie sytuacje powtarzają
się cyklicznie. Orędownicy obecności
metanu w transporcie stanowią niestety
dosyć nieliczną grupę osób zaintereso-
wanych rozwojem gazowych paliw sil-
nikowych, niemającą żadnego wsparcia
ze strony rządu. To właśnie w braku za-
interesowania kolejnych rządów można
upatrywać przyczyn tego, że do tej pory
nie wypracowano w Polsce żadnego spój-
nego projektu kompleksowo wspoma-
gającego rozwój branży CNG/LNG. Pew-
nym wydarzeniem typowym dla tego
stanu była jedna z ostatnich konferen-
cji zorganizowanych w 2013 r., przy peł -
nym poparciu i udziale Ministerstwa Gos-
podarki, pod obiecującą nazwą „Krajowy
program strategii wykorzystania paliw
metanowych w transporcie”. Korzysta -
jąc z obecności na konferencji, minis-
terstwo finansów poinformowało o ob -
łożeniu CNG akcyzą, co spowodowało
ostudzenie nastrojów wśród uczestni-
ków i po raz kolejny postawiło znak za-
pytania o sens podobnych działań. 

Prócz braku wsparcia ze strony pań-
stwa największą przeszkodą w rozwoju
popularności paliw gazowych jest przede
wszystkim brak stacji tankowania. Na-
rodowy operator, jakim jest PGNiG, stoi
na stanowisku, że jest spółką prawa hand-
lowego i musi zarabiać. Nie będzie zatem
inwestował w biznes, który wymaga
wieloletnich inwestycji. Przedstawiciele
koncernu mówią: pokażcie nam samo-
chody, a my zbudujemy stacje. Bierną
postawę PGNiG wykorzystuje Gazprom,
który dysponując wieloletnim planem
rozwoju i wykorzystując technologię
LNG (pozwalającą np. na odparowanie
i sprę żenie LNG do postaci CNG), oferuje
firmom i samorządom wieloletnie kon-
trakty (nawet kilkudziesięcioletnie) obej-
mujące budowę stacji, dostawę paliw
i gwarancję ceny (patrz stacja LNG w War -

System monitorowania ciśnienia i tempe-
ratury w oponach ContiPressureCheck (CPC),
opracowany przez firmę Continetal, otrzy-
 mał pozytywną rekomendację firmy Autosan
i będzie montowany jako dodatkowe wypo-
sażenie we wszystkich produkowanych po-
jazdach. 

ContiPressureCheck to kompleksowy system bez-
pośredniego pomiaru ciśnienia i temperatury mon-
towany wewnątrz opony, oferowany przez Con-
tinental. Czujnik przesyła dane do centralnego
odbiornika (elektronicznego modułu
sterującego – ECU). Moduł ten
przetwarza dane, zapisuje
ostrzeżenia i przesyła je
na wyświetlacz deski
rozdzielczej autobusu
w kabinie – pozwala to
kierowcy w pełni, a co
naj ważniejsze w czasie rze-
czywistym, kontrolować stan
ogumienia na wszystkich osiach.

Tak dokładny monitoring zapobiega przedwczes-
nemu zużyciu opon i zmniejsza ryzyko awarii ogu-
mienia, np. pozwala uniknąć wystrzału opony czy
separacji warstw opasania bieżnika. W więk-
szości opon z nagłą utratą powietrza dochodzi
wcześniej do powolnej utraty ciśnienia – gdy za-
niżone ciśnienie zostanie wychwycone, opona
może być już zniszczona. 

news

Autosan z ContiPressureCheck

Prewencyjne podejście do zarządzania ogumie-
niem we flocie dzięki zamontowaniu ContiPres-
sureCheck pozwala generować realne oszczęd-
ności – prawidłowe ciśnienie zmniejsza opory
toczenia, a tym samym zmniejsza zużycie paliwa.
Natomiast bieżąca kontrola opóźnia niszczenie się
opon i pozwala zaoszczędzić czas na nieplano-
wane wymiany opon. [RP]

Zdjęcie: © Continental



Scania P 340 CNG z zabudową
śmieciarki to jedna z propozycji
szwedzkiej marki
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szawie). Na rynku działają także firmy
prywatne, które dzięki LNG coraz śmie-
lej inwestują w budowę infrastruktury
przemysłowej. Nie są to jeszcze stacje pa-
liw (zbyt mały popyt na LNG w transpor -
cie), ale w ten sposób budowane są pod-
waliny także i pod stacje. 

Skazani na sukces?
Rozwój infrastruktury do tankowania

umyka uwadze rządu, choć dyrektywy
unijne są doskonale znane: Polska do
2025 r. powinna wybudować stacje CNG
w odległości maks. co 150 km, a stacje
LNG co 400 km. Dzięki temu możliwe
stanie się stworzenie podwalin pod roz-
wój transportu międzynarodowego opar-
tego na gazie ziemnym oraz wytyczonych
korytarzach transportowych i gęsto roz-
lokowanych stacjach tankowania me-
tanu. Tak duże przedsięwzięcie sprawi
zapewne, że Bruksela zmusi Polskę do
działania. Czasu pozostaje coraz mniej.

Czy stacje wybuduje Gazprom? Wiele
na to wskazuje, gdyż poprzez spółki córki
rosyjski gigant zapowiada wybudowanie
w naszym kraju w ciągu dwóch lat kil-
kuset (!) stacji CNG i LNG. A wszystko
to przy biernej postawie PGNiG. Chyba
że obecny rząd ograniczy pole manewru
Rosjanom, jednocześnie zmuszając do
dzia łania PGNiG lub inny podmiot kra-
jowy. Czy taki plan wystarczy, by spo-
pularyzować pojazdy gazowe? 

Równie ważne są przepisy. Uprosz-
czenie kwestii przeglądów okresowych
butli, obniżenie opłat administracyjnych
– to najważniejsze postulaty użytkowni-
ków. Jeśli dojdzie do tego dalszy spadek
ceny gazu ziemnego na świecie, opłacal-
ność użytkowania floty CNG/LNG nie
będzie budzić wątpliwości. Jeśli dopisze -
my jeszcze możliwość wprowadzenia za-

nego zainteresowania kolejek nie wi-
dać. Na rynku kupić można także małe
kompresory do tankowania pojazdów
CNG, które obsługują lokalne rynki. Taka
forma rozwoju rynku jest jednak nie-
efektywna z punktu widzenia całej bran -
ży. Aby pojawił się efekt skali, potrzeb -
ne są konkretne, systemowe działania
w skali kraju. Kluczem do sukcesu jest
dostępność stacji tankowania oraz przy-
jazne prawodaw stwo. Wszystko jednak
wskazuje na to, że najbliższy rok nie przy-
niesie przełomu w tej sprawie.

kazu wjazdu do centrów miast aut z sil-
nikami Diesla, to w takiej sytuacji po gaz
sięgnie w pierwszej kolejności transport
miejski, lokalna dystrybucja i pojazdy
komunalne. Zakup takiego pojazdu jest
co prawda droższy o ok. 15–20%, lecz
moż liwe do uzyskania oszczędności się-
gać mogą nawet 20–40%.

Szansę na biznes niektórzy już za-
uważyli. Fraikin wdrożył projekt najmu
pojazdów CNG wraz z budową stacji tan-
kowania na terenie firmy oraz kontak-
tem serwisowym. Niestety, mimo pew-

Stalowa butla 
CNG zamocowana
wzdłuż ramy Iveco
Natural Power

Zbiornik CNG i rezer-
wowy zbiornik benzyny

to popularne rozwiązanie
w pojazdach dostaw-

czych zasilanych 
metanem
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Czyściej i taniej.
Czy to się opłaca?

pojazdach użytkowych gaz
jako paliwo wciąż jest rzad-
kością – najczęściej stosuje

się go w autobusach miejskich i cię-
żarówkach komunalnych. Jeśli chodzi
o auta dostawcze, sytuacja powoli zaczy-
na się zmieniać – zasilanie gazowe CNG
znajduje coraz więcej zwolenników.

Postanowiliśmy przyjrzeć się, jakie
samochody dostawcze z zasilaniem ga-
zowym mają w ofercie producenci.

VW Caddy
Volkswagen Caddy dzięki wielu wer-

sjom nadwozia, szerokiej gamie silni-
ków i dwóm rozstawom osi jest niezwy-
kle uniwersalnym samochodem. Świetnie
sprawdzi się zarówno jako auto użyt-
kowe w pracy, jak i samochód rodzinny.
Caddy może być zasilany czterema ro-
dzajami paliwa: olejem napędowym,
benzyną oraz gazem CNG i LPG.

Poprzedni model VW Caddy BiFuel
oferowany był z czterocylindrowym sil-
nikiem o pojemności 1,6 l i mocy 75 kW
(102 KM). W wersji furgon zużywa śred-
nio 10,3 l LPG na 100 km. Pracując na
benzynie, Caddy BiFuel spala na tym
samym dystansie zaledwie 8 l benzyny.
Bilans środowiskowy Caddy z instalacją
gazową wykazuje o ponad dziesięć pro-
cent niższą emisję CO2 w porównaniu
z podobnym silnikiem benzynowym. Do-

Tomasz Marszałek

LPG to nie jedyne paliwo gazowe, które może zasilać silniki spalinowe –

w niektórych krajach bardzo popularnym paliwem samochodowym jest

sprężony gaz ziemny (CNG) lub jego skroplona forma (LNG).
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VW Caddy – zarówno w wersji furgon, 
jak i osobowej może spalać LPG oraz CNG. 
W Caddy konstruktorzy umieścili króciec 
do tankowania gazem obok wlewu benzyny,
pod standardową klapką 



Silnik 1,4 T-Jet Fiata 
Doblò na gazie jeździ
równie dobrze jak 
na benzynie 

datkowy zbiornik gazu ma pojemność
44 l i umieszczony jest pod podłogą. Ra-
zem ze zbiornikiem benzyny (60 l) łączny
zasięg wynosił ponad 1100 km. Zasięg
w przypadku używania wyłącznie gazu
wynosił około 430 km. Zastosowanie al-
ternatywnego paliwa pozwalało nie tylko
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla
o ponad 10%, ale także obniżyć wydatki
na paliwo. Uwzględniając dzisiejszą śred-
nią cenę 2 zł za litr LPG, koszt pokona-
nia 100 km w Caddy BiFuel wyniesie za-
ledwie 21 zł. To bardzo mocny argument.

W porównaniu z wieloma samocho-
dami konkurencji, wyposażonymi w in-
stalację gazową już po wyprodukowaniu,
instalacja fabryczna Caddy daje klientom
wyraźne korzyści. Instalacja gazowa i do-

datkowy zbiornik nie ograniczały funk-
cjonalności pojazdu ani pojemności prze-
strzeni ładunkowej. Samochód został
poddany szeroko zakrojonym testom,
sprawdzone zostało zachowanie się zbior-
nika gazu w przypadku zderzenia. Do-
stawczy Caddy BiFuel nie zdobył jednak
wielkiej popularności prawdopodob nie
ze względu na zbyt wygórowaną cenę (od
62 tys. zł), niewiele różniącą się, a cza-
sami wyższą od ceny aut z silnikami
wysokoprężnymi. Oferowany od nie-
dawna nowy Caddy z silnikiem iskro-
wym 1,4 I-TGI zasilanym CNG lub ben-
zyną to następca popularnego Caddy
EcoFuel – zużywa jedynie 4,1 kg gazu
ziemnego na 100 km, czyli ok. 5,8 m3.
Dzięki downsi zingowi i turbosprężarce
uzyskuje on moc 110 KM (77 kW), zuży -
wając przy tym do 28% mniej paliwa niż
poprzednik. Okazuje się, że przejechanie
100 km w Caddy TGI na gazie kosztuje
ok. 4–5 zł mniej niż olej napędowy. Czy
to się opła ca? Uwzględniając polskie wa-
runki (mała liczba stacji, mniejsza trwa -
łość jednostki iskrowej), a także przebieg
i utratę wartości – raczej średnio. 

Fiat Doblò  
W liczącej 6 pozycji gamie silniko-

wej nowego Fiata Doblò też znalazł się
model dwupaliwowy. To czterocylind-
rowa, doładowana turbosprężarką jed-
nostka silnikowa o pojemności zaledwie
1,4 l T-JET Natural Power. Silnik bi-fuel
(benzyna/metan) zapewnia osiągi po-
równywalne z wersją benzynową, ale
jest bardziej ekonomiczny i sprzyja śro-
dowisku dzięki wykorzystaniu metanu.
Silnik 1.4 T-JET rozwija maksymalną
moc 120 KM/88 kW (zarówno na ben-
zynie, jak i metanie) i zapewnia płynny
przyrost wartości momentu obrotowego
(206 Nm przy 2000 obr/min). Duża ela-
styczność jazdy, brak potrzeby ciągłego
sięgania do drążka sześciostopniowej
skrzyni biegów sprzyjają przyjemnej
i bezstresowej jeździe. Wystarczy jed-
nak nacisnąć na pedał gazu, aby otrzy-
mać błyskawiczną reakcję, do czego przy-
czynia się zmniejszona bezwładność
turbosprę żarki. Fiat Doblò był jednym
z pierwszych modeli samochodów do-
stawczych z podwójnym systemem za-

Fiat Doblò Natural
Power zasilany

sprężo nym gazem
ziemnym 
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CNG

Jeszcze tańszym paliwem jest sprę żony gaz
ziemny (CNG – Compressed Natural Gas).
Jest to paliwo naturalne skła dające się
głównie z metanu. Ma jeszcze wyższą niż LPG
liczbę oktanową (110 do 120). Masa 1 m3

tego gazu, odpowiadająca energetycznie
1 l benzyny lub 1,3 l LPG, wynosi ok. 0,7 kg.
Najwięk szym problemem eksploatacyjnym
jest tankowanie i magazynowanie CNG w sa-
mochodzie, ponieważ wymagane jest do
tego znacznie wyższe ciśnienie rzędu 200–
250 bar, konieczna jest droższa i bardziej
skomplikowana technicznie stacja napeł -
niania, a także mocniejsze, a co za tym idzie
o wiele cięższe zbiorniki stalowe lub kom-
pozytowe. Muszą one też mieć większą
objętość, przez co nie można w prosty spo-
sób zastąpić nimi zbiornika na tradycyjne pa-
liwo płynne. CNG jako paliwo ma wiele zalet
– najważniejsze to możliwość zastosowania
zarówno w silnikach z zapłonem iskrowym,
jak i samoczynnym, ciche spalanie (gaz spala
się wolniej niż benzyna czy sprężony w cy-
lindrze olej napędowy), czystość spalin (nie-
mal nie ma w nim węglowych cząstek stałych),
w razie rozszczelnienia instalacji ten lżejszy
od powietrza gaz błyskawicznie rozprasza
się i ulatuje do atmosfery (nie zalega przy
ziemi jak LPG, nie rozlewa się jak płyny – ben-
zyna i olej napędowy). Cena 1 m3 CNG to
obecnie ok. 3–3,3 zł. 
Gazu ziemnego nie wozi się cysternami, stacja
tankowania musi być pod łączona do gazo-
ciągu i z niego czerpie go do sprężania w zbior-
nikach samochodu. CNG można wprawdzie
tankować za pomocą indywidualnych, „do-
mowych” kompresorów, jednak napełnianie
zbiorników w ten sposób trwa bardzo długo
– nawet kilka godzin, w porównaniu z kilku-
nastoma minutami na profesjonalnej stacji. 



Mercedes Sprinter LGT
zasilany paliwem LPG 

W Sprinterze toroidalny
zbiornik LPG o pojemności

ok. 55 l znajduje się pod
podłogą ładowni, w miejscu

koła zapasowego 

silania. W 2014 r. Doblò Natural Power
osiągnął 35% udział w sprzedaży we Wło-
szech. Doblò z tym silnikiem jest też
najlepszy w swoim segmencie, jeśli cho-
dzi o moc, dzięki swoim 120 KM. Zasięg
wydłużono do 625 km (liczony razem
z dojazdowym, 22-litrowym zbiornikiem
benzyny), a zużycie paliwa to 4,9 km/l
przy emisji CO2 na poziomie 134 g/km.
A wszystko to bez uszczerbku na pojem-
ności ładowni, która pozostaje bez zmian,
ponieważ butle z gazem są umieszczone
pod podłogą (łączna pojemność to 95 l,
odpowiadająca 16,15 kg gazu ziemnego).
Auta z krótkim rozstawem osi mają 4
butle (wersje z długim rozstawem osi
mają 5 butli po 130 l/22,1 kg metanu)
plus 22-litrowy zbiornik na benzynę. 

Mercedes Sprinter LGT
Mercedesa Sprintera LGT (to własny

skrót firmy wymyślony dla określenia
zastosowanej do napędu technologii) na-
 pędza czterocylindrowa jednostka z za -
płonem iskrowym przystosowana do
spalania zarówno gazu LPG, jak i ben-
zyny. Zbiornik benzyny ma pojemność
aż 100 l. Cylindryczny zbiornik gazu
o pojemności ok. 80 l umieszczony zo-
stał w tylnym zwisie podwozia, pod pod -
łogą ładowni, zamiast kosza z kołem za-
pasowym. Takie umiejscowienie sprawia,
że w ogóle nie zabiera on przestrzeni ła -
dunkowej. Maksymalna długość prze-
wo żo nego ładunku to 3265 mm, a ładow-
ność wynosi ok. 1350 kg, niewiele mniej
niż w takim samym pojeździe z silni-
kiem Diesla. Do napędu tego samochodu
służy zadziwiająco mały silnik z elek-
tronicznie sterowanym wtryskiem i zapło -
nem o pojemności zaledwie 1796 cm3.
Ta czterocylindrowa jednostka osiąga moc
aż 156 KM (115 kW) przy 5000 obr/min,
a maksymalny moment obrotowy o war-
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LPG

LPG (Liquid Petroleum Gas, czyli mieszanka propanu i butanu) swoją po-
pularność w motoryzacji zawdzięcza własnościom pozwalającym na ma-
gazynowanie w stanie ciekłym i pod niewielkim ciśnieniem. Tym samym
można stosować lekkie zbiorniki stalowe, a instalacje do dostarczania tego
paliwa do cylindrów silnika są dość prostymi konstrukcjami. Oczywiście te
najnowsze są już naszpikowane elektroniką, co nie musi oznaczać ich skom-
plikowania. LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy
naftowej. LPG ulega skropleniu w temperaturze pokojowej, gdy ciśnienie
wynosi od 2,2 do 4,2 bar. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6
bar. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle

do 80 lub 85% objętości, aby zostawić miejsce na rozszerzanie się cieczy
pod wpływem temperatury. Według różnych szacunków w Polsce tym pa-
liwem jest już zasilanych ok. 3 mln pojazdów, głównie samochodów oso-
bowych. LPG ma wartość opałową niższą niż benzyna, za to ma bardzo wy-
soką liczbę oktanową – od 90 do 115, a spalając się, emituje bardzo czyste
spaliny. Masowe wykorzystanie LPG w samocho dach zawdzięczamy jego
niskiej cenie: 1 litr LPG to 45–50% ceny 1 litra benzyny, obecnie jest to po-
niżej 2 zł. Nawet wtedy, gdy potrzeba go ok. 10–20% więcej niż benzyny,
rachunek ekonomiczny jest prosty. Jako podstawowe paliwo LPG może być
wykorzystywany jedynie w silnikach z zapłonem iskrowym. W jednostkach
z zapłonem samoczynnym to jedynie paliwo pomocnicze. 

W wersji CNG Sprinter 
ma dwa zestawy zbiorników – 
dwa dłuższe (na zdjęciu) umiesz-
czone są w podwoziu wzdłuż
prawego boku, dwa krótsze
umieszczono w poprzek, 
w miejscu koła zapasowego.
Wszystkie są chronione przed
uszkodzeniami stalowymi
osłonami 



tości 240 Nm rozwija w zakresie od 3000
do 4000 obr/min. Są to wartości wystar-
czające, by poruszać Sprintera z dobrą
dynamiką. Do tego mamy nowoczesną,
sześciobiegową skrzynię i dobrze dobrane
przełożenia i okazuje się, że nawet w ru-
chu miejskim, kiedy silnik obraca się za-
ledwie 1400–1700 obr/min, bez pro-
blemu można jechać tym samochodem
na najwyższym biegu. Samochód ma
duży zasięg – niemal 500 km na gazie
i do 780 km na benzynie. 

Zużycie benzyny jest spore i wynosi
13,5–14 l/100 km na trasie, a w czasie
jazdy miejskiej 17,5 do 18 l/100 km.
Preferowanym źródłem energii będzie
zatem LPG, zwłaszcza że przy rozsądnej
jeździe można na nim przejechać ok.

silniku wysokoprężnym o podobnej
mocy, czyli w tym przypadku 163-kon-
nym CDI. 

Ten sam silnik stosowany jest przez
Mercedesa w Sprinterze NGT (czyli zasi-
lanym CNG). I to auto Mercedes promu -
je, zachwalając duży zasięg: 330–350 km
na gazie i do 1000 km na benzynie.
Sprinter zużywa na każde 100 km śred-

Graficzny wskaźnik stanu gazu 
wyświetlany na ekranie komputera 

we Fiacie Ducato

Wnętrza kabin Ducato i innych „gazowców”
są dokładnie takie same jak w samochodach
zasilanych olejem napędowym. 
Nad wszystkim czuwa elektronika 
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LNG

(skrót od ang. Liquefied Natural Gas)
jest to schłodzony poniżej –162°C gaz
ziemny (metan), który przy tej tempe-
raturze zmienia się w ciecz, zmniejszając
swą objętość aż 600 razy. Przechowy-
wany i transportowany w zbiornikach
kriogenicznych (doskonale izolowanych).
W przypadku długotrwałego przecho-
wywania LNG w zbiorniku jego tempe-
ratura podnosi się, metan odparowuje,
ciśnienie wzrasta i jego nadmiar usuwany
jest do atmosfery. Z tego powodu, ko-
rzystanie z LNG wymaga zmiany filozo-
fii tankowania: tankujemy tyle, ile wy-
jeździmy, a nie na zapas. 
Kształt zbiorników samochodowych:
wyłącznie walcowy. Zbiorniki krioge-
niczne, izolatorem jest próżnia.

nio 9,5 do 10 kg gazu, a w mieście ok.
13 kg. Podczas jazd zmiana rodzaju pa-
liwa nie powoduje różnic w dostarcza-
nej mocy i przyspieszeniach. Jeśli mamy
w okolicy stację tankowania gazu, taki
pojazd jest po prostu bezkonkurencyjny.
Nic nie ogranicza także przestrzeni ładun-
kowej – zbiorniki na CNG znajdują się
pod podłogą ładowni. Obsługa samo-
chodu jest identyczna jak benzynowego.
W obsłudze zmiany paliwa kierowcę wy-
ręcza elektronika sterująca układem za-
silania. Kierowca jest informowany o ro-
dzaju aktualnie pobieranego paliwa tylko
na centralnym wyświetlaczu. Normalnie
silnik pracuje na gazie ziemnym, a prze-
chodzi na benzynę tylko kiedy tempe-
ratura płynu chłodzącego jest niższa niż
15°C lub gdy nie ma gazu ziemnego. 

Iveco Daily Natural Power
to sztandarowy pojazd CNG

włoskiej marki. Przy standardo-
wej liczbie zbiorników zasięg

Daily wynosi ok. 300–350 km

400 km. Po uruchomieniu silnik w za-
leżności od temperatury pracuje od kilku
minut do kilku sekund na benzynie, a na-
stępnie następuje automatyczne prze -
łączenie na zasilanie gazowe. W mo-
mencie gdy gaz się kończy, kierowca jest
o tym informowany miganiem czerwo-
nej diody na wskaźniku gazu, umiesz-
czonym obok stacyjki, i donośnym kilka-
krotnym pikaniem. Sprinter pobiera
średnio 15 do 16 l gazu na 100 km.
Średnio wychodzi o 10 zł mniej niż przy



SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ–LUTY 2016 | 1199

Fiat Ducato i Iveco Daily
Pod maskami Fiata Ducato 140 Natural Power i Iveco Daily

CNG działa opracowany przez FPT, trzylitrowy silnik, któ ry
przy zasilaniu gazem ziemnym osiąga moc 136 KM (100 kW)
przy prędkości obrotowej 2750–3500 obr/min i roz wija ma-
ksymalny moment obrotowy 350 Nm przy 1500 obr/min. Przy
takim zasilaniu Ducato (w wersji Furgon Maxi ze średnim roz-
stawem osi i wysokim dachem) rozwija maksymalną prędkość
155 km/h oraz może pokonywać nachylenie drogi do 21,5%
z pełnym obciążeniem. Pojazd odznacza się niskim zużyciem
paliwa (8,8 kg gazu ziemnego na każde 100 km w cyklu mie-
szanym) i zmniejszonym poziomem emisji CO2 (239 g/km). Już
w fazie projektowania silnika brano pod uwa gę możliwość
zasilania gazem ziemnym, stosując specjalne podzespoły gwa-
rantujące maksymalną niezawodność i wydajność oraz osiągi
porównywalne z parametrami silników Diesla. Zbiorniki na gaz
nie zajmują przestrzeni ładunko wej, ponieważ butle są za-
montowane pod podłogą. System zasilania jest wyposażony
w 5 butli o łącznej pojemności 220 l (36 kg), co pozwala na
przejechanie ok. 400 km.

W razie wyczerpania się gazu system automatycznie prze -
łącza zasilanie na ben zynę: zbiornik benzyny o pojemności 15 l
gwarantuje bezpieczne dotarcie do stacji paliw CNG w trybie
„oszczędnościowym”, ponieważ na tym zbiorniku benzyny
można pokonać ponad 100 km. Oczywiście nie dotyczy to
jednak Polski, gdzie „gęstość” tego typu stacji jest minimalna.

Niektóre komputery samochodowe potrafią już przeliczać zasięg
i pokazywać go na wyświetlaczu. Jeszcze do niedawna kierowcy
musieli się zadowalać mało dokładnymi wskaźnikami graficznymi 

Z ekonomicznego punktu widzenia wybór zasilania CNG jest
korzyst ną alternatywą dla tradycyjnego paliwa, gwarantując
bardzo niskie koszty eksploatacji: w przypadku Ducato 140 Na-
tural Power, aby zatankować metan do pełna przy dzisiejszych
cenach, wystarczy ok. 160 zł. 

Wracając jeszcze do trybu jazdy na benzynie, trzeba pa-
miętać, że silnik Ducato przechodzi wtedy w inną – oszczęd-
nościową – charakterystykę pracy. Samochód traci całą dy-
namikę – zostaje włączony ogranicznik prędkości (maksymalnie
85 km/h), samochód charakteryzuje się bardzo słabym przy-
spieszeniem, spalając przy tym mniej więcej 15 l benzyny
na 100 km. 

Zdjęcia: © materiały producentów, autor 

Firma Inter Cars SA jak co roku przygotowała specjalną akcję
promocyjną związaną z Galą Mistrzów Warsztatu, będącą formą
podziękowania dla klientów i nagrodą dla najaktywniejszych. 

Organizatorzy za każdym razem starają się zaskoczyć uczestników, pro-
ponując co roku inną odsłonę tej imprezy. Były już nawiązania do mo-
torsportu, eleganckie kolacje, wspólne kibicowanie podczas Euro 2012
czy atmosfera porównywalna do gali oskarowej z uroczystym wręcza-
niem nagród. W tym roku uczestnicy mogą liczyć na nieco swobodniejszy
i bardziej swojski klimat, gdyż nowa odsłona konkursu – Gala Biesiadna
– będzie nawiązywała do tradycji gal piosenki biesiadnej. Będzie zatem
doskonałe jedzenie i muzyka, wspólne śpiewanie i zabawa oraz
atrakcyjne nagrody. Tradycyjnie też podczas gali rozdane
zostaną nagrody o łącznej wartości 2 000 000 zł. 

Gala Mistrzów Warsztatu odbędzie się w hotelu
Gołębiewski w Karpaczu w dniach 7–9 paździer-
nika br. Udział w niej – podobnie jak w ubiegłych
latach – wezmą laureaci konkursu, który rozpocz-
nie się 1 marca i potrwa do 31 sierpnia br. Aby zo -
stać uczestnikiem konkursu, należy zarejestrować się
już w lutym, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego
za pomocą aplikacji IC_Katalog Online. To narzędzie służy do
komunikacji pomiędzy warsztatem a Inter Cars i pozwala zamówić części,
określić dostawę, rozliczyć się, a nawet wykonać wycenę naprawy dla
klienta bez ruszania się sprzed komputera. Po zalogowaniu się do IC_Ka-
talogu Online należy kliknąć w okno Marketing, gdzie wyświetlą się wszyst-
kie aktualne konkursy i promocje prowadzone przez Inter Cars. Wśród
nich wystarczy wybrać konkurs galowy i dokonać rejestracji. Następnie
już podczas trwania akcji będzie można za pomocą tej samej funkcji śle-
dzić swoje postępy oraz miejsce w rankingu. Alternatywnie zarejestro -
wać się można również poprzez stronę myintercars.com. Nie jest ważne
jak, ale warto się zalogować jak najszybciej. [KB]

Zdjęcie: © Inter Cars

news

Gala Biesiadna z Inter Cars



Rozumiem, że wszystkie zalety związane
z zastosowaniem instalacji CNG w po-
jeździe są nadal aktualne, pojawiły się
zewnętrzne czynniki istotnie obniżające
opłacalność tego rozwiązania.
Tak. Wprowadzono akcyzę na gaz ziemny,
na dodatek paliwo tanieje szybciej niż
CNG, więc te korzyści ekonomiczne nie
są już tak znaczne. W Fiat Professional
jesteśmy obecnie w trakcie przeliczania
nowego przykładu biznesowego dla firm
chcących eksploatować samochody z in-
stalacją CNG, korzystając z własnej, „przy-
domowej” sprężarki. Szukamy przy tym
innych rozwiązań niż poprzednio, aby
jakość obsługi i niezawodność były na
jeszcze wyższym poziomie. Napotykamy

Paliwa alternatywne
– kwestia matematyki

„Samochody Specjalne”: Co jest po-
trzebne, aby zwiększyć udział samo-
chodów zasilanych paliwami gazowymi?
Seweryn Szczepanek: Wszystko jest kwes-
tią przeliczenia kosztów. Dla przedsię-
biorcy to musi być opłacalne w realnej
perspektywie czasowej. To jest zwykła
matematyka. Myślę, że excel i parę prze-
myśleń wystarczy, żeby to wszystko
przeliczyć i wtedy można podjąć decyzję
o odpowiednich inwestycjach czy zmia-
nie struktury flot.
Wcale nie jest też powiedziane, że naj-
nowsze technologicznie rozwiązania są
zawsze bardziej opłacalne w codziennej
eksploatacji. Wokół Warszawy działają
liczne centra dystrybucyjne, w których
towary są przepakowywane z dużych
ciężarówek i naczep na mniejsze samo-
chody dostawcze. W ich przypadku speł-
nianie najnowszych norm emisji skutku-
jące niższymi opłatami autostradowymi
nie ma znaczenia. Zawsze też jest miejsce
na optymalizację trasy i kolejności do-
staw czy sposobu załadunku.

| BIZNES |
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Na rozmowę o realnych szansach na szersze wykorzystanie paliw gazowych 

w samochodach dostawczych na polskim rynku transportowym dał się namówić

Seweryn Szczepanek – EMEA Fiat Professional Brand & Marketing Manager.

problemy nie po stronie pojazdów, ale
właśnie instalacji tankowania związane
z wymaganą niezawodnością sprzętu.
Dodam, że duże stacje wysokiego ciśnie-
nia nie mają tego problemu, ale ich bu-
dowa to duża inwestycja i najlepiej jak
jest związana z wyjściem na zewnątrz,
czyli publiczną sprzedażą paliw dla indy-
widualnych użytkowników lub zastoso-
waniem w jakiejś dużej flocie ciężarowej.
Czyli na przykład: zajezdnia autobusowa
plus dostawcze samochody serwisowe
oraz samochody służbowe lub floty firm
współpracujących rozlokowanych w po-
bliżu stacji tankowania. W takim przy-
padku, mimo niekorzystnego dla gazu
otoczenia ekonomicznego, ciągle będzie
to ekonomicznie uzasadnione. 

Seweryn Szczepanek,
EMEA Fiat Professional 
Brand & Marketing Manager

© D. Pie
rnikarski

.eu
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Jakie są możliwości działania produ-
centów – rynkowych dostawców tych
rozwiązań?
Fiat Professional w Polsce z naszymi sa-
mochodami gazowymi chce wrócić do
głównych segmentów, dla których są one
przeznaczone: to są firmy prowadzące
dystrybucję lokalną na relatywnie krót-
kich dystansach – myślę tu zwłaszcza
o firmach kurierskich, hurtowniach czy
flotach obsługujących np. piekarnie. Dys-
ponujemy obecnie pełną gamą pojazdów
Euro 6 z zasilaniem gazowym – mamy
furgony, możemy zaoferować też podwo-
zia i oczywiście samochody mniejsze –
vany, są także wersje przeznaczone do
przewozu osób. Fiat Professional, jeśli
chodzi o samochody zasilane CNG, dys-
ponuje niemal pełną ich gamą – brakuje
jedynie gazowego Scudo. Nawet naj-
mniejszy z furgonów – Panda Van – jest
dostępny w wersji gazowej, potem mamy
Fiorino i Doblò, również w swej najnowszej
wersji z roku 2015. Fiat Ducato w wersji
Euro 6 jest od zeszłego roku również
dostępny w fabrycznej wersji CNG.
Przyznam, że sprzedaje się tego mniej
niż oczekiwaliśmy, ponieważ teraz róż -
nica w cenie między paliwem gazowym
a olejem napędowym czy benzyną nie
jest tak duża. To nie nastawia pozytyw-

nie do zakupu samochodu z zasilaniem
gazowym, który jest droższy w zakupie
i w dodatku jest obciążony ciężkimi but-
lami, przez co przewozi mniej ładunku. 
Można jeszcze wspomnieć o zasilaniu
LPG stosowanym w samochodach Fiorino
i Doblò w wersjach z silnikami benzyno-
wymi. Są one w dalszym ciągu przysto-
sowane do łatwego montażu najbardziej
popularnych wersji instalacji gazowych,
w tym również takich, które zachowują
gwarancję na pojazd. 

Czy warunkiem koniecznym do zwięk-
szenia sprzedaży jest rozwój publicz-
nej infrastruktury związanej z tanko-
waniem?
Tak. Ideałem byłoby, gdyby w mieście
istniała sieć stacji tankowania CNG –
oczywiście nie tak gęsta jak sieć stacji
benzynowych czy LPG. W Warszawie
mogłoby to być 5–6 stacji – na każdym
strategicznym komunikacyjnie rogu miasta
plus 1–2 w centrum. To by zachęcało
klientów do tego typu pojazdów. W po-
bliżu arterii wylotowych mogłyby się za-
opatrywać samochody dystrybucyjne
wyruszające w dłuższe trasy. Sprawa
jest prosta: aby gaz stał się opłacalny, sa-
mochody muszą dużo jeździć i mieć bli-
sko do punktu tankowania. 

W marcu 2015 r.
Shell otworzył w Rotter-
damie swoją pierwszą

w Europie publiczną stację
tankowania LNG dla samo-

chodów ciężarowych

©
 Sh

ell

Jeśli ta niekorzystna sytuacja będzie się
przedłużać i opłacalność zasilania gazo-
wego będzie w dalszym ciągu bardzo
niska, to nie będzie się powiększała baza
– pozostaną tylko użytkownicy już dys-
ponujący takimi pojazdami. Przy sprze-
daży samochodów dostawczych na po-
ziomie 55 tysięcy rocznie, z czego tych
dużych jest około 27–28 tysięcy, sprze-
daż setki samochodów gazowych w ciągu
roku jest kroplą w morzu. 

Chociaż ogólnie zainteresowanie klien-
tów samochodami z zasilaniem gazo-
wym jest niewielkie, to jakich pojazdów
dotyczą zapytania?
Ostatnie nasze sprzedaże były przede
wszystkim dla firm związanych z szeroko
rozumianym zagospodarowaniem od-
padów. W portfolio tych firm posiadanie
samochodów gazowych – czy to będą
śmieciarki, czy samochody serwisowe,
które może dostarczyć Fiat Professional
– jest bardzo dobrze widziane i wzmacnia
ekologiczny wizerunek firmy, umacnia
pozycję przetargową i ułatwia pozyski-
wanie klientów. W takim taborze łatwiej
jest też uzyskać efekt skali i zwiększyć
opłacalność zasilania gazowego. To się
opłaci i również dobrze wygląda w do-
kumentach: „zielona” firma ma lepszy
odbiór społeczny.
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Na razie taka infrastruktura nie istnieje,
zatem z punktu widzenia dostawcy sa-
mochodów gazowych działających w seg-
mencie lekkim rokowania nie są dobre?
Moim zdaniem nie. W sytuacji gdy na
rynku mamy dużą podaż łatwo dostęp-
nych samochodów, które są w dodatku
tańsze, każde rozwiązanie alternatywne
– droższe w cenie zakupu – wymaga
dogłębnej analizy biznesowej. W pol-
skich realiach przedsiębiorcy dysponują
raczej niewielkimi flotami, zatem takiej
analizy nie ma. Trudno też jest o efekt
skali. Dopóki też nie będzie wielu udo-
kumentowanych przykładów, że to się
opłaca, dopóty nikt nie będzie ryzykował
– zawsze znajdzie się jakieś „ale…” od-
rzucające od pomysłu wykorzystania
CNG jako paliwa. Widzimy to nawet na
przykładzie firm, które w Polsce zajmują
się dystrybucją gazu ziemnego – jeżdżą
„normalnymi” samochodami i wcale nie
kupują samochodów gazowych. 

Czy to zwiększa szanse pojazdów hyb-
rydowych?
W samochodach dostawczych i ciężaro-
wych zasilanie CNG jest dobre z tego
względu, że poza większą masą własną
pojazdy zachowują się tak, jakby praco-
wały na zwykłym paliwie, przede wszyst-
kim zachowany jest ten sam moment
obrotowy. Wszelkiego rodzaju rozwią -
zania hybrydowe mają albo słabsze pa-
rametry, albo dużo większą masę ze

| BIZNES |

Fiat Ducato 
Natural Power Euro 6

jest wyposażony w 5 butli
gazu o łącznej pojemności
220 l, co zapewnia zasięg

na poziomie 400 km

względu na obecność ciężkich akumu-
latorów i na dodatek w dalszym ciągu
mają dużo wyższą cenę. Poza tym rozwój
technologii hybrydowej w samochodach
dostawczych hamuje szereg czynników.
Wspomnę tu chociażby o problemach

Co taki producent jak Fiat, dysponujący
pełnym portfolio samochodów z zasila-
niem gazowym, może zrobić, aby zwięk-
szyć konkurencyjność paliw i napędów
alternatywnych?
Stale pracujemy nad nowymi rozwiąza-
niami ekologicznych napędów, ale w od-
niesieniu do samochodów dostawczych

z szybkim ładowaniem i utylizacją baterii,
klimat z udziałem niskich temperatur
także nie sprzyja bateriom i zasięgowi.
Z kolei gdy w pojeździe zasilanym CNG
zaczyna brakować gazu, pojawia się nie-
wygoda związana z poszukiwaniem sta-
cji tankowania, a korzystanie z kon-
wencjonalnego paliwa oznacza skokowe
podwyższenie kosztów. 

W przypadku paliw czy napędów alter-
natywnych potrzebne są też otwarte roz-
wiązania pomocowe – czy to ze strony
państwa, instytucji finansowych czy sa-
morządów, które chociaż częściowo
zdjęłyby obciążenie z kupującego. 

jest jeszcze dość daleko od ich prak-
tycznego zastosowania. My jako produ-
cent pokazujemy takie rozwiązania na
targach, ale o wejściu danego modelu do
sprzedaży w danym regionie decydują
aspekty ekonomiczne. Jest to też kwes-
tia odpowiedniej strategii działania i kal-
kulacji biznesowej klienta. Jeśli nie ma
w tym pieniędzy, a są tylko wydatki, to
nikt nie będzie w takie przedsięwzięcie
wchodził. Dopiero wtedy, gdy sytuacja
zewnętrzna, na przykład rozwiązania
ograniczające dostęp określonych grup
pojazdów do centrów miast czy wymu-
szenie nocnego odbioru odpadków przez
śmieciarki, wymusi zmianę otoczenia
biznesowego – klienci będą skłonni prze-
siąść się na inne pojazdy. I to pociągnie
za sobą lawinę, czyli rozwój infrastruk-
tury. Obecność infrastruktury z kolei za-
chęci inne podmioty, nieznajdujące się
pod presją, do rozważenia alternatyw-
nych inwestycji w tabor. Oczywiście in-
westycje w infrastrukturę są możliwe
tylko wtedy, gdy istnieje realna perspek-
tywa zwrotu poniesionych kosztów. 
Są też przepisy, dyrektywy i nadchodzące
daty ich obowiązywania. Ale jak to zwykle
bywa, w Polsce do ich wdrażania zabie-
ramy się w ostatniej chwili. Dotyczy to
ogłoszonej dyrektywy w sprawie czys-
tej energii dla transportu, która zacznie
obowiązywać w 2020 r. [1] Tak jak mó-
wiłem: sprzedaż 100 samochodów do-
stawczych do 3,5 t dmc. wszystkich ma-
rek (Fiat, Iveco, Mercedes-Benz) zasilanych
gazem na 55 tysięcy ogółem sprzedanych
to tylko niecałe 0,2% udziału. Można
powiedzieć, że jest to po prostu kaprys
naszych proekologicznie nastawionych
klientów. By to ruszyło, musi zaistnieć
efekt skali lub musi pojawić się ktoś, kto
zaryzykuje i stworzy infrastrukturę. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

[1] Od redakcji: Dyrektywa 2009/28/WE 
w sprawie promowania stosowania ener-
gii ze źródeł odnawialnych ustanawia dla
wszystkich państw członkowskich obo-
wiązkowe cele dotyczące udziału energii
ze źródeł odnawialnych, przewidujące
osiągnięcie w UE udziału energii ze źró-
deł odnawialnych na poziomie 20% w roku
2020, przy czym udział energii ze źródeł
odnawialnych w sektorze transportu ma
wynosić 10% w roku 2020.

Dopóki też nie będzie wielu udokumento-

wanych przykładów, że to się opłaca, dopóty

nikt nie będzie ryzykował – zawsze znaj-

dzie się jakieś „ale…” odrzucające od

pomysłu wykorzystania CNG jako paliwa.
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ybrydowe układy napędowe spa-
linowo-hydrauliczne pojawiły się
w samochodach ciężarowych jesz-

cze w latach 60. ub. w., dużo wcześniej
niż hybrydy spalinowo-elektryczne. Nie-
stety kilka niekorzystnych cech w porów-
naniu z układami elektrycznymi wyeli-
minowało je z rynku na dziesięciolecia.
Za główną wadę można uznać ówczesne
akumulatory hydrauliczne, które wyko-
nywano jako stalowe zbiorniki o bardzo
dużej masie. Wczesne rozwiązania były
również bardziej skomplikowane i trud-
niejsze w sterowaniu, zwłaszcza ze wzglę-
du na lepkość (opór) płynu hydraulicz-
nego zmieniającą się wraz z temperaturą.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci do-
konano jednak znacznego postępu w kilku
obszarach technologii, co pozwoliło na
wyeliminowanie tych wad. Akumulatory
wykonywane są obecnie z kompozytów
węglowych, zaawansowane systemy
elektroniczne uprościły kwestie związane
ze sterowaniem. Bardziej wydajne pompy,
odporne na przecieki komponenty oraz
przyjazne dla środowiska płyny hydrau-
liczne zmniejszyły również problemy
związane z eliminowaniem niepożąda-
nych przecieków wewnętrznych.

Transport pod presją
Perspektywa niedoborów dostaw

ropy naftowej oraz rosnące obawy o stan
środowiska naturalnego stanowią silny
impuls dla rozwoju technologii pojaz-
dów paliwooszczędnych. Sektor trans-

portowy znajduje się pod szczególnie
dużą presją, biorąc pod uwagę jego nie-
mal całkowitą zależność od paliw ko-
palnych: ropy naftowej i gazu ziemnego.

O ile paliwa alternatywne, takie jak
biopaliwa, otrzymywane ze źródeł odna-
wialnych i paliwa syntetyczne poten-

Dariusz Piernikarski

Hybrydowo – tak,
ale hydraulicznie

Do hybrydowych napędów spalinowo-elektrycznych użytkownicy samochodów

osobowych i ciężarowych zdążyli się już przyzwyczaić. Tymczasem na drogi

publiczne coraz liczniej zaczynają wyjeżdżać samochody ciężarowe wyposażone

w napęd hybrydowy, ale, uwaga: spalinowo-hydrauliczny.

Produkowany przez Parker Hannifin szeregowy hydrauliczny układ napędowy RunWise oraz zasilany
CNG silnik gazowy Cummins Westport ISL G (8,9 l) to komponenty montowane w śmieciarce
Autocar E3. Kilka takich pojazdów przechodzi obecnie testy, jeżdżąc po ulicach Miami (Floryda).
W całych Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwa komunalne eksploatują obecnie ponad
100 samochodów z hybrydowym napędem spalinowo-hydraulicznym RunWise. Zastosowanie
CNG jako paliwa pozwala na jeszcze większe obniżenie kosztów eksploatacji i zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych. Co istotne, inwestycja w tabor zwraca się w ciągu 2–5 lat
eksploatacji przy koszcie zakupu wyższym o ok. 100 tys. dolarów

© Parker Hannifin
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cjalnie mogą stanowić źródło częściowo
zaspokajające popyt, o tyle poprawa efek-
tywności zużycia paliwa i jego oszczę-
dzanie pozostają najlepszymi „nowymi
źródłami” energii w krótko- i średnioter -
minowej perspektywie. Ponadto zmniej-
 szone zużycie paliwa daje bezpośrednie
korzyści związane z obniżeniem emisji
gazów cieplarnianych, ponieważ spala-
nie jest kluczowym źródłem antropoge-
nicznych emisji CO2. 

Dopuszczalny ciężar samochodu cię -
żarowego wynika z istniejących ogra-
niczeń nacisków na poszczególne osie.
Zastosowanie lekkich i wytrzymałych ma-

 teriałów może zwiększyć ładowność, ale
nie wpłynie na dopuszczalną masę po-
jazdu. Wymiary i kształt ładowni ogra-
niczają możliwości zmniejszenia oporu
aerodynamicznego. Wreszcie, samo-
chody ciężarowe napędzane są silnika -
mi Diesla o sprawności przewyższają -
cej spalinowe odpowiedniki stosowane
w samochodach osobowych. W tym kon-
tekście dalsze zwiększanie sprawności
ogólnej i wyraźna poprawa efektywności
konwersji paliwa, przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganej gęstości mocy,
to zadania niezmiernie trudne i bardzo
kosztochłonne. 

Ta nieco patowa sytuacja prowadzi
do stwierdzenia, że hybrydyzacja ukła -
dów napędowych jest jedynym podej -
ściem, które obiecuje znaczące ulep-
szenia w zakresie ekonomiki paliwowej
w samochodach ciężarowych, przede
wszystkim poprzez odzysk energii, opty-
malizację pracy silnika i jego wyłącza-
nie, gdy jest niepotrzebny.

Przedstawiamy: hybrydowy 
napęd hydrauliczny

W hydraulicznych pojazdach hybry-
dowych (HHV – Hydraulic Hybrid Vehi -
cles) wykorzystywana jest energia sprę -
żonego płynu obok energii generowanej

HRB (Hydrostatic Regene-
rative Braking – hydrosta-
tyczne hamowanie regene-
racyjne) to produkowany
seryjnie hydrauliczny napęd
hybrydowy firmy Rexroth
pozwalający nawet na 
25-procentowe obniżenie
zużycia paliwa i emisji CO2
w pojazdach użytkowych
segmentu ciężkiego.
Główną ideą jest odzysk
energii kinetycznej i kon-
wersja jej na energię hyd-
rauliczną zmagazynowaną
w akumulatorze ciśnienia
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Amerykańska firma Steelhead Composites
(producent kompozytowych akumulatorów
ciśnienia) wprowadziła niedawno 
do eksploatacji dostawczego Sprintera
ze spalinowo-hydraulicznym ukła dem 
napędowym. Adaptacji pojazdu dokonała
firma Lightning Hybrids, specjalizująca się
w projektowaniu i produkcji hybrydowych
hydraulicznych układów napędowych. 
Ocenia się, że średnie zużycie paliwa
Sprintera poruszającego się w ruchu 
miejskim powinno wynosić ok. 9 l/100 km ©
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Odzysk energii 
w uk³adzie  
elektrycznym

Energia
kinetyczna
pojazdu

Energia
kinetyczna
pojazdu

Energia
kinetyczna
pojazdu

Energia
kinetyczna
pojazdu

Generator

Silnik

Pompa

21%
energii 
do wykorzystania
przy rozpêdzaniu

71%
energii
do wykorzystania
przy rozpêdzaniu

Akumulator
hydrauliczny

Akumu− 
latory

Odzysk energii  
w uk³adzie  
hydraulicznym

przez konwencjonalny silnik spalinowy.
Wszystkie komponenty elektroniczne, ja-
kie spotykamy w hybrydowym układzie
spalinowo-elektrycznym samochodu (HEV
– Hybrid Electric Vehicle): rozrusznik, ge-
nerator, sterowniki, akumulatory itp.),
zostają zastąpione przez trzy kompo-
nenty: pompę hydrauliczną napędzaną
przez niewielki silnik Diesla, silnik hyd-
rauliczny (będący jednocześnie pompą
w hybrydowym układzie równoległym)
lub silniki hydrauliczne w piastach kół
i pompy (w hybrydowym układzie sze-
regowym) oraz akumulator ciśnienia.
Oczywiście nadal potrzebne są akumu-
latory, aby możliwe było zasilanie urzą -
dzeń pomocniczych, takich jak oświetle -
nie czy radioodtwarzacz. 

Napędzana przez silnik spalinowy pom-
pa hydrauliczna tłoczy medium robocze
– olej hydrauliczny – do akumulatora hyd-
raulicznego, gdzie uzyskiwane są ciśnie-

nia rzędu 370 bar. Naciskając na pedał
przyspieszenia w samochodzie, kierowca
uwalnia znajdujący się pod ciśnieniem
płyn hydrauliczny, który z akumulatora
przepływa do silnika hydraulicznego. 

W elektrycznym systemie hybrydo-
wym energia jest magazynowana w ba-
terii i jest dostarczana do silnika elek-
trycznego do napędzania pojazdu. Podczas
hamowania energia kinetyczna pojazdu
służy do ładowania akumulatorów. W hyd-
raulicznym układzie hybrydowym pom -
pa/silnik pobiera energię kinetyczną pod-
czas hamowania, aby pompować płyn
roboczy ze zbiornika do akumulatora. Tym
samym medium robocze znajduje się pod
ciśnieniem. 

Rodzaje hybrydowych 
napędów hydraulicznych

W hybrydowym hydraulicznym ukła -
dzie równoległym silnik hydraulicz -
ny/pompa instalowany jest typowo mię-
dzy silnikiem spalinowym a skrzynią
biegów lub między skrzynią biegów
a prze kładnią główną z mechanizmem
różnicowym. Zadaniem silnika hydrau-
licznego (pompy hydraulicznej) jest za-
pewnienie wspomagania silnika spali-
nowego podczas rozpędzania pojazdu
oraz odzyskiwanie energii w trakcie ha-
mowania, która – w przeciwnym wypad-
ku – zostałaby rozproszona w postaci
cie pła generowanego w układzie hamul -

| TECHNIKA |
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Porównanie możliwości odzysku energii podczas hamowania w hybrydowym układzie
elektrycznym i hydraulicznym samochodu dostawczego klasy 6 (dmc. 7,2–8,8 t)

© Lightining Hybrids

Podczas hamowania (z lewej) pompa o zmiennym
wydatku przekształca energię kinetyczną pojazdu
w energię hydrauliczną i przepompowuje olej hydrau-
liczny do akumulatora ciśnienia; podczas przyspiesza-
nia (z prawej) będący pod ciśnieniem płyn przepływa
z akumulatora do pompy, która, działając jak silnik
hydrauliczny, napędza pojazd
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 wość lokalnego projektowania i produkcji kom-
ponentów na światowym poziomie” – dodaje
Cheng Daoran. 

„Wabco jest dumne z faktu, że stało się strate-
gicznym partnerem DFLQ” – powiedział Sujie Yu,
wiceprezydent Wabco w obszarze Azji i Pacy-
fiku. – Całkowicie rozumiemy oczekiwania na-
szego partnera w zakresie bezpieczeństwa i efek-
tyw ności produkowanych obecnie i w przy szłości
rodzin pojazdów. Tak wyposażone znajdą więk-
sze uznanie na rynku chińskim i w innych ob-
 szarach świata. Wabco China w jeszcze więk-
 szym zakresie róż nicuje gamę swoich produktów,
dostarczając najbardziej opłacalne roz-
wią zania do integracji systemów
i zastosowania konkretnych
produktów specjalnie za-
projektowanych po to,
aby spełnić oczekiwania
lokalnych rynków i wio -
dących standardów prze-
mysłowych w zakresie
jakości, niezawodności i ob -
sługi” – dodaje Sujie Yu. 

W Chinach producenci pojazdów traktują Wabco
jako dostawcę pierwszego wyboru. Firma jest
czołowym dostawcą układów ABS, EBS, ESC oraz
innych układów podnoszących bezpieczeństwo
i efektywność pojazdów. W 2014 r. wraz z wpro-
wadzeniem na rynek systemu OptiRide, rozwią -
 zania w zakresie elektronicznego sterowania za-
wieszeniem pneumatycznym, Wabco stało się
pierwszym dostawcą technologii ECAS zaopat -
rującym producentów samochodów cię żarowych
i autobusów w Chinach. [DP]

Zdjęcie: © Wabco
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cowym. Podobnie jak w przypadku hyb-
ryd elektrycznych silnik hydrauliczny
(pompa) w zależności od szczegółów
konfiguracji układu może być w stanie
(lub nie) napędzać pojazd samodzielnie
przy niepracującym silniku spalinowym. 

W szeregowych hydraulicznych ukła -
dach hybrydowych silnik hydrauliczny
(pompa) jest bezpośrednio połączony
z wałem napędowym lub z silnikami za-
mocowanymi w kołach (piastach kół) po-
jazdu i tym samym dostarcza moment
napędowy bezpośrednio na koła. Silnik
spalinowy jest podłączony do pompy hyd-
raulicznej i pracuje w swoim najbardziej
efektywnym zakresie mocy, utrzymując
optymalne ciśnienie w akumulatorze hyd-
raulicznym. Silniki trakcyjne muszą do-
starczyć cały moment obrotowy wyma-
gany do napędzania pojazdu, co oznacza,
że maksymalne osiągi muszą być możli -
we do uzyskania niezależnie od tego, czy
silnik spalinowy pracuje, czy jest zatrzy -
many. Najważniejszą wadą konfigura-
cji szeregowej jest to, że podczas jazdy
w stanach ustalonych (np. długie od-
cinki na autostradzie) podwójna kon-
wersja energii oznacza dodatkowe straty
w układzie. 

Zalety i wady
W niektórych przypadkach hydrau-

liczne systemy hybrydowe mogą być
bardziej oszczędne niż hybrydowe układy
elektryczne, ponieważ nie stosuje się
w nich skomplikowanych i drogich ma-
teriałów (jak te w akumulatorach). Jed-
nak w większości konstrukcji zbiorniki
ciśnieniowe akumulatorów hydraulicz-
nych wykonywane są z włókien węglo-
wych, które – chociaż mają niewielki cię -
żar – zwiększają koszty całości. Warto
zauważyć, że koszt zastosowania włókien
węglowych jest coraz niższy, a ekono-
mika skali może obniżyć koszt związany
z produkcją zbiorników ciśnieniowych. 

Hybrydy hydrauliczne odzyskują ener-
 gię kinetyczną pojazdu podczas hamo-
wania i opóźniania zdecydowanie bar-
dziej skutecznie niż układy elektryczne
– jest to nawet do 75% energii kinetycz-
nej samochodu w porównaniu z 15–20%
energii odzyskiwanej w układach elek-
trycznych. 

Obecnie najważniejsze ograniczenia
związane ze stosowaniem pojazdów z hyd-
raulicznym napędem hybrydowym to ha -
łas, spore rozmiary oraz złożoność kon-

Wabco podpisało długoterminową umowę
rozszerzającą dotychczasową współpracę
z chińskim producentem pojazdów użytko-
wych – firmą Dongfeng Liuzhou Motor Com-
pany (DFLQ). 

To strategiczne partnerstwo ma obejmować
współpracę w zakresie dostaw komponentów do
nowych modeli samochodów ciężarowych seg-
mentów średniego i ciężkiego. 

W ramach umowy Wabco dostarczać będzie
układy hamulcowe, w tym także układy antypo -
ślizgowe ABS, elektronicz nie sterowane systemy
hamulcowe EBS, systemy stabilizacji toru jazdy
ESCsmart, sterowane elektronicznie zawieszenia
pneumatyczne ECAS OptiRide, a także inne za-
awansowane systemy zwiększa jące bezpieczeń-
stwo i efektywność pojazdów. Dostawy kompo-
nentów Wabco mają rozpocząć się niezwłocznie,
tak aby możliwe było zaopatrywanie obecnie pro-
dukowanych modeli ciężarówek Dong feng. DFLQ
produkuje pojazdy przeznaczone na rynek chiński
oraz na eksport – głównymi odbiorcami są klienci
z połud niowo-wschodniej Azji, Afryki, Środkowego
Wschodu i Ameryki Południowej. 

„W strategiczny sposób transformujemy gamę
naszych samochodów cięża rowych segmentu
średniego i ciężkiego, aby stawały się bardziej
konkurencyjne w transporcie dalekobieżnym i lo-
gistyce” – mówi Cheng Daoran, menedżer ge-
neralny Dong feng Liuzhou Motor Company. – Wy-
korzystujemy czo łową pozycję Wabco w zakresie
technologii zwią zanych z bezpieczeństwem i efek-
tywnością, aby poprawić osiągi naszych pojaz -
dów. Korzy stamy również z dojrzałości Wabco jako
dostawcy globalnego, co daje w efekcie niespo-
tykaną łącz ność z rynkiem lokalnym oraz możli-

news

Partnerstwo Wabco i Dongfeng Motor



zały, że wykorzystanie hybrydowego na-
pędu hydraulicznego w miejskiej cię -
żarówce dystrybucyjnej pozwoliło na
obniżenie zu życia paliwa maksymal-
nie o 60–70%, średnio o 50% w porów-
naniu z odpowied nikiem napędzanym
konwencjonal nym silnikiem spalino-
wym. Emisja CO2 samochodu testowe -
go była o 40% niższa, znacznie niższa
była również emisja czą stek stałych (do
60%). Przy tych samych rozmiarach (zaj-
mowanej w pojeździe przestrzeni) jak
hybrydy elektryczne ich hydrauliczne
odpowiedniki uzyskują nawet dziesię-
ciokrotnie wyższe moce. 

Tabela  przedstawia uśrednione rocz -
ne zużycie paliwa oraz oszczędności wy-
nikające z zastosowania hybrydowych

ukła dów napędowych w samochodach
róż nych klas (US Bureau of Transporta-
tion, 2008). 

Być może już niedługo miejskie sa-
mochody z hydraulicznym napędem hyb-
rydowym – komunalne (śmieciarki) czy
dostawcze – zobaczymy na drogach na-
szych osiedli. Na rynku zaczynają się po-
jawiać samochody ciężarowe z hydrau-
licznymi układami napędowymi – firma
Eaton Corp. ma w ofercie kilka modeli
ciężarówek, Parker Hannifin planuje wy-
puszczenie serii samochodów dostaw-
czych, produkowane są również urządze-
nia transportu bliskiego wykorzystywane
np. w portach. 

Mimo że mogą wciąż wyglądać jak
duże, kanciaste ciężarówki, to w ich wnę-
trzu znajdować się będą hydrauliczne
układy napędowe o znacznie wyższej
sprawności energetycznej niż analogicz -
ne konwencjonalne układy napędowe
czy hybrydy spalinowo-elektryczne. 

W przypadku zastosowania hydrau-
licznych napędów hybrydowych w sa-
mochodach ciężarowych czy autobusach
napędy te mogą się okazać mniej kosz-
towne niż systemy elektryczne ze wzglę -
du na wysoką cenę akumulatorów sto-
sowanych w tych ostatnich. Z pewnością
era hybryd hydraulicznych nadejdzie –
jest to jeden z bardziej skutecznych spo-
sobów, aby jeszcze bardziej obniżyć zu -
życie paliwa i emisję CO2 bez zwięk-
szania kosztu i masy własnej pojazdu
wynikającej z obecności akumulatorów,
konwerterów mocy, silników i genera-
torów elektrycznych. 

strukcji. Najnowsze generacje silników
hydraulicznych wytwarzających duży mo-
ment obrotowy przy jednocześnie nie-
wielkich rozmiarach urządzenia po-
zwalają na zastosowanie tych rozwiązań
w takich pojazdach użytkowych, jak śmie-
ciarki czy autobusy miejskie.

Wciąż przyszłość?
W przypadku pojazdów użytkowych

(samochody komunalne, autobusy, cię -
ża rówki dystrybucyjne, pojazdy mili-
tarne i budowlane) systemy te mogą
gromadzić i oddawać energię znacznie
wydajniej niż układy elektryczne wy-
posażo ne w akumulatory. Testy w wa-
runkach rzeczywistej eksploatacji wyka -

Porównanie uśrednionego zużycia paliwa oraz oszczędności
wynikających z zastosowania napędów hybrydowych
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C40 Comlurb – najwięk-
sza w Rio de Janeiro

firma zajmująca się zbie-
raniem odpadów komu-

nalnych – od lipca 2013 r.
użytkuje śmieciarki z hyb-
rydowym napędem spali-

nowo-hydraulicznym.
Śmieciarki na podwoziach

MAN lub VW są napę-
dzane przez konwencjo-

nalny silnik Diesla oraz
system hydrauliczny,

który odzyskuje energię
podczas hamowania.

Zużycie paliwa zostało 
obniżone o 15%

©
 Co

ml
urb

| TECHNIKA |



SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ–LUTY 2016 | 2299

Ciche niczym szept, 

ajbardziej skuteczną metodą na
problem globalnego ocieplenia
wydają się być samochody elek-

tryczne, które nie są napędzane pali-
wem kopalnym i nie emitują dwutlenku
węgla. Są idealne w użytkowaniu zwłasz-
cza w największych aglomeracjach, gdzie
użytkowników coraz częściej obowiązują
ograniczenia w ruchu drogowym przez
opłaty naliczane na podstawie emisji
CO2 lub składników toksycznych i pyłów
drobnocząsteczkowych („zielone strefy”)
czy też zakazy poruszania się o ustalo-
nych porach. Do idei wprowadzenia ta-
kiego transportu przekonanych jest coraz
więcej firm, szczególnie tych realizujących
dostawy w ruchu miejskim większych
metropolii, gdzie dąży się do ogranicza-
nia emisji hałasu i zanieczyszczeń.

Katarzyna Biskupska

Elektryczne i całkowicie bezemisyjne pojazdy użytkowe to przyszłościowa 

i ekonomicznie opłacalna alternatywa dla standardowych pojazdów. Sprawdzamy, 

co w tej kwestii słychać w branży pojazdów dystrybucyjnych.

Maxity Electric ma zasięg ok. 100 km i zasilany jest akumulatorami litowo-jonowymi, 
których ładowanie odbywa się codziennie przez 7 godzin i kosztuje ok. 2 euro
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czyli dystrybucja z wtyczką
© Renault Trucks



kilometrze” dostawy będą całkowicie
wolne od emisji spalin i hałasu oraz naj-
mniej jak to tylko możliwe niedogodne
dla okolicznych mieszkańców. Maxity Elec-
tric, mogący przewozić ładunek o masie
ok. 1,5 t, zasilany jest akumulatorami li-
towo-jonowymi najnowszej generacji,
dającymi zasięg ok. 100 km, których
ładowanie odbywa się codziennie, trwa
7 godzin i kosztuje ok. 2 euro. 

Nie sposób wymienić wszystkich rea-
lizowanych przez Renault Trucks pro-
jektów dotyczących rozwoju zrównowa -
żonego transportu drogowego. Warto
natomiast wspomnieć o jednym z nich,
prowadzonym w rzeczywistych warun-
kach eksploatacji. Jest to 16-tonowe Re-
nault serii D wyposażone w dwa ze-
stawy akumulatorów litowo-jonowych
o łącznej pojemności 170 kWh. Samo-
chód ten od 2 lat każdego dnia prze-
mierza trasę o długości ponad 200 km,
zaopatrując należące do firmy GuerlainNorwescy listo-

nosze przesiadają się
do Kangoo Maxi Z.E.,

dzięki czemu tamtejsza
poczta zmniejsza swój

ślad węglowy

© Renault Polska
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Firma Renault Trucks, we współpracy z fran-
cuskim operatorem poczty La Poste, jako
pierwsza w Europie testuje model 4,5 t
Maxity Electric wyposażony w wo dorowe
ogniwo paliwowe, dzięki któremu pojazd nie
generuje hałasu, a do atmosfery emituje tylko
parę wodną. Podczas jazdy silnik elektryczny
pojazdu jest zasilany z dwóch komplemen-
tarnych źródeł: z ogniwa paliwowego o mocy
20 kW oraz z akumulatorów. Z kolei podczas
postoju ogniwo paliwowe doładowuje aku-
mulatory, a ciepło przez nie wytwarzane wy-
korzystywane jest do ogrzewania wnętrza ka-
biny. Oszczędza to energię zmagazynowaną
w akumulatorach i zwiększa zasięg pojazdu
do 200 km, gdzie 100 km jest gwaranto-
wane przez akumulatory, a kolejne 100 km
przez ogniwo paliwowe. Dlatego też po-
jazd idealnie nadaje się do wykorzystania
w obsłudze tras miejskich i podmiejskich.
Wysiłki francuskiego producenta mają do-
wieść, że pojazdy zasilane wodorem są
opłacalną alternatywą w transporcie i po
dopracowaniu z powodzeniem mogłyby za-
stąpić spalinowe odpowiedniki.
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Dziś nie są to tylko pojazdy przy-
szłości – konkretne modele dostawcze,
choć wciąż nieliczne, jeżdżą już po uli-
cach miast, a producenci elektrycznych
ciężarówek sukcesywnie rozwijają tech-
nologię napędów elektrycznych i tes-
tują swe pojazdy w warunkach normal-
nej eksploatacji. 

Czysta dystrybucja w Paryżu
W Paryżu już od wielu lat wdrażane

są konkretne technologie i prowadzone
programy pilotażowe mające na celu re-
dukcję zanieczyszczenia powietrza. Na
przykład francuska firma dystrybucyjna
Greenway Services, zaopatrująca takie
sklepy jak L’Occitane czy Yves Rocher,
już od 2011 r. wykorzystuje 10 pojazdów
o dmc. 3,5 t z napędem elektrycznym Re-
nault Maxity Electric. Dla zarządu tej firmy
istotna przy wyborze pojazdów była gwa-
rancja dana klientom, że na „ostatnim

Mobilność elektryczna ma wiele za-
let. Pojazdy „z wtyczką” wyróżniają się
dużą sprawnością, ich silniki pracują ci-
cho i płynnie, nie emitują szkodliwych
substancji podczas jazdy i – co ważne –
mogą odzyskiwać energię podczas hamo-
wania. Szczególnie wdzięczni są miesz-
kańcy, gdyż te praktycznie bezgłośne
samochody przeznaczone do krótko-
dystansowych zastosowań wykorzysty-
wane są właśnie w obszarach wrażli-
wych ekologicznie, czyli w centrach
miast i pasażach. 
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butiki w Paryżu. Taki cykl transportowy
wymaga kilkakrotnego w ciągu doby
doładowywania akumulatorów pojazdu.
Trasa przejazdu została zaplanowana
w taki sposób, by umożliwić dwa częś-
ciowe doładowania w ciągu dnia oraz
ładowanie całkowite między godziną
19.00 a 2.00. 

Bezgłośna norweska poczta 
Pod koniec ubiegłego roku norweski

operator usług pocztowych Posten złożył
jedno z największych na świecie zamó-
wień na samochody elektryczne, a mia-
nowicie na 240 pojazdów Renault Kangoo
Maxi Z.E. „Kangury” będą wykorzysty-
wane na gęsto zaludnionych terenach
Norwegii. Zasilane energią z umiesz-
czonej pod podłogą litowo-jonowej ba-
terii o pojemności 22 kWh, której czas
ładowania wynosi od 6 do 8 h, mają za-
sięg ok. 170 km, w zależności oczywiś-
cie od stylu jazdy, ukształtowania te-
renu i temperatury.

Zakup tego modelu to kolejna ini-
cjatywa na rzecz odpowiedzialności za
ochronę środowiska, jaką podejmuje nor-
weska poczta, która aktualnie ma już flotę
900 pojazdów elektrycznych – samocho-
dów i quadów. Celem operatora jest ob-
niżenie do 2020 r. emisji CO2 własnej

floty o 40%. Aktualnie emisja dwutlenku
węgla tej firmy wynosi mniej niż 1%
łącznej emisji CO2 w całej Norwegii. 

Dzięki wprowadzonym przez rząd
specjalnym programom zachęt w Nor-
wegii od kilku lat rośnie sprzedaż sa-
mochodów elektrycznych. Są one m.in.
zwolnione z podatku VAT i podatku dro-
gowego, a ich właściciele nie płacą także
opłat parkingowych, opłat za przejazd
płatnymi odcinkami dróg ani za połącze-
nia promowe. 

Roczne testy elektrycznego Cantera
W połowie 2014 r. osiem egzempla-

rzy przedprodukcyjnej lekkiej ciężarówki
Fuso Canter E-Cell trafiło do przedsię-
biorstw w Portugalii celem przeprowa-
dzenia testów w warunkach normalnej
eksploatacji na lokalnych drogach. Te
całkowicie elektryczne Cantery wykorzy-
stywano do rozwożenia towarów, a także
do prac komunalnych i robót publicznych,

czyli samochody pracowały na obsza-
rach wrażliwych na emisję spalin i hałas,
w centrach miast, parkach czy strefach
pieszych. Projekt trwał rok, w tym czasie
pojazdy były stale monitorowane. 

Elektryczne Cantery pokonywały śred-
nio 50 km dziennie, a maksymalny uzys-
kany dystans sięgnął 109 km. W sumie
osiem 2-tonowych pojazdów przez rok
przejechało 51 500 km. Zasięg na litowo-
-jonowych akumulatorach ustabilizował
się na poziomie 100 km. Jedno ładowa-
nie z 230-woltowego gniazdka zajmo-
wało ok. 7 h, a przy użyciu systemu szyb-
kiego ładowania tylko 1 h.

Wyniki ostatecznej analizy danych
wykazały oszczędność w kosztach eks-
ploatacji sięgającą 64%. W praktyce wy-

gląda to tak, że Canter z jednostką wy-
sokoprężną spala ok. 14,08 l paliwa na
100 km, zależnie od konfiguracji i obcią -
żenia, a jego elektryczny odpowiednik na
tym samym dystansie zużywa 47,6 kWh
energii. Canter E-Cell nie emituje spa-
lin podczas jazdy, a biorąc pod uwagę
aktualną produkcję energii elektrycznej
w Portugalii, jego bilans CO2 w porów-
naniu z wersją wysokoprężną był o 37%
korzystniejszy. 

Nowy Daily odzyskuje energię
Stosunkowo niedawno, bo na początku

listopada ubiegłego roku premierę swoją
miał w 100% elektryczny model Iveco
Daily Electric. W nowym pojeździe aku-
mulatory działają o 20% dłużej niż u po-
przednika, a opatentowany przez pro-
ducenta elastyczny system ładowania
akumulatorów umożliwia uzupełnianie
zapasu energii na stacjach publicznych
i prywatnych. Ładowanie Nowego Daily

Z zewnątrz Fuso Canter E-Cell od swojego wysokoprężnego odpo-
wiednika różni się tylko zestawem akumulatorów umieszczonych

po obu stronach ramy. Elektryczny zespół napędowy zajmuje
miejsce 3-litrowego silnika wysokoprężnego pod niezmienioną ka-
biną Cantera. Jednostka elektryczna z magnesami trwałymi gene-

ruje moc 110 kW (150 KM), a siła napędowa trafia do kół tylnej
osi za pośrednictwem przekładni jednostopniowej
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w trybie szybkim trwa średnio tylko 2 h,
a jego zasięg w konfiguracji z trzema
akumulatorami wynosi 280 km.

W pojeździe zastosowano też układ
hamulcowy z systemem odzyskiwania
energii. Podczas jazdy kierowca pojazdu
może zdecydować, z której metody ha-
mowania chce korzystać i w zależności
od specyfiki drogi oraz natężenia ruchu
może wybrać optymalny tryb hamowa-
nia, ograniczając zużycie energii. Ma też
do wyboru dwa tryby jazdy: Eco i Power.
W trybie Eco moment obrotowy silnika jest
regulowany pod kątem jak najmniejszego
zużycia energii, jednak bez ograniczania
maksymalnej prędkości pojazdu. W try-
bie Power kierowca ma do dyspozycji
pełnię osiągów silnika elektrycznego. 

Hybrydy też ekologiczne
Podstawą dużej ekonomiczności hyb-

ryd jest technologia napędu hybrydo-
wego, bazująca na konstrukcji równo-
ległego napędu silnikiem spalinowym

z dodatkowym silnikiem elektrycznym.
Testy takich rozwiązań transportowych
mają na celu zaoferowanie koncepcji al-
ternatywnych do zasilania olejem na-
pędowym. Renault Trucks wraz z firmą
transportową Deret od czerwca 2015 r.
prowadzi eksperyment z hybrydowym
modelem Renault D (16 t dmc.) napę-
dzanym silnikiem spalinowym o zwięk-
szonym zasięgu. 

Całkowity zasięg pojazdu wynosi
400 km, z czego 60 km można pokonać
tylko z napędem elektrycznym. Akumu-
latory są ładowane podczas jazdy w try-

bie spalinowym, dzięki czemu pojazd
może wrócić do centrum logistycznego
bez postoju. Testowany pojazd codzienne
zaopatruje sklepy na paryskim lotnisku
Charles de Gaulle i wykonuje nawet do 8
kursów dziennie w trybie w 100% elek-
trycznym. Co ważne, silnik przełącza się
za każdym razem w ten tryb, gdy pręd-
kość spada poniżej 30 km/h. Ekspery-
ment ten pozwoli firmie Renault Trucks
udowodnić, że technologia ta w pojaz-
dach o średnim tonażu pozwala zmniej-
szyć emisję CO2 o 30% w porównaniu
z pojazdami z silnikiem Diesla.

Podczas gdy na paryskim lotnisku
jeżdżą renówki, w Polsce od października
ubiegłego roku w sieci sklepów Bied-
ronka pracują zakupione przez firmę Je-
ronimo Martins Polska dwa hybrydowe

Ładowność Nowego Daily Electric wzrosła 
o około 100 kg. Parametry akumulatorów,

które w całości nadają się do recyklingu, zopty-
malizowano pod kątem eksploatacji w każdych

warunkach pogodowych i temperaturowych
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Pojazd Terberg YT202-EV to efekt pilotażowego projektu realizowanego wspólnie przez
BMW oraz firmę logistyczną Scherm. Ten 40-tonowy elektryczny ciągnik siodłowy od po-
czątku lipca 2015 r. kilka razy dziennie pokonuje dystans między centrum logistycznym firmy
Scherm i jednym z zakładów BMW, dostarczając części zamienne do pojazdów, takie jak
amortyzatory, sprężyny oraz przekładnie kierownicze. Pojazd porusza się na oponach Conti-
nental trzeciej generacji z serii Conti EcoPlus i Conti Hybrid oraz ma zintegrowany system
monitorowania ciśnienia ContiPressureCheck. 
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Fuso Canter Eco Hybrid – pierwsze takie
na polskich drogach. Silnik elektryczny
pojazdu o mocy 40 kW pobiera potrzebną
energię z 9-modułowych akumulatorów
litowo-jonowych o pojemności 2 kWh
(270 V), ważących tylko 63,5 kg. Pod-
stawą strategii jazdy Canter Eco Hybrid
jest bezgłośne ruszanie z miejsca wyłącz -
nie za pomocą silnika elektrycznego. Po
przekroczeniu prędkości 10 km/h dołą -
czany jest silnik dieslowski. Poniżej tej
prędkości pracuje on na biegu jałowym
i zasila agregaty dodatkowe. W transpor-
cie dystrybucyjnym napęd hybrydowy
pozwala oszczędzić nawet 23% paliwa.

Możliwość dostarczania do ciężaró-
wek energii elektrycznej za pośrednic-
twem sieci napowietrznej oznacza, że nie
tracą one elastyczności typowej dla hyb-
ryd, a jednocześnie emitują o 80–90%
mniej spalin pochodzących z paliw ko-
palnych. Spadną również koszty eksploa-
tacji, gdyż koszt energii elektrycznej jest
niższy niż oleju napędowego.

Ciężarówka 
Scania będzie czer-

pała energię za pośred-
nictwem pantografu

na 2-kilometrowym od-
cinku badawczym

© Scania

Hybrydowy 16-tonowy model Renault D zasilany jest silnikiem spalinowym o zwiększonym
zasięgu, pozwalającmy połączyć tryb zero emisji zanieczyszczeń i zero hałasu przy całkowicie 
elektrycznym napędzie na dystansie 60 km 
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W zależności od zapotrzebowania na moc silnik elektryczny pojazdu Canter Eco Hybrid wspiera 
dieslowski w trakcie przyspieszania również w przypadku większych prędkości. System start-stop
(ISS) wyłącza silnik Diesla, gdy pojazd stoi – to kolejna funkcja mająca na celu obniżenie zużycia
paliwa i zmniejszenie emisji spalin 

Ciężarówka jak trolejbus 
W lutym tego roku Scania rozpoczyna

testy elektrycznych ciężarówek w ramach
projektu, który ma na celu sprawdzenie
i ocenę zelektryfikowanego transportu
jako metody na ograniczenie zużycia pa-
liw kopalnych. Pojazdy Scanii będą wo-
zić ładunki na 2-kilometrowym odcinku
badawczym, wzdłuż drogi nr 16 biegną -
cej z portu w Gävle do Storvik w Szwecji.
Pojazdy są wyposażone w hybrydowy
układ napędowy opracowany przez firmę
Scania, a energia przekazywana jest za
pomocą pantografu, umocowanego na
wsporniku za kabiną. Scania rozwija tę
technologię we współpracy z Siemensem,
który w 2013 r. przetestował napędzane
w ten sposób ciężarówki w swoim cen-
trum rozwojowym pod Berlinem.
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Stacja LNG/CNG w Śremie ruszyła

o krótkim omówieniu projektu
budowy stacji LNG/CNG przed-
stawiciele władz gminy Śrem, Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
a także inwestora oraz wykonawcy do-
konali uroczystego przecięcia wstęgi.
Stacja LNG/CNG została oddana do
całodobowej dyspozycji klientów – już
kilka minut po otwarciu pod dystrybu-
torami ustawiły się pierwsze auta do
tankowania.

Generalnym wykonawcą inwestycji
oraz dostawcą gazu jest firma Cryogas
M&T Poland, specjalizująca się w dystry-
bucji LNG. Firma zajmuje się hurtowymi
dostawami LNG zarówno do dystrybu-
torów, jak i do bezpośrednich odbiorców.
Dostawy realizowane są za pomocą włas-
nej floty nowych cystern drogowych
LNG. Oferta Cryogasu skierowana jest do
klientów wykorzystujących LNG/CNG

| TECHNIKA |
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10 grudnia 2015 r. oficjalnie przekazano do użytkowania pierwszą

w Europie Środkowej stację LNG/CNG do tankowania pojazdów

ciężarowych. Generalnym wykonawcą inwestycji należącej 

do PGK Śrem jest firma Cryogas M&T Poland.

w pojazdach, instalacjach przemysłowych
lub do innych celów technologicznych.
Wraz z dostawami gazu Cryogas oferuje
montaż instalacji do tankowania lub re-
gazyfikacji w zakresie projektu, budowy
oraz eksploatacji urządzeń.

Śrem gazem stoi 
„Otwarcie własnej stacji LNG/CNG

wpisuje się w długofalową strategię
przejścia posiadanych przez PGK Śrem
pojazdów komunalnych na oszczędny
i ekologiczny napęd gazem ziemnym” –
powiedział podczas uroczystego otwar-
cia Paweł Wojna, prezes Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej w Śremie.
– Od kilku lat firma sukcesywnie za-
opatruje się w auta wyposażone w fab-
ryczną instalację zasilane metanem – są
to pojazdy marki Iveco: Daily, Eurocargo,
a także flagowy model – Stralis LNG”.

Kluczem do sukcesu tej strategii okazała
się łączona oferta budowy stacji oraz
realizacji dostaw gazu. 

„W wygranym przez Cryogas zamó-
wieniu publicznym, oprócz wykonania
instalacji tankowania LNG/CNG, przed-
stawiliśmy atrakcyjne warunki dostaw
gazu ziemnego – mówi Jarosław Patyk,
wiceprezes Cryogas M&T Poland. – Wdro -
żone rozwiązania dla PGK Śrem wycho -
dzą naprzeciw oczekiwaniom operatorów
flot, którzy decydując się na wybór na-
pędu gazowego, otrzymują w zamian
gwarancję oszczędności”.

Kilkuletnie doświadczenie z autami
na CNG potwierdza zasadność inwe-
stycji w napęd gazowy pod względem
ekonomii i ekologii. Dlatego PGK Śrem
postanowiło wykonać kolejny krok – za-
stosować metan w postaci skroplonej
(LNG). Dzięki temu mogły być eksploa-
towane zasilane gazem ziemnym samo-
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Modele napędzane CNG mają zbiorniki
(butle) o łącznej pojemności 400–1300 l
w konfiguracji, którą można dostosować
do potrzeb klienta.

Oprócz wersji CNG, przygotowanej
z myślą o średnich i dalekich trasach,
Stralis Natural Power dostępny jest rów-
nież w wersji LNG (o zasięgu 750 km).
Ciągnik AT440S33T/P LNG w konfiguracji
standardowej jest wyposażony w cztery
70-litrowe zbiorniki CNG oraz 525-lit-
rowy kriogeniczny zbiornik LNG. Gaz
ziemny jest przechowywany w stanie
ciekłym w temperaturze 130°C i pod ciś-
nieniem 9 bar, a przed wtryskiem do sil-
nika gaz przywraca się do postaci lotnej. 
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chody segmentu ciężkiego, które przy
jednym tankowaniu mogą pokonać nawet
600 km. Jest to nowa jakość na rynku,
otwierająca przed operatorami daleko-
bieżnych flot możliwość znacznych osz -
czędności w wydatkach na paliwo.

Po uroczystym otwarciu goście mogli
się przekonać, jak funkcjonują instala-
cje do tankowania LNG/CNG, a także jak
wygląda magazynowanie i transport
gazu LNG na potrzeby stacji. Rozwiąza-
nia te pokazano na przykładzie zamon-
towanych na stacji urządzeń, zademon-
strowano również cysternę do transportu
LNG przygotowaną przez Cryogas. Wy-
konawca stacji pokazał także dystrybu-
tor do tymczasowego tankowania LNG,
który pozwala na przeprowadzenie tes-
tów pojazdów lub tymczasowe tanko-
wanie LNG w dowolnej lokalizacji.

Iveco – liderem zasilania 
gazowego 

Iveco, które dostarczyło pojazdy dla
PGK Śrem, jest liderem w sektorze tech-
nologii paliw alternatywnych. Najwięk-
szym z produkowanych modeli jest Stra-
lis Natural Power Euro VI. Samochody
te, oferowane jako 2- lub 3-osiowe po-
dwo zia oraz 2-osiowe ciągniki, pozwalają
spełnić wiele różnych potrzeb klientów
Iveco. „Gazowy” Stralis jest wyposażony
w silnik o zapłonie iskrowym Cursor 8
Natural Power o mocy od 270 do 330 KM
(199–243 kW). Silnik jest połączony z 16-
-stopniową zautomatyzowaną skrzynią
biegów ZF lub 6-stopniową automatyczną
skrzynią biegów Allison z hydrokinetycz-
nym zmiennikiem momentu obrotowego.

• Obiekt mieści się przy składowisku odpa-
dów w Mateuszewie. Dojazd do stacji
możliwy jest bezpośrednio z drogi wo-
jewódzkiej nr 432, łączącej Śrem i Za-
niemyśl. Wjazd na stację znajduje się przy
skrzyżowaniu z drogą gminną w Lucinach.

• Od podpisania umowy na budowę sta-
cji do otrzymania wymaganych prawem
dopuszczeń upłynęło 9 miesięcy. W tym
czasie firma Cryogas zaprojektowała i wy-
konała obiekt oraz uzyskała niezbędne po-
zwolenia na uruchomienie tankowania
gazu w trybie ogólnodostępnym. 

• Na stacji zamontowano jednostanowi-
skowy dystrybutor tankowania LNG z koń-
cówką JC-Carter oraz dwustanowiskowy
dystrybutor tankowania CNG z końców-
kami NGV-1. 

• Gaz ziemny pobierany jest ze zbiorni-
ków buforowych. Dla LNG jest to także
główny zbiornik gazu na całej stacji. Dla
CNG ustawiono specjalny bufor o po-
jemności 1600 l.

• Zamontowaną infrastrukturę zaprojek-
towano tak, aby tankowanie pojazdu
użytkowego gazem ziemnym trwało jak
najkrócej – do kilku minut. 

• Płatność za paliwo można rozliczyć za-
równo gotówką, jak i kartą płatniczą.

• Stacja jest czynna dla wszystkich klien-
tów od poniedziałku do piątku od 7:00
do 15:00. Po podpisaniu umowy klienci
zyskują możliwość tankowania gazu
ziemnego w trybie całodobowym. 

• Aktualne warunki tankowania LNG/CNG
oraz ceny paliwa znajdują się na oficjal-
nej stronie internetowej PGK Śrem –
www.pgk.srem.pl 

Stacja LNG/CNG w Śremie – ogólna charakterystyka

„Otwarcie własnej stacji LNG/CNG wpi-

suje się w długofalową strategię przejścia

posiadanych przez PGK Śrem pojazdów 

komunalnych na oszczędny i ekologiczny

napęd gazem ziemnym” – Paweł Wojna,

prezes PGK w Śremie
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Zasilanie samochodu ciężarowego
gazem ziemnym ma wiele zalet zarówno
w zakresie ekologii, jak i rentowności.
Silniki Euro VI napędzane gazem ziem-
nym są znacznie bardziej ekologiczne niż
ich wysokoprężne odpowiedniki – emi-
tują o 95% mniej cząstek stałych w po-
równaniu z silnikiem Diesla oraz o 35%
mniej tlenków azotu. Ponadto pojazdy
zasilane CNG/LNG umożliwiają obniżenie
emisji CO2 od 10 nawet do 100% – jeśli
paliwem jest biometan. Napędzane gazem
silniki Iveco pracują ciszej – obniżenie
poziomu hałasu o 5 dB w porównaniu
z silnikami wysokoprężnymi ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku wywozu
śmieci i realizacji dostaw nocnych – a tym
między innymi zajmuje się użytkownik
tych pojazdów, czyli PGK Śrem. Niższy
koszt gazu ziemnego (w porównaniu z ole-
jem napędowym) oznacza większą ren-
towność, przekładając się na obniżenie
wydatków na paliwo nawet o 40%.

Opracował Dariusz Piernikarski 



kreślenie wymagań technicznych
i dysponowanie właściwymi środ-
kami transportu jest istotną częś-

cią każdej działalności transportowej,
ale nieograniczone zróżnicowanie ładun-
ków kwalifikujących się jako „nienor-
matywne” oznacza, że jest niemal nie-
możliwe, by jedna firma miała w swym
taborze pojazdy zdolne do przenoszenia
wszystkiego. Niemniej jednak niektóre
firmy eksploatują wręcz oszałamiającą
i bardzo szeroką gamę ciągników i naczep
oraz przyczep zaprojektowanych i zbu-
dowanych z myślą o przewożeniu zarówno
niewielkich fragmentów instalacji prze-
mysłowych, jak i łopat turbiny wiatrowej
czy ekstremalnie ciężkiego transforma-
tora elektrycznego.

W tym biznesie są także inne wyzwa-
nia. Niektóre firmy zajmujące się trans-
portem nienormatywnym muszą realizo-
wać zadania w warunkach arktycznych,
gdzie temperatura zewnętrzna może
spadać poniżej –30°C, a drogi są pokryte
lodem i śniegiem. Tymczasem inni prze-
woźnicy transportują sprzęt do wydoby-
cia ropy naftowej przez pustynie Bli-
skiego Wschodu w nieprzyjaznym terenie,

o własnościach trudnych do przewidze-
nia. W Austrii czy Szwajcarii konieczne
jest manewrowanie masywnymi pojaz-
dami z wręcz cyrkową zręcznością, aby
pokonać strome górskie przełęcze. Na
całym świecie elementy turbin wiatro-
wych muszą być dostarczone na najwyż-
sze z możliwych do osiągnięcia wznie-
sienia… Poziom wiedzy i pomysłowości
we wszystkich tych przypadkach musi
być olbrzymi i często decyduje o final-
nym sukcesie przedsięwzięcia.

Jedną z cech, które sprawiają, że sa-
mobieżne moduły transportowe SPMT
(Self-Propelled Modular Transporters/
Trailers) są pojazdami tak cenionymi,
jest ich możliwość adaptacji i przysto-
sowania do pracy w ograniczonych prze-
strzeniach. Aby sprostać wymaganiom
stawianym przez poszczególne branże,
producenci modułów muszą zagwaran-
tować, że produkowane przez nich po-
jazdy będą mieć odpowiednio wysoką
ładowność, odporność na momenty zgi-

Dariusz Piernikarski
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Hybrydy w transporcie
nienormatywnym

Największe i najcięższe ładunki są transportowane na pokładach samobieżnych

modułów transportowych. Te wysoce wyrafinowane pojazdy odgrywają ważną rolę

w świecie transportu ciężkiego. Podlegają także ewolucji wynikającej z rozwoju

technologii i rosnących oczekiwań ich użytkowników.

Megaoperacje: dwie kombinacje samo-
bieżnych modułów Goldhofer PST/SL
podczas pozycjonowania fragmentu 
instalacji chemicznej do frakcjonowania
propylenu, ważącej 258 t, o długości 
48 m i średnicy 5,5 m 
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nające, możliwość przemieszczania się
ze względnie dużymi prędkościami, dys-
ponując dużą siłą napędową. Oczekiwa-
nie zwiększonej nośności może być jed-
nak ograniczone do sektorów niszowych,
takich jak przemysł stoczniowy czy duże
projekty budownictwa morskiego – tam
przemieszczanie niepodzielnych ładun-
ków o masie 3000–4000 t nie należy do

rzadkości. Jednakże wykorzystanie linii
osiowych o nośności powyżej 60 t w „nor-
malnym” transporcie drogowym i innych
obszarach zastosowania należy do rzad-
kości. Naciski wywierane na podłoże
byłyby zbyt duże – zarówno przy prze-
mieszczaniu się po terenie utwardzonym,
jak i nieutwardzonym. Moduły 60-to-
nowe stosowane są najczęściej w spe-
cjalistycznych rozwiązaniach transportu
wewnątrzzakładowego i w obszarach ni-
szowych świata SPMT. 

Standardowy moduł – nie istnieje!
Różnorodne zadania transportowe –

zarówno pod względem ciężaru, jak i roz-
miarów przewożonego ładunku, indy-
widualne charakterystyki techniczne,
szerokie możliwości konfiguracji poje-
dynczego modułu SPMT oraz wzajem-
nego łączenia wzdłużnego i poprzecznego
z innymi modułami – to tylko kilka z ar-
gumentów przemawiających za stwier-
dzeniem, iż standardowy samobieżny
moduł transportowy nie istnieje. Oczy-
wiście należy mówić o standaryzacji kon-
strukcji w obrębie oferty każdego z wio -

reklama

Najnowsze generacje modułów SPMT są już wypo-
sażane w linie osiowe o nośności dochodzącej do

45–60 t – na zdjęciu Cometto MSPE Evo2 60T

Power pack z silnikiem o mocy 
360 kW/490 KM odpowiada za napęd i sterowanie
pracą ciężkich modułów z napędem hydrostatycz-
nym z rodziny Goldhofer PST/SL-E

© D. Piernikarski
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dących producentów – wśród nich można
wymienić (w kolejności alfabetycznej)
takie firmy, jak Cometto, Faymonville,
Goldhofer, Nicolas czy Scheuerle. Naj-
większe firmy transportowe specjali-
zujące się w przewozach nienormatyw-
nych, które w swoich flotach dysponują
modułami łącznie o kilkudziesięciu czy
nawet kilkuset liniach osiowych, bazują
zazwyczaj na sprawdzonych u siebie roz-

wynoszący 1810 mm, co daje stabilność
poprzeczną o 24% większą niż w przy-
padku typowych modułów o rozstawie
kół 1450 mm. Wszystkie nowo wpro-
wadzone moduły mogą zostać wypo-
sażone w standardowe opony do naczep
niskopodwoziowych lub opony ciężarowe
w rozmiarach (szerokość) 215, 285, 315
oraz 385 mm. Obniżeniu zużycia ogu-

mienia sprzyja duży kąt skrętu osi – jest
to 135°. Moduły te można połączyć z po-
wer packami PPU, czyli modułami napę-
dowymi, które dostępne są w 4 warian-
tach mocy: 150, 207, 360 oraz 390 kW
(odpowiednio 204, 282, 490, 530 KM).
Producent może również zaproponować
hybrydowy moduł napędowy spalinowo-
-elektryczny. 

Wśród interesujących nowości ostat-
nich lat, znajdujących się w ofercie pro-
ducentów działających w Grupie TII,
warto wymienić moduł Scheuerle SPMT

Moduły z rodziny Goldhofer PST/ES wyposażone
są w elektroniczne, wielokierunkowe sterowa-

niem skrętem; nośność osi dochodzi do 60 t
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W modułach Faymonville SPMC system napędowy jest sterowany przez układy elektroniczne naj-
nowszej generacji, zastosowano intuicyjną i przyjazną dla użytkownika koncepcję kierowania oraz
rozbudowane systemy wymiany danych i diagnostyki, bazujące na magistrali CAN
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H-2.43 m – jest to model wyposażony
w osie o nośności 60 t. Moduł ten ma
centralną belkę nośną o większej dłu -
gości, porusza się na bezdętkowych 15-
-calowych oponach, rozstaw osi wynosi
1,4 m. Model ten został zaprojektowany
z myślą o zastosowaniu w pomieszcze-
niach zamkniętych, opcjonalnie istnieje
możliwość zwiększenia jego szerokości.

Schematyczne przedstawienie trybów
pracy hybrydowego modułu napędo-

wego Cometto PPU FHD 175

wiązaniach w zakresie parametryzacji
pojazdów i ich komponentów – nośności
linii osiowych, rozstawu osi i kół, syste-
mów sterowania, rodzajów zawiesze-
nia, wykorzystywanych modułów na-
pędowych PPU (Power Pack Unit) czy
stosowanych akcesoriów dodatkowych
(przęsła, rozszerzenia, sprzęgi itp.). 

Rynek wymusza postęp
Aby sprostać zmieniającym się ocze-

kiwaniom klientów, producenci stale
modernizują i rozszerzają swoją ofertę
produktową. Goldhofer w 2014 r. wpro-
wadził na rynek nowe modele modułów.
Wśród nich znalazły się moduły PST/
ES-E (285) z elektronicznym wielokie-
runkowym sterowaniem skrętem i hyd-
raulicznie regulowanym rozstawem kół,
PST/ES-E 6 (315) z liniami osiowymi o noś-
ności 45 t oraz moduły PST/ES-E (385),
w których osie mają nośność 60 t. Mo-
duły PST/ES-E (285) mają rozstaw kół
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ZAWORY CBF Hydraulic
Szeroka oferta zaworów:
przelewowych, dławiących,

zwrotnych, zwrotno-hamujących,
krzyżowych oraz wielu innych.
Oferujemy również zawory

przeznaczone do konkretnych
zastosowań.

KOMPONENTY
HYDRAULICZNE AGRO

Węże hydrauliczne PRESKO
(rozmiary od DN6 do DN25),
elementy złączne metryczne

(zakuwki, tulejki, nyple, nyple
przyłączeniowe z uszczelką, złączki
AB, trójniki, kolanka), szybkozłącza
euro ISO 12,5 (wtyki, wtyki long,
gniazda, gniazda long – gwinty
M16x1,5, M18x1,5, M22x1,5).

SPRAWDZONA JAKOŚĆ
Od wielu lat produkty firm: Salami, CBF Hydraulic i Presko gwarantują wysoką jakość,

którą doceniają użytkownicy w Polsce oraz w wielu krajach na świecie.

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)

tel.: 71 345 60 00, 600 011 508, 606 777 503
faks: 71 345 82 13, e-mail: info@hewea.com,

www.hewea.com

IMPORTER

ROZDZIELACZE
monoblokowe, sekcyjne
oraz proporcjonalne

(sterowanie do wyboru)
POMPY i SILNIKI ZĘBATE

włoskiego producenta Salami
dostępne w obudowie

aluminiowej oraz żeliwnej.

Scheuerle produkuje również moduły SPMT-F oraz
SPMT-Arctic, które mogą być eksploatowane w tem-
peraturach otoczenia dochodzących do minus 40°C. 

Najnowszy moduł w ofercie Faymonville to APMC
PowerMAX, który może być wykorzystywany w 3 róż -
nych trybach pracy: naczepowym (trailer mode),
wspomagającym (assist mode) oraz niezależnym
(SPMT mode) po połączeniu z modułem napędo-
wym SPMC. Osie wyposażone są w napęd hydrau-
liczny – jest to optymalne rozwiązanie, gdy konwen -
cjonalny ciężki ciągnik nie ma dostatecznie dużego
uciągu, aby przemieszczać wyjątkowo ciężkie ładun -
ki. Tryb niezależny sprawdzi się również, gdy użycie
ciągnika jest niemożliwe ze względu na ogranicze-
nia przestrzenne. Dodatkowym udogodnieniem dla
użytkownika jest wyposażenie panelu sterującego
modułu PowerMAX w ekran dotykowy, na którym
udostępniane są najważniejsze dane operacyjne,
a także można dokonać konfiguracji zestawu two-
rzonego z kilku modułów połączonych ze sobą. 

Alternatywne napędy modułów 
Poprawa osiągów, zwiększenie efektywności pa-

liwowej oraz podniesienie komfortu obsługi to – po-
dobnie jak w transporcie drogowym – podstawowe kie-
runki rozwoju sektora związanego z przemieszczaniem
i pozycjonowaniem dużych i cięż kich ładunków. Jedną
z opcji jest zastosowanie hybrydowych układów napę-
dowych. Oprócz bezwzględnych korzyści ekologicz-
nych, związanych z ograniczeniem emisji toksycznych
składników spalin, dwutlenku węgla i zmniejsze-
niem poziomu emitowanego hałasu, zastosowanie
hybrydowych technologii napędowych pozwala także
na uzyskanie dużych oszczędności w zakresie zużycia
paliwa, m.in. dzięki możliwościom odzysku energii
czy optymalizacji punktu pracy silnika spalinowego. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
producenci modułów transportowych wprowadzają
do swojej oferty moduły napędowe PPU wyposażone
w hy brydowe układy napędowe pozwalające na ope-
rowanie w strefach, w których wymagana jest zerowa
emisja toksycznych składników spalin i/lub mini-
malny poziom generowanego hałasu. Istotę rozwią -
zania stanowi wykorzystanie dwóch źródeł energii
napędzających pompy hydrauliczne zasilające hy-
drostatyczne układy napędowe. Konwencjonalnym
źródłem pozostaje silnik wysokoprężny, dodatkowym
natomiast, wykorzystywanym podczas pracy w ob-
szarach o ograniczonej (zerowej) emisji, jest silnik
elektryczny zasilany z akumulatorów.

Hybrydowe propozycje
Industrie Cometto jako pierwszy producent na

rynku wprowadził w 2011 r. moduł z hybrydowym
napędem spalinowo-elektrycznym PPU FHD o mocy
110 kW/150 KM. W rozwiązaniu tym silnik elek-
tryczny został umieszczony między silnikiem wyso-
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koprężnym a dwiema pompami hyd-
raulicznymi odpowiadają cymi za zasila-
nie silników napędu hydrostatycznego
i pozostałych układów hydraulicznych
platformy ładunkowej. Akumulatory
mogą być ładowane w konwencjonalny
sposób z zewnętrznego źródła zasilania

linii osiowych. Obie wspomniane jed-
nostki mogą współpracować z innymi
modułami samobieżnymi lub doczepia-
nymi modułami z typoszeregu MSPE
lub MS1.

Nicolas Industrie – firma należąca
do grupy TII – dysponuje w swej ofercie
samobieżnym modułem transportowym
z napędem hydrostatycznym ESPT-H.
Moduł ten ma ładowność 20 t, masę
własną 9,5 t. Hybrydowy napęd elek-
trostatyczny pozwala na precyzyjne po-
zycjonowanie ładunków z dokładnością
do 20 mm, z możliwością kompensacji
nierówności podłoża podczas jazdy do

100 mm. Moduł Nicolas ESPT-H został
zaprojektowany tak, aby niezależny czas
operacyjny sięgał 8 h, bez konieczności
zasilania ze źródeł zewnętrznych. Każda
z linii osiowych może przenieść obcią -
żenie do 14 775 kg, równomierny rozkład
obciążenia zapewnia układ kompensacji
wysokości zawieszenia. Szerokość mo-
dułu to 2500 mm, długość 8000 mm, kąt
skrętu wynosi 220°. Wysokość pokładu
ładunkowego to 780 mm w pozycji
opuszczonej, po maksymalnym podnie-
sieniu (po załadunku) jest to 1390 mm.
Moduł może sprawnie działać w tempe-
raturach od –10 do +40°C przy wilgot-
ności sięgającej 100% i wysokim zaso-

| TECHNIKA |

Widok ogólny hybrydowego modułu 
napędowego Cometto PPU FHD 175
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Samobieżny moduł transportowy z napędem 
hydrostatycznym ESPT-H
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leniu powietrza, co czyni go narzędziem
szczególnie przydatnym do pozycjonowa-
nia ładunków w stoczniach czy portach. 

Scheuerle produkuje moduły PPU
z napędem hybrydowym Z150 oraz Z360.
W module PPU Z150 z silnikiem Diesla
o mocy 147 kW/237 KM współpracuje
silnik elektryczny o mocy 140 kW. Drugi
hybrydowy moduł napędowy to PPU Z360
wyposażony w silnik spalinowy o mocy
360 kW/490 KM, zgodny z normą Euro VI/
Tier 4. W ofercie firmy Goldhofer znaj-
dują się hybrydowe moduły napędowe
wyposażone w silnik spalinowy Cummins
Tier 4 o mocy 207 kW/281 KM.

Z oferty modeli kolekcjonerskich 
Scheuerle: moduł SPMT G4 Split z power 
packiem PPU Z150 Hybrid oraz PPU Z360 

zgodnym z najnowszymi standardami 
emisyjnymi normy Euro VI/Tier 4
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lub przez silnik wysokoprężny, co zwięk-
sza zasięg. Blok akumulatorów o napię-
ciu 96 V pozwala na pracę w trybie elek-
trycznym przez wiele godzin. Cometto
w 2013 r. uzupełniło hybrydową ofertę
o napęd o mocy 175 kW/ 238 KM, będący
w stanie napędzać z pełną mocą do 20 li-
nii osiowych w czasie do 2 godzin. Gdy
zapas energii elektrycznej wyczerpie się,
moduł zostaje przełączony do pracy w tra-
dycyjnym trybie spalinowo-hydraulicz-
nym. Moduły mają dłu gość 4000 mm, ich
masa własna to ok. 5500 kg, pojedyn-
czy moduł może przemieszczać kombi-
nacje wyposażone maksymalnie w 20
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Ekotransport
ności usłu gowej w połączeniu z rozwo-
jem motoryzacji skutkują przede wszyst-
kim korkami, które najbardziej uciążliwe
są w obrębie aglomeracji miejskich. In-
nym, często pomijanym, skutkiem wzro -
stu natężenia ruchu jest zwiększona emi -
sja zanieczyszczeń powietrza i hałasu,
co prowadzi do obniżenia jakości życia
w miastach. 

Zanieczyszczenie powietrza 
w miastach

W miastach ważnym problemem jest
tzw. niska emisja zanieczyszczeń po-
wietrza. Chodzi o substancje emitowane
ze wszystkich źródeł położonych w po-
bliżu powierzchni ziemi, czyli te, które

bezpośrednio zagrażają zdrowiu ludzi.
W Polsce głównymi źródłami niskiej emi -
sji są spaliny samochodów i ogrzewanie
węglowe. Bezpośrednio z niską emisją
wiąże się zjawisko smogu. Jego nazwa
pochodzi od angielskich słów smoke
(dym) i fog (mgła) i odnosi się do sytua-
cji, kiedy w wyniku oddziaływania spe-
cyficznych warunków pogodowych oraz
zwiększonej emisji różnych zanieczysz-
czeń dochodzi do ich kumulacji w po-
wietrzu. Wyróżnia się dwa rodzaje smogu:
tzw. smog londyński, występujący przy
niskich temperaturach i obecności mgły,
związany głównie ze spalaniem węgla,
oraz smog Los Angeles (kalifornijski, fo-
tochemiczny), związany z emisją spalin
samochodowych. Smog typu Los Angeles
tworzy się w wyniku reakcji fotoche-

Piotr Muskała

Poszukiwanie alternatywy dla samochodu jest koniecznością już nie tylko

ze względu na dyskomfort związany z korkami, ale przede wszystkim

ze względu na jakość powietrza, zwłaszcza w miastach.

spółczesne przemiany spo -
łeczno-przestrzenne impli-
kują bardzo szybki wzrost

mobilności. Osiedla mieszkaniowe na
obrzeżach miast (suburbanizacja), kla-
stery przemysłowe (skupiska działal-
ności przemysłowej na dawniej użytko-
wanych rolniczo obszarach podmiejskich)
i liczne centra handlowo-usługowe po-
wstają znacznie szybciej niż rozwija się
sieć transportowa. W szybkim tempie
rośnie też tendencja do mobilności w spo -
łeczeństwie – dziś nikogo nie dziwią nie
tylko migracje za pracą, ale także co-
dzienne dojazdy do niej na odległość
50, 100 i więcej kilometrów. Ograni-
czona przestrzeń, łatwość zakupu i utrzy-
mania samochodu, rosnące tempo życia
w miastach, wzrost znaczenia działal-

© Bombardier



micznych tlenków azotu skutkującej syn-
tezą ozonu. W składzie smogu fotoche-
micznego znaczny udział mają również
węglowodory aromatyczne. Powstawa-
niu smogu sprzyja bezwietrzna pogoda,
utrudniająca dyspersję zanieczyszczeń.
W obszarach o gęstej zabudowie prze-
wietrzanie jest dodatkowo utrudnione.

W połączeniu z dużym natężeniem ruchu
czyni to miasta obszarami najbardziej na-
rażonymi na podwyższone stężenia za-
nieczyszczeń powietrza. 

W gorącej dyskusji na temat ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń trwającej
w branży motoryzacyjnej od kilku lat
najwięcej uwagi poświęca się emisji dwu-
tlenku węgla. Tymczasem nieco zapom-
niane zostały substancje mające w bez-
pośredni sposób negatywny wpływ na
zdrowie, takie jak tlenki azotu, tlenki siarki,
ozon, węglowodory aromatyczne, tlenek
węgla czy pyły (sadza, benzo(α)piren itp.).

Warto o nich pamiętać, gdyż z punktu wi-
dzenia jakości życia mieszkańców miast
to właśnie te składniki spalin samocho-
dowych mają największe znaczenie.

Ekotransport
Rozwiązanie problemu zanieczysz-

czenia powietrza w miastach wymaga
podjęcia kompleksowych działań w wielu
zakresach. Głównym celem jest elimina -
cja lub znaczne ograniczenie niskiej emisji
zanieczyszczeń. W kontekście transportu
wymaga to częściowej lub całkowitej eli-
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-- Energia elektryczna

przetworzony chemicznie
olej roślinny, spalanie biodie-
sla jest możliwe w standar-
dowych silnikach  wysoko -

prężnych, nie powoduje emisji
tlenków siarki, niższa emisja
CO2, problemy z pracą przy

niskich temperaturach 
powietrza, niekorzystne 

oddziaływanie na trwałość
silników

gaz ziemny sprężony 
i w postaci ciekłej, niższa niż

w wypadku diesla emisja CO2,
NOx, pyłu zawieszonego
(cząstek stałych) i siarki, 

obniżenie hałasu emitowanego
przez autobus o około 7 dB(A),

wykorzystanie CNG i LNG 
wymaga budowy stacji tanko-
wania i zakupu przystosowa-

nego taboru

Może być wykorzystany do napędu auto-
busów na dwa sposoby: jako ogniwo pa-
liwowe służące do wytwarzania energii

elektrycznej (hybryda ogniwo paliwowe –
silnik elektryczny) lub bezpośrednio jako

wysokosprawne paliwo w silniku spalino-
wym o zapłonie iskrowym (energia po-
trzebna do uzyskania zapłonu mieszanki
wodorowo-powietrznej wynosi ok. 1/12
energii powodującej zapłon mieszanki 

powietrza z benzyną)

Pojazdy z silnikami elektrycznymi nie emi-
tują zanieczyszczeń w miejscu, w którym
się poruszają, silniki elektryczne emitują

znacznie mniej hałasu niż spalinowe. Emisję
zanieczyszczeń przy napędzie elektrycznym

traktuje się jako emisję ze źródła prądu
(elektrowni) – im niższa emisja z elektrowni

(np. wykorzystanie energii odnawialnej),
tym większa redukcja globalnego udziału
emisji zanieczyszczeń przez pojazd w sto-

sunku do diesla (od 50 do 100%)
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Źródła napędu autobusów niskoemisyjnych

METRO 

brak emisji hałasu na powierzchni,
brak miejscowej emisji zanieczyszczeń,

długi cykl życia taboru (~40 lat),
duża dostępność i zdolność przewozowa,

niewielka awaryjność,
brak kolizyjności z ruchem kołowym,
brak ingerencji w przestrzeń miasta

konieczność budowy 
bardzo kosztownej infrastruktury,

wysoki koszt zakupu taboru,
kosztowna integracja z innymi 

środkami transportu,
ograniczona dostępność (gęstość sieci)

–

+

TRAMWAJ 

duża pojemność jednostkowa,
brak miejscowej emisji zanieczyszczeń,

długi cykl życia taboru (~30 lat),
duża dostępność, 

możliwość stworzenia gęstej sieci,
niewielka awaryjność

stosunkowo duża emisja hałasu,
kosztowna infrastruktura,

wysoki koszt zakupu taboru,
kolizyjność z ruchem kołowym,

wymaga dużej przestrzeni pod torowiska

–

+

TROLEJBUS 

niska emisja hałasu,
brak miejscowej emisji zanieczyszczeń,

długi cykl życia taboru (~20 lat),
duża dostępność,

niewielka awaryjność,
niska cena zakupu (w porównaniu 

z tramwajem i metrem)
możliwość wykorzystania w systemie BRT 

(wydzielenie trasy)

konieczność budowy infrastruktury,
kolizyjność z ruchem samochodów prywatnych

–

+
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minacji ruchu z najbardziej narażonych
na zanieczyszczenie obszarów albo wpro-
wadzenia pojazdów o zerowej emisji.
Eliminacja ruchu to podobnie jak zmniej-
szenie mobilności społeczeństwa bar-
dzo kontrowersyjne rozwiązanie, przede
wszystkim ze względu na duży opór spo -
łeczny. Trudno przecież zabronić ludziom
się przemieszczać bądź ograniczyć ich
wolność wyboru środka transportu. Ogra-
niczenie mobilności jest możliwe wyłącz -
nie na drodze „dobrej zachęty”. Dosko-
nałym narzędziem do realizacji tej idei
jest zbiorowy transport publiczny, który
odpowiednio zaplanowany i wykorzys-
tany może przynosić podwójny efekt eko-
logiczny: ze względu na redukcję liczby
pojazdów na ulicach oraz redukcję emisji
zanieczyszczeń z samych pojazdów trans-
portu zbiorowego. Zastąpienie transportu
indywidualnego komunikacją zbiorową
umożliwia w skali miasta redukcję emi -
sji toksycznych składników spalin i CO2

o 50–80%.
Aby transport zbiorowy stał się sku-

teczny w osiągnięciu istotnego efektu
ekologicznego, musi być głównym środ-
kiem transportu w mieście. Podstawowy
warunek osiągnięcia tego celu jest prosty:
transport zbiorowy musi dać mieszkań-
com coś więcej niż ich prywatne samo-

chody. Powinien więc zachęcać pun-
ktualnością, dostępnością, komfortem,
czystością i szybkością. Warto też, by był
atrakcyjny wizualnie i stanowił harmo-
nijny element krajobrazu miasta. Orga-
nizacja transportu zbiorowego w mieście
powinna uwzględniać różne działania
w odpowiednim zakresie, przede wszyst-
kim zapewniając dostępność i punktual-
ność komunikacji miejskiej. Następnym
krokiem powinny być inwestycje w eko-
logiczny tabor. Tu możliwości jest coraz
więcej. W ofertach producentów znaj-
dziemy rozwiązania odpowiednie dla
każdego miasta, od autobusów gazowych,
hybrydowych i elektrycznych, przez tro-
lejbusy i tramwaje, aż po metro. Duży jest
też wybór alternatywnych źródeł energii.
Obecnie coraz większą popularnością
cieszą się autobusy elektrycz ne, które
bardzo powoli, ale konsekwentnie i sku-
tecznie zaczynają zastępować spalinowe
odpowiedniki. 

Powszechne wykorzystanie trans-
portu zbiorowego przy jednoczesnych
inwestycjach w bezemisyjny tabor daje
realną możliwość całkowitego wyelimi-
nowania emisji zanieczyszczeń komu-
nikacyjnych w miastach. Ograniczenie

emisji w prosty sposób przekłada się na
poprawę jakości powietrza w mieście,
a to z kolei odnosi pozytywne skutki dla
zdrowia społeczeństwa. I wracamy do
kwestii kosztów: poprawa zdrowia pub-
licznego przekłada się na obniżenie wy-
datków na służbę zdrowia, co daje wy-
mierny efekt ekonomiczny dla budżetu. 

Podsumowanie
Idea ekotransportu w postaci domi-

nującej roli komunikacji zbiorowej w mo-
bilności miejskiej jest z powodzeniem
realizowana w wielu miastach Europy
Zachodniej. Tymczasem w Polsce wciąż
jeszcze podstawowym środkiem trans-
portu w większości dużych miast są…
prywatne samochody, które stanowią tam
jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń
powietrza. Warto pamiętać, że jakość po-
wietrza w naszych miastach ma ogromny
wpływ na zdrowie. Transport zbiorowy
jest nie tylko ekologiczny, ale również bez-
pieczny i wygodny. A więc dla zdrowia
warto jeździć autobusem i tramwajem! 

AUTOBUS BRT 

duża dostępność,
brak kolizyjności z ruchem kołowym,

duża pojemność jednostkowa,
niski koszt infrastruktury (w porównaniu 

z metrem i tramwajem),
możliwość zastosowania pojazdów 

bezemisyjnych (trolejbus, autobus elektryczny)

wymaga wydzielonej przestrzeni (trudność popro-
wadzenia linii BRT przez np. centra miast),

często wykorzystuje pojazdy emisyjne

–

+

AUTOBUS ELEKTRYCZNY 

brak miejscowej emisji zanieczyszczeń,
duża dostępność, możliwość stworzenia gęstej

sieci, możliwość zastosowania w wąskich 
uliczkach centrów miast, niewielka awaryjność,

stosunkowo niska cena zakupu taboru,
brak konieczności kosztownych 

szkoleń kierowców

konieczność inwestycji w infrastrukturę 
ładowania baterii, krótki zasięg (bez systemu
plug-in), przy powszechnym zastosowaniu 
konieczność uwzględnienia w gospodarce 

energetycznej (sieci przesyłowe i dostępność
energii – blackouty)

–

+

AUTOBUS HYBRYDOWY 

niska cena zakupu,
brak konieczności inwestycji w infrastrukturę

emisja zanieczyszczeń z silnika Diesla/gazowego,
większa niż w pojazdach elektrycznych 

(trolejbus, autobus) emisja hałasu,
krótsza żywotność silnika niż w autobusie 

całkowicie elektrycznym

–

+



„Elektryczna rewolucja”

ojazdy elektryczne są ciche, ekono-
miczne, bezemisyjne, trwałe i nie-
zawodne. Mają praktycznie same

zalety. Dlaczego więc elektryczność wciąż
nie jest podstawowym źródłem energii
w motoryzacji? Dzieje się tak ze względu
na jedyną, lecz bardzo istotną barierę dla
ich rozwoju. Jest to oczywiście problem
z magazynowaniem energii elektrycznej.
Stosowane współcześnie baterie i aku-
mulatory są drogie, ciężkie, szkodliwe dla
środowiska, nie są w stanie zmagazyno-
wać wystarczającej ilości energii, a w do-
datku są wrażliwe na warunki panujące
w otoczeniu (przede wszystkim niskie
temperatury). Komunikacja miejska ze
względu na swoją specyfikę – krótkie,
ściśle określone trasy przejazdu, krótkie
postoje (pętle i przystanki), dostępność

miejskiej infrastruktury technicznej – wy-
daje się idealnym polem do działań nad
rozwojem napędu elektrycznego opartego
na krótkich cyklach pracy i ładowania, po-
zwalającego na znaczne obniżenie masy
akumulatorów, a co za tym idzie także ich
kosztów i wpływu na środowisko.

Najważniejsze jest źródło prądu
Najprostszym rozwiązaniem na „po-

zbycie się” akumulatorów z autobusu
elektrycznego jest… trolejbus. Historia
trolejbusów sięga XIX w. Były one bar-
dzo powszechnie stosowane w pierwszej
połowie XX w. Później, ze względu na ni-
skie ceny ropy, wzrost niezawodności sil-
ników Diesla i próbę ograniczenia kosz-
tów utrzymania infrastruktury w wielu

miastach zlikwidowano sieci trolejbu-
sowe, podobnie jak wiele sieci tramwa-
jowych. W komunikacji miejskiej niepo-
dzielnie zapanowały autobusy z silnikami
wysokoprężnymi. Idea autobusu z silni-
kiem elektrycznym jest więc równie stara,
jeśli nawet nie starsza, jak jego spalino-
wego odpowiednika. Dziś sieci trolejbu-
sowe są powszechne w krajach byłego
ZSRR, a w Europie Zachodniej odbudo-
wuje się je ze względu na ekologię. Z ko-
lei autonomiczne, niewymagające sieci
trakcyjnej autobusy elektryczne stano-
wią rozwinięcie koncepcji trolejbusu eli-
minującej jego najważniejszą wadę –
przywiązanie do infrastruktury. Co cie-
kawe, współczesne trolejbusy mają rów-
nież możliwość poruszania się w ogra-
niczonym zakresie poza siecią trakcyjną

Piotr Muskała

| TECHNIKA |

4444 | STYCZEŃ–LUTY 2016 | Transport – Technika – Biznes

W roku 2006 twórca Solarisa Krzysztof Olszewski powiedział: „Diesel umarł, niech

żyje elektryczność”. Dziś, dziesięć lat później, elektrobusy są w seryjnej produkcji,

a elektryczna rewolucja w autobusach miejskich zaczyna nabierać tempa.

w autobusach miejskich
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(za pomocą akumulatorów lub spalino-
wego generatora prądu). Takie rozwiąza-
nie jest bardzo praktyczne na wypadek
utrudnień w ruchu albo w celu wydłużenia
linii trolejbusowej do obszarów poza sie-
cią bez konieczności ponoszenia dodat-
kowych nakładów inwestycyjnych. 

Klasyczny autobus elektryczny zasi-
lany jest z akumulatorów umieszczo-
nych w pojeździe. Uzyskanie zasięgu
rzędu 300 km na jednym ładowaniu (tyle
wynosi przeciętny dystans pokonywany
dziennie przez autobus miejski) wymaga
zastosowania ciężkich baterii, co ogra-
nicza pasażerską pojemność autobusu.
W komunikacji miejskiej rozwiązaniem
tego problemu okazało się wykorzysta-
nie technologii plug-in, czyli systemu
szybkiego doładowywania akumulato-
rów podczas postoju na pętlach lub przy-
stankach. Wprowadzenie technologii

plug-in jest stosunkowo kosztowne ze
względu na konieczność budowy dodat-
kowej infrastruktury (budowa stacji łado-
wania i rozbudowa sieci energetycznej)
i wyposażenia autobusu w dodatkowy
element umożliwiający szybkie ładowa-
nie (np. pantograf). W zamian otrzymu-
jemy znacznie wydłużony zasięg. 

Autobusy z technologią plug-in mogą
bez problemów obsługiwać linie, na któ-
rych dobowy przebieg przekracza 300 km.
Eliminuje się również problem zasilania
dodatkowych systemów wyposażenia:
klimatyzacji, ogrzewania, wspomagania
kierownicy, systemu informacji pasażer-
skiej czy sterowania elektrycznymi drzwia -
mi. System plug-in doczekał się kilku
wersji, najpopularniejsze jest szybkie
ładowanie za pośrednictwem gniazdka
lub pantografu unoszonego do stacji ła -
dującej znajdującej się na pętli. Stoso-
wane w Europie systemy zapewniają łado-

wanie w czasie 10–20 min, czyli podczas
rozkładowej przerwy, i pozwalają wydłużyć
zasięg autobusu od kilkunastu do ponad
dwudziestu kilometrów, do następnej
pętli. Zasadnicze ładowanie akumula-
torów odbywa się nocą w zajezdni, gdy
prąd jest najtańszy, a elektrownie dys-
ponują nadmiarem mocy. Kwestia gos-
podarki energią elektryczną ma tu klu-
czowe znaczenie. Obecnie floty pojazdów
elektrycznych w naszych miastach są
niewielkie, jednak przy kilkuset autobu-
sach elektrycznych ładowanych jedno-
cześnie niezbędne jest uwzględnienie
tego w zarządzaniu siecią energetyczną.

Choć dziś jeszcze wiele osób powie,
że to wizja odległej przyszłości, wydaje
się, że wkrótce będziemy mieli szansę na
generatory energii elektrycznej (wyko-
rzystujące np. ogniwa wodorowe lub
minireakcje termojądrowe) o wymiarach
i masie pozwalających na umieszczenie
ich w autobusie miejskim. Wówczas na-
dejdzie era bezemisyjnych autobusów
hybrydowych (wodorowo- lub jądrowo-
-elektrycznych).

Polska, Europa, świat
Wśród światowych liderów zastoso-

wania napędu elektrycznego w autobu-
sach z pewnością można postawić Chiny.
W niektórych tamtejszych metropoliach
autobusy elektryczne wykorzystywane są
już na masową skalę. Jednym z wielu,
lecz bardzo ciekawym przykładem jest
choćby miasto Ningbo, gdzie w regu-
larnym ruchu jeździ autobus elektryczny
plug-in, którego ładowanie trwa zaled-

Volvo postawiło wszystko na jedną, elektryczną kartę.
W ofercie szwedzkiego producenta działającego

we Wrocławiu już nie ma autobusów z silnikami Diesla, 
a docelowo będą głównie elektryczne
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Elektrobusy ma w swojej ofercie
spółka Ursus Bus, wspólne przed-

sięwzięcie AMZ i Ursusa
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wie 10 sekund. W planach do 2019 r. jest
wprowadzenie do użytku 1200 takich
pojazdów. Producentem autobusu jest
firma Zhuzhou Electric Locomotive, chiń-
ski potentat z branży kolejowej. Zasto-
sowane w pojeździe baterie powinny
wystarczyć na około milion szybkich do -
ładowań, co oznacza 10-letnią eksploa-
tację. W Europie również testuje się po-
dobne rozwiązania szybkiego ładowania.
Dobrym przykładem jest Solaris Urbino
Electric dla Brunszwiku, powstały we
współpracy z Bombardierem. Autobus

doładowuje się w ciągu kilku minut za
pośrednictwem pętli indukcyjnej za-
montowanej w jezdni. W Lozannie po-
wstaje prototyp TOSA. Francuski system
dotyczy autobusu przegubowego, który
ma zapewniać doładowanie w ciągu za-
ledwie 15 sekund. Prototyp wyruszy na
ulice w przyszłym roku.

Kolejnym ciekawym europejskim
przykładem wykorzystania autobusów
elektrycznych jest Göteborg, gdzie w ra-
mach programu ElectriCity testowana
jest koncepcja zrównoważonego trans-

portu miejskiego nowej generacji, kon-
struowana w oparciu o zastosowanie
pojazdów elektrycznych. Wśród realiza-
torów ElectriCity znaleźli się: Grupa Volvo
(dostarczająca autobusy elektryczne),
Chalmers, Szwedzka Agencja Energii,
region Västra Götaland, Västtrafik, Keo-
lis, miasto Göteborg, Göteborg Energi,
Park Naukowy Lindholmen oraz Park
Naukowy Johanneberg. 

Do pionierów operacyjnego zastoso-
wania autobusów elektrycznych w Eu-
ropie z pewnością można zaliczyć wiele
miast niemieckich (m.in. Brunszwik,
Berlin, Düsseldorf, Hamburg). Spore
doświadczenie w konstrukcji i eksploa-
tacji autobusów elektrycznych mają także
Czesi (SOR, Škoda). Pod koniec 2015 r.
kolejny krok w kierunku zamierzonego
na rok 2025 całkowitego przejścia na
pojazdy bezemisyjne postawił paryski
przewoźnik Régie autonome des trans-
ports Parisiens (RATP). Firma rozpoczęła
eksploatacyjne testy nowego Solarisa
Urbino Electric. W ramach przedsięwzię-
cia Solaris i RATP testują również sta-
cję szybkiego ładowania quickPoint De-
pot Charger o mocy wyjściowej 80 kW
produkcji polskiej firmy Ekoenergetyka.

Podstawowe dane techniczne wybranych modeli autobusów elektrycznych (źródło: materiały informacyjne producentów)
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-- Volvo 7900 Electric Hybrid

Długość/wysokość/szerokość [mm] 12 000/3395/2550 12 000/3360/2550 12 000/b.d./2525 12 000/3280/2550

Liczba miejsc ogółem/siedzących 99/39 68/31 70/23 95/32

Silnik
2 silniki zintegrowane 

z osią ZF AVE130
2 zintegrowane 

z osią
b.d.

Volvo I-SAM + dodatkowy
agregat Diesla o mocy 240 KM

Moc silnika (kW) 250 90x2 120 150

Zasięg 150 km 300 km 110 km b.d.

Baterie/ładowanie
160–240 kWh, ładowanie

plug-in 60–90 kWh

380 kWh, ładownie
30x2 kW, czas łado-

wania 6 godz.

120 kWh, szybkie
doładowanie dołado-

wanie 15 minut
b.d./system plug-in

Trzy podstawowe 
rodzaje doładowy-
wania autobusów

elektrycznych:
przewodowe (A),

pantograf (B)
i pętla indukcyjna

w jezdni (C)
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Polska, za sprawą Solarisa i wrocław-
skiej fabryki Volvo, ale nie tylko, stała
się jednym z europejskich potentatów
w projektowaniu i produkcji autobusów
elektrycznych. Solaris jako pierwszy na
Starym Kontynencie wprowadził autobus
elektryczny do produkcji seryjnej. Z ko-
lei Volvo od lat związane z Wrocławiem
całkowicie zrezygnowało z silników Die-
sla, wytyczając sobie ambitną ścieżkę
rozwoju napędu, począwszy od hybryd,
a na elektrycznych autobusach plug-in
skończywszy. Autobusy elektryczne znaj-
dują się w ofercie także mniejszych pol-
skich producentów, np. AMZ Kutno.

emisję z zasilanych węglem elektrowni
i elektrociepłowni. Nie można jednak
tego faktu utożsamiać z wysoką szkod-
liwością dla środowiska, ponieważ emisja
z elektrowni i elektrociepłowni podlega
ścisłemu nadzorowi, a wszystkie te jed-
nostki wyposażone są w nowoczesne
urządzenia filtrujące i odpylające ponad
99% zanieczyszczeń. 

Ponadto autobusy elektryczne wpły -
wają na obniżenie tzw. niskiej emisji
w obszarach o dużym narażeniu na ne-
gatywne skutki zanieczyszczeń powiet-
rza, czyli w centrach miast, w obszarach
położonych w kotlinach i dolinach, w miej-
scowościach uzdrowiskowych itp. Warte
uwagi są projekty zakładające komple-
ksowe podejście do problemu przez wy-
korzystanie czystych źródeł energii elek-
trycznej. Dobrym tego przykładem jest
opisywany na łamach „Samochodów Spe-
cjalnych” system Tindo (numer 6/2015,
artykuł pt. „Autobusy elektryczne”) – za-
projektowana i eksploatowana w Au-
stralii linia autobusowa obsługiwana

przez autobusy elektryczne ładowane
na pętlach przez zbudowane specjalnie
w tym celu mikroelektrownie słoneczne. 

Prawdziwą łyżką dziegciu w miodzie
elektrycznej rewolucji są akumulatory.
Do ich produkcji wciąż używa się wysoce
szkodliwych związków, a sam proces
produkcji jest energo- i kosztochłonny.
Baterie mają krótką żywotność, a ich uty-
lizacja jest kosztowna, choć wcale nie do
końca eliminuje pozostałości szkodliwe
dla środowiska. Proces produkcyjny po-
jazdu z napędem elektrycznym wiąże
się z ponaddwukrotnie wyższą emisją
dwutlenku węgla niż w przypadku po-
dobnego pojazdu z silnikiem Diesla! Mimo
to pojazdy elektryczne i tak są bardziej
ekologiczne – w całym cyklu życiowym
elektrobus emituje ok. 75% mniej CO2

niż jego spalinowy odpowiednik. Oprócz
tego rozwój technologii plug-in pozwala
na obniżenie pojemności akumulatorów,
a co za tym idzie także zmniejszenie ich
szkodliwego wpływu na środowisko.

Podsumowanie
Wszystko wskazuje na to, że stoimy

u progu rewolucji w napędach autobu-
sów miejskich. Co ciekawe, autobusy są
pionierską gałęzią elektrycznej rewolu-
cji całej motoryzacji. W Europie wdra -
żane są właśnie pierwsze regularne linie
komunikacji miejskiej obsługiwane przez
autobusy elektryczne z technologią plug-
-in. Daje to szansę na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń i poprawę komfortu życia
w mieście przez poprawę jakości po-
wietrza, a także jakości samej komunikacji
miejskiej. Najciekawsze jest, że obecna
rewolucja na miarę XXI w. opiera się na
sprytnym wykorzystaniu rozwiązań i tech-
nologii znanych od ponad 100 lat.

W autobusach elek-
trycznych część

osprzętu montuje
się na dachu ©
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Z punktu wi-
dzenia kierowcy

prowadzenie
elektrobusa nie
różni się niczym
od prowadzenia
klasycznego au-

tobusu z silni-
kiem Diesla
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Pierwsze autobusy elektryczne  wdro -
żono do codziennej eksploatacji w kilku
polskich miastach, m.in. Jaworznie,
Ostrołęce, Warszawie i Krakowie. Decy -
zję o zakupie autobusów elektrycznych
rozważa wiele miast, wśród których
warto wymienić choćby Lublin, planu -
jący zakup ponad 100 elektrobusów.

Łyżka dziegciu?
Największą zaletą autobusów z na-

pędem elektrycznym jest brak emisji za-
nieczyszczeń w miejscu, gdzie się poru-
szają i niska (na tyle, że niektóre pojazdy
elektryczne wyposaża się w generatory
dźwięku dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa pieszych – informacja o zbliżającym
się pojeździe) emisja hałasu. Zerowa emisja
zanieczyszczeń przez pojazdy elektryczne
oznacza, że tej emisji nie ma bezpośred-
nio z pojazdu, natomiast może ona wy-
stępować przy wytwarzaniu energii elek-
trycznej wykorzystywanej do ładowania
baterii. W Polsce oznacza to w praktyce



Czy zastanawiałeś się nad LvL ONE?

owe wykończenie LvL ONE charaktery-
zuje się estetycznym wyglądem na po-
ziomie podstawowym i z pewnością

będzie godnym konkurentem dostępnego obec-
nie wykończenia aluminium szczotkowanego.
Przy stosunkowo niewielkiej różnicy w cenie
można znacznie poprawić wygląd pojazdów.
Powierzchnia LvL ONE jest gładsza i bardziej lśnią-
ca niż powierzchnia aluminium szczotkowanego,
a jej pielęgnacja nie wymaga dużego wysiłku i spe-
cjalnych zabiegów. W celu uzyskania lśniącej
powierzchni niezbędne jest jej wypolerowanie.
W ofercie Alcoa znajdziemy wszystkie niezbędne
preparaty do pielęgnacji felg, od mycia po po-
lerowanie. Na stronie www.alcoawheelseu-
rope.com znaleźć można szczegółowe informa-
cje o aktualnej ofercie środków do pielęgnacji
felg Alcoa.

Jeszcze bardziej błyszczące
Felgi LvL ONE są dostępne na polskim rynku od
stycznia 2016 r. jako uzupełnienie oferty felg w wy-
kończeniu aluminium szczotkowanym i Dura-Bright
EVO. Alcoa oczekuje, że w niedługim czasie LvL ONE
zastąpi wykończenie z aluminium szczotkowanego.
Tak jak wszystkie dostępne na rynku europejskim
produkty Alcoa nowe felgi LvL ONE są także pro-
dukowane w nowoczesnej fabryce Alcoa na Węg-
rzech. Nowe produkty przyniosą operatorom flo-
towym i kierowcom pojazdów liczne korzyści.
Felgi Alcoa LvL ONE są:
• pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych,

dzięki czemu gwarantują mniej uszkodzeń i prze-
stojów pojazdów,

• nawet o 47% lżejsze od felg stalowych, co
pozwala na zwiększenie ładowności pojazdów,

obniżenie temperatury kół i znaczne zmniej-
szenie zużycia paliwa, a wraz z nim obniżenie
kosztów prowadzenia działalności,

• ekonomiczne, dzięki doskonałemu rozpra-
szaniu ciepła, co znacznie przedłuża trwałość
opon, hamulców i części zawieszenia,

• atrakcyjne wizualnie dzięki powierzchni gład-
szej i bardziej lśniącej od powierzchni felg
w wykończeniu z aluminium szczotkowanego.

Nowe felgi Alcoa LvL ONE dostępne są w sprze-
daży u dystrybutora produktów Alcoa na Polskę –
firmie Krysgum. Można się z nią skontaktować pod
numerem telefonu +48 512 72 56 86 lub mailowo
pod adresem k.piotrowska@krysgum.com.pl.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie
www.felgikrysgum.pl.

Zdjęcie: © Alcoa
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Alcoa nieprzerwanie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów 

i opracowywaniem innowacji. Nowe wykończenie felg LvL ONE to kolejny

dowód na to, że Alcoa dostarcza produkty o wysokiej jakości wykonania,

spełniające oczekiwania użytkowników.

Felgi Alcoa 
LvL ONE są lżejsze 

i bardziej wytrzymałe 
od felg stalowych. 

Do tego mają gładszą 
i bardziej lśniącą 

powierzchnię





W trosce o czystość.

arówno śmieciarki, jak i zamia-
tarki to samochody, którym sta-
wia się najwyższe wymagania,

spośród jeśli chodzi o wszystkie wyko-
rzystywane przez służby komunalne po-
jazdy. Wynika to ze specyfiki ich pracy:
poruszają się przede wszystkim w gęsto
zaludnionych obszarach z dużą liczbą ope-
racji zatrzymywania się i ruszania, a po-
nadto ich praca generuje sporo hałasu.

Wszędzie tam, gdzie mamy do czy-
nienia ze znacznym nasileniem ruchu
drogowego, coraz częściej rezygnuje się
z odbiorów śmieci i sprzątania ulic w ciągu
dnia (tak jest np. w największych aglo-
meracjach niemieckich i włoskich) i za-
dania te realizowane są w godzinach
nocnych. Spośród ponad pół tysiąca śmie-
ciarek wyruszających każdej doby na
ulice Monachium blisko połowa jest wy-

korzystywana nocą. Z jednej strony po-
zwala to sprawniej wykonywać prace i nie
spowalniać ruchu, z drugiej jednak wy-
maga używania pojazdów spełniających
ostrzejsze wymagania odnośnie do emisji
hałasu. Śmieciarki największy hałas ge-
nerują podczas opróżniania pojemników
i uruchamiania funkcji kompresji (zgnia-
tania) śmieci. O ile jednak kompresja od-
bieranych odpadów następuje cyklicznie
i można tę funkcję uruchomić po odjeź-
dzie z miejsca bezpośredniego odbioru
śmieci, np. spod bloku mieszkalnego,
o tyle w przypadku opróżniania pojem-
ników takiej możliwości już nie ma.
Chcąc ograniczyć generowany podczas
opróżniania pojemników hałas, wprowa-
dza się zmodernizowane układy zasila-
nia układów podnoszenia pojemników.
Dzięki temu wyeliminowana zostaje ko-

nieczność zwiększania prędkości obroto-
wej silnika pojazdu podczas pracy układu
opróżniania pojemników. Przykładem
takiej konstrukcji jest urządzenie zasy-
powe firmy Ekocel – model SK350 ECO:
oprócz redukcji hałasu z 85 na 76 dB(A)
nowe rozwiązanie pozwoliło również
na wyraźne zmniejszenie zużycia paliwa
i emisji CO2.

Coraz czystsze śmieciarki
Zakładając, że każdej doby śmie-

ciarka wykonuje nawet kilkaset opera-
cji ruszania i hamowania, do tego na
niewielkich dystansach – niekiedy nie-
przekraczających kilkudziesięciu met-
rów – jest całkowicie zrozumiałe, że to
właśnie tego rodzaju pojazd doskonale
nadaje się do zastosowania w nim na-

Marek Rutka
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Rozwój napędów i układów roboczych pojazdów przeznaczonych do zbiórki i transportu

śmieci i czyszczenia ulic obejmuje kwestie związane z podniesieniem ich wydajności

oraz z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko.

Śmieciarki i zamiatarki ©
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pędu hybrydowego. Jako pierwsza prace
nad tego rodzaju śmieciarką rozpoczęła
firma Volvo Trucks, która w 2006 r. za-
prezentowała pojazd koncepcyjny. Duże
zainteresowanie śmieciarką z napędem
hybrydowym sprawiło, że już trzy lata
później wdrożono jej produkcję seryjną.
Śmieciarkę wyposażono w odrębne układy
napędowe: spalinowy i elektryczny, które
mogą działać jednocześnie lub nieza-
leżnie od siebie. 

Istotną zaletą tego rozwiązania jest
możliwość wykorzystywania takiego ro-
dzaju napędu, który w danym momencie
jest optymalny pod względem zarówno
warunków eksploatacji, jak i oszczęd-
ności paliwa (silnik elektryczny najle-
piej sprawdza się podczas zbiórki śmieci
i jazdy z prędkością do 20 km/h, a silnik
wysokoprężny podczas jazdy do miejsca
przerobu lub składowania śmieci. Na-
 pęd hybrydowy Volvo FE Hybrid sta-
nowi połączenie 7-litrowego, 300-kon-
nego (220 kW) silnika wysokoprężnego
z silnikiem elektrycznym o mocy 163 KM
(120 kW). Ładowanie akumulatorów od-
bywa się w czasie jazdy z włączonym sil-
nikiem Diesla oraz poprzez odzysk ener-

gii hamowania (po zatrzymaniu pojazdu
silnik wysokoprężny wyłącza się auto-
matycznie – w pojeździe zastosowano
system start-stop). W zależności od wa-
runków i sposobu eksploatacji śmie-
ciarka z napędem hybrydowym zużywa
do ok. 30% mniej paliwa i co najmniej
o tyle samo mniej emituje do atmosfery
dwutlenku węgla. 

Samochody ciężarowe z napędem
hybrydowym przeznaczone pod zabu-
dowy śmieciarek oferuje także m.in.
Mercedes-Benz, Fuso, MAN i Renault. 

Gazowa alternatywa
Co prawda podwozia wyposażone

w napęd hybrydowy są coraz tańsze,
jednak nadal barierą na drodze zwięk-
szenia ich popularności jest duży koszt
zakupu. Dla tych odbiorców, którzy do-
ceniają aspekt ekologiczny, alternatywą
dla hybrydy może być podwozie z silni-
kiem wysokoprężnym zasilanym sprę -

Śmieciarka na podwoziu Mecedes-Benz
Antos 2536 o obniżonej emisji hałasu 
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Mercedes-Benz
Econic w zyskującej
coraz więcej 
na popularności 
odmianie zasilanej 
CNG 
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żonym gazem ziemnym CNG. Śmieciarki
zasilane CNG można już spotkać na uli-
cach wielu polskich miast, m.in. Sopotu,
Warszawy, Szczecinka, Tarnowa i Rado-
mia. Są to pojazdy takich producentów,
jak m.in. Iveco, Scania, Mercedes-Benz
i MAN. Oprócz korzyści ekonomicznych
największą zaletą zasilania gazowego
jest znaczna redukcja emisji szkodliwych
spalin. W praktyce z rury wydechowej
wydostaje się jedynie dwutlenek węgla
i para wodna, natomiast całkowicie wy-
eliminowana została emisja cząstek sta -
łych, szczególnie niebezpiecznych dla
zdrowia i życia ludzi. Nie ma również po-
trzeby stosowania rozbudowanych fil-
trów cząstek stałych czy tankowania do-
datku AdBlue. 

Niektóre duże firmy zajmujące się
zbiórką, przerobem i zagospodarowa-
niem odpadów, a posiadające w swojej
flocie pojazdy zasilane CNG, poważnie
rozważają wykonanie instalacji pozwa-
lającej na pozyskiwanie biogazu (bio-
metanu) z biodegradowalnych odpadów,
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Sposobem na ograniczenie emisji hałasu 
i spalin jest zastosowanie zasilanego z ba-
terii układu napędu kinematyki opróżniania
pojemników na śmieci ©
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pochodzących z własnych sortowni od-
padów. Po przeprowadzeniu operacji
oczyszczenia do standardu biometanu
to ekologiczne paliwo mogłoby zasilać
własną flotę pojazdów. 

Elektryczne zgniatanie
Chcąc zaoferować odbiorcom śmie-

ciarkę, która może pracować w trybie
całkowicie bezemisyjnym, nie wystarczy
zabudować ją na podwoziu z napędem
hybrydowym. Nawet mając typową za-
budowę (przystosowaną do współpracy
z tradycyjnymi podwoziami silnikowymi),
problemem nadal pozostaje zasilanie
układu hydraulicznego odpowiedzial-
nego za mechanizm opróżniania po-
jemników oraz układu kompresji śmieci.
Rozwiązaniem okazało się wyposażenie
zabudowy w zestaw akumulatorów za-
silających wspomniane układy (są one
ładowane z sieci elektroenergetycznej
podczas postoju pojazdu w bazie, a ich
pojemność wystarcza na pracę co naj-

i dużej wielkości zabudowywanych na
podwoziach samochodów ciężarowych
stosuje się osobne silniki wysokoprężne
do zasilania układu ssawnego i zespołu
szczotek (napęd przekazywany jest hyd-
raulicznie). Układ ssawny – którego naj-
ważniejszym elementem jest pracująca
ze znaczną prędkością obrotową dmu-
chawa ssąca – charakteryzuje się znacz-
nym zapotrzebowaniem na moc i gene-
ruje dużo hałasu. To dwa najważniejsze
czynniki, które nie pozwalają na opra-
cowanie „cichej zamiatarki”, co nie ozna-
cza jednak, że konstruktorzy nie dążą do
ograniczenia zużycia paliwa i hałasu ge-
nerowanego przez te maszyny. Przykła -
dem takiej konstrukcji jest zabudowana
na podwoziu Fuso Canter zamiatarka
Boschung S40 o obniżonym poziomie
emisji hałasu do 99 dB(A). Uzyskanie
takiego poziomu hałasu było możliwe
m.in. dzięki zastosowaniu napędu hy-
drostatycznego oraz wyciszeniu silnika
i układu ssawnego. 

O ile jednak dalsze obniżanie po-
ziomu hałasu w przypadku zamiatarek
jest zadaniem bardzo trudnym, o tyle
realne jest ograniczenie zużycia paliwa.
Przykładem takiego rozwiązania jest
pierwsza na świecie hybrydowa uliczna
zamiatarka Johnston Allianz 4000. Ma-
szyna wyposażona jest w silnik wyso-
koprężny współpracujący z generatorem
prądu, którego zadaniem jest ładowanie
zestawu dwóch akumulatorów litowo-
jonowych. Zastosowanie napędu hybry-
dowego miało przede wszystkim za za-
danie ograniczenie zużycia paliwa i emisji
spalin. Jak podaje producent tej amery-
kańskiej zamiatarki, oba wskaźniki udało
się zredukować o około 40%.

Zamiatarka z napędem hydrosta-
tycznym generuje mniej hałasu

w porównaniu z wersją o konwen-
cjonalnym napędzie spalinowym

Ciche zamiatanie 
Ze względu na stale wzrastający ruch

samochodów sporym wyzwaniem dla
służb komunalnych jest zapewnienie
czystości ulic. W praktyce zrezygnowano
już z prowadzenia czyszczenia ulic o naj-
większym natężeniu ruchu w ciągu dnia
na rzecz godzin nocnych. Sytuacja nieco
inaczej przedstawia się w odniesieniu do
dzielnic mieszkalnych. W tym przypadku
duża liczba parkujących samochodów

Pierwsza na świecie hybrydowa uliczna zamiatarka Johnston Allianz 4000

mniej jednej zmiany załogi śmieciarki).
Zaletą tego układu jest możliwość in-
stalacji zabudowy także na podwoziach
ciężarówek z napędem konwencjonal-
nym wyposażonych w silniki wysoko -
prężne – w tym także tych zasilanych
CNG. Dzięki temu możliwe jest ograni-
czenie emisji spalin i hałasu, zwłaszcza
ciężarówka wyposażona jest w funkcję
start-stop. 

znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz unie-
możliwia przeprowadzanie sprzątania
w godzinach nocnych. Sercem każdej
ulicznej zamiatarki jest dużej mocy układ
ssawny, którego zadaniem jest zasysa-
nie śmieci zgarnianych przez zespół
szczotek umieszczonych pod podwoziem.
Specyfika działania układu ssawnego
sprawia, że do jego zasilania potrzebna
jest duża moc. W zamiatarkach średniej
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Prawie 27 procent
w górę!

godnie z danymi publikowanymi
przez ACEA, czyli Zrzeszenie Eu-
ropejskich Producentów Samo-

chodowych, sprzedaż nowych samocho-
dów ciężarowych o dmc. > 3,5 t w Unii
Europejskiej w roku ubiegłym osiągnęła
wzrost aż o 16,2% – sprzedano łącznie
325 689 pojazdów. Przypomnijmy, że
rok 2014 zakończył się spadkiem o 8,1%.
Cieszy fakt, iż wszystkie kraje członkow-
skie odnotowały wzrosty (jedynie Estonia
–0,8% – czyli mniej o 6 szt). Niewątpliwie
najważniejszym czynnikiem pozytywnie
wpływającym na popyt były całorocznie
niskie ceny paliwa oraz ożywienie gos-
podarcze na tak kluczowych rynkach jak
Wielka Brytania (+24,5%) i Hiszpania
(+38,4%). Na dwóch największych ryn-
kach zbytu – w Niemczech i we Francji
wzrosty były znacznie poniżej średniej
europejskiej i wyniosły odpowiednio 4,4%
oraz 10,3%. Polska ze sprzedażą 22 437
ciężarówek (więcej o 26,6% niż w 2014)
również wniosła swój znaczący wkład,
lokując się po raz kolejny na 4. pozycji
w rankingu – zauważmy jednak, że we-
dług statystyk ACEA w naszym kraju
sprzedano tylko o 2 samochody więcej
niż w Hiszpanii.

Biorąc pod uwagę wyłącznie seg-
ment ciężki, czyli samochody ciężarowe
o dmc. > 16 t, w ciągu 2015 r. w Unii Eu-
ropejskiej (UE28) zarejestrowano o 19,4%
więcej pojazdów niż rok wcześniej (łącz-
nie 260 135). Warto zwrócić uwagę na bar-
dzo niewielki wzrost poziomu sprzedaży

w Niemczech – tylko o 5,3%. Znacznie
przybyło samochodów ciężkich w Wiel-
kiej Brytanii (32,1%), w Hiszpanii (38,7%)
i w Polsce (+31,7%, 20 236 szt.), nieco
słabiej wypada drugi co do wielkości ry-
nek – Francja – ze wzrostem sprzedaży
tylko o 12,7%.

W Polsce – zaskoczenie na plus
W roku 2015 pojawił się bardzo ko-

rzystny klimat dla wymiany i rozbudowy
flot o nowe pojazdy Euro VI. W efekcie,
według danych Polskiego Związku Prze-

mysłu Motoryzacyjnego, sprzedaż samo-
chodów ciężarowych wzrosła o 26,6% r/r,
do klientów trafiło 22 437 pojazdów.

W 2015 r. spadł w Polsce popyt na
samochody segmentu lekkiego i śred-
niego (dmc. od 3,5 do 16 t) – sprzedano
tylko 1924 szt., czyli o 9,7% mniej niż
rok wcześniej. Za główną przyczynę na-
leży uznać zmianę preferencji kupujących
ze względu na objęcie opłatami pojazdów
o dmc. powyżej 7,5 t na autostradach
niemieckich (dotychczas było to 12 t).
Klienci chętniej kupowali samochody
ciężkie lub dostawcze.

Dariusz Piernikarski

| BIZNES |

5544 | STYCZEŃ–LUTY 2016 | Transport – Technika – Biznes

Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w roku 2015.

Dla branży transportowej był to doskonały rok. Gospodarka Unii Europejskiej

i Polski również radziły sobie nieźle.
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Niemcy 89 744 4,4 60 947 5,3

2. Wielka Brytania 47 590 24,5 35 783 32,1

3. Francja 42 783 10,3 36 856 12,7

4. Polska 22 437 26,6 20 236 31,7

5. Hiszpania 22 435 38,4 19 151 38,7

6. Włochy* 15 248 20,4 11 896 25,3

7. Holandia 13 737 33,1 12 390 34,4

8. Czechy 10 732 18,5 8793 17,8

9. Belgia 8327 6,7 6819 8,1

10. Austria 7281 6,6 6715 6,6

Unia Europejska** 325 689 16,2 260 135 19,4

Rejestracje samochodów ciężarowych na 10 najważniejszych rynkach
(dmc. > 3,5 t) w 2015 r. w Unii Europejskiej

* dane orientacyjne; ** EU28 – dane dla Malty i Bułgarii niedostępne

.eu
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Znakomicie sprzedawały się nowe
samochody segmentu ciężkiego (dmc.
> 16 t) – do użytkowników trafiło 20 236
pojazdów, o 31,7% więcej niż w 2014 r.
Udział samochodów ciężkich w rynku
wyniósł aż 90,2%. Sprzedaż ciągników
siod łowych wzrosła o 32% w skali roku
do 17 015 szt. (12 887 szt. w 2014 r.),
stanowiły one, podobnie jak rok wcześ-
niej, 84% całej sprzedaży nowych sa-
mochodów w segmencie ciężkim. 

W 2015 r. zarejestrowano 27 793
używane samochody ciężarowe – jest to
o 6,6% więcej niż w 2014 r. W ubiegłym
roku przewaga rejestracji ciężarówek
uży wanych nad nowymi wyniosła 23,9%
(porównując rok 2014 i 2013 było to
30,6%). Wyraźnie widzimy zatem zwięk-
szenie zainteresowania kupujących sa-
mochodami nowymi – wynika to m.in.
jeszcze z braku na rynku wtórnym po-
jazdów Euro VI oraz większej opłacal-
ności eksploatacji euroszóstek w domi-
nującym wśród polskich przewoźników
transporcie międzynarodowym. 

Lew powraca na tron
Na pierwsze miejsce po dwóch latach

przerwy powrócił MAN Truck & Bus,
sprzedając łącznie 4184 ciężarówki –
jest to aż o 31,9% więcej niż w 2014 r.
Pierwsze miejsce na podium dało firmie

udział rynkowy 18,65%. Na drugim miej-
scu uplasował się DAF Trucks ze sprze-
dażą 3903 pojazdów – wzrost sprzedaży
o 36% i udział rynkowy 17,4%. Merce-
des-Benz zakończył rok na 3. pozycji
(sprzedaż 3688 samochodów) z udziałem
w rynku wynoszącym 16,44%. Scania ze
sprzedażą 3538 samochodów uzyskała
udział rynkowy 15,77% – był to naj-
lepszy wynik w historii Scania Polska –
o 45,2% lepszy niż w 2014 r. Straty od-
rabia Renault Trucks (+22,3%). Odno-
towana przez PZPM sprzedaż pojazdów
pozostałych marek to tylko 151 szt.
(udział rynkowy 0,67%), ale i tak jest to
zwiększenie sprzedaży o 17,1%.

W segmencie ciężkim na pozycję li-
dera powrócił DAF Trucks, sprzedając
3820 samochodów (wzrost sprzedaży
o 37,2%, udział w rynku 18,88%). Bar-
dzo dobrze w ubiegłym roku wiodło się
firmie MAN Truck & Bus. Wynik koń-

cowy firmy to 3695 sprzedanych ciężkich
ciężarówek – o 49,1% więcej niż w 2014,
dało to udział rynkowy w tym segmencie
18,26%. Niemiecki producent miał szcze-
gólnie udany finisz w grudniu 2015 r.,
sprzedając aż 498 samochodów. Na po-
dium, chyba dość niespodziewanie, zna-
lazła się również Scania – klienci kupili
3538 samochodów z gryfem na masce,
o 45,2% więcej niż przed rokiem. 

DAF Trucks od lat przoduje w sprze-
daży ciągników siodłowych – w 2015 r.
dostarczenie 3424 pojazdów (więcej
o 38,1%) dało firmie udział rynkowy
20,19%. Zajmujący drugą pozycję w sprze-
daży ciągników MAN przekazał klien-
tom 3134 pojazdy – o 53,8% więcej niż
przed rokiem. Volvo Trucks utrzymało
się na trzecim miejscu, sprzedając 2824
ciągniki siodłowe (+24,4%). Ubiegło -
roczny atut Mercedes-Benz wynikający
z wcześniejszego wprowadzenia na rynek
ciągników Euro VI najwyraźniej prze-
stał mieć znaczenie – firma sprzedała co
prawda o 13,6% pojazdów więcej, ale to
dało jej dopiero czwartą pozycję. 

Nadal umiarkowanym zainteresowa -
niem cieszą się ciężkie podwozia pod
zabudowę – w 2015 r. sprzedano 3221
pojazdów, chociaż w porównaniu z po-

Rysunek 1. Sprzedaż samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t w 2015 r.
Fig. 1. Truck sales in Poland in 2015 (GVW > 3,5 t)

Rysunek 2. Udziały rynkowe poszczególnych producen-
tów (samochody o dmc. > 3,5 t) na koniec 2015 r.

Fig. 2. Market shares in Poland of different 
truck producers (GVW > 3,5 t) in 2015
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ze sprzedażą 422 pojazdów (spadek sprze-
daży o 35,5%, udział w rynku 21,93%),
na podium znalazł się również Mercedes-
-Benz, dostarczając 377 szt. (19,6%
udzia łu, mniej o 5,5% niż w 2014 r.).

Komentarz
Biorąc pod uwagę samochody cięża -

rowe o dmc. > 3,5 t, wyniki roku 2015
są niemal bliskie rekordowej sprzedaży
z 2007 r., gdy do klientów trafiło 24 458
ciężarówek. Ubiegłoroczny wynik to za-
ledwie o 21 samochodów mniej. W seg-
mencie ciężkim w ubiegłym roku padł re-
kord – 20 236 sprzedanych nowych to
o 5,2% więcej niż w 2007 r. (19 237 szt.).
Zaznaczmy, że w 2007 r. obowiązywała
nieco mniej dokładna metodologia obli-
czania sprzedaży, więc potraktujmy te
dane jako przybliżone. 

przednimi latami można mówić o po-
prawie koniunktury w tym segmencie,
gdyż wzrost sprzedaży wyniósł 30,5%
(2014 r. – 2469 szt.). Pierwsza trójka
to Scania (846 szt.), MAN Truck & Bus
(561 szt.) oraz Mercedes-Benz (537). Nie-
zmiennie od lat te trzy marki dominują
w segmencie podwozi – w roku ubiegłym
ich pojazdy stanowiły 60,4% całej sprze-
daży w tej grupie produktowej. 

W segmentach lekkim i średnim
(3,5–16 t) dominującą pozycję ma Iveco,
włoski producent dostarczył polskim
klientom 891 samochodów – o 5,4%
więcej niż w 2014 r., co dało mu 46,3%
udziału w rynku. Również tradycyjnie na
drugim miejscu jest MAN Truck & Bus

| BIZNES |
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W dużym uproszczeniu wymieńmy
pozytywne czynniki kształtujące ko-
niunkturę: produkt krajowy brutto wzrósł
o ok. 3,3%, produkcja przemysłowa o 4,3%.
Olej napędowy miał rekordowo niskie
ceny, wysoki kurs euro sprzyjał zara-
bianiu pieniędzy na Zachodzie i rozli-
czaniu kosztów w kraju, do tego po-
prawa sytuacji gospodarczej w Europie
zwiększyła liczbę zleceń transportowych
na terenie Unii Europejskiej. 

Z całą pewnością mamy do czynienia
z intensywną wymianą flot na pojazdy
Euro VI. Przewoźnicy nabrali zaufania do
nowej technologii i przekonali do niższego
zużycia paliwa, a systemy myta zaczęły
uwzględniać nową normę.

Rysunek 3. Sprzedaż nowych samochodów 
ciężarowych w 2015 r. w segmencie ciężkim > 16 t dmc. 

Fig. 3. Sales of new trucks in Poland in heavy segment 
in 2015 (GVW > 16 t)

Rysunek 4. Sumaryczna sprzedaż ciągników
siodłowych i podwozi w segmencie 
ciężkim (dmc. > 16 t) w 2015 r. 
Fig. 4. Total sales of tractors and rigids in Poland
in heavy segment (GVW > 16 t) in 2015

Summary

Published economic indicators con-
firm that for the Polish economy is
doing well and remains on a growth
path. GDP growth rate for 2015 was
approx. 3,3%. New and used trucks
(GVW > 3,5 t) sales in Poland amo-
unted to 50 230, among which 22 437
were new (increase by 26,6% in com-
parison to 2014) and 27 793 used ve-
hicles. The market leader was MAN
Truck & Bus with sales of 4184 ve-
hicles (m.s. 18,65%). In heavy truck
segment (GVW > 16 t) 20 236 new
trucks were sold – 31,7% more than
in 2014. The market leader is DAF
Trucks which sold 3820 heavies
(37,2% increase y/y). DAF Trucks
also leads in tractor segment with sa-
les of 3435 vehicles (38,1% more than
in 2013) and market share of 20,2%.
The best results in heavy rigids had
Scania, selling 846 vehicles.
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Rzeczy, które nas „kręcą”

zczegółowe podsumowania, ana-
lizy wyników i komentarze na te-
mat działań każdego z importerów

czy producentów znajdziemy w ich ko-
munikatach prasowych czy w relacjach
z podsumowujących konferencji praso-
wych. Przedstawiam subiektywnie wy-
brane wątki długich i bardzo interesują -
cych rozmów na temat najciekawszych
czy najważniejszych zjawisk, które wpły -
nęły na wyniki sprzedaży w roku ubiegłym
i zapewne będą kształtować także obraz
roku 2016. 

Na wstępie chciałbym podziękować
wszystkim moim rozmówcom za po-
święcony czas i zainteresowanie propo-
nowaną dyskusją. Oto oni w porządku
alfabetycznym:
• Renaud Dehillotte – dyrektor zarzą -

dzający DAF Trucks Polska,
• Andrzej Kamionka, prezes KH-kipper,
• Małgorzata Kulis, Vice President Volvo

Group Trucks Sales, Baltic Sea Market,
• Piotr Stański – prezes zarządu MAN

Truck & Bus Polska.

„Samochody Specjalne”: Dlaczego rok
2015 wypadł tak dobrze?

Małgorzata Kulis: Wielu klientów z branży
transportowej na koniec roku stwier-
dziło, że to był bardzo dobry dla nich rok,
czego do końca się nie spodziewali. Na
pewno ważnym czynnikiem były tu re-
kordowo niskie ceny paliw i wysoki kurs
euro. Zarabiamy w euro, koszty stałe
w dużej większości ponosimy w lokalnej
walucie – to powoduje sytuację kom-
fortową dla transportu.
Piotr Stański: Trzeba popatrzeć na to, co
się dzieje na różnych rynkach, nie tylko
w Polsce. Mamy gigantyczny wzrost
sprzedaży pojazdów na potrzeby trans-
portu dalekobieżnego, co zresztą nie jest
niczym nowym, natomiast samochody
dystrybucyjne czy budowlane cieszą się
małym zainteresowaniem. To, co w Pol-
sce ma znaczenie, to to, że firmy zaczy-
nają się zajmować bardzo szczegółowymi
obszarami swojej działalności, chętnie
pozbywając się działań związanych z lo-
gistyką czy transportem. W efekcie część
spedycyjno-transportowa zaczyna się
rozwijać zwłaszcza na potrzeby dużych
klientów. Cały ten outsourcing zaczął
się już jakiś czas temu, ale teraz jest
wyraźniej zauważalny. 

Renaud Dehillotte: Mimo tak dobrej ko-
niunktury wcale to nie był oczywisty
rok. Musieliśmy cały czas bacznie ob-
serwować rynek, składane zamówienia
i szybko dostosowywać nasze działania
do zmieniającej się sytuacji oraz kory-
gować w górę plany i prognozy. Sytua-
cję taką w dużej mierze zawdzięczamy
stałemu i stabilnemu wzrostowi euro-
pejskiej i polskiej gospodarki i rosnącemu
zapotrzebowaniu na transport. Sprzy-
jającym czynnikiem były również niskie
ceny paliwa oraz korzystne relacje wa-
lutowe. Nasi klienci mogli inwestować. 
Polskie firmy transportowe mają naj-
większy udział w europejskim trans-
porcie międzynarodowym i to właśnie ta
gałąź w największym stopniu stymuluje
popyt. Gdy gospodarka europejska ma się
coraz lepiej i rozwija w równym tempie,
stwarza to nowe szanse dla polskich prze-
woźników międzynarodowych. Oczywiś-
cie rozwija się również transport krajowy,
wspomagany wzrostem pkb. Przewozi się
towary w sposób rentowny, kontrolując
koszty, a powstałe zyski w pewnym mo-
mencie można przeznaczyć na inwesty-
cje w nowy tabor. Oprócz tego, że klienci

Dariusz Piernikarski

Rok 2015 za nami – tradycyjnie nadchodzi czas na podsumowania 

i komentarze. Do rozmowy o specyfice ubiegłego roku zaprosiliśmy

kilku znamienitych przedstawicieli z grupy importerów 

i producentów samochodów ciężarowych.



dysponowali większymi możliwościami
finansowymi, to także mieli już większe
doświadczenia z pojazdami Euro VI.
Uświadomili sobie opłacalność użytko-
wania naszych pojazdów Euro VI i wy-
miana taboru zaczęła nabierać tempa. 
Andrzej Kamionka: Widać również stop-
niowe ożywienie w segmencie budow-
lanym. Jak uczy historia, popyt w polskim
segmencie budowlanym ma taki cha-
rakter zero-jedynkowy: albo jest duży,
albo go niemal nie ma. Były lata chude,
na absolutnym minimum, i lata boomu,
gdy nie nadążaliśmy z produkcją. Teraz
widzimy nowy trend – to się wyrównuje,
rynek staje się bardziej zrównoważony.
Powiedziałbym, że głównym czynnikiem
jest obecnie sposób realizacji projektów
z finansowaniem unijnym w systemie za-
projektuj i zbuduj. Cały proces rozciąga
się mocno w czasie. Pozwala to na pla-
nowanie, a zakupy, które jeszcze do nie-
dawna realizowano w ciągu, powiedzmy,
do dwóch lat, rozkładają się obecnie na
cztery czy nawet pięć lat. Jeśli teraz
firma wygrywa przetarg w formule za-
projektuj i zbuduj, to realnie mijają dwa
lata od wygrania przetargu do rozpo-
częcia prac budowlanych. 

Czy zakupy samochodów w roku 2015
to była przede wszystkim wymiana i mo-
dernizacja flot?
Małgorzata Kulis: Powiedziałabym, że
zdecydowaną większość stanowiła wy-
miana flot, chociaż też sporo było nowych
inwestycji. Nie sposób nie dostrzec ko-
rzyści wynikają cych z dysponowania sa-
mochodami Euro VI, stąd te firmy, które
zdecydowanie jeżdżą na Zachód, muszą
odnawiać tabor. 
Renaud Dehillotte: Część realizowanych
zakupów to była typowa wymiana parku,
odnowienie flot, ale istotną część sta-
nowiły również inwestycje w nowe po-
jazdy. To wszystko ma miejsce mimo tak
niekorzystnych czynników jak brak wy-
kwalifikowanych kierowców, minimalne
stawki godzinowe w Niemczech i Fran-
cji czy też rozszerzenie zakresu opłat na
niemieckich autostradach i wciąż trudna
sytuacja na rynkach wschodnich. Polski
sektor transportowy jest obecnie w fa-
zie skutecznej transformacji mającej na
celu dostosowanie się do zmieniającego
się otoczenia rynkowego, w którym firmy
prowadzą swoją działalność i utrzyma-
nie wysokiej konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw. Nastroje w ciągu roku
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Andrzej Kamionka, 

prezes KH-kipper

Starych flot już prawie nie ma. Na
budowach potrzebny jest nowy
sprzęt, używanych ciężarówek na
ogólnoeuropejskim rynku wtór-
nym jest bardzo mało. Większość
prowadzonych obecnie prac jest
realizowana nowym sprzętem.

Renaud Dehillotte, 

dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska

Polski sektor transportowy jest obecnie
w fazie skutecznej transformacji mającej
na celu dostosowanie się do zmieniającego
się otoczenia rynkowego, w którym firmy
prowadzą swoją działalność i utrzy-
manie wysokiej konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw.

stopniowo poprawiały się i rosła również
chęć do podejmowania ryzyka inwesty-
cyjnego. Przecież nie kupuje się ciężaró-
wek dla zabawy – musi być dla nich kon-
kretna praca. 
Piotr Stański: Istotną rzeczą jest również
to, że dla dużych producentów czy dys-
trybutorów Polska jest coraz bardziej
atrakcyjnym miejscem do tego, żeby tu
lokować centra logistyczne i korzystać
z taboru działającego na naszym terenie.
Takie działanie daje szansę zwiększenia
konkurencyjności. Każde takie nowe cen-

trum wymaga określonej liczby samocho-
dów, które trzeba tam codziennie pod-
stawić. To są kolejne samochody, w które
musieli się zaopatrzyć obsługujący te
firmy polscy przewoźnicy. Dodatkowo
utrzymujące się niskie ceny paliwa po-
zwoliły na to, aby optymalizować zyski,
zwiększać konkurencyjność i inwestować
czy odnawiać tabor. 
Andrzej Kamionka: Starych flot już pra-
wie nie ma. Na budowach potrzebny jest
nowy sprzęt, używanych ciężarówek na
ogólnoeuropejskim rynku wtórnym jest
bardzo mało, a więc większość prowa-
dzonych obecnie prac i tym bardziej
przyszłe projekty są i będą realizowane
nowym sprzętem. Zakupy samochodów
budowlanych są dokonywane, myślę, że
ten rok i jeszcze połowa następnego
będą pod tym względem dobre, ale nie
szalone. Uważam, że nawet tak jest le-
piej dla wszystkich.

Czy można powiedzieć, że sytuacja na
polskim rynku transportowym w pew-
nym stopniu odrywa się od koniunktury
gospodarczej panującej w naszym kraju,
a wiąże bardziej z sytuacją ogólnoeu-
ropejską? 
Piotr Stański: Moim zdaniem nie naj-
ważniejszym czynnikiem kształtującym
sprzedaż jest to, jak się miewa polska gos-
podarka. Bardziej decyduje o tym to, czy
jest wystarczająca liczba zamówień na
przykład we Francji, w Hiszpanii, Niem -
czech. Gdyby tak nie było, to nasz rynek
transportowy nie rozwijałby się w ta-
kim tempie.
Małgorzata Kulis: Teza w pytaniu jest
częściowo prawdziwa, gdyż w ubiegłym
roku mówiło się o nadchodzącej stag-
nacji w gospodarce europejskiej – w Pol-
sce jeszcze to nie było odczuwalne. Ten
klimat niepewności pojawiał się także
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Wciąż jednak bardzo ważne są wzajemne
relacje. Jest produkt, jest również ser-
wis, ale jest też zaufanie i nasza obiet-
nica wsparcia.
Piotr Stański: W Polsce klienci są nie-
samowicie racjonalni – na innych ryn-
kach to wygląda zupełnie inaczej. Są
kraje, gdzie kupuje się bardzo emocjonal-
nie, często decyduje relacja sprzedający–
–kupujący a nie tylko to, jakie pieniądze
jest w stanie taka transakcja przynieść.
U nas w kraju chodzi jednak o pieniądze
i o całkowity koszt użytkowania.

może da się w Polsce kupić taniej. Istotna
jest optymalizacja procesów, kosztów, ja-
kość wyposażenia i stosowanych rozwią -
zań technicznych. Firmy transportowe
z Polski zaczynają wygrywać dlatego, że
są lepsze. To, co przynosi pieniądze,
czyli rachunek TCO, jest czynnikiem naj-
istotniejszym, ale oczywiście wzajemne
relacje mają nadal znaczenie. To jest
kwestia wyważenia. 
Małgorzata Kulis: Rzeczywiście dzisiaj
sama lojalność klienta względem marki
straciła trochę na wartości. To wynika

w związku z lokalnymi działaniami podej-
mowanymi przez niektóre kraje europej-
skie, które wprowadzały u siebie dzia -
łania protekcjonistyczne mające chronić
swoich lokalnych przewoźników. Mimo
wszy stko należy stwierdzić, że zapo-
trzebowanie na usługi transportowe na-
dal rośnie.  
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Piotr Stański, prezes zarządu 

MAN Truck & Bus Polska

Istotną rzeczą jest również to, że dla dużych pro-
ducentów czy dystrybutorów Polska jest coraz
bardziej atrakcyjnym miejscem do tego, żeby
tu lokować centra logistyczne i korzystać z ta-
boru działającego na naszym terenie.

Małgorzata Kulis, Vice President Volvo Group Trucks Sales, Baltic Sea Market

Wielu klientów z branży transportowej na koniec roku stwierdziło, że to był bardzo
dobry rok, czego do końca się nie spodziewali. Na pewno ważnym czynnikiem były
tu rekordowo niskie ceny paliw i wysoki kurs euro.

Czy są zauważalne zmiany w podejściu
klientów do prowadzenia działalności
transportowej i inwestowania w tabor?
Renaud Dehillotte: Wyraźnie zauwa -
żamy, że klienci, ich firmy, stają się co-
raz lepiej zorganizowane, profesjonalne.
Dzieje się tak, ponieważ ewoluuje otocze-
nie biznesowe, w jakim działają, a także
zmienia się poziom technologiczny wy-
korzystywanych pojazdów. Oczekiwa-
nia stają się bardziej sprecyzowane: do-
starczcie mi dobry samochód i dobry
serwis, a ja skoncentruję się na mojej
działalności. Biznes transportowy stał się
bardziej złożony, to już nie samo przewo -
żenie ładunków z punktu A do B, to także
wielorakie procesy logistyczne. 
Rosnący udział pojazdów sprzedanych
wraz z kontraktem serwisowo-napraw-
czym sygnalizuje oczekiwania klientów
w zakresie przewidywalności kosztów,
niezawodności pojazdu, wsparcia ser-
wisowego i w pewnym sensie wskazuje
kierunek, w jakim ewoluują polskie firmy
transportowe. Stają się bardziej profes-
jonalne, lepiej zarządzane i umieją posta-
wić twarde wymagania swoim dostaw-
com pojazdów i usług z nimi związanych.
Nasi klienci oczekują dokładnej kalkulacji
kosztów, umieją doprecyzować szcze-
góły techniczne zamawianych pojazdów.

Klienci zaczynają widzieć potrzebę tego,
żeby postrzegać samochód ciężarowy
jako środek produkcji. Mniej istotne jest,
na ile on się podoba, jak wygląda jego
wyposażenie. Na koniec istotne jest
jedno: ile pieniędzy ten samochód jako
środek produkcji wypracuje, ile w firmie
zostanie podczas jego eksploatacji. Oczy-
wiście i klienci, i my wiemy, że to jed-
nak jest samochód i zwracamy uwagę
na osiągi czy detale – to są rzeczy, które
nas „kręcą”. 
Profesjonalizację najbardziej widać w tran -
sporcie międzynarodowym i w tym, jak
w dużym stopniu szybko przewoźnicy

są w stanie przejmować pewne połącze-
nia czy transporty – przede wszystkim
na Zachodzie. W bardzo wielu przypad-
kach polskie firmy są lepiej zorganizo-
wane niż konkurencja niemiecka, fran-
cuska czy holenderska. To nie jest tylko
kwestia kierowców, którzy pracują za
inne stawki, czy samochodów, które być

skość relacji z klientem powoduje to, że
po przeanalizowaniu wszystkich tabelek
mimo wszystko nadal swoją cenę w tym
wszystkim ma solidność i niezawod-
ność marki.

© Zdjęcia: D. Piernikarski, 
KH-kipper, Volvo Trucks

z tego, że nastąpiła przemiana pokole-
niowa w firmach transportowych, przy-
szli młodzi, przyszli finansiści, dla kórych
ważną rolę odgrywają przede wszyst-
kim arkusze kalkulacyjne. Być może nie
chodzi tylko o markę, która w sensie
prestiżu nie ma dla nich aż tak dużego
znaczenia. Z całą pewnością natomiast
nie możemy zapominać o wzajemnych
relacjach. Uważam, że cały czas ta bli-



Fiat Ducato
– najczęściej

kupowany samochód
dostawczy
w 2015 r.

Dostawcze:
najlepszy rok

od lat

edług danych ACEA gru-
dzień 2015 r. na rynkach eu-
ropejskich (dane dla Malty

niedostępne) zakończył się 13,5-procen-
towym wzrostem w porównaniu z tym
samym miesiącem w roku ubiegłym.
Oznacza to kontynuację tendencji wzros-
towej – był to bowiem 28. miesiąc wzrostu
w segmencie lekkich samochodów do-
stawczych. Łącznie w 2015 r. zareje-
strowano w Unii Europejskiej 1 713 850
nowych pojazdów o dmc. do 3,5 t, co
przełożyło się na wzrost w wysokości
11,6% r/r. Na głównych rynkach naj-
większe wzrosty odnotowała m.in. Hisz-
pania (36,1%), Wielka Brytania (15,6%)
i Włochy (12,4%). Krajem, który odno-

Renata Pawliszko
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Rok 2015 dla rynku samochodów dostawczych o dmc. do 3,5 t był bardzo dobrym

czasem. W Polsce zakończył się niemal 17-procentowym wzrostem sprzedaży w porów -

naniu z rokiem ubiegłym. Co najważniejsze, tak dobry wynik nie był notowany od lat.
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Renault Master dostępny jest w czterech długościach i trzech wysokościach 
oraz w dwunastu pojemnościach załadunkowych – od 8 do 22 m3

tował największy spadek sprzedaży r/r
(–41,8%), była Irlandia. Inne kraje, w któ-
rych zanotowano duże wzrosty rynkowe,
to Chorwacja (28,6% r/r), Cypr (26%),
Czechy (30,1%), Estonia (22,7%), Litwa
(18,5%) i Słowacja (29,6%). Jedyny spa-
dek sprzedaży odnotowała Łotwa (–7,6%
r/r, 2347 szt.). 

Dla przypomnienia podajmy, że rok
wcześniej (2014 r.) zarejestrowano w UE
1 535 125 pojazdów, co przełożyło się na
11,3-procentowy wzrost rejestracji r/r.
Zupełnie inaczej było po 12 miesiącach
2013 r. Łączna suma 1 374 518 rejest-
racji oznaczała spadek 0,2% r/r. 
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sprzedaży [% r/r]

Austria 32 862 31 168 5,4%

Belgia 61 208 53 373 14,7%

Bułgaria 4553 3972 14,6%

Chorwacja 6695 5206 28,6%

Cypr 1443 1145 26,0%

Czechy 17 131 13 165 30,1%

Dania 32 479 28 498 14,0%

Estonia 3580 2918 22,7%

Finlandia 11 431 10 625 7,6%

Francja 377 738 370 362 2,0%

Grecja 5653 4856 16,4%

Hiszpania 154 928 113 863 36,1%

Holandia 57 717 51 761 11,5%

Irlandia 23 722 16 732 41,8%

Łotwa 2347 2539 –7,6%

Litwa 2367 1997 18,5%

Luksemburg 3807 3357 13,4%

Niemcy 237 902 228 323 4,2%

Polska 53 285 45 577 16,9%

Portugalia 30 858 26 166 17,9%

Rumunia 11 066 9903 11,7%

Słowacja 7297 5630 29,6%

Słowenia 7452 6978 6,8%

Szwecja 44 798 41 933 6,8%

Węgry 17 515 15 937 9,9%

Wielka Brytania 371 830 321 686 15,6%

Włochy1 132 186 117 617 12,4%

Unia Europejska2 1 713 850 1 535 287 11,6%

Rejestracje samochodów dostawczych 
o dmc. do 3,5 t w Unii Europejskiej w 2015 r. 

(1dane przybliżone, 
2dane dla Malty niedostępne)

© ACEA

Ubiegły rok w polskiej motoryzacji za-
kończył się na wyraźnym plusie. Łącznie
zarejestrowano 432 439 nowych pojaz-
dów (osobowych i użytkowych). Satys-
fakcjonują zwłaszcza wyniki w segmen-
cie pojazdów użytkowych, zarówno tych
lżejszych o dmc. do 3,5 t, jak i tych powyżej
3,5 t, których łącznie zarejestrowano
77 464. Dobre wyniki w segmencie aut
użytkowych cieszą branżę, ale przede
wszystkim odzwierciedlają w miarę sta-
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Ostatnie pięciolecie
Według danych Centralnej Ewiden-

cji Pojazdów Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych dotyczących rejestracji no-
wych samochodów dostawczych o dmc.
do 3,5 t, opublikowanych przez Polski
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,
w 2015 r. w Polsce zarejestrowano łącz -
nie 53 285 pojazdów, co oznacza 16,9-pro-
centowy wzrost w porównaniu z rokiem
2014. Należy podkreślić, że jest to pierw-
szy od lat dwucyfrowy wzrost liczby re-
jestracji. W celu poszerzenia perspek-
tywy statystyczno-rynkowej zestawmy
ten wynik z wynikami kilku ostatnich lat. 

Zgodnie z danymi podanymi przez
PZPM w roku 2014 zarejestrowano 45 376
samochodów dostawczych do 3,5 t – był
to 7,6-procentowy wzrost rejestracji. Z ko-
lei rok 2013 zamknął się liczbą 42 182
rejestracji nowych samochodów. Wynik
ten był wyższy o 7,1% niż osiągnięty
w 2012 r., kiedy zarejestrowano 38 507
takich samochodów. Zestawiając te dane
z rokiem 2011, zauważymy 9,7-procen-

bilną kondycję naszej gospodarki, której
siłę napędową stanowią tysiące mniej-
szych i większych przedsiębiorstw. 
W grupie samochodów dostawczych do
3,5 t od początku roku wydano klientom
53 285 samochodów, tj. o 16,9% wię-
cej niż w analogicznym czasie w ub. r.
Warto podkreślić, że w grudniu 2015 r.
zarejestrowano 6347 samochodów, co
stanowi najwyższy poziom miesięcznej
liczby nowych rejestracji w tej grupie,
jaki kiedykolwiek odnotowano. 
Rok 2015 okazał się rekordowy również
dla pojazdów użytkowych o dmc. po-

wyżej 3,5 t. Od początku 2015 r. zare-
jestrowano ich 24 176 – w tym autobusy.
Dzięki temu wynikowi został nieznacz-
nie przekroczony rekordowy dotychczas
poziom z 2007 r. (24 144 szt.). W obu
grupach składowych umocniły się wyso-
kie dwucyfrowe wzrosty. Samochodów
ciężarowych przybyło od początku roku
22 437, tj. o ponad jedną czwartą więcej
(26,6%; +4 720 szt.) w skali roku, a au-
tobusów 1739, co reprezentuje zmianę
wyższą o blisko jedną piątą (18,1%;
+267 szt.). 
Jeśli nie nastąpią radykalne zawirowa-
nia w dotychczasowej polityce gospo-
darczej i finansowej kraju, możemy mieć
nadzieję, że bieżący rok zamkniemy rów-
nie optymistycznym wynikiem. 

Jakub Faryś, 

prezes Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego
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Fiat,
12 012, 22,5%

Renault,
7649, 14,4%

Peugeot,
5272, 9,9%

Ford,
5230, 9,8%

Volkswagen,
4804, 9,0%

Mercedes−Benz,
3628, 6,8%

Citroën,
3612, 6,8%

Iveco,
3260, 6,1%

Opel,
2594, 4,9%

Dacia,
1916, 3,6%

Inni,
3308, 6,2%
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towy spadek. W 2011 r. sprzedaż nowych
pojazdów wzrosła z 40 445 (zarejestro-
wanych w 2010 r.) do 42 692 jednostek,
co oznaczało 10,2-procentowy wzrost
w porównaniu z rokiem 2010. 

Analizując dane, z łatwością zauwa -
żymy, że sytuacja na rynku samochodów
dostawczych w ciągu ostatnich lat (co wy-
daje się procesem całkowicie naturalnym)

grudnia 2014 r. Dobra atmosfera w sprze-
daży samochodów towarzyszyła pozytyw-
nej ocenie ogólnego klimatu koniunktury
w handlu detalicznym (według badań
GUS), w tym przedsiębiorstw z branży
pojazdy samochodowe. Wpływ na to miały
m.in. następujące czynniki: wzrost pkb,
niskie ceny paliwa czy wprowadzenie
w Niemczech opłat autostradowych dla
samochodów o dmc. powyżej 7,5 t (spo-
wodowało to spadek sprzedaży w seg-
mencie lekkich samochodów ciężarowych,
klienci bowiem chętniej decydowali się
na zakup samochodów dostawczych lub
samochodów ciężarowych o dmc. po-
wyżej 16 t). 

Zestawiając dane polskie z europej-
skimi, widzimy w 2015 r. pewną zbieżność
– rok na obu rozpatrywanych rynkach za-
kończył się dwucyfrowym wzrostem,
choć wyniki polskie są zdecydowanie
lepsze niż europejskie i były bardziej
stabilne na przestrzeni ostatnich lat.
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Udział rynkowy [%]

1 Fiat 12 012 22,54 10 679 23,43 12,5

2 Renault 7649 14,35 6334 13,90 20,8

3 Peugeot 5272 9,89 4695 10,30 12,3

4 Ford 5230 9,82 4215 9,25 24,1

5 Volkswagen 4804 9,02 3999 8,77 20,1

6 Mercedes-Benz 3628 6,81 3175 6,97 14,3

7 Citroën 3612 6,78 3130 6,87 15,4

8 Iveco 3260 6,12 2061 4,52 58,2

9 Opel 2594 4,87 1698 3,73 52,8

10 Dacia 1916 3,60 1665 3,65 15,1

11 Skoda 1090 2,05 1099 2,41 –0,8

12 Toyota 817 1,53 779 1,71 4,9

13 Nissan 386 0,72 509 1,12 –24,2

14 Isuzu 314 0,59 234 0,51 34,2

15 Hyundai 192 0,36 518 1,14 –62,9

Razem 1–15 52 776 99,04 44 790 98,27 17,8

Pozostałe 509 0,96 787 1,73 –35,3

Ogółem 53 285 100 45 577 100 16,9

Pierwsze rejestracje nowych samochodów dostawczych o dmc. ≤ 3,5 t w Polsce

© PZPM

była bardziej niestabilna w pierwszych
pokryzysowych latach. Stopniowa po-
prawa sytuacji gospodarczej umacniała
stabilizację i wpływała na odbudowę
rynku w ostatnich trzech latach. 

Choć rok ubiegły był zróżnicowany
pod względem wyników poszczególnych
miesięcy, jedno było niezmienne – sta-
bilny wzrost utrzymywał się w Polsce od

Liczba sprzedanych samochodów oraz udziały rynkowe
pierwszych dziesięciu producentów samochodów 
dostawczych o dmc. do 3,5 t w Polsce w 2015 r.

© PZPM
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Najważniejsze marki 
i udział rynkowy

Pierwsze miejsce w rankingu marek
samochodów dostawczych na koniec roku
2015 zajął Fiat, sprzedając 12 012 samo-
chodów, co przekłada się na 22,5-procen-
towy udział w rynku. Drugie miejsce przy-
padło Renault (7649 sprzedanych, 14,4%
udziału w rynku), trzecie z kolei Peu-
geotowi (5272 samochody, udział 9,9%).
Na kolejnych miejscach w pierwszej
piątce znaleźli się: Ford (5230, 9,8-pro-
centowy udział) i Volkswagen (4804,
udział w wysokości 9%). 

Co ciekawe, Fiat, który kilkakrotnie
w 2015 r. sprzedał 1000 sztuk miesięcz-
nie, nie odnotował największej zmiany
poziomu sprzedaży r/r. Największego
„skoku” w tej dziedzinie dokonali Ford
(24,1% r/r), Renault (20,8% r/r) oraz
Volkswagen (20,1% r/r).

Dodajmy, że w porównaniu z rokiem
2014 kolejność pierwszych pięciu firm
pozostaje niezmieniona. W roku ubiegłym
Fiat sprzedał 10 679 pojazdów, Renault
6334, Peugeot 4695 (spośród pierwszej
piątki tylko Peugeot zaliczył 18,3-pro-

centowy spadek r/r – w roku 2013 pro-
ducent zajmował drugie miejsce z ryn-
kowym wzrostem 33,7% r/r), Ford 4215
i Volkswagen 3999.

Ze względu na zmiany metodologiczne w pre-

zentowaniu danych za lata 2014 i 2015 wyniki

końcowe w grupie samochodów dostawczych 

dla kilku marek, m.in. Fiat, Peugeot, Volkswagen, 

w niewielkim stopniu nie są porównywalne. 

W związku z przepisami obowiązują cymi 

od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. tzw. 

samochody z kratką rozpoznane w grupie samo-

chodów ciężarowych w okresie styczeń–czerwiec 

2014 r. włączono do samochodów 

osobowych, poza nią pozostają 

w grupie samochodów dostaw czych. 

Dane wcześniej publiko wane 

nie są korygowane.

Summary

The year 2015 was very good for
the light commercial vehicle market
with a GVW. up to 3.5 t. 1 713 850
new LCV were registered, which re-
sulted  in an increase of 11.6% y/y.
According to data published by the
Polish Automotive Industry Asso-
ciation PZPM, in 2015 in Poland a to-
tal of 53 285 light commercial ve-
hicles were registered – 16.9% more
than a year earlier. This is the first
year of double-digit growth in the
number of registrations for a very
long time.
First place in the Polish ranking of
LCV brands belongs to Fiat which
sold 12 012 vehicles, with 22,5%
market share. Second place got Re-
nault (7649 vehicles sold, 14.4%
market share), the third was Peugeot
(5272 LCVs, 9.9%). The following pla-
ces in the top five were: Ford (5230,
9,8% market share) and Volkswa-
gen (4804, 9%).
Top five best-selling vans were:
Fiat Ducato, Renault Master, Iveco
Daily, Peugeot Boxer, Mercedes-
-Benz Sprinter.

Najlepiej sprzedające się modele w grupie samochodów
dostawczych do 3,5 t w Polsce w 2015 r.

© PZPM



Beton z dostawą
i na wysokość

d czasu gdy kilkanaście lat temu
Zremb-Gdańsk – jedyny krajowy
producent pomp do betonu – za-

kończył działalność, rynek w całości
opiera się na imporcie tego typu urządzeń.
Dziś na naszym rynku obecni są wszyscy
liczący się producenci pomp instalowa-
nych na samochodach ciężarowych, m.in.
Cifa, Everdigm, Putzmeister, Sermac
i Schwing-Stetter.

W większości montaż pomp do be-
tonu na podwoziach odbywa się bez-
pośrednio u producentów (w Niemczech,
Hiszpanii czy we Włoszech) z jednym
wyjątkiem – południowokoreańskiej firmy
Everdigm. Pompy do betonu tej firmy in-
stalowane są na wybranych przez klien-
tów podwoziach pojazdów w warsztatach
gdańskiej spółki Polmix-Ast. Gotowe
pompy do betonu z gdańskiej montowni
trafiają nie tylko do klientów w Polsce,
ale także w innych europejskich krajach.

Najbardziej popularne modele pomp
zabudowywane są na seryjnych podwo-
ziach trzy- lub czteroosiowych, dostar-
czanych bezpośrednio przez producentów.
W zależności od wymagań technicznych
konkretnego modelu pompy i paramet-

rów podwozia modyfikacje mogą ogra-
niczać się jedynie do rozmieszczenia
zbiorników paliwa, sprężonego powiet-
rza lub tłumika, a w niektórych przypad-
kach mogą obejmować również zmianę
rozstawu osi (jest to podyktowane przede
wszystkim długością podpór bocznych
składanych wzdłuż osi pojazdu). Cho-
ciaż nie jest to regułą, to jednak bardzo
często istnieje konieczność odcięcia tyl-
nego odcinka ramy nośnej – bezpośred-
nio za punktami mocowania elementów
zawieszenia, tak aby zapewnić miejsce dla

zabudowy leja i układu ssawno-tłoczą-
cego mieszankę. Zakres ingerencji w kon-
strukcję podwozia jest znacznie większy
w przypadku zabudowy większych i cięż-
szych modeli pomp do betonu.

W podwoziach pięcioosiowych, które
– na specjalne zamówienia – oferują pro-
ducenci ciężarówek, zakres ingerencji
jest podobny do tych, jakie dotyczą pod-
wozi czteroosiowych. W znacznie bar-
dziej skomplikowany sposób przedstawia
się sytuacja w przypadku podwozi sześ-
cio- lub siedmioosiowych. Jako przykład
niech posłuży siedmioosiowe podwozie
największej seryjnie produkowanej pompy
do betonu – Cifa K 80H Carbotech 7RRZ.
Jako bazę do wykonania tego nietypowego

Marek Rutka

| TECHNIKA |
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Pompy do betonu należą do najbardziej zaawansowanych technicznie

zabudów budowlanych instalowanych na podwoziach samochodów

ciężarowych. Opracowując nowe modele tych maszyn, konstruktorzy

starają się sprostać stale rosnącym oczekiwaniom rynku.

Mercedes-Benz 
Actros 7161 z pompą
Cifa K 80H Carbotech

7RRZ
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podwozia wykorzystano seryjnego Mer-
cedesa-Benza Actrosa 4160K, o układzie
napędowym 8×6. Taki samochód trafił
następnie do firmy Paul Nutzfahrzeuge
specjalizującej się w produkcji nietypo-
wych podwozi i zabudów. Po rozcięciu
i wydłużeniu ramy znalazło się miejsce
na montaż kolejnych trzech osi, dzięki
czemu uzyskano podwozie o układzie
14×6 – w którym 1, 4 i 5 są osiami prze-
noszącymi napęd, a tylko 4 i 5 są osiami
niekierowanymi. Zmodyfikowane w ten
sposób podwozie, o oznaczeniu 7161,
ma 14,99 m długości i pozwala na
osiągnięcie 75 t dmc.

Ważna niezawodność 
i bezpieczeństwo

Specyfika pracy pomp do betonu za-
budowywanych na podwoziach ciężaró-
wek sprawia, że po przybyciu na miejsce
budowy mogą być one wykorzystywane
od zaledwie kilkudziesięciu minut do
niekiedy kilkudziesięciu godzin. Zarówno
w przypadku krótszych, jak i dłuższych
prac bardzo ważne jest, aby przez cały
ten czas można było wykorzystać wszyst-
kie możliwości pompy. Awaria pompy

w trakcie pracy nie tylko może oznaczać
poważne konsekwencje finansowe w po -
staci kosztów usunięcia usterki, ale także
– a może przede wszystkim – koniecz-
ność wypłaty odszkodowania za wstrzy-
manie pracy na budowie i wynikłe z tego
komplikacje związane z technologią bu-
dowy (np. rozpoczętego zalewania ław
fundamentowych czy stropów nie można
przerwać). Stąd też niezawodność pomp

do betonu to bardzo ważny parametr
podkreślany zarówno przez producen-
tów, jak i klientów tego typu urządzeń.
Oczywiście bardzo istotny wpływ na tę
niezawodność – oprócz konstrukcji, ja-
kości wykonania czy użytych materiałów
– ma sposób eksploatacji. O ile na te
pierwsze czynniki producenci mają wpływ,

i dostępne na europejskim rynku pompy
do betonu wyposażone są w układy ra-
diowe charakteryzujące się tzw. sterowa-
niem proporcjonalnym – czyli np. niewielki
ruch joystickiem na panelu sterowniczym
oznacza (proporcjonalnie) adekwatny
ruch elementów roboczych. Standardem
stają się także pulpity wyposażone w duże
ekrany ciekłokrystaliczne, na których
mogą być wyświetlane zbiorczo lub sek-
wencyjnie wszystkie parametry pracy
urządzenia. Operator maszyny wypo-Najbardziej popularne

są pompy o wysięgu
około 40–45 m, instalo-
wane na podwoziach

czteroosiowych

o tyle na ten ostatni już niewielki. Stąd
też w ostatnich latach widoczna jest ten-
dencja do oferowania nowych modeli
pomp wzbogaconych o funkcje monito-
rowania i autodiagnostyki parametrów
pracy. Obecnie wszystkie produkowane

©
 Vo
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Kompaktowa,
tzw. miejska pompa
do betonu o wysięgu

20 m – model
Schwing-Stetter

S20 

sażonej w taki układ oprócz dostępu do
wszystkich funkcji urządzenia, m.in. roz-
stawiania podpór i ramion boomu, ma
także możliwość stałego monitorowa-
nia parametrów pracy urządzenia. 

Warto pamiętać, że znajdująca się
w rurociągach pompy mieszanka beto-
nowa może mieć masę kilku ton, dlatego
dzięki zaawansowanym systemom dyna-
micznego monitorowania parametrów
położenia (rozłożenia), ramion boomu
oraz podpór operator może być ostrze -
żony, że zbliża się do granicy, w której
może zostać zachwiana stabilność roz-
stawionej maszyny (w przypadku zig-
norowania ostrzeżenia możliwość wy-
konania niebezpiecznych ruchów zostaje
automatycznie zablokowana). Systemy
bieżącego nadzoru i kontroli nad pracą
pompy składają się z kilkunastu czujni-
ków rozmieszczonych w różnych jej ele-
mentach, m.in. w podporach, obrotnicy
i przegubach ramion boomu. Na ekranie
pulpitu wyświetlane są także komunikaty
alarmowe, np. informujące o pełnym wy-
korzystaniu wysięgu, parametrach tło -
czenia mieszanki betonowej lub zbyt wy-
sokiej temperaturze oleju hydraulicznego.
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Pompowanie pod ciśnieniem
W przypadku pomp do betonu in-

stalowanych na podwoziach samochodów
ciężarowych na rynku można zaobser-
wować podobne tendencje jak w przy-
padku betonomieszarek. Najmniej liczną
grupę pojazdów stanowią pompy zabu-
dowywane na podwoziach dwuosiowych
o wysięgu pionowym do ok. 25 m. Tego
rodzaju kompaktowe pompy wyposażone
w boom o czterech ramionach wyko-
rzystywane są na niewielkich budowach. 

Znacznie bardziej popularne są pompy
zdolne podawać mieszankę betonową
na wysokość do ok. 40 m. Maszyny tej
wielkości instalowane są na podwoziach
trzyosiowych. W zależności od konkret-
nego modelu i producenta urządzenia
wyposażone są w boomy o czterech lub
pięciu ramionach. Parametry (ciśnienie
i wydajność podawania) pomp instalo-
wanych na podwoziach trzyosiowych
okazują się wystarczające na większości
typowych budów. 

Ze względu na dopuszczalną noś-
ność wielu – zwłaszcza lokalnych – dróg
dość częstą praktyką jest zamawianie
przez polskich klientów pomp o wysięgu
powyżej 36 m na podwoziach czteroo-
siowych. Tego rodzaju podwozia są stan-
dardem w przypadku pomp do betonu
o maksymalnym pionowym wysięgu wy-
noszącym od ok. 41 do 55 m (najczęściej
wyposażone są w boom o pięciu ramio-
nach – chociaż są także modele o sześciu).
Obecnie na polskim rynku to właśnie
pompy zabudowywane na podwoziach
czteroosiowych należą do najlepiej sprze-
dających się nowych urządzeń tego typu. 

Ostatnie lata przyniosły na naszym
rynku kilka spektakularnych inwestycji
w sprzęt. Do tych wydarzeń na pewno
należy zakupienie przez stołeczną firmę
Pompbet największej produkowanej se-
ryjnie pompy do betonu firmy Cifa K80
Carbotech 7RRZ na podwoziu Mercedes-
-Benz Actros 7161 (opisana wcześniej).
Maszyna ta, o siedmioramiennym boomie,
może podawać mieszankę betonową na
maksymalną wysokość 80 m (niedawno
pompa były wykorzystywana podczas
modernizacji elektrowni Jaworzno). 

Dwa w jednym
Wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby

wykorzystania dużej pompy do betonu,
a zakres prac betoniarskich jest stosun-
kowo niewielki, doskonale sprawdzają
się tzw. gruszkopompy. Urządzenia ta-
kie powstały z połączenia możliwości,
jaką daje betonomieszarka i pompa do
betonu. O rosnącej popularności tych
urządzeń najlepiej świadczy włoska firma

Cifa – w swojej ofercie ma aż dziewięć
modeli, a od 1973 r. jej linie produkcyjne
opuściło już ponad 5,5 tys. gruszko-
pomp. Obecnie gruszkopompy propo-
nują także m.in. Putzmeister, Schwing-
Stetter i Sermac. 

Mimo że z wyglądu gruszkopompa
przypomina zwykłą betonomieszarkę
z „doczepionym” po jednej stronie zabu-
dowy boomem pompy, to konstrukcyj-
nie są to o wiele bardziej zaawansowane
urządzenia, niż mogłoby się wydawać.
Z punktu widzenia konstrukcji najwięk-
szym wyzwaniem jest zawsze znalezie-

Gruszkopompa
Sermac 4Z33 z cztero-
ramiennym boomem 

o maksymalnym wysięgu
32,3 m i mieszalnikiem 

o pojemności 9 m3

Gruszkopompa
Cifa Magnum Carbo-

tech MK25H z boomem,
którego dwa ostatnie 
ramiona wykonane są 
z włókien węglowych

nie pewnego kompromisu między pa-
rametrami betonomieszarki (pojemności
mieszalnika) a wysięgiem ramion boomu
pompy – a wszystko to ograniczone jest
wymiarami i masą kompletnego pojazdu. 

Jako że masa kompletnej gruszko-
pompy rzadko kiedy wynosi poniżej 5 t,
to najczęściej zabudowy tego typu in-
stalowane są na podwoziach cztero -
osiowych 8×4 – chociaż należy pod-
kreślić, że coraz częściej klienci wybierają
układy 10×4 (jest to przede wszystkim
spowodowane przepisami o dopuszczal-
nym nacisku na osie). 

W przypadku najmniejszych modeli
gruszkopomp zasięg ramion boomu wy-
nosi 20–24 m, a u największych prze-
kracza nawet 33 m. Pojemność nomi-
nalna mieszalników wynosi od ok. 6 do
blisko 10 m3. 

Ważną zaletą wpływającą na rosnącą
popularność gruszkopomp jest możli-
wość ich współpracy z typowymi beto-
nomieszarkami (beton podawany jest do
leja podawczego gruszkopompy).

| TECHNIKA |
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Trzynasta odsłona kampanii
„Dobry Beton”

elem kampanii Znaku Jakości
„Dobry Beton” jest promowanie
wszystkich producentów, którym

zależy na podnoszeniu standardów pro-
dukcji, dbaniu o środowisko naturalne,
a przez te działania również o zadowo-
lenie klienta.

Zarząd SPBT stawia nie na ilość, ale
na jakość zakładów legitymujących się
tym wyróżnieniem. Dlatego też wyma-
gania regulaminowe Znaku Jakości
„Dobry Beton” wymuszają na firmach
ubiegających się o to wyróżnienie speł -
nienie wysokich standardów produkcji
pod względem technologii, wyposażenia
wytwórni oraz dbałości o środowisko
naturalne.

Edycja 2016
Staraniem członków komisji SPBT

ds. Znaku Jakości w tegorocznej edycji
zmodyfikowany został regulamin pro-
cedury kwalifikacyjnej kampanii „Dobry
Beton”, a wszystkie wprowadzone zmiany
miały na celu przygotowanie wytwórni
betonu towarowego do funkcjonowania
zgodnie z wymaganiami formalnymi Unii
Europejskiej. 

Aktualnie prowadzone są prace nad
zmianami w prawodawstwie polskim,
które nadadzą betonowi towarowemu sta-
tus prawny wyrobu budowlanego. W kon-
sekwencji będzie się to wiązało z wdro -

żeniem systemów Zakładowej Kontroli
Produkcji (ZKP) w zakładach produ-
kujących beton towarowy oraz z jego
certyfikacją.

Zmiany w regulaminie Znaku Jakości
„Dobry Beton” miały na celu dostoso-
wanie zasad audytu do przyszłych wy-
mogów certyfikacji według znowelizo-
wanej normy dla betonu (PN-EN 206:
2014-04) i stosownego uzupełnienia
krajowego do ww. normy. Przeprowa-
dzana w ramach kampanii „Dobry Be-
ton” inspekcja zakładu produkcyjnego
ma teraz zadania równoważne z audy-
tem wstępnym procesu certyfikacji ZKP
w betonie towarowym. Pozwoli to na
weryfikację dzia łającego w wytwórni
systemu kontroli produkcji oraz ułatwi
usunięcie ewentualnych błędów jego
funkcjonowania.

W tym roku do konkursu przystąpiło
dobrowolnie 18 wytwórni betonu towa-
rowego z całej Polski. Siedmiu kandy-
datów starających się o to prestiżowe wy-
różnienie to debiutanci. Jeżeli pomyślnie
przebrną przez procedurę kwalifikacyjną,
to Znak Jakości „Dobry Beton” przy-
znany im zostanie na 2 lata. Pozostałe
11 wytwórni to firmy prolongujące Znak
Jakości, które po odnowieniu certyfi-
katu będą legitymować się nim co naj-
mniej przez kolejne 4 lata. Wytwórnie te
zgodnie potwierdzają, że dzięki wyróż -
nieniu „Dobry Beton” stały się bardziej

wiarygodne w oczach przedsiębiorstw
budowlanych kupujących od nich beton
towarowy. 

Gala finałowa 
3 marca br. w sali kongresowej Cen-

trum Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie odbędzie się uroczysta gala
kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”.
W obecności osób z zarządu firm człon-
kowskich, zaproszonych producentów
niezrzeszonych w SPBT, delegacji sto-
warzyszeń pokrewnych, reprezentacji
urzędów centralnych, ośrodków akade-
mickich i naukowo-badawczych, dzien-
nikarzy oraz innych wybitnych gości lau-
reatom zostaną wręczone certyfikaty
oraz pieczęcie jakości. Podobnie jak
w ubiegłym roku, uroczyste wręczenie
certyfikatów „Dobry Beton” poprzedzi
konferencja, na której specjaliści z branży
podsumują rozwój rynku betonu towa-
rowego w Polsce w roku 2015 i przed-
stawią jego aktualną sytuację.

Tradycyjnie też gala kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton” będzie miejscem
prezentacji firm wsparcia technicznego
branży, obecni więc będą przedstawiciele
producentów pomp do betonu i betono-
mieszarek, montowanych na podwo-
ziach samochodów ciężarowych. Przed
Centrum PKOl zaprezentowana zostanie
miniekspozycja sprzętu mobilnego.

Katarzyna Biskupska

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, założone w 1999 r., jest

organizacją zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza

technicznego i technologicznego tej branży. Od trzynastu lat stowarzyszenie jest

organizatorem kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”.



Wracamy do sprawdzonych
rozwiązań

Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynku
usług pompowania betonu?
Rynek jest mocno konkurencyjny. Znacznie wzrosła
liczba firm oferujących tego typu usługi. Nie jest
więc łatwo, ale radzimy sobie.

W takim razie jaki jest Pana sposób na prze-
trwanie?
Nie mogę zdradzać szczegółów, gdyż – jak wspom-
niałem wcześniej – konkurencja jest ogromna.
Ale nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem,
że klucz do sukcesu tkwi w optymalnej organiza-
cji pracy.

To znaczy, że udało się Panu osiągnąć
sukces…
Absolutnie tak. Daliśmy radę przetrwać trudny
okres spowolnienia i znów jesteśmy dobrze przy-
gotowani na obsługę budów praktycznie na terenie
całego kraju, a nawet za granicą.

W jaki sposób prowadzone były przygoto-
wania? Na czym polega zmiana?
Z jednej strony położyliśmy ogromny nacisk na
właściwy dobór kadry oraz jej stałe szkolenie i pod-
noszenie kwalifikacji. Nie szczędzimy sił i środków,
aby nasi pracownicy stali się jeszcze lepszymi, bar-
dziej wykwalifikowanymi profesjonalistami. Naj-
lepszym potwierdzeniem co do słuszności wy-
branej drogi jest niewielka rotacja pracowników,
co w przypadku innych firm jest istną piętą achil-

lesową. Mam świadomość dużej odpowiedzial-
ności spoczywającej na barkach operatora, który
na placu budowy musi zmierzyć się z wieloma wy-
zwaniami i trudnościami. Wyjazd na plac budowy
wielką pompą to zawsze wyzwanie – koordyna-
cja pracy z dostawcami betonu, obsługą placu bu-
dowy. Nasz operator musi być bardzo samo-
dzielnym i sprawnym kapitanem tego okrętu.
Z drugiej strony, co równie ważne, poczyniliśmy
liczące się inwestycje w nowy sprzęt.

| PROMOCJA |
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O konkurencyjnym rynku, optymalizacji pracy, kalkulacji kosztów i niezawodnym

sprzęcie opowiada Dariusz Strębski, właściciel firmy Pompbet, największej w Polsce

prywatnej spółki specjalizującej się w pompowaniu betonu. 

Od lewej: Dario Viello – współwłaściciel firmy Sermac, Dariusz Strębski – właściciel firmy Pompbet,
Fabrizio Maculan – dyrektor handlowy firmy Sermac
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Jaka jest skala tych inwestycji? 
Świadczymy usługi pompowania od 20 lat. Znamy
praktycznie wszystkie marki pomp. Zaczynaliśmy
od niemieckich urządzeń, potem przestawiliśmy
się na włoskie.

Dlaczego właśnie włoskie?
Niemieckie pozostały samochody. Mam dobre
doświadczenie ze współpracy z firmą Merce-
des-Benz. Jeśli chodzi o pompy, to wiele czynni-
ków złożyło się na ten wybór. Można podsumować
to hasłem „Optymalna jakość w optymalnej cenie”.

Był Pan znany przez całe lata jako właści-
ciel floty kilkudziesięciu pomp marki Sermac.
Pana pompy były rozpoznawalne dzięki
charakterystycznej pomarańczowej barwie
i wspomnianej marce. Potem chyba się coś
zmieniło?
Zdecydowaliśmy, by sprawdzić, co mają do za-
oferowania inni dostawcy. To normalna prak-

tyka, która wynika z poszukiwania najbardziej
optymalnych rozwiązań. 

W 2014 r. został Pan właścicielem naj -
dłuższej pompy w Europie?
Tak. I jestem nim nadal (uśmiech). Po prostu
wypadało mi jako największej prywatnej firmie
w branży mieć najdłuższą pompę. Tak samo było
w 2008 r. – wtedy też zostałem właścicielem
najdłuższej w Europie pompy. Jeśli chodzi o dal-
sze poważne inwestycje w nowy sprzęt, zdecy-
dowałem się na powrót do mojego sprawdzonego
kluczowego dostawcy od lat, czyli włoskiej firmy
Sermac.

Dlaczego właśnie Sermac?
Tak jak wspomniałem wcześniej, silna konkuren-
cja zmusza nas do optymalizacji organizacji pracy.
Nie wyobrażam sobie działania bez precyzyjnej kal-
kulacji kosztów. W naszej firmie, gdzie działamy
w bardzo różnych, trudnych warunkach, musimy

mieć pewność, że sprzęt nas nigdy nie zawiedzie.
Koszty wynikające z niespodziewanego przestoju
pompy na placu budowy – niejednokrotnie od-
dalonego setki kilometrów od naszej bazy – są
trudne do oszacowania. Na pewno wysokie. Po
latach doświadczeń pracy na różnych pompach
zdecydowanie wybieramy Sermac.

Czy Pański wybór jest teoretyczny, czy też
stoją za tym jakieś fakty?
To nie jest żadna teoria, a czysta praktyka. W 2015 r.
sprowadziliśmy na nasze stale rosnące potrzeby
aż osiem nowych pomp Sermac. Portfel zamówień
na 2016 r. też jest już pełny. Obecnie mamy flotę
43 pomp, w tym większość marki Sermac.

Jakie modele Sermac Pan preferuje?
Jako firma specjalistyczna musimy mieć pompy
duże, których nie mają mali lokalni dostawcy. Ba-
zuję na modelach klasy 60 oraz 70. Pompy Sermac
Sirio 6RZ65 oraz Sermac Sirio 6RZ56 to nowo-
czesne urządzenia, które cechuje duża nieza-
wodność pracy oraz – co bardzo dla mnie ważne
– niewielkie naciski jednostkowe na osie. Pompy
klasy 70 mają naciski najbardziej obciążonych osi
w granicach 9 ton. Niewielkie naciski osi dają
nam ogromną przewagę nad konkurencją, gdyż
możemy naszymi dużymi pompami praktycznie
wszędzie wjeżdżać. Ponadto czujemy się bez-
piecznie i komfortowo, pracując pompami wy-
konanymi z najwyższej jakości stali. Przez prawie
15 lat eksploatacji nie mieliśmy nigdy problemu
z masztami i podporami. Zatem dla nas Sermac
to nie tylko bezawaryjne urządzenia robocze, ale
– co szczególnie ważne dla naszych operatorów
– pompy dające komfort pełnego bezpieczeń-
stwa podczas pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Karolina Gordon 
Zdjęcia: © Sermac

reklama

Pompa Sermac klasy 60
w bazie w Lipiu



Im lżej, tym więcej.
Betonomieszarki

ynek maszyn i pojazdów budow-
lanych w ciągu ostatniej dekady
przeszedł sporo zmian. Przede

wszystkim znacznie odmłodzony i zmo-
dernizowany został park maszynowy.
Wyraźnym impulsem do zakupu nowego
sprzętu były inwestycje poczynione ze
środków Unii Europejskiej. Wzrost liczby
realizowanych projektów w sektorze bu-
downictwa mieszkaniowego, obiektów
handlowych i biurowych, a także przed-
sięwzięć infrastrukturalnych pozwolił
wielu firmom na wymianę floty użyt-
kowanych betonomieszarek i pomp do
betonu. Dziś spotkanie leciwej – pa-
miętającej lata 80. ubiegłego wieku – be-
tonomieszarki na podwoziu Tatry 815
czy pompy do betonu Zremb, zbudowa-
nej na podwoziu Jelcza 315, należy już
do rzadkości. O wymianie wyeksploato-
wanego sprzętu zdecydował także pro-
sty rachunek ekonomiczny. Jakakolwiek
awaria skutkująca unieruchomieniem
wypełnionej betonomieszarki może po-
ciągnąć za sobą znaczne straty liczone
nie tylko kosztami odkuwania zastyg-

Dominuje import
O ile w przypadku wykorzystywa-

nych w budownictwie zabudów pojaz-
dów samowyładowczych na polskim
rynku dominują rodzimi producenci, jak
np. Wielton, KH-kipper, Inter Cars czy
Bodex, o tyle w przypadku betonomie-
szarek sytuacja nie jest już tak jedno-
znaczna. Na skutek kłopotów, jakie przez
lata przeżywała należąca do skarbu pań-
stwa Fabryka Maszyn Leżajsk – jedyny
w kraju producent betonomieszarek in-
stalowanych na podwoziach samocho-
dów ciężarowych – dużą część rynku

Marek Rutka

| TECHNIKA |

Koniunkturę na rynku budowlanym można mierzyć liczbą oddanych mieszkań,

ale istotnym parametrem jest także sprzedaż maszyn i pojazdów budowlanych.

Wśród nich ważną pozycję zajmują betonomieszarki i pompy do betonu –

niezbędne na każdej poważnej inwestycji budowlanej.

niętego betonu, ale także karami za nie-
dostarczenie ładunku. Nie mniej po-
ważne konsekwencje finansowe może
pociągnąć za sobą awaria pompy do be-
tonu, do której dojdzie podczas jej pracy.
Wówczas straty – oprócz kosztów usu-
nięcia usterki – mogą obejmować rów-
nież odszkodowanie za wstrzymanie
pracy na budowie i wynikłe z tego kom-
plikacje związane z technologią budowy.
Wszystko to sprawia, że obecnie posia-
danie wyeksploatowanych i zawodnych
pojazdów do transportu i podawania
mieszanek betonowych nie jest ekono-
micznie uzasadnione.

7700 | STYCZEŃ–LUTY 2016 | Transport – Technika – Biznes

W celu redukcji masy podwozia betonomieszarki zazwyczaj stosuje się najkrótsze kabiny dzienne 
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tego typu urządzeń zagospodarowały
firmy zagraniczne, m.in. Cifa, Liebherr,
Baryval, Intermix, Mecbo, Hymix i Stet-
ter. Sytuacja w tej mierze zaczęła się
jednak zmieniać, kiedy to w końcu roku
2014 grupa inwestorów stała się właś-
cicielem zakładów w Leżajsku i utwo-
rzono Fabrykę Maszyn Leżajsk Nowa
(FML). Dzięki wdrożeniu nowych mo-
deli betonomieszarek i aktywnej kam-
panii handlowej firma stopniowo odbu-
dowuje swoją pozycję na polskim rynku
betonomieszarek. Obecnie w ofercie FML
znajduje się dziewięć podstawowych
modeli betonomieszarek o pojemności od
4 do 12 m3, przeznaczonych do montażu
na podwoziach ciężarówek mających od
dwóch do czterech osi. Wszystkie ofe-
rowane modele wyposażone są w hyd-
rauliczne napędy mieszalników zasilane
z przystawki odbioru mocy (PTO) od sil-
nika pojazdu. W układach hydraulicz-
nych wykorzystywane są elementy ro-
bocze ZF i Rexroth.

Niszowe średniaki
Do najmniejszych, instalowanych na

podwoziach ciężarówek, betonomiesza-
rek zaliczane są urządzenia o pojemności
nominalnej 2–2,5 m3. Zabudowy tej wiel-
kości montowane są na dwuosiowych
podwoziach lekkich ciężarówek o dmc.
do 6 t. Nie tylko w Polsce, ale i na pozo -
stałych rynkach europejskich tego rodza-
ju urządzenia stanowią zaledwie margi-
nes sprzedaży – stąd też w swojej ofercie
ma je zaledwie kilku producentów. 

U większości producentów betono-
mieszarek oferta produktowa rozpoczyna
się od urządzeń o pojemności mieszal-
nika ok. 4 m3. Betonomieszarki tej wiel-

kości sprawdzają się nie tylko tam, gdzie
trzeba dowieźć niewielką ilość mieszanki
betonowej, ale przede wszystkim w cias-
nych przestrzeniach niewielkich placów
budów. Na naszym rynku w skali roku
tego typu niewielkie betonomieszarki
znajdują zaledwie kilkunastu klientów. 

Biorąc pod uwagę to, że sama masa
własna tej wielkości zabudowy dochodzi
do 3 t, dopuszczalna masa całkowita noś-
nika powinna wynosić ok. 12 t. Najczęś -
ciej stosowane są podwozia o ukła dach
napędowych 4×2, zdarzają się jednak
o obu osiach napędowych, które wyko-
rzystywane są do pracy w szczególnie
trudnym terenie, np. przy budowie prze-
syłowych linii energetycznych. 

Znacznie bardziej popularne na na-
szym rynku są betonomieszarki o po-
jemności 7–8 m3 instalowane na trzy-
osiowych podwoziach ciężarówek o dmc.
18–26 t. W tym wypadku zdecydowaną

większość stanowią podwozia o układach
napędowych 6×4, chociaż zdarzają się
także klienci oczekujący lepszych właś-
ciwości terenowych i zamawiający podwo -
zia 6×6. Na wybór terenowych podwozi
zdecydowały się w ostatnich latach m.in.
firmy zajmujące się budową oraz moder-
nizacją szlaków kolejowych, infrastruk-
tury energetycznej i hydrotechnicznej. 
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FML-113 – jeden z najbardziej popularnych
obecnie modeli betonomieszarek produko-
wanych w Leżajsku

Podwozia o układach napędowych 6x4 
i 6x6 wybierają firmy użytkujące beto-
nomieszarki w terenie
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Popularne ośmiokołowce
Na polskim – podobnie jak na euro-

pejskim – rynku najbardziej popularne
są maszyny o pojemności mieszalnika 8–
11 m3. Ze względu na określoną w prze-
pisach ruchu drogowego dopuszczalną
masę całkowitą i naciski na osie beto-
nomieszarki o pojemności powyżej 9 m3

montowane są wyłącznie na podwoziach
czteroosiowych.

O ile w przypadku czteroosiowych
wywrotek budowlanych część klientów
decyduje się na wybór układów napę-
dowych 8×8 lub 8×6, o tyle w zabudo-
wach betonomieszarek zdecydowanie
przeważają układy 8×4. Taki wybór po-
dyktowany jest specyfiką eksploatacji,
względami praktycznymi i ekonomicz-
nymi. Zastosowanie wszystkich kół na-
pędzanych obniża pojemność mieszal-
nika i wpływa na wzrost zużycia paliwa,

| TECHNIKA |
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a należy pamiętać, że betonomieszarki
w ciągu dnia pracy pokonują nawet po
kilkaset kilometrów. Z drugiej zaś strony
sytuacje, w których napęd wszystkich kół
jest niezbędny, są bardzo rzadkie. 

Alternatywą dla betonomieszarek in-
stalowanych na podwoziach samochodów
ciężarowych są urządzenia zabudowy-
wane na naczepach. Warto podkreślić,
że to ostatnie rozwiązanie cieszy się co-
raz większą popularnością, mimo że przez
ostatnie dwie dekady niemal całkowicie
wyparte zostało z rynku przez betono-
mieszarki instalowane na ciężarówkach.
Powodem większego zainteresowania
betonomieszarkami na naczepach jest
przypadający na miesiące jesienno-zi-
mowe spadek popytu na usługi trans-
portu betonu. Jeśli mieszalnik betonu za-
montowany jest na ciężarówce na stałe,
a brak jest zleceń, to stojący bezczynnie
na placu pojazd generuje koszty (pod
względem ekonomicznym sytuacja jest
jeszcze gorsza, gdy nie ma możliwości
znalezienia zajęcia dla jej kierowcy). Be-
tonomieszarka zainstalowana na nacze-
pie w podobnej sytuacji okazuje się znacz-
nie lepszym rozwiązaniem, ponieważ
nie blokuje pracy ciągnika siodłowego
i jego kierowcy. 

Możliwości, jakie daje takie rozwiąza-
nie, doceniła stołeczna firma Budokrusz,
świadcząca usługi sprzedaży i transportu
mieszanek betonowych. Wiosną tego
roku firma odebrała pięć zestawów MAN
TGS 18.400 4×4H BLS współpracujących
z naczepami z betonomieszarkami firmy
Schwing-Stetter. Dla polepszenia właś-
ciwości terenowych dwuosiowych ciągni-
ków siodłowych firma zdecydowała się na
wyposażenie ich w układy załączanego
napędu hydrostatycznego osi przedniej
MAN HydroDrive. 

W walce o każdy kilogram
Masa zabudowy betonomieszarki

uzależniona jest od kilku parametrów:
objętości mieszalnika, rodzaju jego na-
pędu (własny lub z PTO podwozia) oraz
zastosowanych rozwiązań konstrukcyj-
nych i użytych materiałów. Podobnie
jak w innych rodzajach zabudów także
i w tym przypadku producenci sporo
uwagi poświęcili redukcji ich masy. Jest
to odpowiedź na oczekiwania klientów,
którzy dążą do uzyskania jak największej
ładowności (pojemności) przy zachowa-
niu określonej w przepisach dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu. 

Masa zabudowy najbardziej popu-
larnych betonomieszarek o pojemności
nominalnej 8–9 m3 to około 4 t. W przy-
padku największych betonomieszarek za-
budowywanych na podwoziach cztero -
osiowych, których pojemność wynosi ok.
12 m3, masa wzrasta do ok. 5 t. W przy-
padku wyboru opcji z własnym napędem
mieszalnika silnikiem wysokoprężnym
masa zabudowy wzrasta o kolejne 400–
700 kg. Obserwując rozwój konstrukcji
struktury nośnej zabudowy, tzn. ramy

pomocniczej i układu zamocowania mie-
szalnika, można dojść do wniosku, że
pod względem redukcji masy osiągnięto
już prawie wszystko. Kolejne „odchu-
dzanie” układu konstrukcji mogłoby już
tylko negatywnie odbić się na jej trwałości
i bezpieczeństwie eksploatacji. Obecnie
działania zmierzające do obniżenia masy
zabudowy w praktyce koncentrują się na
zastosowaniu nowych rodzajów stali ga-
tunkowych, np. tytanowo-węglowych
czy chromowo-magnezowych. Zastoso-
wanie lżejszych i bardziej wytrzymałych
na ścieranie gatunków stali daje korzyść

Porównanie różnych rodzajów pojemności mieszalników instalowanych na podwoziach
samochodów ciężarowych (na podstawie danych Liebherr Mischtechnik GmbH)
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– nośnika zabudowy

6 6,8 11,0 3

7 7,7 12,3 3

8 9,1 14,3 4

9 10,2 16,0 4

10 11,0 17,6 4

12 12,9 20,7 4

15 15,3 24,5 5

Jeden z pięciu zestawów naczepowych zaku-
pionych przez firmę Budokrusz z ciągnikiem

MAN TGS 18.400 4x4H BLS z napędem 
hydrostatycznym przedniej osi
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nie tylko w postaci redukcji masy, ale
także dłuższej eksploatacji mieszalnika.
Jako że na ścieranie znacznie bardziej niż
ściany wewnętrzne mieszalnika na-
rażone są umieszczone w jego wnętrzu
spirale mieszające, do ich wykonania
stosuje się najbardziej trudnościeralne
gatunki stali (po zmianie kierunku obro-
tów mieszalnika spirale zamiast mie-
szania wypychają mieszankę na ze-
wnątrz). Według danych producentów
nowe materiały i rozwiązania konstruk-
cyjne pozwalają obniżyć masę zabudowy
betonomieszarki o co najmniej 10%, np.
Putzmeister/Intermix podaje, że zasto-
sowanie stali trudnościeralnej Hardox
pozwoliło obniżyć masę ich zabudowy
o 18%. Modele „light” betonomieszarek
w swojej ofercie mają m.in. tacy produ-
cenci, jak Cifa (seria SLX), Schwing/Stet-
ter (seria Light Line) i Putzmaister/In-
termix (seria Ultra Light).



ContiTech Podwozia i bezpieczeństwo

Układ napędowy Wnętrza

Opony

11%
22%

20%

19%

28%

Wykres 1.
Sprzedaż

firmy Continental
według działów

Continental wspiera floty

irma Continental działa na rynku
od 1871 r. Aktualnie swoje siedziby
ma w 317 lokalizacjach w 53 kra-

jach (siedziba główna znajduje się w Ha-
nowerze). Obecnie koncern jest jednym
z trzech największych dostawców dla
przemysłu motoryzacyjnego na świecie.
Około 72% wielkości sprzedaży firmy
generują działy nie związane z produkcją
opon (wykres 1).

Pierwotnie spółka zajmowała się
przede wszystkim produkcją i sprzedażą
opon. Z czasem do oferty produktowej
dołączono pakiet usług serwisowych.
Obecnie firma proponuje kompleksowe
rozwiązania odnoszące się do każdej fazy
„życia” opony – począwszy od produk-

cji, przez serwisowanie, bieżnikowanie,
skończywszy na utylizacji opony. Roz-
szerzenie usług stało się możliwe m.in.
po wybudowaniu zakładu ContiLifeCycle
bieżnikującego i przetwarzającego opony
do samochodów ciężarowych.

W przyszłości Continental chce być
również dostawcą kompleksowych roz-
wiązań dla firm transportowych – coraz
więcej produktów Continental znajduje
zastosowanie w samochodach ciężaro-
wych. To już nie tylko opony z systemem
ContiPressureCheck mierzącym ciśnie-
nie i temperaturę, ale także m.in. in-
terfejs człowiek–maszyna z lusterkami
Pro-Viu, pneumatyczny system poziomo-
wania (CALS) czy czujniki AdBlue.

Renata Pawliszko

Spotkanie z cyklu Continental Business Round Table zorganizowane

21 stycznia br. było doskonałą okazją do omówienia sytuacji rynkowej firm

transportowych, kierunków jej rozwoju oraz zaprezentowania oferty firmy

Continental skierowanej do przedsiębiorstw transportowych.
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Transport i jego struktura
Od lat wzrasta znaczenie transportu

samochodowego w Unii Europejskiej,
a wraz z rozwijającym się rynkiem wzro -
sło zapotrzebowanie na usługi flotowe.
Według danych Eurostatu w Unii Euro-
pejskiej w 2014 r. (w porównaniu z ro-
kiem 2013) transport drogowy rozwijał
się bardzo dobrze – większość krajów UE
odnotowała wzrosty w obszarze trans-
portu drogowego mierzonego tonokilo-
metrami. Do tego dobre wyniki sprze-
daży samochodów ciężarowych w roku
2015 r. świadczą o poprawie sytuacji
w branży. 

Niemniej jednak czynniki, takie jak
np. wymagania stawiane przez ustawo-
dawców (Euro VI, CO2), stan infrastruk-
tury i dostęp do sieci drogowej, zmien-
ność cen paliw, zatrudnianie i rotacja
wykwalifikowanych kierowców czy do-
stępność finansowania przedsiębiorstwa
wpływają na działalność firm transpor-
towych. Zgodnie z przewidywaniami co-
raz częściej dochodzić będzie do konso-
lidacji firm (większe przedsiębiorstwo
równa się większa konkurencyjność) czy
zlecania przewozów firmom zewnętrz-
nym (outsourcing). 

Zmieniać się również będzie struk-
tura flot. W Europie floty duże (powyżej
50 ciężarówek) i średnie (10–50 samo-
chodów) stanowią odpowiednio ok. 30%
i 40% rynku. Szacuje się, że do 2030 r.
liczba takich flot wzrośnie. Z kolei floty
małe (poniżej 10 samochodów) to ok.
30% rynku i ich udział w ciągu kolejnych
15 lat będzie malał. 

W Polsce struktura rynku flotowego
wygląda zupełnie inaczej. Duże floty sta-
nowią ok 2% rynku, floty średnie ok. 11%,
a małe aż 87%. Oczywiście zgodnie z ogól-
nym trendem do 2030 r. liczba małych

flot zmaleje. Co to oznacza? Z pewnoś-
cią pogorszenie sytuacji większości pol-
skich przewoźników, którzy – jeśli będą
chcieli przetrwać – będą zmuszeni zna-
leźć dla swojej działalności jakąś nową
formułę funkcjonowania na rynku. Jedną
z nich może być oczywiście łączenie mniej-
szych firm w większe grupy. 

Liczą się potrzeby klienta
Obecnie jednym z kluczowych wy-

zwań stojących przed firmami transpor-
towymi jest ograniczanie kosztów ich
funkcjonowania. Istotnie w tym proce-
sie jest odpowiednie zarządzanie sta-
nem technicznym pojazdów, tak aby ich

szukać optymalnych rozwiązań w tym
obszarze i odpowiedzialnych partnerów,
którzy zadbają o tę część biznesu. Mamy
świadomość zróżnicowanych potrzeb na-
szych klientów wynikających ze specy-
fiki prowadzonych operacji logistycz-
nych, dlatego kontrakty Conti360° mają
budowę modułową, co pozwala nam na
pełne dostosowanie naszej oferty do ich
potrzeb” – powiedział Jacek Młodawski,
Fleet Business Manager, Continental
Opony Polska.

Program Conti360° Fleet Services to
odpowiedź firmy Continental na zmie-
niające się wymagania flot w transpor-
cie międzynarodowym. Firmy te oczekują
obecnie produktów wydajnych kosztowo,
bezpiecznych, przejrzystego raportowa-
nia na temat przeprowadzonych napraw
czy dokonanych kontroli oraz dobrych re-
lacji z kompetentnym partnerem, z któ-
rym się współpracuje. 

Odpowiednio dobrany
Conti360° Fleet Services to kom-

pleksowa oferta firmy Continental dla
flot ciężarowych. Składa się ona z kilku
modułów, które klient może dowolnie
wybrać w zależności od potrzeb. Tak
przygotowana usługa okołoproduktowa

Usługi flotowe w Europie
Wzrost skali działalności
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Outsourcing

Większe floty coraz częściej
o charakterze międzynarodowym

Konsolidacja flot

Transport towarów/osób

Koncentracja na podstawowej
działalności floty

Coraz częstsze wykorzystanie
usługodawców zewnętrznych
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jest doskonale skonstruowanym narzę-
dziem wspomagającym i dopełniającym
sprzedaż opon.

Przypomnijmy, że Conti360° Fleet
Services obejmuje pięć elementów usługo-
wych. Są to: 
• ContiFitmentService, czyli doradztwo

w sprawie doboru właściwego ogu-
mienia, zarówno nowego, jak i bieżni-
kowanego, profesjonalny montaż i de-
montaż opon bezpośrednio u jednego

potencjalne awarie nie generowały do-
datkowych kosztów. Z tego powodu zna -
czącym elementem przyczyniającym się
do optymalizacji kosztów biznesu floto-
wego jest stała kontrola stanu ogumie-
nia we flocie. 

Aspekt ten jest niezwykle istotny,
bo mimo że opony stanowią zaledwie
5% wszystkich kosztów firmy transpor-
towej, to mają wpływ na 40% kosztów
operacyjnych floty. „Z tego względu warto

Wykres 2. Usługi flotowe w Europie



W przypadku kontraktu na opony
i usługi klient zgłasza potrzebę wymiany,
a biuro Conti360° zajmuje się autory-
zacją usług i administracją, opcjonalnie
zarządza karkasami lub przeprowadza
inspekcję floty. Klient zyskuje ustaloną
z góry cenę za opony i usługi, zbiorcze roz-
liczenia za usługi w poszczególnych kra-
jach, a także opcjonalnie raporty flotowe.
Natomiast gdy klient wybrał kontrakt
kilometrowy, biuro Conti360° zajmuje się
kompletnym procesem autoryzacji, za-
rządzaniem kontraktem, administracją
oraz pokrywa ryzyko związane z eks-
ploatacją opon. Klient w ramach obsługi

operacyjną, ponieważ gwarantuje, że
nasza flota pozostaje w ciągłym ruchu,
w dowolnym czasie, podczas gdy koszty
pozostają przejrzyste i przewidywalne”
– powiedział Zbigniew Szafrański, fleet
manager RABEN Group.

Conti360° teraz także w Bułgarii
Continental usługi serwisowe dla

flot oferuje od lat. Początkowo w ra-
mach sieci Continental Euro Service,
następnie w oparciu o usługi programu
Conti360° Fleet Services, który urucho-
miono w 2010 r. Obecnie program do-
stępny jest m.in. w Austrii, Belgii, Cze-
chach, Danii, we Francji, w Niemczech,
we Włoszech, w Polsce, na Słowacji,
w Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii,
Turcji, Irlandii i na Węgrzech i jest suk-
cesywnie rozszerzany na pozostałe kraje
europejskie. 

Od początku 2016 r. pakiet usług
flotowych i serwisowych Conti360° jest
dostępny także na rynku bułgarskim.
Za poprawne funkcjonowanie programu
i zarządzanie ogumieniem marek na-
leżących do koncernu w Bułgarii i kra-

z partnerów serwisowych Conti360°
lub dzięki serwisowi mobilnemu tam,
gdzie znajduje się flota,

• ContiFleetCheck, regularne kontrole
opon, czyli sprawdzenie ciśnienia,
głębokości bieżnika, przebiegu, uszko-
dzeń oraz zużycia opon,

• ContiCasingManagement, czyli zarzą -
dzanie karkasami polegające na odbie -
raniu od klienta zużytych karkasów,
ich inspekcji i wycenie w zależności od
stopnia zużycia oraz zakupie wszyst-
 kich karkasów nadających się do bież -
nikowania ContiRe, a także utylizacji
opon niezdatnych do bieżnikowania, 

Duże floty
(powyżej 50 ciężarówek)

Średnie floty
(10–50 ciężarówek)

Małe floty
(poniżej 10 ciężarówek) 

~ 30%

~ 40%

~ 30%

Struktura flot
2010

Trend
2030

Struktura flot w Europie 
2010–2030 [%]
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Duże floty
(powyżej 50 ciężarówek)

Średnie floty
(10–50 ciężarówek)

Małe floty
(poniżej 10 ciężarówek) 

~ 2%

~ 11%

~ 87%

Struktura flot
2015

Trend
2030

Struktura flot w Polsce
2015–2030 [%]

• ContiBreakdownService, serwis w przy-
padku awarii ogumienia dostępny przez
całą dobę siedem dni w tygodniu.
Gwarancja Drive-on zapewnia czas
przestoju do 3 godzin w takich krajach
jak: Belgia, Czechy, Dania, Francja,
Niemcy, Wielka Brytania, Luksemburg,
Holandia, Polska, Słowacja, Szwe-
cja, natomiast gwarancja Drive-on do
4 godzin przestoju obowiązuje w ta-
kich krajach jak: Austria, Estonia,
Finlandia, Włochy, Irlandia, Litwa,
Łotwa, Norwegia, Portugalia, Szwaj-
caria, Hiszpania, Węgry,

• ContiFleetReporting to pełna analiza
wszystkich danych związanych z ser-
wisem i ogumieniem floty, włączając
w to liczbę dostarczonych i zamon-
towanych opon oraz wszystkie inne
koszty związane z obsługą floty. 
Klient, zawierając umowę serwisową

Conti360°, wybiera dopasowany do swo-
ich potrzeb pakiet usług. Na tej podsta-
wie formułowana i podpisywana jest
umowa kontraktowa. W ramach ofero-
wanych przez Continental kontraktów
klienci mogą wybrać następujące ele-
menty: pomoc wyłącznie w przypadku
awarii, kontrakt na opony i obsługę oraz
kompleksowe zarządzanie oponami (np.
kontrakty kilometrowe). 

płaci stały miesięczny abonament, alter-
natywnie opłatę eksploatacyjną, czyli
faktury wystawione na podstawie rzeczy-
wistych przebiegów oraz opcjonalnie ra-
porty z awarii. 

Z roku na rok program Conti360°
jest systematycznie rozwijany i działa
sprawniej. Continental, aby zapewnić
klientom jednakowe i wysokiej klasy stan-
dardy obsługi, regularnie organizuje szko-
lenia dla swoich partnerów. Klienci doce -
niają korzyści płynące z wyboru programu
Conti360°. „Nasza firma oferuje kom-
pleksowe usługi logistyczne na terenie
całej Europy. Dbamy o to, aby towary na-
szych klientów docierały do miejsc prze-
znaczenia szybko i na czas. Sieć Serwiso -
wa Conti 360° daje nam spokój i pewność

jach bałtyckich odpowiedzialny jest pol-
ski oddział grupy – firma Continental
Opony Polska. „Polski oddział koncernu
ma wieloletnie doświadczenie w koor-
dynowaniu usług Conti 360° Fleet Ser-
vices zarówno na własnym rynku, jak
i w krajach bałtyckich. Nadzór nad sys-
temem zarządzania ogumieniem Conti-
nental w Bułgarii przez naszych kolegów
w Polsce jest gwarancją utrzymania naj-
wyższego poziomu jakości w skali mię-
dzynarodowej” – wyjaśnił Thomas Wolf,
szef Międzynarodowego Biznesu Floto-
wego, Opony Ciężarowe Continental,
region EMEA (Europa, Bliski Wschód,
Afryka).

Zdjęcia i grafiki: © Continental



Podesty załadowcze.
Popularny pomocnik

ajważniejszym powodem, dla któ-
rego producenci dążą do zmniej-
szenia masy konstrukcji, jest spro-

stanie oczekiwaniom klientów. Redukcja
masy własnej pojazdu wraz z zabudową
– w tym także np. z podestem załadow-
czym – oznacza nie tylko większą ładow-
ność, ale także mniejsze zużycie paliwa.
Biorąc pod uwagę cały okres eksploata-
cji pojazdu, obniżenie masy o kilkadzie-
siąt czy kilkaset kilogramów oznacza
bardzo istotne oszczędności paliwa.

Pamiętać jednak należy, że aby ob-
niżenie masy konstrukcji – bez względu
na to, czy dotyczy to samego podwozia,
czy jego zabudowy – nie pociągnęło za
sobą pogorszenia trwałości, bezpieczeń-
stwa czy walorów użytkowych, koniecz-
ne jest zastosowanie odpowiednich ma-
teriałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Obecnie we wszystkich podestach kla-
syfikowanych jako „light” podstawowym
materiałem konstrukcyjnym jest stal nie-

minium w ostatecznym rozrachunku
może on okazać się znacznie tańszy niż
stalowy, ponieważ w tym pierwszym
przypadku nie są konieczne kosztowne
i pracochłonne zabiegi antykorozyjne
(ze względu na miejsce montażu w po-
jeździe wszystkie elementy podestu są
bardzo narażone na działanie agresyw-
nego środowiska).

Marek Rutka
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Podobnie jak w przypadku podwozi i zabudów także w dziedzinie

podestów załadowczych producenci starają się polepszyć parametry tych

konstrukcji przy jednoczesnym obniżeniu ich masy własnej.  

Podest
połówkowy – popu-

larne rozwiązanie
w furgonach inte-

gralnych 

rdzewna i aluminium, które w coraz
większym stopniu wypiera zwykłą stal
– także z urządzeń w odmianie standar -
dowej. Mimo wyższej ceny zakupu po-
destu załadowczego wykonanego z alu-
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Dostosowane do potrzeb   
Na polskim rynku od lat obecni są

wszyscy liczący się w Europie produ-
cenci podestów załadowczych, m.in.:
Anteo, Dhollandia, Bär Cargolift, Beh-
rens, Dautel, Palfinger, Sörensen, Zepro,
AMA, Waltco i Focolift (Hiab). Gama
oferowanych przez nich modeli i wa-
riantów urządzeń sprawia, że ich mon-

ropalety. Model ten oferowany jest z ci-
chobieżnym agregatem, co pozwala na
użytkowanie podestu w porze nocnej
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
mieszkalnej. Konstrukcja nośna modelu
BC 2000 S4 wykonana jest ze stali nie-
rdzewnej, a platforma – o wymiarach
2360 × 2400 mm – z aluminium (platfor-
ma jest wyposażona w układ trzech blo-
kad zabezpieczających przed niekontro-
lowanym stoczeniem się kontenerów). 

 taż jest możliwy praktycznie w każ dym
modelu pojazdu dostawczego, cię żaro-
wego, naczepy i przyczepy. 

Najszerszą grupę podestów załadow-
czych stanowią modele uniwersalne
przeznaczone do montażu w samocho-
dach ciężarowych. Podkreślić jednak na-
leży, że coraz liczniejszą grupę stanowią
te przeznaczone do konkretnego mo-
delu pojazdu – są to przede wszystkim
konstrukcje do instalacji w samocho-
dach dostawczych. 

Zdaniem przedstawicieli producen-
tów podestów systematycznie rośnie
liczba klientów, którzy oczekują urządzeń
ściśle dostosowanych do ich potrzeb,
wiedząc dokładnie, do jakich zadań prze-
wozowych będzie wykorzystywany po-
jazd – znają specyfikę pokonywanych
tras i przewożonego ładunku. 

Tak jest np. w przypadku klientów,
których floty ciężarówek obsługują re-
gularne dostawy dla sieci dyskontów.
Przy kładem podestu załadowczego opra-
cowanego z myślą o tego typu zadaniach
jest model BC 2000 S4 firmy Bär Car-
golift. Urządzenie o maksymalnej noś-
ności 2000 kg może jednorazowo trans-
portować jeden do trzech standardowych
kontenerów na kółkach o wymiarach eu-

Zabudowa
chłodnicza z po-

destem składanym
pod podłogą nad-

wozia

Przykład po-
destu zainstalo-
wanego zamiast

tylnych drzwi
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Popularne średniaki
Najbardziej popularną na rynku gru -

pę podestów załadowczych stanowią
urzą dzenia instalowane w ciężarówkach
z nad woziami kontenerowymi o dmc.
powyżej 6 t, wykorzystywanych przede
wszystkim w transporcie dystrybucyj-
nym. W przypadku logistyki produktów
spożywczych są to niemal wyłącznie za-
budowy izotermiczne lub chłodnie. W Pol-
sce – podobnie jak w większości euro-
pejskich rynków – najbardziej popularne
są jednosegmentowe podesty załadow-
cze zamykające w pozycji transportowej
tylną część nadwozia – kontenerowego
lub rzadziej skrzyni ładunkowej. W nad-
woziach kontenerowych – w pozycji trans-
portowej – platforma podestu może być
zainstalowana zamiast drzwi lub bezpo -
ś rednio za nimi. To pierwsze rozwiąza-
nie stosowane jest zarówno w przypadku

nadwozi kontenerowych standardowych,
jak i izotermicznych. Zaletą rezygnacji
z drzwi jest szybkość dostępu do ładowni.
Dla zapewnienia odpowiedniego pozio -
mu izolacji termicznej w przypadku za-
budów chłodniczych i mroźni jednoseg-
mentowe podesty umieszczane są za
drzwiami nadwozia.

Duża popularność jednosegmento-
wych podestów wynika przede wszyst-
kim z ich prostej, trwałej i łatwej w eks-

ploatacji konstrukcji. Dużą część podestów
tego rodzaju stanowią modele o udźwigu
od 1000 do 2000 kg, są jednak także od-
miany mogące transportować ładunki
o masie dochodzącej do 3000 kg. Te ostat-
nie montowane są z reguły w ciężarów-
kach o dmc. powyżej 16 t, wykorzystywa -
nych do transportu jednostkowo ciężkich
ładunków na paletach, do których przeła -
dunku trzeba użyć wózka widłowego (taka
platforma z powodzeniem wytrzymuje
przejazd obciążonego wózka widłowego). 

W sytuacji gdy nie ma potrzeby częs-
tego korzystania z podestu, a liczy się
łatwy i szybki dostęp do ładowni, roz-
wiązaniem jest montaż podestu połówko-
wego, który w pozycji transportowej
umieszczony jest za jednym skrzydłem
drzwi zabudowy (platformy tego rodzaju
podestów mają możliwość rozkładania). 

Z punktu widzenia złożoności kon-
strukcji najbardziej zaawansowanym
rodzajem podestów załadowczych są
urządzenia, których segmentowa plat-
forma robocza składana jest pod podłogę
pojazdu. 

Podesty takie są zarówno najdroższe
ze wszystkich typów, jak i proporcjo-
nalnie najcięższe, a ich nośność raczej
nie przekracza 1500–2000 kg. Ich zale -
tą jest jednak to, że nie ograniczają do-
stępu do drzwi ładowni – co jest szcze-
gólnie istotne, gdy często korzysta się
z rękawów dokujących. 

Coraz częściej
podesty załadowcze

instalowane są w samo-
chodach dostawczych
z furgonowymi nadwo-

ziami integralnymi

W przypadku transportu dystrybucyjnego
boczne drzwi eliminują konieczność
częstego uruchamiania podestu

Podest zała dowczy 
BC 2000 S4 firmy 

Bär Cargolift o maksymal-
nej nośności 2000 kg
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Dostawczak z podestem
Wzrost popularności podestów zała -

dowczych wyraźnie widoczny jest w ka-
tegorii najmniejszych urządzeń – prze-
znaczonych do instalacji w samochodach
dostawczych i najlżejszych ciężarówkach. 

Rosnący krąg odbiorców z jednej
stro ny jest wynikiem rozwoju firm ku-
rierskich i spedycyjnych, z drugiej do-
strze że nia możliwości, jakie daje wyko-
rzystanie podestu przez grono nowych
użytkowników. Do tych ostatnich zali-
czyć należy m.in. ekipy serwisowe, bry-
gady monterskie, pralnie odzieży czy
firmy cateringowe. W przypadku po-
destów firmy Anteo przeznaczonych
do montażu w samochodach dostaw-
czych ich nośność wynosi od 320 kg (Fu-
tura3 RE 032) do 1000 kg (Futura3 M10).
Masa własna tych urządzeń wynosi od
140 do 350 kg. 

O ile podesty przeznaczone do insta-
lacji w samochodach z nadwoziami kon-
tenerowymi lub skrzyniowymi konstruk-
cyjnie są odpowiednikami większych
urządzeń stosowanych w ciężarówkach,
to osobną kategorię stanowią podesty
przeznaczone do montażu w samocho-
dach dostawczych z integralnymi nad-
woziami furgonowymi.

Odmienność tych konstrukcji wynika
z tego, że układ roboczy podestu umiesz-
czony jest pod podłogą nadwozia i ko-
niecz ne jest uwzględnienie specyficznie
dla danego modelu samochodu rozmiesz -
czonych elementów konstrukcyjnych.
Jako że tego rodzaju podesty nadal trak-
towane są na rynku jako dość niszowe, to
nie wszyscy producenci mają je w swo-
jej ofercie. Podesty przeznaczone do sa-
mochodów dostawczych z nadwoziami

integralnymi produkują m.in. Anteo: se-
ria Futura3, Palfinger: MBB C 500 VAN
i Bär Cargolift seria VanLift FreeAccess. 

Na rynku dostępne są modele, któ-
rych platforma w pozycji transportowej
umieszczona jest na zewnątrz za tyl-
nymi drzwiami, za drzwiami wewnątrz
nadwozia lub składana pod podłogą nad-
wozia. Ta ostatnia odmiana charaktery -
zuje się najniższą nośnością i najbar-
dziej skomplikowaną budową, do zalet

zaś zaliczyć należy swobodny dostęp do
drzwi ładowni (nie ma potrzeby wcześ-
niejszego rozkładania podestu). Przykła -
dem takiej konstrukcji jest podest Fu-
tura3 RE 032 firmy Anteo, przystosowany
do montażu w piętnastu najbardziej po-
pularnych modelach samochodów do-
stawczych z furgonowymi nadwoziami
integralnymi.  

Podesty załadowcze stosowane w sa-
mochodach dostawczych oferowane są
w dwóch wariantach: z pełną platformą
na całą szerokość otworu drzwiowego,
jak i platformą połówkową o szerokości
połowy otworu drzwiowego. Ten drugi
wariant przeznaczony jest dla klientów,
którzy w swoim aucie dostawczym po-
trzebują zarówno burty załadunkowej,
jak i swobodnego dostępu do prawego
skrzydła tylnych drzwi. Coraz częściej
wybieraną przez klientów opcją jest re-
zygnacja z tylnych drzwi na rzecz mon-
tażu dopasowanej do konkretnego kształtu
nadwozia kształtki (wykonanej z włókna
szklanego i żywicy). W takiej wersji plat-
forma podestu w pozycji transportowej
szczelnie zamyka ładownię pojazdu. 

Jednosegmen-
towe podesty instalo-

wane w tej wielkości sa-
mochodach dostawczych

najczęściej mają noś-
ność około 500 kg
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Iveco po raz drugi

tym roku zawodnicy wystar-
towali z Buenos Aires w Ar-
gentynie. Trasa złożona z 14

etapów (łącznie z prologiem) prowadziła
głównie przez ten kraj, na jeden tylko od-
cinek docierając do Boliwii. Uczestnicy
mieli do pokonania trasę o łącznej dłu-
gości ponad 9000 km. Ścigało się 136
motocyklistów, 45 zawodników na qua-
dach, 111 załóg samochodów osobowych
i 55 ciężarówek. Już na początku rajdu
rejony Argentyny nawiedziły burze oraz
związane z nimi obfite opady deszczu
i silny wiatr. Przez trudne warunki po-
godowe nie mogły startować śmigłowce
gwarantujące bezpieczeństwo zawodni-
kom. Ponadto ulewy, powodujące powsta-
wanie rwących rzek na trasach, spowo-
dowały, że część z nich była nieprzejezdna,
dlatego też przerwany został prolog i od-
wołany pierwszy etap rajdu. Z tych sa-
mych powodów organizatorzy zmuszeni
byli skrócić drugi i trzeci odcinek rajdu.

Czwartym był tzw. etap maratoński, bez
możliwości serwisowania pojazdów na
mecie, co oznaczało, że po jego zakoń-
czeniu zawodnicy nie mogli skorzystać
z pomocy mechaników. Tradycyjnie już,
ósmego dnia dla uczestników przewi-
dziano przerwę i odpoczynek.

Na podium w Rosario
Wszyscy zawodnicy, którzy pokonali

trudy rajdu oraz własne słabości i doje-
chali do mety w Rosario w Argentynie,
uroczyście przejechali przez rampę. Rajd
Dakar ukończyło 218 załóg, czyli 84 mo-
tocyklistów, 23 zawodników na quadach,
67 załóg samochodów osobowych oraz

| BIZNES |
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Rajd Dakar to najtrudniejszy sprawdzian off-roadowy i jednocześnie najbardziej

ekskluzywny rajd na świecie. Ten najdłuższy w sporcie motorowym maraton w dniach

2–16 stycznia br. zgromadził nie tylko rywalizujących ze sobą zawodowców

i amatorów, ale i wielomilionową publiczność, towarzyszącą zawodnikom

na poszczególnych odcinkach tras.
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44 ciężarówek. W sumie z 347 za łóg,
które stanęły na starcie 38. edycji Rajdu
Dakar, do mety dojechało 63%. Wśród
motocyklistów zwyciężył Austriak Toby
Price na motocyklu KTM 450, a wśród
kierowców quadów najszybszy był Ar-
gentyńczyk Marcos Patronelli (Yamaha).
W kategorii samochodów osobowych po
raz 12. wygrał Francuz Stephane Peter-
hansel (Peugeot). W klasie samochodów
ciężarowych najszybsza była holender-
sko-hiszpańsko-polska ekipa startująca
w Iveco Powerstar 4×4 w składzie: Gerard
de Rooy, Moises Torrallardona i Dariusz
Rodewald. Holender zwyciężył dokład-
nie 29 lat po dakarowym zwycięstwie
swojego ojca Jana. 



Katarzyna Biskupska

| BIZNES |

Ubiegłoroczny zwycięzca
klasy ciężarowej Edward

Mardiejew (Kamaz) w tym
roku dojechał na 2. miejscu 

Tegoroczni triumfatorzy wagi cięż kiej: Gerard de Rooy
(z prawej), jadący z Polakiem, mechanikiem Dariuszem
Rodewaldem na pokładzie (w środku) i nawigatorem
Hiszpanem Moisesem Torrallardoną

na dakarowym podium

Waga ciężka
W pierwszym tygodniu pozycja li-

dera w grupie samochodów ciężarowych
zmieniała się dynamicznie, dosłownie
z dnia na dzień, a to za sprawą zwycięstw
etapowych pięciu faworytów w tej ka-
tegorii. Byli to Holendrzy Hans Stacey
(MAN), Peter Versluis (MAN) i Gerard de
Rooy (Iveco), Czech Martin Kolomý (Tatra)
oraz Rosjanin Edward Nikołajew (Kamaz).
Dobre wyniki osiągali również Rosjanin
Ayrat Mardeev (Kamaz), Argentyńczyk
Federico Villagra (Kamaz) i Holender Tom
van Genugten (Iveco). Różnice czasowe
tych kierowców były minimalne, bo około
29 sekund, świadczące o wysokim po-
ziomie przygotowania pojazdów i umie-
jętnościach samych kierowców. 

Warto wspomnieć również o Czechu
Alesie Lopraise, który w tym roku wystar-
tował ciężarówką Iveco przygotowaną
przez zespół Gerarda de Rooya. Podczas

Hans Stacey – kuzyn 
Gerarda de Rooya 

i zwycięzca Dakaru
z 2007 r. – wygraną

pierwszego etapu 
zapewnił sobie mocny

start. Cały rajd utrzymy-
wał się w czo łówce,

ostatecznie zajął 
4. miejsce

© Eurol Veka Man Rally Team
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4. etapu „maratońskiego” załoga zma-
gała się z poważnymi problemami tech-
nicznymi pojazdu na wysokości 4000 m
n.p.m. Po przybyciu pojazdu assistance
nad ranem udało się ciężarówkę napra-
wić. Okazało się jednak, że ekipa przy-
była na biwak już po regulaminowym
czasie i nie została dopuszczona do dal-
szej rywalizacji. 

W pierwszym tygodniu przeważały
trasy w stylu rajdów WRC, w drugim
natomiast – tereny bardziej off-roadowe,
m.in. wydmy i związane z nimi trudno -
ści nawigacyjne, tak lubiane przez część
zawodników, ale jednocześnie zapowia-
dające bardziej nieprzewidywalną ry-
walizację. Jak zdradził w jednym z wy-
wiadów Gerard de Rooy, trasy w stylu
WRC nie były jego specjalnością, w prze-
ciwieństwie do wydm i fragmentów pu-
stynnych. Tą wypowiedzią niejako uprze-
dził swoje etapowe zwycięstwo i objęcie
prowadzenia w klasyfikacji generalnej.
To samo dotyczyło rosyjskich Kamazów,
którym wydmy wydawały się wyjątkowo
służyć, gdyż już na pierwszym odcinku
pustynnym kierowcy Edward Nikołajew
i Andriej Karginow zajęli odpowiednio
drugie i trzecie miejsce, tuż za Gerardem
de Rooyem. Po 9. etapie Gerard de Rooy
umocnił swoją pozycję lidera w klasyfi-
kacji generalnej, a 27 min przewagi nad
drugim Nikołajewem i 41 min nad trze-
cim Federico Villagra (Iveco) dawało mu
spokojniejszy sen. Przewagę tę Holender
w kolejnych etapach powiększył do po-
nad godziny. Prowadzenia w rajdzie nie

oddał i ostatecznie wjechał zwycięsko na
rampę w Rosario. Tegoroczne zwycię-
stwo to drugie – po sukcesie w 2012 r. –
zwy cięstwo Gerarda de Rooya w kate-
gorii ciężarówek w tym wyścigu. 

Magia Beduina
Tegoroczny rajd zgromadził mniej

uczestników niż rok, dwa, a nawet czte -
ry lata temu (w 2012 r. – 463 załogi,
2013 r. – 448, 2014 r. – 431, 2015 r. – 420,
2016 r. – 347). Co jest powodem? Wyso -
kie koszty udziału, coraz trudniejsze
trasy czy raczej to, że bez profesjonal-
ne go zaplecza i sponsorów startuje się

jedynie dla satysfakcji, tym większej oczy-
wiście, jeśli ukończy się rajd. Na pewno
wszystko po trochę. Nie zmienia to faktu,
że Rajd Dakar pozostaje nadal najtrudniej -
szym rajdem off-roadowym na świecie. 

Jaka będzie edycja 2017? Podobno są
plany przeniesienia go na pierwotne te-
reny Afryki. Chodzą też słuchy, że w przy-
 szłym roku trasy rajdu mogą zahaczyć aż
o 5 południowoamerykańskich krajów.
Jedno wiadomo na pewno, statuetka Be-
duina nadal kusi i jest bezcennym tro-
feum, a dla tych, którzy chociaż raz wzięli
udział w zmaganiach, adrenalina, kurz,
pot i zmęczenie są jak narkotyk, po który
się wraca.

| BIZNES |

Czech Martin Kolomy’ (Tatra) utrzymywał się w czołówce 
aż do feralnego 8 etapu, gdzie z powodu awarii stracił ponad
2 godziny na naprawę, jak się okazało nie do odrobienia.
Ostatecznie ukończył rajd na 17. miejscu, a jego kolega 
z drużyny Jaroslav Valtr uplasował się wyżej w klasyfikacji
generalnej, na 8. pozycji

Holender Pascal de Baar (Renault Trucks K520)
z Mammoet Rally Sport wygrał pierwszy w swej 

karierze etap – był to 10. odcinek. Warto podkreślić, 
że startował do niego z 18. pozycji. W klasyfikacji 

generalnej uplasował się na 6. miejscu 

M-ce Nr startowy Załoga Samochód/Zespół Czas/Strata

1. 501
De Rooy/Torrallar-
dona/Rodewald
(NLD/ESP/POL) 

Iveco Powerstar/ 
Petronas Team 
De Rooy Iveco 

44h 42’ 03’’

2. 500
Mardiejew/

Bieliajew/Swistunow
(RUS)

Kamaz 4326/
KAMAZ Master

Team
+1h 10’ 27’’

3. 514
Villagra/Perez 

Companc/Memi
(ARG)

Iveco Powerstar/ 
Petronas Team 
De Rooy Iveco 

+1h 40’ 55’’

4. 506
Stacey (NLD)/Serge
(BEL)/Van der Vaet

(BEL) 

MAN TGA/Eurol
Veka MAN Rally

Team
+2h 23’ 01’’

5. 516 Van Genugten/
Van  Eerd (NLD)

Iveco Trakker/ 
Petronas Team 
De Rooy Iveco

+2h 30’ 59’’

Klasyfikacja generalna samochodów cięża rowych 
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Filtrujemy 
(bio)paliwo

anieczyszczenia są wynikiem ko-
rozji komponentów układu pali-
wowego, a także pochodzą z brud-

nych i zardzewiałych zbiorników paliwa
starzejącego się pojazdu. Nie ulega więc
wątpliwości, że konieczne jest wyposa -
żenie silnika w dobrej jakości układy fil-
tracji oraz dbanie o jakość paliwa i zgodną
z zaleceniami okresową wymianę wkła -
dów filtracyjnych. Trzeba też pamiętać,
że główny filtr paliwa powinien zawsze
być wyposażony w separator wody – jej
usunięcie przedłuża żywotność układu
wtryskowego i wydłuża produktywny
czas pracy silnika.

Wymagania wobec paliwa
Najnowsze normy toksyczności spa-

lin wymusiły stosowanie wyższych ciś-
nień wtrysku paliwa (nawet do 2500
bar), doprowadzając do poprawy jakości
spalania. Wyższe ciśnienia wtrysku to
mniejsze tolerancje w parach kinema-
tycznych (np. we wtryskiwaczu: iglica –
gniazdo rozpylacza), co powoduje, że

nawet mniejsze zanieczyszczenia mają
duży wpływ na luzy powstające między
przemieszczającymi się względem siebie
elementami. Pojawiło się zatem nowe za-
danie: skuteczne usunięcie z paliwa jak
najdrobniejszych zanieczyszczeń. 

Praktycznie każdy olej napędowy
sprzedawany w Polsce zawiera dodatek
biopaliwa. W przypadku oleju napędo-
wego są to estry metylowe kwasów tłusz -
czowych FAME o wartości nieprzekracza -
jącej 7% objętości paliwa. Olej napędowy
zawierający biopaliwo w tej ilości spełnia

aktualne wymagania normy PN-EN 590
(„Paliwa do pojazdów samochodowych.
Oleje napędowe. Wymagania i metody
badań”). Powyżej tej wartości paliwo musi
być oznaczone jako biopaliwo (np. B20). 

Te dwa czynniki: wysokie ciśnienia
wtrysku oraz biokomponenty w paliwie
powodują, że skuteczna eliminacja z czą -
stek zanieczyszczeń i wody staje się nie-
zwykle ważna w kontekście ograniczenia
procesów zużycia w układzie wtrysko-
wym silnika, zwiększenia jego trwałości
i niezawodności. 

Dariusz Piernikarski

Paliwo zasilające silniki zawsze zawiera zanieczyszczenia oraz wodę.

Wpływa to negatywnie na pracę elementów wysokociśnieniowych układów

wtryskowych, powodując wadliwe działanie silnika lub jego szybsze

zużycie. Stąd bezwzględna konieczność jego filtracji.

© biodieseleducation.org

Nowoczesne filtry paliwa
powinny zatrzymywać nawet
najmniejsze zanieczyszczenia
oraz zawartą w paliwie wodę, chroniąc tym samym
wrażliwe komponenty wysokociśnieniowych układów
wtryskowych; wymagane jest także ich skuteczne
działanie, gdy paliwo zawiera dodatki biodiesla

© Donaldson



Dlaczego filtrujemy?
Wszystkie zanieczyszczenia, które

mogłyby się znaleźć w paliwie (biopali-
wie), muszą zostać usunięte jeszcze za-
nim znajdzie się ono w układzie wtrysko-
wym silnika. Wtryskiwacze w układzie
common rail czy pompowtryskiwacze,
pompy wysokiego ciśnienia oraz ele-
menty tworzące złożenie tłok–pierście-
nie–cylinder mogą ulec uszkodzeniu, jeśli
wejdą w kontakt z dużymi zanieczysz-
czeniami lub niewłaściwymi płynami. Sil-
niki wymagają oleju smarującego zapew-
niającego m.in. ich wydłużoną trwałość. 

dana jest filtracja nawet poniżej 5 µm (ty-
powo do 1 µm). Taki poziom filtracji za-
pewnia większość filtrów paliwa z wie-
lowarstwowym medium filtracyjnym. 

Usuwanie wody z paliwa
Woda dostaje się do zbiornika pa-

liwa i przenika do oleju napędowego na
kilka sposobów. Możemy zatankować
paliwo kiepskiej jakości mające już na
wstępie duży udział wody. Kolejną przy-
czyną może być przenikanie pary wod-
nej do zbiornika przez przewody odpo-
wietrzające i podczas tankowania. Para
ta w kontakcie z zimnymi ściankami
zbiornika ulega skropleniu i spływa do
paliwa. 

ilościach tworzą one szlam, który
może obniżać skuteczność filtracji
i wpływać na pracę wtryskiwaczy.
Sytuację pogarsza to, że stosowany
obecnie olej napędowy ma bardzo
niską zawartość siarki. Siarka w pa-
liwie poprawiała jego smarność, ale
także hamowała rozwój mikroorganiz-
mów. Zwiększona zawartość biokom-
ponentów w ON nasila skalę proble -
mu, ponieważ pojawia się dodatkowe
podłoże organiczne (FAME) o dużym
powinowactwie do wody, co sprzyja
rozwojowi mikroorganizmów. 

• Woda łączy się z zanieczyszczeniami
zawierającymi siarkę, tworząc kwas
siarkowy. W dużym stężeniu kwas
może uszkadzać komponenty silnika
i jego układu wtryskowego. 

• Woda w paliwie pogarsza naturalne
właściwości smarne oleju napędowe -
go, powodując korozję cierną i przed-
 wczesne zużycie. 

• Przy bardzo wysokich ciśnieniach
wtrysku woda może powodować po-
wstawanie zjawisk kawitacyjnych we
wtryskiwaczach, zaworach i pom-
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Ważne, aby dokonać wstępnej (czyli
zgrubnej) filtracji paliwa, zanim wpłynie
ono do filtrów dokładnego oczyszczania.
Na tym pierwszym etapie zatrzymane zo-
staną największe zanieczyszczenia – ina-
czej skutecznie osadziłyby się w filtrze
dokładnego oczyszczania i szybko prze -
pływ zostałby zablokowany. 

O dokładnym filtrowaniu mówimy
wówczas, gdy zatrzymywane są drobiny
o średnicy mniejszej niż 100 mikronów
(0,001 mm). W przypadku biodiesla w za-
stosowaniach przemysłowych czy mor-
skich zazwyczaj wystarczająca jest eli-
minacja zanieczyszczeń o średnicy do
25 µm, chociaż w przypadku wysokociś-
nieniowych układów wtryskowych pożą -

W dalszym ciągu stosowane są
tradycyjne filtry nakręcane (wkład
filtracyjny w obudowie z odlewa-
nego aluminium, tłoczonej blachy
lub tworzywa sztucznego). Zacho-
wując wymaganą skuteczność 
filtracji zanieczyszczeń i separacji
wody, komponenty te zostały 
jednak zoptymalizowane pod
względem kosztów produkcji,
ciężaru i zajmowanej przestrzeni.
Nowoczesne wkłady filtracyjne
konstruowane są z wielowarstwo-
wych mediów filtracyjnych, gwa-
rantujących wymaganą skutecz-
ność filtracji 
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Mocno zanieczyszczony filtr oleju napędo-
wego z widocznymi śladami korozji, mikro-

organizmów i dużą zawartością wody

W filtrze oleju napędowego z separatorem
wody Parker Racor GreenMAX do podgrzewa-
nia paliwa wykorzystuje się ciepłe paliwo po-
wracające z silnika – wystarcza to, aby zapo-
biec wytrącaniu się wosku i parafin w niskich
temperaturach; zawór regulacyjny jest stero-
wany termostatycznie – gorące paliwo powra-
cające z silnika miesza się przed filtrem 
z zimnym ze zbiornika
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Obecność wody w paliwie może po-
wodować następujące problemy:
• Woda powoduje rdzewienie elemen-

tów ze stali, powstają luźno połą -
czone drobiny tlenków intensyfiku -
jące zużycie wtryskiwaczy. 

• Na granicy między paliwem a wodą
mogą w idealnych warunkach roz-
wijać się mikroorganizmy. W dużych
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Wnętrze okrętowego zbiornika oleju 
napędowego – widoczne duże kolonie 

mikroorganizmów W wielowarstwowych wkładach filtracyjnych
MANN FILTER paliwo przepływa od strony ze-
wnętrznej w kierunku środka wkładu filtracyj-
nego. Pierwsza warstwa medium filtracyjnego
(Multigrade F) zatrzymuje zanieczyszczenia
stałe. Warstwa koalescencyjna zatrzymuje
cząsteczki wody i łączy je w większe krople.
Na trzeciej warstwie sito hydrofobowe zapo-
biega dalszemu przemieszczaniu się kropli
wraz z paliwem do układu wtryskowego.
Zebrana w ten sposób woda gromadzona jest
w module filtracyjnym, jej obecność zostaje
wykryta – usunięcie wody z modułu odbywa
się automatycznie lub manualnie. Produko-
wane przez MANN+HUMMEL filtry wielo-
warstwowe są w stanie usunąć do 94% wody 
z paliwa, a po przebiegach rzędu 48 tys. km
ich skuteczność pozostaje nadal powyżej 90% 

pach wtryskowych, które ze względu
na intensywność powstających drgań
mogą prowadzić do uszkodzenia ele-
mentów układu wtryskowego. 
W przeszłości pojedyncza filtracja

paliwa była wystarczająca, aby uzyskać
wymagany poziom separacji wody. Ty-
pową metodą usuwania wody było za-
stosowanie odstojników. Element fil-
tracyjny wyposażano po stronie napływu
w warstwę stanowiącą barierę dla wody.
Woda ma gęstość o ok. 15% wyższą niż
olej napędowy – przy zatrzymaniu/spo-
wolnieniu przepływu znajdzie się więc
w dolnej części separatora (wraz z naj-
cięższymi cząstkami zanieczyszczeń),
skąd może być łatwo usunięta. 

Jeśli woda ze zbiornika paliwa do-
stanie się do przewodów paliwowych, zo-
stanie rozbita przez niskociśnieniową
pompę paliwa na drobne kropelki. Po
kilku cyklach (nadmiar paliwa powraca
do zbiornika) mogą formować się już kro-
pelki o bardzo małej średnicy (3,5–4,0
µm). Powstaje trwała emulsja składająca
się z paliwa i wody, która nie ulega sa-
moczynnemu rozdzieleniu nawet po
kilku dniach. Oddzielenie tak niewielkich
drobin wody stanowi nie lada wyzwanie
dla układów filtracji paliwa: wkłady fil-
tracyjne wykorzystujące efekt odpycha-

nia wody (hydrofobowy) po stronie na -
pływu nie są w stanie zagwarantować
właściwej skuteczności oddzielenia wody.
Małe kropelki nie są rozdzielane na po-
wierzchni filtrującej, dzięki niewielkim
rozmiarom przepływają przez pory me-
dium filtracyjnego. Ponadto własności
hydrofobowe medium filtracyjnego ule-
gają pogorszeniu – jest to spowodowane
szczególnie przez obecne w paliwie do-
datki i biopaliwo FAME. Skutek: w miarę
eksploatacji filtr może całkowicie stracić
możliwości wychwytywania wody. 

Bardziej zaawansowaną metodą jest
wykorzystanie specjalnego filtra – se-
paratora wody. Gdy płyn będzie prze -
pływać przez filtr, woda będzie osadzać
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Diesel Pro, Fuel Pro, Sea Pro oraz Industrial Pro
to rodzina filtrów paliwa Fleetguard (Cummins
Filtration) powstała z myślą o różnych aplika-
cjach. W filtrach tych zastosowano technologię
Seeing is Believing („zobaczyć to uwierzyć”),
dzięki której użytkownik jest informowany, 
gdy filtr osiągnął swoją maksymalną pojemność
filtracyjną i wymaga wymiany. Filtry z rodziny
Pro mają także skuteczność usuwania wody
z paliwa na poziomie 95% w całym okresie 
eksploatacji. Mogą być wyposażone w ele-
menty dodatkowe, np. wskaźnik obecności
wody WIF (Water In Fuel), podgrzewacz paliwa,
pompę zalewową. Do lekkich pojazdów użytko-
wych producent zaleca filtry Diesel Pro, w zasto-
sowaniach ciężkich – Fuel Pro.
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Wytrzymała, pokryta niklem
pokrywa górna ze złączami 3/4 cala

Wymienny wkład filtracyjny zatrzymuje
zanieczyszczenia o średnicy do 10 µm

Przezroczysty kielich, odporny
na działanie alkoholu i uderzenia pozwala

na wizualną ocenę przepływu paliwa
i ilości zgromadzonej wody

Elementy wewnętrzne
wykonane ze stali nierdzewnej
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to większa powierzchnia aktywna me-
dium filtracyjnego oraz mniejsza pręd-
kość przepływu paliwa czy też mniejszy
strumień przepływu przypadający na jed-
nostkę powierzchni filtracyjnej. W efek-
cie wydłuża się trwałość filtra i zwiększa
skuteczność separacji wody. Gdy chcemy
„przezbroić” silnik na zasilanie czystym
biopaliwem B100, zaleca się obniżenie
znamionowego natężenia przepływu pa-
liwa przez filtr nawet o 50%. 

Stwierdzono, że biodiesel może dzia -
łać agresywnie na niektóre składniki
mieszanek gumowych, powodując utratę
ich własności: puchnięcie i rozmiękcze-
nie lub odwrotnie – kurczenie i tward-
nienie. Chociaż większość producentów
już uporała się z tym problemem, sto-

Biodiesel

Biodiesel to paliwo produkowane w proce-
sie chemicznej rafinacji (transestryfikacji)
olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych
– produktem końcowym są estry metylowe
kwasów tłuszczowych (FAME – Fatty Acid
Methyl Esters). Produktem ubocznym jest
gliceryna – jest ona usuwana w procesie ra-
finacji, dzięki czemu biodiesel osiąga lep-
kość odpowiadającą lepkości oleju napędo-
wego. W warunkach europejskich najczęściej
wykorzystuje się estry metylowe oleju rze-
pakowego (RME) i jego mieszanki z olejem
napędowym (ON). Biodiesel może być wy-
korzystany jako paliwo w czystej postaci
(tzw. B100 – 100% FAME), ale zazwyczaj jest
mieszany w różnych proporcjach z konwen-
cjonalnym olejem napędowym (np. B10,
B20 itd.). 
Zastosowanie biodiesla pozwala na obniżenie
poziomu emisji cząstek stałych, tlenku węgla
i niespalonych wodorów. Dodatkową ko-
rzyścią jest obniżenie zapotrzebowania trans-
portu na paliwa ropopochodne oraz poprawa
bilansu emisji dwutlenku węgla – biodiesel
jest przecież odnawialnym źródłem energii. 
Producenci muszą zagwarantować, aby sto-
sowany w silnikach wysokoprężnych bio-
diesel spełniał ogólne wymagania jakoś-
ciowe określone w normie PL-EN 14214:2012
– „Paliwa do pojazdów samochodowych –
estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
do silników o zapłonie samoczynnym (Die-
sla) – Wymagania i metody badań”. Zgodnie
z normą zawartość estrów w paliwie po-
winna przekraczać 96,5%, gęstość w grani-
cach od 860 do 900 kg/m3, liczba cetanowa
wyższa od 51, temperatura zapłonu powyżej
101°C. Zawartość siarki musi być niższa niż
0,02% (20 ppm), a wody – mniej niż 500
mg/kg. Całkowita masa zanieczyszczeń
stałych nie powinna przekraczać 24 mg/kg. 
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Filtry paliwa Goldenrod Bio-FLO są przystosowane do zasilania silnika 100-procentowym biodieslem.
Uszczelki wykonano ze specjalnej mieszanki gumowej odpornej na działanie biokomponentów 

Większość biodiesli charakteryzuje się
również niskim napięciem międzyfazo-
wym – oznacza to, że woda może w dość
łatwy sposób rozpraszać i rozpuszczać się
w tym paliwie (higroskopijność biodie-
sla jest kilkakrotnie wyższa niż ON). Ni-
skie napięcie międzyfazowe bardzo obniża
skuteczność separacji wody – niezależnie
od rodzaju zastosowanego urządzenia –
separatora czy filtra koalescencyjnego. 

Gdy mamy do czynienia z paliwem
zawierającym biodiesel, producenci za-
lecają stosowanie filtrów o największej
pojemności dla danej aplikacji. Duży filtr

sując odpowiednie komponenty, to jed-
nak warto upewnić się, iż np. gumowe
uszczelnienia filtra paliwa są odporne
i utrzymują swoje własności zarówno
w obecności oleju napędowego, jak i bio-
paliwa. Uszczelki narażone na negatywny
wpływ biokomponentów zawartych w ole -
ju napędowym wykonywane są typowo
z syntetycznych mieszanek gumowych
i z reguły wymieniane są z taką samą
częstotliwością jak wkład filtracyjny. 

Większość producentów filtrów tes-
tuje swoje produkty na obecność estrów
metylowych o zawartości w ON do 20%.

się w jego dolnej części, a paliwo będzie
kierować się ku górze. Rozwiązanie to jest
jednak skuteczne jedynie wtedy, gdy
paliwo zawiera już niewielką ilość wody. 

Biodiesel w paliwie – wyzwania 
i rozwiązania 

Skuteczna filtracja zarówno czystego
biodiesla, jak i oleju napędowego z wyż -
szymi udziałami biokomponentów wy-
maga spełnienia pewnych dodatkowych
warunków. Biodiesel ma tendencję do
rozpuszczania depozytów, które osadziły
się w zbiornikach paliwa, przewodach
i złączach, pompach paliwowych itp. pod-
czas wcześniejszej eksploatacji silnika
zasilanego konwencjonalnym olejem na-
pędowym. Rozpuszczone osady przeno-
szone są do filtra paliwa, gdzie są wy-
chwytywane. Następuje jednak znaczne
skrócenie trwałości wkładu filtracyjnego.

.eu
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Ich wyższa zawartość może wymagać
wymiany standardowych uszczelnień na
wykonane z bardziej odpornych mate-
riałów lub konieczne może być skróce-
nie okresów między ich wymianami. Aby
stosowanie biodiesla było jeszcze bar-
dziej niezawodne, warto dodać do paliwa
dodatki – antydepresanty ułatwiające
rozruch w niskich temperaturach oraz
środki bakterio- i grzybobójcze (biocydy)
zapobiegające rozwojowi mikroustrojów.

Biodiesel w niskich temperaturach 
Czysty biodiesel ma wysoką tempe-

raturę mętnienia i temperaturę krzepnię-
cia, co w niskich temperaturach otocze-
nia wymusza stosowanie podgrzewaczy
zasilanych elektrycznie lub wykorzys-
tanie cieczy chłodzącej silnik. Ma się
wtedy pewność, że wytrącanie wosku
i żelowanie paliwa nie wystąpi. Mie-
szanki paliwowe o mniejszej zawartości
biokomponentu (np. B20) mają włas-
ności bardziej zbliżone do oleju napę-
dowego, ale nawet w takich przypadkach
pojawiały się problemy eksploatacyjne. 

z wytrącaniem parafin i trudnościami
w rozruchu zimnego silnika, to w przy-
padku wyższych zawartości biokompo-
nentu może wystąpić krystalizacja wosku
i żelowanie paliwa już w wyższych tem-
peraturach niż w przypadku czystego oleju
napędowego. Stąd też konieczność za-
stosowania w układzie filtracji wydaj-
nego systemu podgrzewania paliwa. Ty-
powo wystarczają grzałki elektryczne,
innym rozwiązaniem może być użycie roz-
ruchowego podgrzewania elektrycznego
i dalsze ogrzewanie paliwa ciepłem od-
bieranym od płynu chłodzącego silnik.

reklama

Inteligentnym rozwiązaniem stosowanym
we współczesnych silnikach samochodów
ciężarowych i autobusów są modularne sys-
temy filtracji, realizujące szereg funkcji, takich
jak np. separacja wody, detekcja tzw. tempe-
ratury zablokowania zimnego filtra i podgrze-
wanie paliwa pozwalające na niezawodny roz-
ruch silnika w niskich temperaturach, pomiar
ciśnienia i temperatury paliwa odpowiednimi
czujnikami. Firma Hengst montuje takie moduły
np. w silnikach MAN D08 oraz D20
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Gdy w samochodzie stosowany jest
olej napędowy o bardzo niskiej zawar-
tości siarki (poniżej 20 ppm) z domiesz-
kami FAME, w niskich temperaturach
otoczenia mogą pojawić się dodatkowe
problemy eksploatacyjne. O ile zastoso-
wanie w paliwie zimowym odpowiednich
dodatków (antydepresantów) pozwala
na uniknięcie problemów związanych



Samochód Dostawczy Roku 2015

zasopisma „VanExtra”, „Polski Tra-
ker”, „Ciężarówki”, „Samochody
Specjalne” oraz portal interne-

towy 4trucks.pl już po raz szósty wybrały
Polski Samochód Dostawczy Roku 2015.
Organizatorzy zdecydowali, że do tej
edycji zostaną zaproszone samochody
typu van jako uniwersalne środki trans-
portu, dysponujące całkiem pokaźnymi
możliwościami załadunku, doskonale
sprawdzające się w miastach, chętnie
wykorzystywane zarówno przez duże
floty, jak i małe firmy.

A rywalizowali…
W konkursie wzięło udział 5 samo-

chodów: Citroën Berlingo, Dacia Dokker,
Fiat Doblò Cargo, Renault Kangoo Ex-
press oraz Volkswagen Caddy Furgon.
Podstawowe parametry techniczne sa-

Dariusz Piernikarski
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Wybory Polskiego Samochodu Dostawczego Roku 2015 już za nami. W szóstej

edycji do konkursu stanęło 5 samochodów typu van. Po trwających 3 dni

testach wyłoniono zwycięzcę, został nim Volkswagen Caddy.

– Caddy zwycięża
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mochodów prezentujemy w tabeli 1. Są
to pojazdy z segmentu LCV (Light Com-
mercial Vehicle) znajdujące się w bie -
żącej sprzedaży swoich producentów. Nie
jest to kompletna oferta rynkowa dostępna
w tym segmencie, ale w przypadku po-
zostałych marek i modeli w czasie prze-
prowadzania testu importerzy nie mieli
odpowiednich egzemplarzy. Tak więc
zabrakło takich popularnych samochodów
jak np. Ford Connect, Mercedes-Benz
Citan, Peugeot Partner.

Przebieg testu
Zorganizowana przez nas po raz szó-

sty impreza dała możliwość jednoczesnego
porównania kilku samochodów tej samej
klasy, na tej samej trasie, w tych samych
warunkach i zebrania opinii szerszego
grona kierowców. Zasadniczą różnicą

w porównaniu z testami organizowany -
mi przez „flotowców” był przejechany dys-
tans – co innego pokonać ponad 530 km,
a co innego pokręcić się po lotnisku.

Zasadnicza część testowa odbyła się
w dniach 4–5 listopada 2015 r. Samo-
chody zostały załadowane, zważone i za-
tankowane „pod korek”, a liczniki przebie -
gów dziennych – wyzerowane. Ładunek
w postaci bloków betonowych został do -
brany tak, aby każdy z vanów był obcią -
żony niemal identycznym ciężarem i jed-
nocześnie nie przekroczył swojej dmc.
wpisanej do dowodu rejestracyjnego. 

Start i meta znajdowały się w War-
szawie. Poszczególne odcinki – czy też
etapy trasy przejazdu – miały dość zróż -
nicowany charakter. Początek to wylot
z Warszawy autostradą A2, gdzie można
było rozwinąć nieco wyższe prędkości.
Druga połowa trasy to podróż drogami
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lokalnymi o zróżnicowanym natężeniu
ruchu i jakości nawierzchni – była to
doskonała okazja do sprawdzenia zawie-
szenia, hamulców oraz dynamiki rozpę-
dzania poszczególnych vanów. Przejeż -
dża liśmy też przez liczne miejscowości,
a więc nie zabrakło typowej jazdy w ru-
chu miejskim. Wykonane zostały również
próby stacjonarne, sprawdzające oświet-
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Caddy 

Silnik
1,6 dm3 HDI, 66 kW/

90 KM, 215 Nm
1,5 dm3 dCi, 55 kW/

75 KM, 180 Nm
1,6 dm3, Multijet 16V,

66 kW/90 KM, 200 Nm
1,5 dm3 dCi, 66 kW/ 

90 KM, 200 Nm
1,6 dm3 TDI, 75 kW/

102 KM, 250 Nm

Skrzynia biegów 5M 5M 6M 5M 5M

Rozstaw osi 2728 mm 2810 mm 3105 mm 2697 mm 2682 mm

Długość – wysokość – sze-
rokość (między nadkolami)
przedziału ładunkowego

1800–1250–1620
(1230)

1901–1271–1413
(1170)

1820–1305–1714
(1230)

1476–1251–1152
(1172)

1779–1244 –1556
(1170)

Pojemność przedziału 
ładunkowego

3,7 m3 3,3 m3 3,0 m3 3,0 m3 3,2 m3

Masa własna* 1299 kg 1261 kg 1290 kg 1367 kg 1423 kg

Dmc.* 2195 kg 1959 kg 2070 kg 2100 kg 2100 kg

Ładowność* 896 kg 698 kg 780 kg 733 kg 677 kg

* Odczytane z dowodu rejestracyjnego

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne samochodów

lenie samochodów (także wnętrza) i wi-
doczność z kabiny po ciemku, a także
komfort wykonania czynności obsługo-
wych, takich jak wymiana żarówek w re-
flektorach przednich oraz uzupełnienie
płynu do spryskiwacza szyb. 

Dokonano również gruntownych po-
miarów, m.in. wielkości ła downi, wyso-
kości progu załadunkowego, szerokości
drzwi bocznych (jeśli były), a także miejsca
w kabinie. Jurorzy oceniali też komfort
i ergonomię wnętrza, a także możliwości
podróżowania trzech osób w kabinie –
wszystkie samochody były bowiem przy-
stosowane do przewozu trzech osób.

Cała trasa Warszawa – Szczecin – War-
szawa była podzielona na kilkudziesię-
ciokilometrowe odcinki. Po każ dym z nich
kierowcy zamieniali się samochodami,
tak więc każdy uczestnik miał możli-
wość kilkakrotnego pokonania sporych
odległości w każdym z testowanych po-
jazdów i to w zróżnicowanych warunkach
drogowych. Przed zamianą auta należało
oczywiście wypełnić wcześniej przygoto-
wany szczegółowy arkusz oceny, uwzględ-
 niający takie zagadnienia, jak komfort
jazdy, właściwości dynamiczne, właści-
wości trakcyjne, ergonomia obsługi czy
wrażenie ogólne. W drodze powrotnej
ponownie uzupeł niliśmy paliwo „pod
korek” i obliczyliśmy rzeczywiste zuży -
cie paliwa. 

Podsumowanie wyników
W tabeli 2 przedstawiono najważ -

niejsze wyniki pomiarów masy pojaz-
dów przed załadowaniem i po załado-
waniu, pokonany w teście dystans oraz
zmierzone średnie zużycie paliwa. Nie

byłbym sobą, gdybym nie pokusił się
o dodanie kilku dodatkowych wskaźni-
ków pozwalających na bardziej ogólną
ocenę efektywności przewozowej testo-
wanych przez nas samochodów – wskaź-
niki te potraktujmy jednak orientacyjnie,
nie zostały one bowiem wzięte pod uwagę
podczas oceny finalnej. 

Zwracano uwagę na dostęp do przestrzeni
ładunkowej i możliwość przewozu ładunków
niestandardowych – w Berlingo 
po złożeniu ścianki i fotela pasażera można
było swobodnie przewozić przedmioty 
o długości do 2,7 m, podobne możliwości 
oferował Fiat Doblò (2,5 m)
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W Caddym wygospodarowano miejsce 
na liczne funkcjonalne skrytki na rozmaitości,
co ułatwia pracę osobie prowadzącej np.
działalność gospodarczą. Obszerna i łatwo 
dostępna półka na dokumenty umieszczona
jest w górnej części deski rozdzielczej 



Każdy z uczestniczących w teście
dziennikarzy – jurorów musiał ocenić
każdy pojazd w 5 kategoriach: układ na-
pędowy, kabina, ładownia, właściwości
jezdne, funkcjonalność ogólna. Dodat-
kowym kryterium było oczywiście śred-
nie zużycie paliwa – zostało ono przeli-
czone proporcjonalnie na liczbę punktów.
Całkowita suma punktów uzyskanych
w każdej kategorii pozwoliła na wyłonie-
nie zwycięzcy. 

Polskim Samochodem Dostawczym
Roku 2015 został Volkswagen Caddy,
zbierając 43,7 pkt. Caddy zwyciężył w 4
kategoriach: kabina, układ napędowy,
właściwości jezdne i funkcjonalność, zaj-
mując 3. miejsce w kategorii „ładow-
nia” i ostatnie pod względem zużycia
paliwa. Kolejne miejsca zajmują: Cit-
roën Berlingo – 41,8 pkt. (1. miejsce za
ładownię), Fiat Doblò – 40,7 pkt., Re-
nault Kangoo – 36,7 pkt., Dacia Dokker
– 34,4 pkt.

Uzasadniając wynik można powie-
dzieć, że chociaż Caddy był samochodem
o największym apetycie na paliwo, róż -
nica między najoszczędniejszą Dacią
Dokker wyniosła aż 1 dm3/100 km, to
o ostatecznym zwycięstwie zadecydo-

Oceniano komfort i ergonomię wnętrza kabiny,
od góry: Fiat Doblò Cargo, VW Caddy, Dacia
Dokker, Citroën Berlingo, Renault Kangoo

W porównaniu z pozostałymi samochodami Citroën Berlingo ma największą ładowność (896 kg)
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Drzwi ładowni otwierają się pod kątem 90°, 
a po zwolnieniu blokady można je uchylić pod

zwiększonym kątem 180°, co znacznie uprasz-
cza załadunek; przydatna okazuje się specjalna
blokada, która uniemożliwia zatrzaśnięcie drzwi

przez podmuch wiatru – każdy producent ma
w tym zakresie inne podejście konstrukcyjne
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wały ogólne właściwości Volskwagena
jako małego samochodu dostawczego –
zwłaszcza w zakresie komfortu prowa-
dzenia, rozmiarów i jakości wykończe-
nia kabiny pasażerskiej oraz właściwości
układu napędowego. Nie bez znaczenia
jest również wysoka wartość, jaką Caddy
utrzymuje na rynku pojazdów używanych.

Citroën Berlingo zdaniem jurorów
jest vanem najlepiej przystosowanym
do stawianych mu zadań – wymiary
ładowni, jej oświetlenie, możliwości mo-
cowania ładunku czy maksymalnej wiel-
kości przewożonego przedmiotu uzyskały
najwyższe uznanie jurorów. Dacia wy-
trwale trzyma się swojej strategii, wy-
chodząc naprzeciw kierowcom z mniej
zasobnymi portfelami – samochód w tes-
towanej przez nas konfiguracji można
kupić już za ok. 37 550 zł (dla porów-
nania: ceny za VW Caddy w konfigura-
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Volkswagen Caddy 

Masa własna 1417 kg 1260 kg 1400 kg 1380 kg 1445 kg

Ciężar ładunku 320 kg 320 kg 340 kg 320 kg 300 kg

Masa rzeczywista 1437 kg 1580 kg 1740 kg 1780 kg 1745 kg

Pokonany dystans1 917 km 897 km 866 km 885 km 898 km

Zużycie paliwa 5,6 dm3/100 km 5,3 dm3/100 km 6,0 dm3/100 km 6,1 dm3/100 km 6,3 dm3/100 km

Praca przewozowa2 293 tkm 287 tkm 294 tkm 283 tkm 269 tkm 

Wydajność paliwowa3 174 ml/tkm 166 ml/tkm 176 ml/tkm 192 ml/tkm 209 ml/tkm

Tabela 2. Najważniejsze wyniki pomiarów i obliczeń

1 Różnice wynikają z niewielkich rozbieżności w doborze trasy
przez poszczególnych kierowców – zwłaszcza w miastach 
2 tkm – tonokilometry 
3 ml/tkm – objętość paliwa w mililitrach wymagana 
do wykonania jednostkowej pracy przewozowej, 
czyli przewiezienia 1 t na odległość 1 km

Summary

The competition for the Polish Light
Commercial Vehicle of the Year 2015
was attended by 5 vans: Citroën Ber-
lingo, Dacia Dokker, Fiat Doblò
Cargo, Renault Kangoo and Volks-
wagen Caddy. Each vehicle was eva-
luated in 5 categories: powertrain,
cabin, cargo bay, handling and ove-
rall functionality. An additional cri-
terion was the average fuel con-
sumption – it has been proportionally
recalculated to the number of points.
The winner of the competition be-
came Volkswagen Caddy, collecting
43.7 points. Caddy won in 4 cate-
gories: cabin, drivetrain, driveabi-
lity and functionality, taking 3rd place
in the category of "cargo bay" and the
last place in terms of fuel consum-
ption. Caddy was followed by Citroën
Berlingo – 41.8 points. (1st place for
the cargo bay).

Nocne uzupełnianie
płynu do spryskiwaczy
w VW Caddy (z lewej)
ze względu na dużą
średnicę otworu wle-
wowego jest dziecin-
nie proste – w Fiacie
Doblò ze względu 
na małą średnicę
otworu zdecydowanie
wymaga skupienia 

cji udostępnionej do testów zaczynają się
od 57 250 zł). Te niemal 20 tys. zł różnicy
jest zauważalne zarówno w jakości mon-
tażu, komforcie prowadzenia, jak i właś-
ciwościach jezdnych. Okazuje się, że przy
niskich obecnie cenach za paliwo niewiel-
kie spalanie może nie być najważniej -
szym argumentem decyzyjnym. Dodać
należy, że niemal jak co roku różnice
w konfiguracji i poziomie wyposażenia
samochodów udostępnionych do testu
znacznie utrudniały porównania.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Polski Samochód 
Dostawczy Roku 2015:

Volkswagen Caddy
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Pod koniec 2015 r. został prezesem zarządu spółki Camso (wcześniej
Solideal Polska SA), która zajmuje się m.in. projektowaniem i dystry-
bucją opon, felg oraz gąsienic gumowych. Na stanowisku tym zastąpił
Grzegorza Szkulteckiego, który pełnił tę funkcję przez 17 lat. Jest
związany z branżą oponiarską od ponad 15 lat, ze szczególnym
uwzględnieniem segmentu przemysłowego (OTR). Dotychczas pełnił
funkcję prokurenta spółki, dyrektora generalnego działu opon 
i gąsienic budowlanych na Polskę oraz dyrektora strefy działu 
opon i gąsienic budowlanych na Europę Centralno-Wschodnią.

Krzysztof Polesiak

1 stycznia br. objął stanowisko szefa sprzedaży i marketingu Scanii.
Pracę w firmie rozpoczął w 1994 r. po uzyskaniu tytułu magistra 
na Wydziale Mechaniki i Inżynierii Królewskiego Instytutu Technologii
w Sztokholmie oraz ukończeniu studiów MBA w dziedzinie ekonomii 
i biznesu na Uniwersytecie Sztokholmskim. Od 1996 r. pełnił w Scanii
wiele funkcji menedżerskich. Był m.in. dyrektorem zarządzającym 
w Scania Szwajcaria oraz Scania Włochy. W roku 2010 objął stanowi-
sko wicedyrektora wykonawczego działu Commercial Operations i był
odpowiedzialny za globalne operacje w obszarze sprzedaży i serwisu.
Od 2010 r. jest członkiem rady nadzorczej Scania. Na nowym stanowisku
będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż pojazdów ciężarowych i autobu-
sów, silników morskich i przemysłowych oraz części zamiennych.

Christian Levin

W roku 2016 będzie szefował Europejskiemu Stowarzyszeniu Produ-
centów Pojazdów (European Automobile Manufacturers’ Association),
które reprezentuje 13 czołowych europejskich producentów samocho-
dów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów. Urodził się 
w Istambule. W 1976 r. ukończył inżynierię elektryczną na uniwersyte-
cie w Karlsruhe i zaraz potem został pracownikiem działu badawczego
Daimler-Benz. W 1982 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie 
Paderborn. Od 1998 r. jest członkiem zarządu Daimler AG, a od 2006 r.
jego prezesem. Jest także szefem Mercedes-Benz Cars Division.

Dieter Zetsche

Związany z koncernem Continental nieprzerwanie od 35 lat. 
Jest dyplomowanym specjalistą w dziedzinie ekonomiki przedsię-
biorstw. Ukończył administrację biznesową na Uniwersytecie Leibniz 
w Hannoverze. Od 2010 r. piastuje w centrali Continental stanowisko
szefa Międzynarodowego Biznesu Flotowego Opon do Samochodów
Ciężarowych w Regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). 
Kieruje zespołem doświadczonych specjalistów w dziedzinie ogumienia
i logistyki, który zapewnia wsparcie dla firm przewozowych mających
oddziały i eksploatujące parki pojazdów w kilku krajach europejskich.
Doskonale zna specyfikę flot ciężarowych, gdyż przez ponad 10 lat 
był cenionym doradcą międzynarodowych przewoźników. 

Thomas Wolf
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Pompowanie na budowie 32 1/2

Lekkie i wytrzymałe,
bo to Carbotech

37 1/2

Beton na budowę 40 1/2

Praktyczny pomocnik.
Podesty załadowcze

66 1/2

Do wiosennych porządków 70 1/2

Pojedynek mistrzów (relacja z finału
konkursu Optifuel Challenge)

74 1/2

Obieg płynów eksploatacyjnych.
Część II

78 1/2

Samochód Dostawczy Roku 2014
– znamy zwycięzcę

82 1/2

Wywrotkowa ewolucja 10 3

Doskonalenie wywrotki 16 3

Perspektywy rozwoju naczep
samowyładowczych

21 3

Gotha – Schmitza fabryka
wywrotek

28 3

Nie tylko na budowę.
Transport maszyn budowlanych

47 3

Olejowe dylematy 52 3

Oleje silnikowe a emisja
dwutlenku węgla

55 3

Przyglądamy się olejom 58 3

Optifuel Lab 2
– laboratorium na kołach

66 3

Nadchodzi Sachs Race Cup 2015 74 3

KH-kipper na pięciu osiach 78 3

Stworzony do pracy
– test Iveco Daily

80 3

Nowy VW Caddy
– premiera światowa

84 3

Uszczelniamy łańcuch zimna 16 4

Agregaty chłodnicze – nowości 27 4

Globalnego ocieplenia potencjał 34 4

W zabudowach chłodniczych 38 4
klienci stawiają na jakość
(rozmowa z Arturem Zdunowskim
– specjalistą ds. handlowych, pojazdy
specjalne w EWT Truck & Trailer Polska)

Naprawy nadwozi chłodniczych 42 4

Dostawcze chłodzenie 49 4

Alternatywnie na GasShow 2015 52 4

Krone intermodalnie 56 4

Nowości w świecie opon 66 4

Serwisowanie i eksploatacja
osi pojazdów ciągnionych

74 4

Amerykańska superciężarówka 78 4

Nowy Fiat Doblò Cargo
gotowy do pracy

82 4

TEMAT NUMERU Nr

Zasilanie gazem CNG/LNG 1/2

W świecie wywrotek 3

Transport chłodniczy 4

Transport nienormatywny 5

Transport dystrybucyjny 6

Wokół transportu 7/8

Transport dalekobieżny 9

Autobusy 10

Naczepy 11

Zrównoważony transport 12

TRANSPORT Str. Nr

Paliwa gazowe w transporcie
– perspektywy rynkowe

8 1/2

OSPTN w sprawie warunków
technicznych pojazdów

44 1/2

Badanie Mobil Delvac 1:
oszczędności dzięki olejom

64 1/2

Lodówki na trzech osiach
– porównanie naczep chłodniczych

22 4

Wymagający ładunek.
Logistyka transportu chłodniczego

46 4

Samobieżnych modułów potęga 32 5

Bolączki transportu
ponadgabarytowego

40 5

Niska podłoga, wysoki ładunek 51 5

Odnaleźć przeznaczenie
– Vito Mixto 114 CDI

91 5

Logistyczny dylemat dystrybucji 14 6

Dostawczaki podstawą dystrybucji? 22 6

Technologie i innowacje
w pojazdach użytkowych

10 7/8

„Używki” – dobry biznes. Część I 22 7/8

Europejski System Modułowy:
druga szansa?

12 9

„Używki” – dobry biznes. Część II 72 9

Święto tuningu – 11. Master Truck 80 9

Sympatyczne autobusy 14 10

Ponadgabarytowe akcje
i modernizacje

56 10

Bezpieczny nie tylko ładunek 46 11

Krone i ekspresowe paczki 54 11

Zrównoważony rozwój transportu
– zarys problemu

10 12

Inteligentne systemy
transportowe w miastach

24 12

Kierowca pod lupą 70 12

Hybrydowe Fuso dla floty Biedronki 82 12

Komunikacja miejska w Europie
– subiektywny przegląd rozwiązań

85 12

TECHNIKA Str. Nr

Gazowe alternatywy 14 1/2

Czas na gaz – przegląd oferty 18 1/2

Iveco Stralis CLNG już w Śremie 24 1/2

Strefa Metanu Poznań 2014 28 1/2
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Król szos nie daje za wygraną 86 4

Żurawie przeładunkowe jeszcze 
bardziej wszechstronne

89 4

Rynek wymusza rozwój konstrukcji 14 5

Naczepy jak klocki lego 20 5

Zawieszenia niezależne 
w naczepach niskopodwoziowych 26 5

Osprzęt naczep niskopodwoziowych 44 5

MAN Trucknology Days 2015 54 5

Unimog: ekstremalnie 
terenowa ciężarówka

64 5

PTM, czyli profesjonalne zarządzanie 73 5

Scania Test Tour 2015 82 5

Zawieszenia w samochodach 
dostawczych

85 5

Fabryka Caddy w Poznaniu 88 5

Kabina ciężarówki 
– miejsce pracy i odpoczynku

28 6

Układy jezdne ciężarówek 
dystrybucyjnych

32 6

Osprzęt nadwozi dystrybucyjnych 36 6

Ciężarówka z przyczepą 
– logistycznie poprawne

46 6

Mercedes-Benz rusza w teren 54 6

Vecton – nowe oleje Castrol 59 6

Liczy się praktyczność. 
Podesty załadowcze

62 6

Trochę bardziej nietypowe 81 6

Oszczędny „Mietek” 
z naczepą Krone

84 6

Ambulanse na dwa sposoby 88 6

Autobusy elektryczne 91 6

Żurawie pod napięciem 33 7/8

Pojazdy pogotowia energetycznego 37 7/8

Bezpieczeństwo w podnośnikach 
koszowych

40 7/8

28. edycja targów Energetab 
już we wrześniu

44 7/8

Fabryka Iveco w Madrycie 48 7/8

Samochody ciężkiej 
pomocy drogowej

52 7/8

Volvo FH z podwójnym sprzęgłem: 
nowy punkt odniesienia

58 7/8

Hydrauliczny napęd 
pomocniczy Mercedesa

68 7/8

Kieleckie targi A.D. 2015 74 7/8

IKEA testuje paliwo LNG 78 7/8

Testujemy nowego 
Solarisa Urbino 18

80 7/8

VW Caddy: kwadratowy, 
praktyczny, dobry

84 7/8

Hyundai H350 
– oficjalna prezentacja

90 7/8

Szkolenia Sachs Race Cup 2015 93 7/8

Naczepy w efektywnym 
transporcie drogowym

18 9

Nietypowa pauza z Renault Trucks 26 9

Ciągniki w praktyce 30 9

COMTRANS 2015 
– przedstawienie musi trwać

38 9

Olej uniwersalny? 
Marzenie nierealne

48 9

Nowoczesne oleje – przegląd 54 9

Scania na czele 59 9

Najcięższy z najlżejszych 
– 7-tonowe Iveco Daily

62 9

Technologie przyszłości 
dostępne już dziś

68 9

Oświetlenie w pojazdach 
użytkowych

76 9

OM 471: druga generacja 
silników Mercedes-Benz

84 9

Mocniej i wydajniej – hamulce 
długotrwałego działania

87 9

Szósta odsłona VW serii T 90 9

Autobus miejski 
– w poszukiwaniu ideału

22 10

Autokary z „górnej półki” 27 10

Autobusy gazowe 34 10

Zawieszenia i układy 
kierownicze w autobusach

38 10

Komfort i bezpieczeństwo 
– rzecz o oponach do autobusów

44 10

Oponowo przeglądowo 50 10

Pojedynek mistrzów ecodrivingu 61 10

Nowe Eurocargo: 
ciężarówka, którą lubi miasto

66 10

Bezpieczeństwo spod 
znaku gwiazdy

70 10

Opony z mniszka lekarskiego 78 10

DAF – producent z tradycjami 80 10

Alaskan – nowy pick-up Renault 82 10

To już 100 lat pojazdów 
użytkowych MAN

85 10

Interschutz 2015. Część I 88 10

Oberaigner Offroad Days 2015 91 10

Naczepy inne niż wszystkie 28 11

Osie w naczepach 
– trwalsze, lżejsze, firmowe

33 11

Naczepa szyta pod kontener 42 11

Komunalna zabudowa Meiller 52 11

MAN Traction Days 2015 59 11

Opony budżetowo przystępne 72 11

Michelin wspiera mobilność 76 11

Polskie premiery: 
nowe Eurocargo oraz Daily 4x4

80 11

Energetab 2015 82 11

Gama T. Jedno podwozie, 
dwie kabiny

84 11

Druga generacja silników 
Mercedes-Benz w praktyce

92 11

Cenne informacje. Systemy 
informacyjne w transporcie

18 12

„Myślące” naczepy 29 12

Miejski ECOnomista 44 12

Targowa przestrzeń komunalna 62 12

Ergonomia kabin samochodów 
ciężarowych i autobusów

66 12

Wsparcie działania serwisu 77 12

MAN-y Lion’s City 
zdobywają Wrocław

80 12

Vany Mercedes-Benz: 
bezpieczeństwo w drodze

90 12

BIZNES Str. Nr

Dwanaście lat kampanii 
„Dobry Beton”

31 1/2

Staramy się realizować nasze cele 48 1/2
(rozmowa ze Stefanem Buchnerem, 
szefem Mercedes-Benz Trucks)

2014 – mogło być lepiej… 50 1/2

Scania podsumowuje 54 1/2

Branża w prognozach 56 1/2

Powinniśmy być głodni sukcesu 60 1/2
(rozmowa z Thomasem Hajkiem, 
wiceprezesem zarządu ds. komercyjnych 
w Wielton SA)

DAF podsumowuje rok 62 1/2

Samochody dostawcze i ich 
wartość rezydualna

86 1/2

Rynek dostawczych: 
osiem procent w górę

88 1/2

Branża podsumowuje rok 2014 34 3

Naczepy w 2014: nie jest źle 40 3

MAN Truck & Bus Polska 
podsumowuje rok 2014

64 3

Opona bieżnikowana, 
czyli produkt wysokiej jakości

70 3

Volvo podsumowuje rok 2014 72 3

Rekordowy rok dla Solarisa 76 3

Leasing: sukcesywnie do góry 87 3
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Rynek autobusów 
w Polsce w 2014 r.

91 3

Rynek opon w 2014 r. 62 4

Rynek opon importowanych 69 4

Być w pierwszej trójce 
wśród polskich dostawców

79 4

Sektor motoryzacyjny i jego rozwój 92 4

Powodem do dumy są zadowoleni 24 5
klienci (rozmowa z Renato Ramellą, 
dyrektorem sprzedaży w Goldhofer AG)

Wielton rośnie w siłę 48 5

Liderzy branży betonu towarowego 60 5

Targi po włosku, 
czyli Transpotec 2015

68 5

Pojazdy użytkowe globalnie 78 5

20 lat z Iveco Poland 40 6

Eberspächer – dobre 
perspektywy wzrostu

42 6

Wielton przejmuje Fruehauf 44 6

Alcoa – felgi, na których można 51 6
polegać (rozmowa z Tomaszem Krawczykiem,
menedżerem sprzedaży w firmie Alcoa)

Dealer Roku DAF 2015 66 6

Wyniki Grupy Bosch w Polsce 68 6

Budowlane święto, 
czyli Intermat 2015

70 6

Nowy serwis Iveco CTC 75 6

Producenci w poszukiwaniu 
rentowności

76 6

Dwa światy innowacji 16 7/8

Pierwsze półrocze 
– wyraźnie w górę

28 7/8

Kässbohrer promuje produkty 32 7/8

SSAB: wytrzymałość konstrukcyjna 56 7/8
oraz redukcja masy (rozmowa 
z Tobiasem Svenssonem, prezesem 
zarządu SSAB Poland)

Continental i jego biznes flotowy 64 7/8

Opony prawdziwie globalne 72 7/8
(rozmowa z Octavianem Velcanem, 
dyrektorem zarządzającym działu opon 
przemysłowych Goodyear w Europie, 
na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA))

150 lat firmy BASF 88 7/8

Skomplikowane wyzwanie. 
Zarządzanie flotą dalekobieżną

23 9

Kontrakty serwisowe 35 9
– dobrodziejstwo czy zbędny 
dodatek? (rozmowa z Arkadiuszem Kędzier-
skim, kierownikiem taboru firmy Pawtrans)

Kryzys jest konkurentem dla nas 44 9
wszystkich (rozmowa z Włodzimierzem
Masłowskim, wiceprezesem zarządu 
Wielton SA)

Leasing: rynek wzrostu 74 10

Producenci naczep w walce 
o supremację 14 11

Na zazdrość trzeba sobie 22 11
zapracować (rozmowa z Dirkiem 
Hoffmannem, właścicielem Grupy EWT oraz
prezesem zarządu EWT Truck & Trailer Polska)

Wielton w drodze na szczyt 38 11
(rozmowa z Thomasem Hajkiem, wicepreze-
sem zarządu ds. komercyjnych w Wielton SA)

Iveco Poland: nie zwalnia tempa 64 11

100 lat ZF Fredrichshafen AG 66 11

Continental to nie tylko opony 68 11

Hucznie i z rozmachem 
– 25-lecie Inter Cars

88 11

Łatwiej, bo mobilnie 36 12

Branża ciężarowa globalnie: 
szykujmy się na zmiany

40 12

Konkursowi zwycięzcy roku 2016 48 12

Grupa EWT świętuje 20-lecie 55 12

Bridgestone rozbudował fabrykę 
w Stargardzie

58 12

Scania podsumowuje rok 2015 69 12

Hamownia na światowym poziomie 74 12

PROMOCJA Str. Nr

Gwarancja trwałości felg 
Alcoa Dura-Flange

26 3

DAF Transport Efficiency 32 3

Twin Axle II na polskich drogach 46 3

Oleje przekładniowe ZF obniżają 
koszty eksploatacyjne

32 4

Nowości KH-kipper 60 4

Bieżniki Marangoni Ringtread 
Blackline – historia sukcesu

65 4

Efektywne zarządzanie transportem 
chłodniczym z BPW TControl

72 4

Nowe opony Bridgestone 38 5

Faymonville MegaMAX 
wciąż jeździ po 17 latach

43 5

Felgi Alcoa – w odpowiedzi 
na każdą potrzebę

58 5

Kögel na Transpotec Logitec 2015 76 5

Bądź liderem z felgami Alcoa 21 6

Castrol Vecton – jeden 
dla wszystkich

26 7/8

Żurawie samojezdne 
– mobilność i siła

46 7/8

Połysk z felgami Alcoa 
Dura-Bright EVO

62 7/8

Port 40 Light – nowa naczepa 
podkontenerowa Kögel

17 9

BPW PSP – sposób 
na nieprzewidziane koszty

46 9

Bezpiecznie z Platinum 
Ultor Driving School

53 9

Jeszcze większa ładowność 
wywrotek kopalnianych KH-kipper

66 9

Klienci wybierają Dura-Bright EVO 20 10

Testy olejów silnikowych 32 10

Bridgestone monitoruje 
ciśnienie w oponach

48 10

CombiMAX – po prostu 
topowy produkt

54 10

Zawsze w ruchu z felgami Alcoa 20 11

Akumulatory Bosch 
do samochodów ciężarowych

26 11

PTM – wszechstronnie, 
rozwojowo i kompleksowo

40 11

S.CS Genios – naczepy 
nowej generacji

50 11

Nowe bieżniki Ringtread 79 11

Stal Hardox – twarda i mocna 16 12

Wyposażenie to jakość 22 12

Jak wymienić klocki hamulcowe? 34 12

CO2, które chłodzi 35 12

Hyundai H350 – dostępny 
w polskich salonach

52 12

PERSONALIA Str. Nr

T. Hajek, P. Węcłowski, 
K. Gacek, A. Leggero

91 1/2

M. Kulis, M. Lundstedt, 
A. Kamionka, J. Ciżyński

94 3

A. Strecker, H. Ernst, 
T. Biel, P. Zielak

94 4

P. Hajduk, A. Sikorski, 
A. Żelazny, D. Guerin

94 5

K. Boczkowska, K. Sommerlatte, 
T. Svensson, P. Hallberg

94 6

E. Wolters, R. Zink, 
T. Castillo, Ch. Kurtzke

96 7/8

M. Golec, A. Gietl, 
A. Barthes, Ł. Wójcik

94 9

M. Terlecka-Urbanik, J. Drees, 
H. Woitke, L. Szafran

94 10

D. Wolszczak, J. Reiter, 
R. Bółkowski, A. Takacs

96 11

M. Fersten, H. Henriksson, 
P. Fleck, N. Fryer

94 12
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Zapraszamy do oglądania!

Lutowy program „Na osi” to przykłady fantastycznego tuningu, auta przepełnione nowoczesną 
elektroniką, pojazd z napędem hybrydowym oraz prezentacja Międzynarodowej Ciężarówki Roku 2016.
Trwać będzie cykl „Prawa i obowiązki”, nie zabraknie barwnych opowieści dziennikarzy i kolejnych 
nietypowych sytuacji drogowych. 
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 LUTYM NA ANTENACH

1. odcinek lutowy
Mercedes Actros ze zmodernizowanym
silnikiem OM 471; oczekiwania
przewoźników wobec rządu; w cyklu
„Prawa i obowiązki” o używaniu przez
policję videorejestratora; felieton 
o konkursie, w którym można wygrać
nowiutką Scanię; w cyklu „CV Truck”
branżowi dziennikarze opowiadać będą 
o furgonach; w cyklu „Kierowca i jego
auto” walczący z białym puchem MAN; 
w cyklu „Jak to nazwać?” kolejna porcja
drogowych absurdów.

2. odcinek lutowy
nowe Iveco Eurocargo Międzynarodową
Ciężarówką Roku 2016; czy klastry
transportowe mogą być szansą 
dla mniejszych przewoźników; w cyklu
„Prawa i obowiązki” o zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia; autonomiczna
ciężarówka Mercedesa; w cyklu „Tuning
XXL” zestaw z firmy Sachs Trans prosto 
z Czarnego Lądu; w cyklu „Jak to nazwać”
kolejne dziwne sytuacje drogowe.

3. odcinek lutowy
druga generacja hamulca EBA w MAN-ie;
ile przewoźnika kosztuje utworzenie
jednego miejsca pracy; w cyklu „Prawa 
i obowiązki” o kontroli radiowozem
nieoznakowanym; w cyklu „CV Truck”
pojazdy w transporcie ponadnormatywnym;
w cyklu „Tuning XXL” Scania z firmy
Pierotrans; w cyklu „Jak to nazwać?”
kolejne nietypowe zdarzenia drogowe.

4. odcinek lutowy
Fuso Canter z napędem hybrydowym;
spotkania transportowe; w cyklu „Prawa 
i obowiązki” podsumowanie pokazywanych
sytuacji; ile elektroniki mają współczesne
ciężarówki; rzut oka na produkty grupy
CNH; w cyklu „Tuning XXL” MAN „Gniew
Tytanów” z firmy Tytan; w cyklu „Jak to
nazwać?” kolejne dziwne zachowania 
i sytuacje drogowe.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie

można między innymi:

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 stronie internetowej www.naosi.pl

ORAZ

sponsor
programu

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

Wielton na uroczyste otwarcie własnego Cen-
trum Badawczo-Rozwojowego.
Firma WISS na uroczystość wmurowania ka-
mienia węgielnego pod budowę swojego trze-
ciego zakładu produkcyjnego.
MAN Truck&Bus Polska, Solaris Bus and Coach,
Volvo Group oraz DAF Trucks na doroczne
konferencje prasowe podsumowujące ubiegły
rok i przedstawiające plany na rok 2016. 

DAF Trucks  na galę wręczenia nagród Me-
chanika Roku DAF 2016. 
Związek Polskiego Leasingu na konferencję
podsumowującą wyniki rynku leasingowego
w roku 2015  oraz prezentującą prognozy dla
branży.
Volkswagen na prezentację modelu Caddy
Alltrack.

zaprosili nas
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