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NAJLEPSZY POJAZD 
CIĘŻAROWY ROKU JUŻ ZNASZ. 
KTO ZOSTANIE NAJLEPSZYM 
KIEROWCĄ W TYM ROKU?

Dla maksymalizacji zysku nie wystarczy
jedynie najlepsza ciężarówka, 
pełnię swoich możliwości pokaże ona 
dopiero w rękach doskonałego kierowcy. 

Sprawdź czy to Ty, 

zapisz się już dziś u przedstawiciela
Renault Trucks i wygraj 7 edycję
KONKURSU OPTIFUEL CHALLENGE 2015

Szczegółowy program konkursu na:
renault-trucks.pl

KTO ZOSTANIE 
NAJLEPSZYM
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Mimo szerokiej dostępności na rynku samo-
chodów i przyczep z zabudową chłodniczą
wciąż najchętniej wybieranym środkiem
transportu pozostają naczepy chłodnie, szcze-
gólnie niemieckich producentów.

22 Lodówki na trzech osiach – porównanie
naczep chłodniczych

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP – Global Warming Potential) to termin
obecnie bardzo aktualny. Chociażby z tego
względu, iż walka z efektem cieplarnianym
wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań
w transporcie chłodniczym.

34 Globalnego ocieplenia potencjał

Współczesne osie w naczepach i przycze-
pach pozwalają przejechać wiele tysięcy ki-
lometrów, długo i bezawaryjnie służąc bez
żadnej ingerencji serwisu. Jednak, jak każdy
podzespół, wcześniej czy później wymagają
przeprowadzenia obsługi lub dokonania na-
praw, gdyż są wrażliwe na nieprawidłową
eksploatację.

74 Serwisowanie i eksploatacja
osi pojazdów ciągnionych

To już czwarta generacja dobrze znanego
modelu. Projektując najnowszą wersję, inży-
nierowie skupili się zarówno na poprawie
zewnętrznego wyglądu, jak i uzyskaniu lep-
szych osiągów. Korzyści, które oferuje nowy
Doblò Cargo, to większa funkcjonalność,
większa wydajność oraz większa wartość.

82 Nowy Fiat Doblò Cargo
gotowy do pracy

Na zaproszenie Fahrzeugwerk Bernard Krone
uczestniczyliśmy w zorganizowanych w Lu-
bece warsztatach prasowych, podczas których
zapoznaliśmy się ze specyfiką zadań realizo-
wanych w transporcie intermodalnym oraz
stosowanymi rozwiązaniami technicznymi.

56 Krone intermodalnie



Nasi górą!

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

Niemiecki Federalny Urząd Transportu Towarowego – Bundesamt für Güterverkehr
(BAG) udostępnił dane dotyczące funkcjonowania systemu poboru opłat drogowych
MAUT, czyli po prostu związane z przejazdami samochodów ciężarowych po niemiec-
kich drogach.

MAUT swoim zasięgiem obejmuje ok. 35% niemieckiej sieci drogowej, obecnie
opłatom podlegają wszystkie pojazdy o dmc. > 12 t. Od października 2015 r. obo-
wiązkiem opłat objęte zostaną wszystkie pojazdy o dmc. > 7,5 t. W przeciwieństwie do
wielu zestawień danych, które moglibyśmy wykorzystać do oceny stanu europejskiego
transportu drogowego, dane z MAUT oraz bezpośredniość oceny na ich podstawie są
użytecznym kontrapunktem dla bardziej historycznych danych rejestracyjnych, np.
przedstawianych przez ACEA. Warto zatem przyjrzeć się najważniejszym informacjom
opublikowanym przez BAG.

W 2014 r. samochody ciężarowe (objęte opłatami MAUT) pokonały na niemieckich
drogach ok. 28 mld km. Było to o 2,9% więcej niż rok wcześniej i wynik ten jest naj-
wyższy od chwili wprowadzenia opłat w 2005 r. Nie licząc niemieckich firm transpor-
towych, największe przebiegi – przekraczające 1 mld km – miały pojazdy należące do
firm transportowych z Polski, Czech i Holandii. Chciałoby się powiedzieć: nasi górą, pol-
skie ciężarówki bowiem pokonały ok. 3,5 mld km, o 14% więcej niż w 2013 r., co dało
nam 12,5% udziału. Będący na drugim miejscu operatorzy z Czech pokonali swoimi sa-
mochodami trzykrotnie (!) mniej kilometrów – ok. 1,16 mld, zaledwie o 6,3% więcej niż
rok wcześniej, co dało udział na poziomie 4,2%. Dla firm holenderskich uzyskane wy-
niki to odpowiednio: 1,01 mld km, spadek o 2,7%, 3,6% udziału w wyniku całkowitym.
Najwyraźniej coraz mniej chętnie na tereny Niemiec zapuszczały się pojazdy ze Szwecji
(spadek o 12,2%), Włoch (–9,6%), Francji (–6,9%) i Danii (–6,8%).

Aby mieć pełny obraz sytuacji na drogach, odnotujmy, że niemieckie firmy trans-
portowe pokonały nieco ponad 17 mld km, był to jednak minimalny wzrost przewozów
– tylko o 0,6%. Warto też zauważyć, że udział firm niemieckich spadł z poziomu 62,2%
w 2013 r. do 60,7%.

Reasumując: polscy przewoźnicy odpowiadają za 31,9% całkowitego przebiegu obję-
tego opłatami MAUT wykonanego przez pojazdy zagraniczne. Po prostu co trzecia
ciężarówka na obcych blachach na niemieckich drogach jest z Polski.

Jak wiadomo, wysokość opłaty MAUT zależy od poziomu normy emisyjnej spełnianej
przez pojazd. Obliczany na tej podstawie umowny wskaźnik określający poziom zanieczy-
szczeń zmalał w ubiegłym roku o 8,5%, zatem – przybyło pojazdów ekologicznych. Udział
samochodów spełniających normy Euro VI, EEV, Euro V w ubiegłym roku wyniósł aż 89%
(84,2% w 2013), a odwracając tę zależność – jedynie 11% samochodów znajdowało się
w klasie emisji Euro I–Euro IV. Udział samochodów Euro VI wyniósł już 12,7%, widać więc,
że przewoźnicy konsekwentnie inwestują w nowoczesny, ekologiczny tabor.

Życzę udanej lektury



CZY CHCESZ OSZCZĘDZIĆ JESZCZE WIĘCEJ? MAMY NA TO KONCEPT!
Nasze samochody ciężarowe edycji Fuel Concept są idealne dla Twojego biznesu. 
Zawierają wiele funkcji i rozwiązań, które powodują, że jazda jest intuicyjna, efektywna 
i ma jeden cel: zminimalizować zużycie paliwa. A to oznacza większe zyski dla Ciebie.

LUBISZ RYWALIZACJĘ? 
Zmierz się w ogólnopolskiej rywalizacji ekonomicznej jazdy pod nazwą 
Volvo Trucks Fuel Concept Challenge i wygraj cenne nagrody!

Dowiedz się więcej na www.volvotrucks.pl
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Nowa kampania sprzedażowa 
Volvo Trucks 

„Volvo Trucks Fuel Concept – nasz
koncept na Twoje oszczędności” to hasło
przewodnie nowej kampanii sprzeda -
żowej Volvo Trucks, skupionej na pro-
duktach i usługach Volvo wspierających
oszczędzanie paliwa.

Najnowszym narzędziem Volvo Trucks
wspierającym oszczędzanie paliwa są
specjalnie skonfigurowane samochody
ciężarowe Volvo Fuel Concept wraz z usłu -
gami dodatkowymi, stanowiące komple-
ksowe i oszczędne rozwiązanie dla trans-
portu. Pojazdy te – dostępne w kampanii
„Volvo Trucks Fuel Concept – nasz kon-
cept na Twoje oszczędności” – to za-
równo ciągniki siodłowe, jak i podwozia
w standardowej konfiguracji, zawiera jące
elementy, które pomagają firmom trans-
portowym oszczędzać paliwo i tym sa-
mym osiągać większe zyski. Są to m.in.:
• skrzynia biegów I-Shift wraz z opro-

gramowaniem ekonomicznym,
• funkcja I-See – układ, który uczy się

topografii drogi, zapisuje ją w cen-
tralnej bazie danych i wykorzystuje
w czasie jazdy, aby redukować zu -
życie paliwa nawet o 5%,

• inteligentny tempomat I-Cruise,
• pełny pakiet ospoilerowania pojazdu,
• nowe tylne mosty wraz z szybszymi

przełożeniami,
• automatyczne wyłączanie silnika,
• system zarządzania flotą DynaFleet:

Paliwo i Środowisko – umożliwiający
bieżącą kontrolę zużycia paliwa,

• Driver Coaching On Board – Wspo-
maganie Kierowcy – funkcja systemu
DynaFleet przekazująca kierowcy bie -
żące wskazówki do jeszcze bardziej
ekonomicznej jazdy. 
Kampania Volvo Trucks Fuel Concept

oferuje dodatkowo: Nowy Złoty Kontrakt
Serwisowy, czyli zaawansowany pakiet
usług serwisowych w specjalnej cenie
zawierający obietnicę 100% dyspozy-
cyjności, a także szkolenie kierowców
w promocyjnej cenie oraz atrakcyjne fi-
nansowanie VFS Usługi Finansowe Pol-
ska „Łatwy start”. 

Integralną częścią kampanii jest ogól-
nopolska rywalizacja pod nazwą Volvo
Trucks Fuel Concept Challenge. Konkurs
ten – skierowany do firm transportowych,
które zakupiły pojazdy w kampanii – po-

lega na osiąganiu jak najniższych wyni-
ków zużycia paliwa podczas zwykłej, co-
dziennej pracy tych pojazdów. Wyniki są
monitorowane przez system zarzą dzania
flotą DynaFleet, a uczestniczący w akcji
kierowcy są klasyfikowani na jego pod-
stawie. Każdego miesiąca wy łonieni zo -
stają zwycięzcy regionalni, a po zakończe-
niu konkursu firma, której pojazd osiągnie
najwyższą liczbę punktów w trakcie trwa-
 nia całego konkursu, otrzy ma tytuł Mist-
rza Volvo Trucks Fuel Concept Challenge
2015 oraz nagrodę w po staci vouchera
Volvo o wartości 10 000 zł. Przewidziane
są również nagrody dla kierowców. Kon-
kurs potrwa do 31 grudnia 2015 r. Wię-
cej informacji oraz szczegółowy regula-
min konkursu znajduje się na stronie
www.volvotrucks.pl. (KB)

Spółki Thermo King i Frigoblock 
teraz w jednej grupie

5 marca br. sfinalizowano przejęcie
spółki Frigoblock przez firmę Ingersoll-
Rand, której częścią jest jednostka biz-
nesowa Transport Solutions, znana na
rynku pod nazwą Thermo King. Firma In-
gersoll Rand przeznaczyła na to 100 mln
euro. „Celem przejęcia jest zapewnienie
klientom kompletnej oferty rozwiązań,
które są niezawodne, bezpieczne, wy-
dajne i przyjazne dla środowiska, aby
zaspokoić potrzeby dotyczące transportu

w temperaturze kontrolowanej, włącznie
z dostępem do nowych opcji hybrydowych
i innych niż silniki wysokoprężne” – po-
wiedział Ray Pittard z jednostki Trans-
port Solutions, działającej w ramach kon-
cernu Ingersoll Rand i dodał: „Frigoblock
to wyjątkowa nowatorska firma, dzięki
której będziemy mogli od razu rozsze-
rzyć naszą ofertę dla klientów w Euro-
pie, a w dalszej perspektywie, poprzez
naszą globalną sieć dealerów, także w in-
nych miejscach świata”.

Transakcja przejęcia zwiększa możli-
wości Ingersoll Rand w zakresie dostar-
czania systemów sterowania temperaturą
podczas transportu w różnych zastoso-
waniach. Spółka Frigoblock, z siedzibą
w Essen w Niemczech, produkuje i pro-
jektuje urządzenia chłodnicze do cięża -
rówek i przyczep, sprzedawane głównie
w Europie Północnej. W firmie zatrudnio-
nych jest ok. 150 pracowników. Roczne
przychody spółki Frigoblock wynoszą ok.
41 mln euro. (KB)

Carrier Transicold zaopatruje 
sieć Tesco

Po koniec lutego br. firma Carrier
Transicold przekazała 106 multitempe-
raturowych agregatów Vector 1950 MT
do sieci supermarketów Tesco. Polska sta-
nowi dla Tesco największy rynek w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju
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GLOBALNE
OCHŁODZENIE.

Wpływ na środowisko ograniczony nawet o 45%. Zgodność z wytycznymi F-GAS. 
Certyfikowani technicy zmodernizują Twoją flotę. Ten sam niski koszt użytkowania. 
Nowe rozwiązanie modernizacyjne Thermo King.  
Rozwiązania przyszłości dostępne już dziś.

europe.thermoking.com

R-452A CZYNNIK CHŁODNICZY
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jest 455 sklepów, które tygodniowo od-
wiedza ponad 5 milionów klientów. Tesco
wybrało trzyosiowe naczepy chłodnicze
Krone z agregatami Vector 1950 MT.
Podłożem decyzji były pozytywne do -
świadczenia z eksploatacji agregatów
Carrier Transicold w Wielkiej Brytanii.
Pracuje tam flota złożona z 1477 na-
czep i 242 ciężarówek chłodniczych wy-
posażonych w urządzenia Carrier. „Roz-
wiązania zaproponowane przez firmę
Carrier Transicold w agregatach Vector
są idealnie dopasowane do naszej pracy
– agregaty są wytrzymałe, trwałe i proste
w obsłudze” – tłumaczą przedstawiciele
Tesco i dodają: „Pierwszy Vector 1950
pojawił się w polskiej flocie w 2013 r.
i cały czas funkcjonuje znakomicie. Nasi
kierowcy szybko opanowali jego obsługę
i zakup kolejnych Vectorów był jak naj-
bardziej uzasadniony. Naczepy są w dro-
dze przez siedem dni w tygodniu i dyspo-
zycyjność jest kluczowa. Agregaty Carrier
nie zawiodły nas w przeszłości i jesteśmy
pewni, że najnowsze urządzenia będą się
sprawować równie dobrze”. 

Agregaty Vector 1950 MT osiągają
moc chłodniczą 18 800 W. Są doskonale
dopasowane do wymagań Tesco, które
jednym pojazdem przewozi jednocześnie
mrożonki, towary wymagające lekkiego
schłodzenia oraz inne, którym wystarcza
temperatura pokojowa. (KB)

Kögel Trailer powyżej średniej 
Ostateczne wyniki dotyczące sprze-

daży i rejestracji nowych naczep w 2014 r.
są już ogólnie znane. W sumie na terenie
Europy w ub. r. zarejestrowano ponad
173 tys. naczep – jest to o 8% więcej niż
w 2013 r. Oczywiście sytuacja na po-
szczególnych rynkach jest różna, w nie-

których krajach odnotowano spadek sprze-
daży, w innych zdecydowany wzrost.
Kögel Trailer – producent naczep z nie-
mieckiego Burtenbach – ma powody do
zadowolenia, gdyż uzyskane wyniki zde-
cydowanie przewyższają średnią euro-
pejską, a w 2014 r. wzrost sprzedaży
wyniósł aż 19%. Zgodnie z danymi opub-
likowanymi przez niemiecki Federalny
Urząd Transportu Samochodowego (Kraft -
fahrtbundesamt) wzrost sprzedaży Kögel
Trailer w Niemczech wyniósł 12,5%. Mimo
ogólnie trudnej sytuacji naczepowców na
rynku włoskim, gdzie sprzedano tylko
o 5% naczep więcej, producentowi udało
się tam poprawić sprzedaż niemal trzy-
krotnie (525 pojazdów). 

„Wzrost ponad średnią udziałów ryn-
kowych Kögel Trailer w wielu krajach eu-
ropejskich zawdzięczamy bezsprzecznie
naszej nowej strukturze sprzedaży, którą
w dalszym ciągu będziemy rozwijać” –
skomentował Thomas Heckel, dyrektor
zarządzający firmy. „Oczekujemy, że
nasza sprzedaż będzie powoli i stabilnie
wzrastać w 2015 r. mimo nadal niepew-
nej sytuacji na europejskim rynku dro-
gowych przewozów towarowych”. 

| BIZNES |
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Kögel pozostaje zatem trzecim co do
wielkości producentem naczep w Unii
Europejskiej, udało się nawet zmniejszyć
nieco dystans dzielący firmę od czołowej
dwójki i powiększyć przewagę nad po-
zostałymi konkurentami. (DP)

Iveco oficjalnym dostawcą 
dla Sky Racing Team VR46 

Logo Iveco po raz kolejny pojawia
się na kombinezonach zawodników Sky
Racing Team VR46 startujących w tego-
rocznej edycji Mistrzostw Świata Moto3,
będących kategorią juniorów Mistrzostw
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Kögel CargoCoil –
naczepa kurtynowa

do przewozu stali
w kręgach
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Obietnica dotrzymana! O 10,7 % oleju 
napędowego mniej* w 878 pojedynkach.
Actros jest gotów zmierzyć się z każdym konkurentem i wygrać.

W minionych miesiącach spedytorzy i kierowcy w całej Europie testowali Actrosa w realnych warunkach eksploatacyjnych. 
Dotychczasowe wyniki mówią same za siebie: we wszystkich pojedynkach paliwowych Actros zużył średnio o 10,7 % oleju 
napędowego mniej.* 
Również w nadchodzących tygodniach i miesiącach odbędą się kolejne pojedynki. 
Proszę sprawdzić: www.fuelduel.pl
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 * Stan na dzień 04.03.2015 r.: średnie zużycie paliwa w pojazdach Euro V i Euro VI, 4 522 402 kilometrów przejechanych w warunkach realnej eksploatacji, 878 pojedynków (w tym 74 w Polsce).
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Świata MotoGP. W wyścigu Grand Prix
Kataru w Doha, który 29 marca br. za-
inaugurował tegoroczne mistrzostwa,
włoski producent jako oficjalny dostawca
zespołu dostarczył dwa czarne pojazdy
Stralis Hi-Way Euro VI z 500-konnymi
silnikami. Oba pojazdy zostały oznako-
wane barwami zespołu. Jeden z nich
służy do transportu materiałów oraz jest
tzw. mobilnym warsztatem dla obsługi
technicznej zespołu, a drugi natomiast
spełnia funkcje reprezentacyjne. 

Pojazdy są wyposażone w najnowsze
rozwiązania techniczne podnoszące kom-
fort pracy kierowcy, w tym fotele Hi-
Comfort, oraz najlepsze pokładowe sys-
temy telematyczne, takie jak Iveconnect,
czyli system Iveco łączący funkcje mul-
timedialne, nawigację i dostęp do usług
wspomagających prowadzenie pojazdu
w jednym urządzeniu. W samochodach
zamontowano także adaptacyjne tempo-
maty, zwiększające bezpieczeństwo jazdy.
Umożliwiają one utrzymywanie stałej pręd-
kości zaprogramowanej przez kierowcę,
ostrzegając go jednak o nadmiernym przy-
bliżeniu się do pojazdu poprzedzającego. 

Iveco wspiera zespół Sky Racing
Team VR46 już drugi rok z rzędu. Za-
wodnikami zespołu są dwaj Włosi: Ro-
mano Fenati z Le Marche i Alessandro
Migno. Zawodnicy ścigają się na moto-
cyklach KTM. Iveco będzie towarzyszyło
teamowi we wszystkich europejskich
etapach mistrzostw. Współpraca ta jest
potwierdzeniem silnych więzi marki ze
światem sportu – nawet w najbardziej eks-
tremalnym wydaniu – oraz perfekcyjną
syntezą energii i entuzjazmu, a także
dyscypliny i ducha zespołu. (KB)

Rok 2014 dla firmy 
Schwarzmüller

Austriacki producent pojazdów użyt-
kowych Schwarzmüller ukończył miniony
rok obrachunkowy obrotem wynoszącym
272 mln euro – to o 37 mln więcej w po-
równaniu z rokiem 2013 (235 mln euro).
Oznacza to wzrost rzędu 16%, czyli
znacznie ponad prognozę z lata 2014 r.,
kiedy to spodziewano się obrotu w gra-
nicach 260 mln euro. Do takiego wyniku
przyczynił się wzmożony wzrost dystry-
bucji na istniejących rynkach, wprowa-
dzenie nowych produktów oraz rozbu-
dowanie działalności usługowej. 

Obecnie sieć serwisów obsługujących
pojazdy Schwarzmüller obejmuje 350
stacji, celem realizowanej rozbudowy
sieci jest to, aby każdy klient w zasięgu
od 40 do 50 km mógł skorzystać ze stacji
diagnostycznej. „Jako czołowy producent
towarzyszymy naszym klientom przez
cały cykl życia ich pojazdu i oferujemy
im szeroki serwis, który stale rozbudo-
wujemy. Cieszymy się uznaniem klien-
tów” – podsumował Jan Willem Jongert,
członek zarządu firmy.

Zmiany strukturalne w produkcji,
dystrybucji i usługach posprzedażnych
tworzą też i w 2015 r. podstawę ciągłego
wzrostu. „Naszym celem jest 300 mln
euro, a więc znowu dwucyfrowy wzrost”
– dodał Jongert. Jak się okazuje, aktu -
alny stan zleceń podąża w tym kierunku.
Ze wzrostem idzie w parze dalsze zwięk-
szanie produktywności, a tym samym
także poprawa wyniku firmy. W bieżą -
cym roku firma Schwarzmüller zainwe -
stuje około 10 mln euro, m.in. w auto-
matyzację linii produkcyjnych naczep
aluminiowych. (KB)

25 lat istnienia Grupy Inter Cars SA
W tym roku firma Inter Cars SA świę-

tuje ćwierćwiecze istnienia i zapowiada
huczne obchody tego niezwykłego jubi-
leuszu. Spółka ta – według niezależnych
danych – zajmuje 5. miejsce w Europie
i 10. na świecie wśród dystrybutorów
sprzedających części zamienne. Sukces
ten nie byłby możliwy bez zaufania klien-
tów i dlatego z myślą o nich Inter Cars SA
przygotował trzy wyjątkowe promocje:
„Kupuj z nagrodami”, „Wielka Gala Mist-
rzów Warsztatu” i „Łap nagrody”. 

Główne obchody jubileuszu 25-lecia
Inter Cars SA odbędą się 19 września br.
na Stadionie Narodowym w Warszawie.
W tym miejscu odbędą się także 15.
Targi części zamiennych, narzędzi i wy-
posażenia warsztatów (18–20 września
br.) oraz Wielka Gala Mistrzów Warsztatu
(19 września br.). Więcej szczegółów
znajduje się na stronie www.25ic.pl (KB) 

Wynajem pojazdów i infrastruktury
CNG od Fraikin Polska

Fraikin Polska wprowadza do swojej
oferty wynajem pojazdów dostawczych
i ciężarowych napędzanych sprężonym
gazem ziemnym CNG. Jest to propozy-
cja skierowana przede wszystkim do
firm produkcyjnych, dystrybucji lokalnej
i krajowej, a także firm komunalnych
(m.in. wywóz odpadów) i transportu oso-
bowego. Jako wsparcie dla floty pojazdów
CNG Fraikin zapewnia wydzierżawienie
postawionej pod klucz stacji tankowania
CNG, przeznaczonej na indywidualne
potrzeby. W tym rozwiązaniu firma za-
pewnia pełną obsługę serwisową stacji
z zapewnieniem dostawy CNG do po-
jazdów. „Rozwiązanie Fraikin to gwa-
rancja przewidywalnych kosztów obsługi
floty pojazdów ze stacją tankowania CNG
w ramach raty miesięcznej, czyli ko-
rzyści od samego początku wdrożenia

© Schwarzmüller
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pełnego rozwiązania CNG” – wyjaśnił
Artur Nowicki, dyrektor generalny na
Europę Środkowo-Wschodnią. „Przed-
siębiorcy coraz częściej dostrzegają za-
lety pojazdów napędzanych gazem CNG.
Alternatywne paliwo przyszłości to eko-
nomia idąca w parze z ekologią”– dodał.

Fraikin Polska dostarcza pełne roz-
wiązania w zakresie wynajmu pojazdów
i infrastruktury CNG obejmujące konfi-
gurację pojazdów CNG dopasowanych do
potrzeb klienta, korzystne warunki fi-
nansowania i ubezpieczenia floty CNG,

w tym także obsługę szkód, konfigura-
cję stacji CNG według potrzeb klienta
i wykonanie pod klucz pełnej infrastruk-
tury paliwowej CNG, a także obsługę
eksploatacyjną pojazdów i infrastruk-
tury CNG, jej monitoring, finansowanie
i ubezpieczenie. (KB)

Nowa mobilna aplikacja 
Goodyear eJob 

Goodyear wprowadza mobilną apli-
kację eJob, która udoskonala obsługę
klientów flotowych w całej Europie, ułat-
wiając zarządzanie oponami, a także po-
zwalając klientom na śledzenie w czasie
rzeczywistym przebiegu prac serwiso-
wych. Operatorzy flot mogą dzięki apli-
kacji błyskawiczne zapisywać, przesy -
łać i otrzymywać dane bezpośrednio do
i z systemu zarządzania oponami Good -
year FleetOnlineSolutions (FOS), a do
obsługi nowej aplikacji wystarczy im
zwykły tablet. 

„Jesteśmy przekonani, że nasz pro-
gram FleetOnlineSolutions jest najlep-
szy w branży. Teraz dodatkowo wspiera
go aplikacja eJob. Liczba flot, które wy-
bierają FleetOnlineSolutions oraz inne
rozwiązania dostępne w ofercie Fleet-
First, stale rośnie w całej Europie, ope-
ratorzy flot widzą bowiem wymierne ko-
rzyści, jakie niesie za sobą korzystanie

z produktów i usług Goodyeara dla flot
pojazdów ciężarowych” – powiedział Wal-
demar Jarosz, dyrektor rozwiązań dla flot
pojazdów ciężarowych Fleet Solutions
Truck Tires Goodyear w Europie, na Bli-
skim Wschodzie i Afryce.

Szybka i łatwa w obsłudze aplikacja
Goodyear eJob obejmuje wszystkie prace
związane z oponami do pojazdów cięża -
rowych. Ponadto umożliwia przekazy-
wanie i otrzymywanie wszelkich nie-
zbędnych informacji, w tym o pozycji
opony na osiach pojazdu. Za pomocą
tabletu dane można wysyłać oraz od-
bierać już w trakcie serwisowania opony.
Jeżeli konieczna jest wymiana, można
wykonywać zdjęcia ogumienia i dołączać
komentarze. Dzięki temu operator po-
jazdu ciężarowego może wirtualnie zo-
baczyć oponę i stwierdzić, czy konieczna
jest wymiana. Aplikacja Goodyear eJob
jest dostępna w wielu wersjach języko-
wych, można ją bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej Google Play. (KB)

Długo oczekiwane zmiany w branży
ponadgabarytów

5 marca br. przedstawiciele Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Przewoźników
Transportu Nienormatywnego (OSPTN)
wzięli udział w spotkaniu organizowa-
nym przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju (MIiR) w związku z projektem
rozporządzenia o warunkach technicz-
nych pojazdów. Po wnikliwej analizie
prawie kilkusetstronicowej dyrektywy
unijnej okazało się, że polska definicja

naczepy jest niezgodna z prawem unij-
nym. Fakt ten wymusza na MIiR dosto-
sowanie słowniczka pojęć, jaki zawarty
jest w ustawie o transporcie drogowym.
Dzięki temu definicja naczepy zostanie
uzupełniona i dostosowana do norm unij-
nych. Według prawa unijnego naczepa
to pojazd o kodzie DA: naczepa – przy-
czepa, która została zaprojektowana i zbu-
dowana do sprzęgnięcia z ciągnikiem
siodłowym lub z wózkiem jednoosio-
wym oraz przenosząca znaczne obcią -
żenia pionowe na pojazd ciągnący lub
wózek jednoosiowy.

Dzięki tej zmianie spora część naczep
będzie znacznie szybciej rejestrowana na
terenie RP. Obecnie polska definicja na-
czepy nie umożliwia sprzęgania jej z wóz-
 kiem jednoosiowym. Aktualnie OSPTN
konsultuje regulacje prawne w pozosta -
łych krajach UE w ramach udziału w eu-
ropejskim stowarzyszeniu ESTA. Celem
jest uzyskanie 12 t nacisku na osiach nie-
zależnych. MIiR zaakceptowało propozy-
cje wysunięte przez OSPTN w zakresie
zwiększenia nacisku osi wyposażonych
w opony bliźniacze i zawieszenie pneu-
matyczne lub równoważne do 9 t, co
jest dużym krokiem do przodu. W kwiet-
niu br. przedstawiciele OSPTN będą zbie-
rać niezbędne informacje na temat re-
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gulacji w pozostałych krajach UE podczas
zjazdu ESTA, aby już w połowie maja
przedstawić te ustalenia Ministerstwu
Infrastruktury.

Ponadto MIiR potwierdziło, że będzie
honorować europejski certyfikat COC,
który znacznie ułatwia rejestrację nowych
naczep. Do tej pory jedynie nieliczne
kraje UE wdrożyły certyfikaty COC. To
kolejny krok w kierunku rozwoju branży
ponadnormatywnej w Polsce. (KB)

Sezon rajdów Kager Terenowiec 
Super Rally otwarty

Kager Terenowiec Super Rally to cykl
rajdów cross-country zarówno dla za-
wodowców, jak i amatorów, organizo-
wany przez ekipę Super Rally/Bernat
Sport. W dniach 27–28 lutego br. rajdem
zimowym w Czarnym Dunajcu rozpoczął
się tegoroczny sezon rajdowy. Ta zimowa
edycja zgromadziła na starcie u podnóża

Tatr 86 załóg, co jak na tę porę roku jest
bardzo dobrym wynikiem. W tempera-
turze oscylującej wokół zera rywalizowali
motocykliści, quadowcy oraz kierowcy
samochodów terenowych i załoga tylko
jednej ciężarówki rajdowej. Jak się oka-
zało, pozostałe ekipy ciężarowe nie przy-
gotowały jeszcze sprzętu, a niektórych
kierowców pokonała zwykła grypa. Wy-
startowała załoga Unimoga w składzie
Wojciech Bodziony i Mariusz Gwizdowski.

Zawodnicy rywalizowali w zróżnico-
wanym terenie, większość trasy prowa-
dziła w tzw. rynnie śnieżnej pozostawio-
nej po odśnieżaniu spychaczem, a na

leśnym odcinku doszły takie utrudnienia,
jak głęboki kopny śnieg i błoto. Były też
i fragmenty drogi utwardzonej, gdzie wielu
motocyklistów oraz quadowców mogło
chociaż na chwilę rozluźnić mięśnie rąk.

„Organizatorom należą się wyrazy
uznania za przygotowanie rajdu w tak
niesprzyjających warunkach. Oprócz dobrze
przygotowanej trasy atutem był też elek-
troniczny pomiar czasu, co jest wielkim
plusem. Nasz Unimog musi przejść jesz-
cze parę przeróbek, ale już dziś planu-
jemy pojechać nim na kolejną imprezę
z cyklu Super Rally” – komentował Woj-
ciech Bodziony, kierowca Unimoga, a jego
pilot Mariusz Gwizdrowski dodał: „Cięża -
rówką pokonaliśmy trasę bezawaryjnie,
a co ważne, pojazd dawał sobie radę na
trasie i poza nią, wyciągając kolejnych
uczestników rajdu. Wyglądało to jak tor
przeszkód, gdy tak wyciągaliśmy po-
jazdy z kolein, rowów, band śnieżnych”.
Organizatorzy już dziś zapraszają 29–31
maja br. na kolejne eliminacje serii Kager
Terenowiec Super Rally. (KB)

czędnych i przyjaznych środowisku urzą -
dzeń. Nowe zestawy przeznaczone do
stosowania wraz z cylindrami hydrau-
licznymi średniej i dużej mocy oraz jako
zasilanie dla układu wspomagania kie-
rownicy zapewniają inteligentne stero-
wanie we wszelkiego rodzaju sprzęcie mo-
bilnym, takim jak np. koparki, ładowarki
czy żurawie samojezdne, a także w auto-
busach czy samochodach ciężarowych. 

Goście odwiedzający targi mieli okazję
zobaczyć praktyczne zastosowanie pompy
EHP w układzie pozwalającym rozłożyć
stanowisko pokazowe w pojeździe Par-
ker Automation Demo Truck, który stał
przed wejściem do hal targowych. 

Złoty Medal dla pompy 
Parker Hannifin

Pompa elektrohydrauliczna EHP,
przeznaczona do zastosowań mobilnych,
zdobyła Złoty Medal AUTOMATICON
2015 na tegorocznych XXI Międzynaro-
dowych Targach Automatyki i Pomiarów,
które na początku marca br. odbyły się
w Warszawie.

EHP to nowa seria pomp Parkera,
które ułatwią producentom aplikacji mo-
bilnych tworzenie bardziej energoosz-
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Zestawy EHP zawierają silnik elek-
tryczny sprzężony bezpośrednio z pompą
hydrauliczną, kontrolowany przez wy-
sokosprawny wzmocniony napęd, który
umożliwia dokładne dopasowanie mocy
wykorzystywanej przez urządzenie do
ilości mocy wymaganej przez dane za-
danie. W przeciwieństwie do systemów
konwencjonalnych, w których pompa
o zmiennej wydajności jest napędzana ze
stałą prędkością obrotową, podłączona
poprzez przystawkę odbioru mocy (PTO),
urządzenie EHP firmy Parker Hannifin
obraca się tylko wtedy, gdy jest to po-
trzebne i z wymaganą prędkością, z wy-
korzystaniem pompy o stałej wydajności.
Do głównych zalet tego niezwykle ela-
stycznego systemu należą: mała bez -
władność, kontrola ciśnienia i przepływu
(PQ), sterowanie w układzie zamkniętym
z konfigurowalnymi napędami, możli-
wość odzyskiwania energii prowadząca
do wzrostu wydajności oraz udoskona-
lona kontrola rozpędzania i zwalniania.
Dodatkowo oprócz znacznej redukcji
zużycia paliwa i emisji użytkownik do-
ceni niższy poziom hałasu i mniejsze
koszty konserwacji. (KB)

© Parker Hannifin
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Felgi Alcoa do samochodów ciężarowych i przyczep z 
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Ekonomiczne: Więcej towaru przewożonego w jednym kursie = większa ładowność = większe zyski

Ekologiczne: Mniej kursów = mniejsze zużycie paliwa = mniejsza emisja CO2

Przyjazne dla środowiska

Lepsza odporność na korozję w porównaniu do felg stalowych



Uszczelniamy łańcuch zimna

rogowy transport w temperatu-
rach kontrolowanych, gdy wyko-
rzystywane są zarówno samochody

dostawcze, ciężarówki, jak i zestawy
członowe wyposażone w nadwozia chłod-
nicze, to rosnący segment rynku, w któ-
rym zaspokajane są potrzeby bezpiecz-
nego przewożenia produktów wrażliwych,
takich jak żywność, napoje, produkty far-
maceutyczne, chemiczne, rośliny itd.

Widoczna globalizacja handlu pro-
duktami spożywczymi wpływa na kon-
sumpcję żywności, zasady żywienia i spo-
łeczną świadomość zdrowotną. Zmiany
zachodzące w zasadach żywienia obej-
mują m.in. przejście do żywności prze-
tworzonej i zwiększenie popytu na pro-
dukty spożywcze o wysokich wartościach
odżywczych. Łatwy dostęp do różnorod-
nych produktów, a także panująca moda
na łączenie kuchni regionalnych, smaków
i aromatów wspiera konsumpcję produk-
tów gotowych do spożycia, a także dań
chłodzonych i mrożonych, które z kolei
stanowią podstawowy ładunek w trans-
porcie chłodniczym.

Dzięki wykorzystaniu gęstej sieci
dróg i autostrad transport drogowy stał
się dominującym i preferowanym sposo-
bem realizacji międzynarodowych usług

transportowych. Główne czynniki wpły-
wające na rozwój pojazdów do transportu
ładunków w temperaturach kontrolowa-
nych to ewolucja systemów dystrybucji
detalicznej, pojawianie się innowacyj-
nych, energooszczędnych rozwiązań sto-
sowanych w chłodnictwie oraz rosnący
poziom konsumpcji chłodzonej i mro-
żonej żywności.

Nie takie łatwe, jak się wydaje
Gdy rozpoczynałem przygotowania

do napisania tego artykułu, pomyślałem,
że będzie to zadanie bardzo łatwe, po
prostu „spacerek”. W przewozach dale-
kobieżnych rynek agregatów chłodniczych
jest zdominowany przez dwóch produ-

centów: Thermo King i Carrier Transi-
cold, a w realiach polskich praktycznie
liczą się tylko dwie firmy produkujące
naczepy chłodnicze – chodzi oczywiście
o Schmitz Cargobull i Krone. Wszyscy wy-
mienieni działają na rynku już od dłuż-
szego czasu, ich produkty są doskonale
sprawdzone. Zatem postawiony we wpro-
wadzeniu do tekstu problem: co decyduje
o prawidłowej pracy chłodni i jakości
przewozów, wydawał się bardzo łatwy do
rozwiązania. Nic bardziej błędnego…

Okazało się, że mimo pewnej znajo-
mości tematów transportowych dość po-
ważnie myliłem się w moich ocenach.
Otóż naczepy chłodnicze należą do tej
grupy pojazdów, które bardzo często są
wykorzystywane niezgodnie z przezna-

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |

Na czym polega transport ładunków w temperaturach kontrolowanych, wyjaśnialiśmy

na naszych łamach już wielokrotnie. Tym razem przeanalizujemy kilka czynników,

które wpływają na prawidłową pracę chłodni i tym samym pozwalają na bezpieczne

dowiezienie nieuszkodzonego ładunku do odbiorcy.

Pojazdy chłodnicze muszą spełniać
normy określone w umowie ATP
dotyczące jakości izolacji termicznej
ścian – potwierdza to stosowna
tabliczka identyfikacyjna, okreś-
lająca m.in. rodzaj izolacji i datę
ważności badania
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czeniem i podlegają najintensywniejszej
eksploatacji. Zdarza się również, że ich
właściciele niezbyt precyzyjnie okreś-
lają swoje potrzeby i kupują pojazd nie-
koniecznie optymalnie dopasowany do
ich potrzeb. 

Oczywiście podczas konfigurowania
określa się specyfikację naczepy: osie,
ogumienie, rodzaj izolacji, konfigurację
drzwi czy agregatu chłodniczego. Panuje
przy tym milczące założenie, że handlo-
wiec zrozumie potrzeby klienta i zapro-
ponuje mu najlepsze rozwiązanie. W końcu
chłodnia to tylko chłodnia. Z kolei sprze-
dający pojazd, chcąc jak najszybciej sfi-
nalizować transakcję i nie stracić zbyt-
nio na swojej prowizji, proponuje często
najtańszą naczepę, która figuruje w jego
katalogu produktów gotowych, wręcz do
odebrania na stoku. W efekcie użytkow-
nik następnych 7–10 lat będzie użytkować
chłodnię niekoniecznie najlepiej przysto-
sowaną do jego potrzeb, wydając przy
tym kilkakrotnie większe kwoty niż udało
mu się zaoszczędzić podczas zakupu. 

sultacje i omówić konfigurację zarówno
z przedstawicielem producenta pojazdu,
jak i z osobami zajmującymi się sprze-
dażą agregatów chłodniczych. Przecież
zarówno naczepa chłodnia, jak i agre-
gat to urządzenia wysoce specjalistyczne
i jako takie powinny być konfigurowane
i kupowane. 

Mała powtórka z teorii
Zanim prześledzimy najważniejsze

zasady dotyczące specyfikacji i obsługi
chłodni, warto przypomnieć kilka pod-
stawowych reguł obowiązujących w tym
sektorze transportu oraz to, jak funkcjo-
nują chłodnie i jak właściwości przewo -
żonych ładunków wpływają na wymaga-
nia stawiane w odniesieniu do wożących
je środków transportu. 

Przede wszystkim, z naukowego pun-
ktu widzenia, nie ma czegoś takiego jak
„zimno”, chyba że zdefiniujemy je jako
brak ciepła. Aby jakiś przedmiot (w do-
myśle: przewożony ładunek) stał się

zimny, musimy po prostu odebrać ciepło.
Odwrotnie: aby go ogrzać, musimy do-
starczyć ciepło. Ciepło może zostać do-
starczone w celu podniesienia tempe-
ratury lub odebrane w celu jej obniżenia. 

Energia może być dostarczona do
przestrzeni zamkniętej, takiej jak np.
ładownia chłodni, na kilka sposobów.
Zjawisko przewodzenia ciepła odpowiada
za jego przenikanie przez ściany (dlatego
naczepy mają ściany izolowane, o niskim
współczynniku przewodzenia). Ciepło
przenika również przez szczeliny w otwo-
rach (drzwi) lub przez szczeliny powstałe
wskutek np. uszkodzenia poszycia czy
zużycia uszczelnień. Ciepło przewodzi
również podłoga i dach. Strukturalny
element nośny (belka) lub nawet sta-
lowa śruba będą działały jak kanały prze-
wodzące – ciepło przeniknie z zewnątrz
do wewnątrz. Chłodnie dobrej jakości
mają we wnętrzu szyny do mocowania
ładunków lub podwieszania belek do
załadunku dwupoziomowego zintegro-
wane ze ścianami wewnętrznymi w ten
sposób, że są one odizolowane od ścian
zewnętrznych. Jeśli dokonywane są na-
prawy poszycia chłodni, bardzo ważne
jest, aby pamiętać, że niedozwolone jest
wykonywanie otworów na wskroś ścian
– w przeciwnym wypadku tworzą się tzw.
mostki termiczne, pogarszające własności
izolacyjne nadwozia. 

Źródłem ciepła jest również sam prze-
 wożony ładunek. Jednym z największych
samoistnych generatorów ciepła są np.
lody czekoladowe – cukier zawarty w pro-
dukcie reaguje egzotermicznie i wydziela
się ciepło, w czekoladzie zachodzą reak-
cje biologiczne. Innymi egzotermicznymi
ładunkami są np. fasola lub brokuły. 

Owoce i warzywa w czasie transportu są wciąż żywe i przechodzą
normalne procesy związane z ich cyklem życia (tj. oddychanie 
i starzenie); oddychanie powoduje przemianę tlenu w dwutlenek
węgla i parę wodną, wydziela się również ciepło

© Hamburg Süd – Reefer Guide
© theinspiringkitchen.com

Szyny do mocowania
ładunków lub pod-

wieszania belek
do załadunku dwupo-
ziomowego zintegro-

wane ze ścianami
wewnętrznymi są

odizolowane od ścian
zewnętrznych
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Tak mógłby wyglądać niekorzystny
scenariusz zakupu chłodni, zwłaszcza
w przypadku pojazdów używanych lub
małych firm dysponujących jednym lub
zaledwie kilkoma pojazdami. Ogólnie
mówiąc – gdy wejściowa cena zakupu
jest najistotniejszym czynnikiem decy-
zyjnym. A wystarczyłoby rozszerzyć kon-

www.lampyostrzegawcze.pl
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Zasady podstawowe
Agregaty chłodnicze stosowane w chłod -

niach – samochodach ciężarowych i na-
czepach – to urządzenia, których podsta -
wowym zadaniem jest utrzymanie, a nie
zmiana temperatury. Oczywiście obniże -
nie temperatury jest możliwe, to tylko
kwestia czasu (i ilości spalonego przez
agregat paliwa), ale agregaty nie powin-
ny schładzać ładunków z temperatury
otoczenia do, powiedzmy, 5°C – tempe-
ratury, w której powinny być przewo -
żone. Ich podstawowym zadaniem jest
usuwanie nadmiernej ilości ciepła i utrzy-
 manie przewożonych produktów w sta-
bilnej temperaturze. Agregaty chłodnicze
kontrolują również wilgotność we wnę-
trzu, kondensując parę wodną zawartą
w powietrzu. 

Teoria a praktyka
W teorii produkty chłodzone lub mro -

żone powinny być ładowane w magazy-
nach, w których wcześniej uzyskały tem-
peraturę właściwą do transportu. Sam
proces załadunku powinien odbywać się
możliwie szybko, po zadokowaniu po-
jazdu do uszczelnianej śluzy, gdzie nie
ma mowy o szkodliwym oddziaływaniu
wyższych temperatur (np. otoczenia).
Również wnętrze chłodni powinno być
wcześniej schłodzone – po otwarciu drzwi,
podjeździe do rampy, załadunku i po-
nownym zamknięciu agregat powinien
jak najszybciej obniżyć temperaturę we
wnętrzu do wartości wymaganej. Niestety,
te teoretyczne założenia nie zawsze znaj-
dują odzwierciedlenie w praktyce. 

W praktyce bowiem przewożone pro-
dukty w momencie załadunku są zbyt
ciepłe – nie zostały wcześniej schłodzone.
Kierowcy nie zawsze pamiętają o szybkim
zamknięciu drzwi, a źle rozmieszczony
ładunek uniemożliwia prawidłowy prze -
pływ powietrza we wnętrzu. Zdarza się
również, że pusta chłodnia po wcześniej-
szym schłodzeniu wnętrza niepotrzeb-
nie długo manewruje po placu z otwar-
tymi drzwiami i pracującym(!) agregatem
– tym samym wilgotne i cieplejsze po-
wietrze bez przeszkód dostaje się do

Aby opisane zadania były możliwe do
zrealizowania, konieczne jest spełnienie
czterech warunków. Pierwszym z nich
jest integralność cieplna zabudowy, czyli
innymi słowy zabezpieczenie wnętrza
ładowni przed przedostawaniem się do
środka niepotrzebnego ciepła. Drugim
z warunków jest odpowiednia wydajność
chłodnicza agregatu (określana w jed-
nostkach mocy), pozwalająca na wyma-
gane schłodzenie wnętrza – czyli usu-
nięcie ciepła. Agregat musi mieć też
odpowiednią wydajność przepływu (wen-
tylacja), dzięki czemu następuje wy-
miana powietrza we wnętrzu ładowni –
w naczepach powinna to być co najmniej
jednokrotna wymiana w ciągu minuty.
Ważna jest również prędkość powietrza
przepływającego w ładowni. Jeśli jeden
z tych warunków nie będzie spełniony
w zadowalającym stopniu, należy liczyć
się z ryzykiem uszkodzenia przewożo -
nego ładunku i późniejszymi konsekwen-
cjami w postaci reklamacji. Przeważnie
dotyczą one niewłaściwej temperatury
lub wilgotności podczas transportu. 

Schmitz Cargobull 
izoluje swoje pojazdy, 
stosując panele Ferroplast 
wykonane z pianki poliuretanowej 
z obustronnym pokryciem 
ze stali nierdzewnej

© Schmitz C
argobull

Dobre właściwości izolacyjne poszycia, zapew-
nienie integralności cieplnej całego nadwozia 
i minimalizacja liczby mostków termicznych to
warunek ograniczający ilość ciepła przedos-
tającego się do wnętrza ładowni
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Akceptowalny, ale niski

Dobry,
spełnia minimalne 
wymagania

Bardzo dobry,
spełnia minimalne 
wymagania z zapasem

Dobry, 
przekracza optymalne 
wymagania

Dobry, 
znacznie przekracza 
optymalne wymagania

Bardzo dobry, 
znacznie przekracza 
optymalne wymagania
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Wymagania holenderskiego certyfikatu ATO
dotyczące cyrkulacji powietrza w kontenerach
chłodniczych przeznaczonych do przewozu ce-
bulek kwiatowych

© Agrotechnology & Food Innovations BV
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wnętrza. Wilgotne powietrze w parowniku schładza się, jed-
nak osadza się przy tym dużo szronu, co pogarsza wydajność
parownika: mniej zimnego powietrza zo staje wtłoczone do wnę-
trza. To samo dzieje się również wówczas, gdy zablokowane
zostaną kanały powrotne powietrza. 

Przepływ powietrza 
Właściwy przepływ powietrza wokół ładunku w chłodni jest

sprawą kluczową dla prawidłowego chłodzenia. Najważ -
niejszym zadaniem podczas transportu jest utrzymanie wy-
maganej temperatury ładunku, czyli odebranie ciepła od ja-
kichkolwiek jego źródeł – zarówno wewnątrz ładunku, jak
i wokół niego. Podczas chłodzenia ładunek jest tym cieplej-
szym obiektem, a otaczające go powietrze jest – lub powinno
być – chłodniejsze. Zimne powietrze powinno znajdować się

w nieprzerwanym kontakcie z ładunkiem, aby możliwe było
odebranie energii ciepl nej. Jeśli powietrze nie przepływa wo-
kół ładunku, ponieważ uniemożliwia to np. źle rozmieszczony
towar lub zablokowane są wyloty z agregatu, nastąpi szybkie
wyrównanie temperatur pomiędzy ładunkiem i znajdującym
się wokół niego powietrzem (nieruchomym). Wraz ze wzros-
tem temperatury ładunku rosła będzie również temperatura
powietrza. Nie będzie zatem chłodzenia i tym bardziej utrzy-
mywania stałej temperatury. 

Przepływ powietrza może zostać zablokowany, jeśli ładu-
nek będzie ułożony zbyt wysoko. Ciśnienie rośnie w kierunku
tyłu ładowni – zimne powietrze z parownika przemieszczać
się będzie drogą najmniejszego oporu, w analizowanym przy-
padku spłynie do dołu, wypełniając część przednią i środkową
naczepy. Zaniknie cyrkulacja w części tylnej i tam najczęściej
dochodzi do zaburzeń w chłodzeniu – ładunek w części tylnej
ulega uszkodzeniu. 

Nie z nami – postaw na czerwone!

   Kompetencja
  Pasja

 Grupy DBK

reklama

Prawidłowo zadoko-
wana naczepa do śluzy
– widoczne rękawy
chroniące przed 
utratą zimna
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Podwieszony pod sufitem kanał rozprowadza powietrze wzdłuż ładowni –
przepływu nie utrudnia nawet wykorzystanie ruchomej ścianki działowej
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Przed załadunkiem
Przygotowując chłodnię do załadunku,

warto pamiętać o podstawowych zasa-
dach postępowania. Przede wszystkim
należy upewnić się, czy wnętrze ładowni
jest czyste i pozbawione jakichkolwiek
śmieci (odpadków). Obce ciała, jak np.
kawałki styropianu, plastikowej folii za-
bezpieczającej, fragmenty opakowań
kartonowych, mogą zablokować kanały
powrotu powietrza do parownika oraz
jego przepływ we wnętrzu.

Wnętrze chłodni powinno się schło -
dzić do wymaganej temperatury jesz-
cze przed załadunkiem. Należy wyłączyć
agregat przed otwarciem drzwi, a gdy są
już otwarte, jak najszybciej podjechać do
śluzy załadowczej. Podczas załadunku
warto zwrócić uwagę na prawidłowe roz -
łożenie przewożonego towaru. Po zabez-
pieczeniu ładunku przed przemieszcza-
niem i zamknięciu drzwi można uruchomić
agregat w celu ponownego uzyskania za-
danej temperatury. Co pewien czas warto
pamiętać o odszranianiu parownika (jeśli
nie odbywa się to automatycznie). 

Wstawiając do wnętrza chłodni paczki,
skrzynki czy ładunek spaletyzowany,
koniecznie trzeba zapewnić swobodny
przepływ powietrza, zostawiając nieco
wolnego miejsca wokół ładunku. W prak-
tyce stosuje się kilka sposobów postę-
powania – wolna przestrzeń może być po-
zostawiona w części środkowej, tworzy
się kanały wzdłużnie lub poprzecznie.
Oczywiście nie wolno zapominać o ko-
nieczności zabezpieczenia ładunku przed
przemieszczaniem. Zmiana położenia to
zagrożenie ze względu na bezpieczeń-
stwo transportu, ale również potencjalna
możliwość zablokowania przepływu po-
wietrza. Palety powinno się ustawiać
wzdłużnie. Można stosować specjalne

dystansowe płyty czołowe przy ścianie
przedniej – zabezpieczają elementy agre-
gatu przed uszkodzeniem i przede wszyst-
kim pozwalają na swobodny powrót pod-
grzanego powietrza dołem do parownika.
No i nie ładujemy do krawędzi tylnej
pojazdu – tu też powinno zostać trochę
miejsca na przepływ powietrza.

Summary
Reefers belong to this group of ve-
hicles, which are often misused and
are subject to the most intense ope-
ration. Their owners not always pre-
cisely identify their needs and pur-
chase a vehicle which is not optimally
tailored to their needs. To get ma-
ximum benefits from the reefer some
basic requirements have to be met. 
The first is the thermal integrity of
the body – protection of the interior
storage compartment from entering
inside the unnecessary heat. The se-
cond of the conditions is adequate
cooling capacity of the cooling unit,
allowing for the required removal
of heat. The system must also have
adequate flow capacity (ventilation),
allowing for the exchange of air in-
side the cargo compartment. Impor-
tant is also the velocity of the air flow.
If one of these conditions is not met
satisfactorily, one should take into
account the risk of damage to the
transported cargo and the subse-
quent consequences in the form of
a complaint. Mostly they are relate
to the wrong temperature or humi-
dity conditions during the transport. 

Ściana czołowa pozwala na prawidłową cyrku-
lację powietrza we wnętrzu i zabezpiecza agre-
gat przed uszkodzeniem podczas załadunku, 
tu można też przechowywać belki 
do załadunku dwupoziomowego 
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Zużyte uszczelki, wypracowane rygle drzwi –
to sprzyja powstawaniu szczelin, którymi ciepłe
powietrze wnika do wnętrza ładowni
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Warto ustawiać ładunek
do jednakowej wysokości
tak, aby nie ograniczać
swobodnego przepływu
zimnego powietrza 
w górnej części ładowni 
– często stosuje się np.
oznaczenie kolorowym
pasem umieszczonym
na ścianie ładowni
(na zdjęciu czerwony). 
Zasady te znane są 
przeważnie pracownikom 
magazynów, którzy bez-
pośrednio ładują pojazdy 
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Lodówki na trzech osiach
– porównanie naczep
chłodniczych

olski rynek naczep chłodniczych
zdominowany jest przez trzech
podstawowych graczy: Schmitz

Cargobull, Krone i Kögel. W 2014 r.
Schmitz uzyskał niemalże 68% udziału
w sprzedaży nowych naczep chłodniczych
w Polsce, na drugiej pozycji z udziałem
wynoszącym niecałe 25% uplasowała się
firma Krone. Ostatni z niemieckiej trójki
– Kögel Trailers uzyskał udział 2,4%.
Jak widać, polscy klienci ufają niemiec-
kiej precyzji i niezawodności. Przyjrze-
liśmy się bliżej konstrukcji naczep wio-
dących producentów zza Odry.

Podwozie
Każdy z wymienionych producentów

stosuje inne rozwiązanie konstrukcyjne
ramy nośnej. Największy indywidualizm
inżynieryjny widać w przypadku firmy
Schmitz Cargobull. Dzięki bardzo wy-
trzymałej i sztywnej konstrukcji częś-

ciowo samonośnego nadwozia, które
może przenosić duże siły wzdłużne i po-
przeczne, naczepy chłodnicze S.KO Cool
opierają się na krótkiej ramie podłużni-
cowej kończącej się tuż za przednią osią
naczepy (patrząc od tyłu). Sworzeń kró-
lewski zamocowany jest bezpośrednio do
nadwozia, a nie jak w standardowych
konstrukcjach – do ramy nośnej. Wyeli-

minowanie części ramy przynosi dużą
oszczędność masy pojazdu oraz pozwala
na zwiększenie użytkowej wysokości
nadwozia. W miejscu, gdzie kończy się
rama, zwykle mocowany jest kosz na pa-
lety, może on być zatem zainstalowany
wyżej, zwiększając prześwit pod skrzy-
nią. Krótką ramę wykonano w techno-
logii Modulos (o przewadze połączeń

Mateusz Samulak
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Mimo szerokiej dostępności na rynku samochodów i przyczep z zabudową

chłodniczą wciąż najchętniej wybieranym środkiem transportu pozostają

naczepy chłodnie, szczególnie niemieckich producentów.

Najczęściej kupowane naczepy chłodnicze Schmitz Cargobull 
kryją w sobie wiele innowacyjnych rozwiązań
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śrubowych) i usztywniono poprzeczkami,
do których mocowane są podzespoły
układu hamulcowego i zawieszenia pneu-
matycznego. Elementy metalowe pokryto
antykorozyjną powłoką galwaniczną, na
którą udzielana jest 10-letnia gwaran-
cja. Belka portalu tylnego ma diagonalne
wzmocnienia naroży, przez co odznacza
się większą odpornością na odkształce-
nia w razie ewentualnych kolizji z rampą.
Dzięki modularnej konstrukcji podwozia
zredukowano także koszt i czasochłonność
napraw. Naczepy chłodnicze Schmitz Car-
gobull wyposażane są wyłącznie w osie
Rotos, na które producent udziela gwa-
rancji 1 000 000 km.

Naczepa chłodnicza Cool Liner spod
znaku Krone oparta jest na ciągłej ramie
podłużnicowej o zmiennym przekroju,
wzmocnionej poprzeczkami. Rama spo-
czywa na siodle poprzez szyję wykonaną
jako płyta usztywniająca przednią część
podwozia. W odróżnieniu od podwozia
firmy Schmitz, w ramie naczepy Cool
Liner przeważają połączenia spawane,
zapewniające jej wysoką wytrzymałość
oraz sztywność. Tylną belkę poprzeczną
również wzmocniono ukośnymi profi-
lami. W obszarze dodatkowej skrzyni na
palety zastosowano zmniejszony przekrój
podłużnic, co w przypadku siodła ciągnika
umieszczonego na wysokości 1150 mm
zaowocowało 350-milimetrowym prze-
świtem pod skrzynią. Zabezpieczenie
antykorozyjne metalowych elementów
podwozia zapewnia zanurzeniowe nakła -
danie powłoki technologią wykorzys-
tującą zjawisko kataforezy – KTL (niem.
Kathodische Tauchlackierung), połączone
z lakierowaniem proszkowym. Objęte jest
ono 10-letnią gwarancją. O ile w przy-
padku naczep Schmitz dostępne są tylko
osie producenta, o tyle firma Krone, ofe-

rując swoją autorską oś Krone Trailer Axle,
pozostawia również prawo wyboru osi od
zewnętrznych dostawców, m.in. BPW,
SAF-Holland i Valx.

Podwozie naczepy Kögel Cool – Pur-
Ferro, podobnie jak chłodnie Krone, ma
podłużnicową ramę o zmiennym prze-
kroju belek. Ze względu na oszczędność
cennych kilogramów rama w rejonie osi
wzmocniona jest tylko trzema poprzecz-
kami, które są jednocześnie nośnikami

W naczepach Krone Cool Liner skorzystano
ze sprawdzonych rozwiązań udoskonalonych
systemami telematycznymi
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osprzętu. Tylna belka poprzeczna w od-
różnieniu od rozwiązań w naczepach S.KO
Cool i Krone Cool Liner nie ma diago-
nalnych wzmocnień, zdecydowano się
natomiast na stałe mocowanie do ramy
dolnej osłony przeciwwjazdowej. Powłokę
antykorozyjną ramy wykonano w techno-
logii KTL i uzupełniono następnie warstwą
lakieru. Do naczep Kögel Cool – PurFerro
montowane są osie zarówno autorstwa
Kögel, jak i SAF Holland czy BPW.

i szybki dostęp do agregatu od wnętrza
ładowni. Otwór załadunkowy ładowni
uszczelniony jest 4-wargowymi uszczel-
kami zamocowanymi na drzwiach. Same
drzwi usztywniono na narożach celem
lepszego docisku uszczelek do portalu,
gdy drzwi są zamknięte. Zatrzaski zamków
obłożone zostały gumowymi nakładkami,
dzięki czemu przy maksymalnym kącie
otwarcia drzwi (270°) nie powodują uszko-
dzeń zewnętrznych paneli ścian. Panele
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Chłodnia Kögel Cool –
PurFerro dzięki opaten-
towanym panelom 
warstwowym jest
jedną z najlżejszych 
naczep na rynku

Otwierana 
ścianka kierunkująca
przepływ chłodnego
powietrza to wyróżnik
naczep S.KO

Ładownia
Wszystkie opisywane naczepy mają

zabudowy o podobnych wymiarach we-
wnętrznych. Podstawowe różnice widać
w opatentowanych rozwiązaniach układu
chłodzenia oraz sposobach termicznego
i mechanicznego zabezpieczania ładunku.

Schmitz Cargobull oferuje agregaty
chłodnicze trzech marek: Carrier Transi -
cold, Thermo King oraz własny. Jako je-
dyny producent Schmitz stosuje ściankę
kierunkującą obieg powietrza mocowa -
ną na zawiasach, która zapewnia łatwy
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Wielofunkcyjna podłoga
MF 6 to unikatowe roz-
wiązanie zapewniające
cichobieżność i trwałość.
Na zdjęciu widać 6 
torów o strukturze 
gwarantującej pewne
mocowanie drążków 
zabezpieczających
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Ścianka kierunkująca przepływ powietrza 
przykręcana na stałe spełnia wymogi HACCP.
U góry widoczne belki do załadunku piętrowego,
każda z nich o nośności 1000 kg
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4 marca br. w Wieluniu przedstawiciele fir -
my Alcopper Trans Logistics odebrali 14
podwozi DAF XF FAR 460 Space Cab z plan-
dekami przesuwnymi oraz przyczepami firmy
Wielton. To ostatnia partia pojazdów z za-
mówienia obejmującego 34 zestawy. 

Wszystkie pojazdy, przygotowane przez należącą
do Grupy DBK spółkę WTC, to wersje ze średnią
kabiną, z 460-konnym silnikiem Euro VI – 20
ciągników Low Deck z obniżonym zawieszeniem,
14 podwozi FAR. „Wszystkie pojazdy zostały za-
kupione w ramach planu wymiany całej floty na
Euro VI. Podczas wyboru istotnym elementem
były niezawodność i komfort, ale też mała awa-
ryjność oraz niskie spalanie. Przy zamówieniach
takiej liczby pojazdów nawet naj-
mniejsze różnice mają duży
wpływ na rentowność biz-
nesu. Dlatego wybraliś -
my DAF-y XF w bardzo
korzystnym dla nas pa-
kiecie przygotowanym
przez Grupę DBK, z którą
współpracujemy od lat” –
powiedział Przemysław Lis,
właściciel Alcopper Tran Logistic. 

Spółka Alcopper Trans Logistics specjalizuje się
w transporcie międzynarodowym dla branży AGD.
„Z właścicielem firmy Alcopper znamy się i współ -
pracujemy od wielu lat. Dzięki wieloletniej współ -
pracy znamy klienta oraz specyfikę jego firmy na
tyle, że bez problemów jesteśmy w stanie przy-
gotować tzw. ofertę szytą na miarę” – dodał An-
drzej Luniak, prezes zarządu spółki WTC. 

Odebrane zestawy przestrzenne wyprodukowane
zostały przez firmę Wielton. Są przystosowane do
transportu różnego rodzaju towarów, w opcji mają
przystosowanie do transportu opon, spełniają
normy VDI oraz ADR. Opcjonalnie można też zde-
cydować się na system przejazdowy oraz pod-
noszony dach. Optymalna pojemność załadun-
kowa to 120,06 m3. [RP]

Zdjęcie: © R. Pawliszko

ścienne mają stalowe poszycia gwaran-
tujące im większą w stosunku do lami-
natowych wytrzymałość. Poszycia zabu-
dowy połączono poprzez klejenie, przez
co spoiny nie są podatne na tworzenie
mostków termicznych. 

Naczepy mogą być wyposażone w róż -
ne rodzaje odbojów mocowanych na tyl-
nej ścianie, od standardowych bloków
gumowych po amortyzowane stalowe
rolki. Ponadto jako opcja dostępny jest
system TailGUARDlight (o którym pisa-
liśmy we wcześniejszych numerach na-
szego czasopisma). W naczepie chłodni-
czej S.KO Cool na zamówienie dostępna

jest wielofunkcyjna podłoga MF 6. Jest
ona lżejsza od standardowej podłogi ryf-
lowanej oraz o 35% odporniejsza na zu -
życie. Wykonana jest w technologii bez-
szwowego spawania aluminium. Faktura
podłogi zawiera specjalne tory, na których
powinny być pozycjonowane drążki do
mocowania ładunku. Najważniejszą cechą
tej podłogi jest to, że aż do 60 dB (A) ogra-
nicza ona hałas generowany toczeniem
się kół wózków magazynowych, spełnia
zatem wymogi certyfikatu Piek.

Naczepa chłodnicza Krone Cool Liner
oferowana jest z agregatami chłodni-
czymi Carrier Transicold lub Thermo
King. Dostępna opcjonalnie ścianka ukie-
runkowująca powietrze jest tutaj przykrę-
cana na stałe i spełnia wymogi HACCP.
Drzwi ładowni, wyposażone w 4-war-
gowe uszczelki, zamykane są aluminio-
wymi drążkami obrotowymi, mają po-
nadto bezstykowe włączniki oświetlenia
ładowni, które odpowiadają również za
włączanie i wyłączanie agregatu. Przy
maksymalnym otwarciu drzwi zabezpie-
czane są linkowymi odciągami. Do na-
czepy Cool Liner Krone oferuje różne
rodzaje odbojów, najciekawszym roz-
wiązaniem jest jednak Roll-Compres-
sion−Buffer, czyli podwójne rolki ze stali
nierdzewnej współpracujące z gumo-
wymi pochłaniaczami energii, które nie
tylko chronią pojazd w czasie dokowania
do rampy, ale również nie są podatne na
uszkodzenia podczas regulacji wysokości
podwozia bezpośrednio przy rampie. 

Do chłodni Kögel Cool – PurFerro
dostępne są agregaty Carrier Transicold
lub Thermo King. Tak jak u konkurencji,
drzwi do ładowni uszczelniają 4-war-
gowe uszczelki. Zabezpieczenie przy do-
kowaniu zapewniają zderzaki gumowe
z amortyzacją lub bez. Kögel stosuje opa-
tentowany sposób cyrkulacji powietrza
chłodzącego Climatex, w którego skład
wchodzą: poszerzony kanał powietrzny
znajdujący się na ponad 90% długości
i szerokości dachu, pięć absorbujących
energię profili, które dodatkowo chronią
ścianę czołową oraz dwuczęściowa pro-
wadnica powietrza ze zdejmowaną górną
częścią. Prowadnica ta chroni również
parownik agregatu.

Zabezpieczenia
Naczepy chłodnicze poza elemen-

tami zabezpieczającymi podwozie i nad-
wozie przed uszkodzeniami mogącymi

Solidne zamki drzwi, odboje gumowe oraz
system Roll–Compression–Buffer to znaki
rozpoznawcze chłodni spod znaku Krone
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W chłodniach Kögel Trailer ścianka 
kierunkująca ma zdejmowaną górną część,
co ułatwia proces czyszczenia. Na zdjęciu 
widać boczne i sufitowe szyny kotwiczne oraz 
4 profile zabezpieczające ścianę czołową 
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DAF-y dla Alcopper Trans Logistics

| KWIECIEŃ 2015 | 2255



2266 | KWIECIEŃ 2015 | Transport – Technika – Biznes

powstać przy dokowaniu do rampy po-
winny też zapewniać szeroko pojętą
ochronę ła dunku. Obecnie stosowane są
nie tylko zabezpieczenia mechaniczne,
ale również działające w oparciu o sys-
temy telematyczne. Schmitz Cargobull
oferuje do swoich naczep immobilisery
zapobiegające ich kradzieży, a także sys-
temy informujące o stanie sprzęgu, czuj-
niki ciśnienia w ogumieniu, jak również
monitoring temperatury chłodni. Naj-
więcej systemów nadzorujących naczepy
ma w ofercie firma Krone, która stwo-
rzyła nawet specjalną wersję naczepy
chłodniczej Cool Liner High Security wy-
posażoną w unikatowy system Door Pro-

tect High Security ryglujący automa-
tycznie drzwi 8 blokadami, otwarcie
drzwi moż liwe jest dopiero po wydaniu
dyspozycji od dyżurnego i wprowadze-
niu kodu przez kierowcę. Układ ten nie
tylko zabezpiecza drzwi przed otwar-
ciem, ale także monitoruje dach i ściany
boczne. U wszystkich producentów do-
stępne są uchwyty pozwalające na za-
mocowanie naczepy do wagonu lub po -
kładu promu.

Coraz ważniejsza jest w ostatnim
czasie możliwość mocowania ładunków
za pomocą tradycyjnych pasów trans-
portowych. Bardzo korzystne z punktu
widzenia klienta jest, gdy naczepa chłod-
nicza sprawdza się w zastosowaniach
ogólnych. Pozwala to na ograniczenie
pustych przebiegów, które w transpor-
cie chłodniczym zdarzają się relatywnie
często. Dowodem na świadomość takiej
potrzeby producentów są naczepy przy-
stosowane do przewozu zróżnicowanych
ładunków, np. Kögel Cool – PurFerro
może być wykorzystywana do przewozu
papieru w rolkach. Ciekawe podejście po-
kazała firma Schmitz Cargobull, tworząc
naczepę S.KO Express ze składaną ścianą
boczną. Zapewnia ona bardzo łatwy do-
stęp do ładowni (jak w przypadku naczep
kurtynowych), eliminuje konieczność do-
kowania do rampy i poruszania się wóz-
kiem po ładowni. Naczepa ta może być
wykorzystana np. do przewozu rur o dłu -
gości ponad 13 m.

Cechy wspólne
Niestety większość najbardziej funk-

cjonalnych i przydatnych elementów na-
czep chłodniczych dostępna jest jako
wyposażenie dodatkowe. Każdy z trzech
wymienionych producentów oferuje takie

dodatki, jak wielotemperaturowe komory,
załadunek piętrowy umożliwiający prze-
wóz nawet 66 palet, szyny kotwowe na
bocznych ścianach i suficie, poprzeczne
belki do mocowania ładunku (również
przy załadunku dwupiętrowym), hakowe
systemy mocowania półtusz, ściany gro-
dziowe mocowane w dowolnej pozycji na
całej długości ładowni, dodatkowe czuj-
niki temperatury wewnętrznej, dodat-
kowe skrzynie na palety (na co najmniej
36 palet), klapy wentylacyjne ładowni
z siatkami zapobiegającymi przedosta-
waniu się owadów do wnętrza, konstruk-
cyjne wzmocnienia do mocowania w trans-
porcie multimodalnym czy też dodatki
poprawiające aerodynamikę naczepy.

Podsumowując
Przedstawione porównanie pozwala

na wyciągnięcie kilku prostych wnio-
sków. Naczepy chłodnie oferowane przez
niemiecką trójkę producentów nie bez
powodu zdobyły wielkie uznanie u pol-
skich przewoźników. Są to przemyślane
i sprawdzone konstrukcje, w których nie
brakuje również innowacyjnych rozwiązań
zwiększających ekonomikę eksploatacji
i wydajność transportu chłodniczego.
Oferowana mnogość dodatków funkcjo-
nalnych pozwala na dostosowanie po-
jazdu do indywidualnych potrzeb. Nie-
stety znakomita większość wyposażenia
dostępna jest za dopłatą. Silna pozycja
rynkowa firmy Schmitz Cargobull wynika
m.in. z tego, że jej chłodnie wykazują
mały spadek wartości na rynku pojazdów
używanych. Spora część używanych na-
czep S.KO Cool jeszcze do niedawna
trafiała do rosyjskich przedsiębiorstw
transportowych. Ponadto Schmitz oferuje
najwięcej możliwości konfiguracyjnych
naczep chłodniczych (poza wyborem osi),
w gamie produktów znajduje się wspom-
niana naczepa chłodnicza ze składanymi
ścianami bocznymi. Produkowane przez
niemieckie marki naczepy chłodnie to po-
jazdy wysokiej jakości, o czym świadczą
okresy udzielanych gwarancji. Mogą być
wyposażone w różne systemy telema-
tyczne zwiększające bezpieczeństwo eks-
ploatacji pojazdu, a także przewożonych
ładunków, co poza kosztami eksploata-
cji jest ważnym czynnikiem przy wybo-
rze nowej naczepy. Zainteresowanie nie-
mieckimi chłodniami jest dowodem na
to, że ich producenci z zaangażowaniem
podeszli do oczekiwań klientów.

| TRANSPORT |
©

 Kö
ge

l

System Kögel Climatex poprawia cyrkulację
powietrza, zapewniając bardzo dobrą ochronę
termiczną przewożonych ładunków

Door Protect High Security rygluje drzwi 
za pomocą 8 blokad. Drzwi można otworzyć
dopiero wtedy, gdy dyspozytor wyda 
odpowiednie zezwolenie za pośrednictwem 
telematyki i kierowca wprowadzi poprawny
kod bezpieczeństwa
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Agregaty chłodnicze
– nowości

ransport chłodniczy kojarzy się
głównie z przewozem żywności,
jednak spektrum towarów, które

muszą być przechowywane i przewożo-
ne w kontrolowanej temperaturze, jest
dużo szersze. Specjalnych warunków
termicznych wymagają również mate-
riały farmaceutyczne czy też opony do sa-
mochodów wyścigowych. Podstawą do
zapewnienia wymaganej temperatury są
agregaty chłodnicze jedno- lub wielo-
temperaturowe. Ich producenci muszą
mierzyć się z coraz ostrzejszymi wyma-
ganiami ze strony klientów, zaostrzają się
również wymagania ekologiczne.

Konvekta
Niemiecki producent, znany przede

wszystkim z produkcji układów klima-
tyzacji, ma w ofercie również agregaty
chłodnicze przeznaczone do małych sa-
mochodów dostawczych. Od początku
2015 r. gamę produktów firmy Konvekta
wzbogacono o elektryczny agregat chłod-
niczy FK 1120 E o mocy 1100 W, prze-
znaczony do pojazdów o kubaturze ła-
downi nieprzekraczającej 7 m3. Agregat
ten to urządzenie typu split, czyli parow-
nik montowany osobno wewnątrz komo-

Mateusz Samulak

Wynaleziony w roku 1938 przez Fredericka M. Jonesa agregat chłodniczy

zapoczątkował nową gałąź przemysłu – transport chłodniczy. Z wynalazku

Amerykanina niezmieniona pozostała do dziś jedynie zasada działania.
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Aerodynamiczny kształt obudowy
agregatu zmniejsza opory powietrza
oraz zużycie paliwa

Rekordowo mała wysokość parownika
pozwala na pełniejsze wykorzystanie

ładowni małych vanów
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ry chłodniczej oraz montowany na da-
chu pojazdu skraplacz zintegrowany
z jednostką napędową. Urządzenie na-
pędzane jest bezszczotkowym silnikiem
elektrycznym zasilanym z akumulatora
samochodu, dzięki czemu agregat jest
łatwy w montażu i obsłudze, gdyż nie ma
konieczności montażu skomplikowanych
wsporników na kompresor oraz prowa-
dzenia przewodów wysokiego ciśnienia.
W opisywanym agregacie zastosowano
parownik Konvekta VD 1013, który ma je-
dynie 120 mm wysokości, co w przypad-
ku małych furgonów ma niebagatelne
znaczenie, gdyż pozwala na maksymalne
wykorzystanie przestrzeni ła dunkowej.
Wydajne i trwałe wentylatory zapew-
niają recyrkulację pełnej objętości po-
wietrza w ładowni, ponad 100 razy na
godzinę, oraz szybkie jej schładzanie na-
wet przy charakterystycznym dla trans-
portu dystrybucyjnego częstym otwie-
raniu drzwi. Producent obiecuje stałą
wydajność chłodzenia w zakresie tem-
peratur otoczenia do +43°C niezależnie
od prędkości, z jaką porusza się pojazd.
Cały agregat waży około 62 kg.

Thermo King CryoTech
W każdej dziedzinie techniki począt -

kiem drogi do sukcesu jest pomysłowość.
Firma Thermo King – jeden z pionie rów
w dziedzinie produkcji agregatów chłod-

niczych – dysponuje obecnie innowa-
cyj nym rozwiązaniem. Są to kriogeniczne
agregaty chłodnicze CryoTech. Jako me-
dium chłodzące wykorzystuje się w nich
czynnik R-744 (dwutlenek węgla w po -
staci ciekłej), który jest produktem ubocz-
 nym wielu procesów przemysłowych.
Ciekawostką jest to, że agregaty te pra-
cują z otwartym obiegiem czynnika, tzn.
że po wykorzystaniu go przez wymien-
niki ciepła jest on wydalany do atmos-
fery. W ogólnym bilansie energetycznym
działanie agregatów kriogenicznych nie

powoduje dodatkowej emisji dwutlenku
węgla jak w przypadku konwencjonal-
nych urządzeń chłodniczych napędza-
nych silnikami spalinowymi. Zuży cie
CO2 w opisywanych agregatach jest po-
dobne jak zużycie paliwa w klasycznych
jednostkach chłodzących. Agrega ty Cryo-
Tech nie wymagają ponadto stosowania
tradycyjnych czynników chłodniczych,
a więc nie istnieje ryzyko wycieków
szkodliwych substancji, co sprawia, że
jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie
w sektorze transportu chłodniczego.

| TECHNIKA |
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Czynnik R-744
przechowywany
jest w zbiorniku
umieszczonym 

na boku pojazdu,
gwarantując łatwy

dostęp w czasie
czynności 

obsługowych

©
 TT

-Th
erm

oK
ing

©
 TT

-Th
erm

oK
ing

Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w transporcie chłodniczym – technologia Cryotech



Poza względami ekologicznymi opi-
sywane agregaty gwarantują wysokie
parametry użytkowe. Wielokrotne testy
potwierdziły, że parowniki kriogeniczne
zapewniają dużo większą wydajność chło -
dzenia w porównaniu z urządzeniami
konwencjonalnymi, zwłaszcza w zakre-
sie niskich temperatur. Minimalna wy-
dajność chłodnicza agregatów Thermo
King CryoTech wynosi ponad 10 000 W,
co sprawia, że obniżenie temperatury
pustej ładowni trwa do 4 razy krócej niż

w przypadku tradycyjnych agregatów
napędzanych silnikami spalinowymi.
Jest to niewątpliwie wielka zaleta, jeśli
chodzi o pojazdy pracujące w dystrybu-
cji miejskiej, gdzie konieczne jest wie-
lokrotne otwieranie ładowni.

System CryoTech umożliwia nie tylko
schładzanie przestrzeni załadunkowej,
ale również jej podgrzewanie. Parow-
nik systemu połączony jest z układem
chłodzenia silnika samochodu lub w przy-
padku naczep z podgrzewaczem wody

SACHS Race Cup 2015
Niech wygra najlepszy!

SACHS Race Cup to trzecia z kolei okazja do spotkań z przedstawicielami warsztatów. W 2015 r. zaoferujemy 
nowe tematy szkoleniowe i dostarczymy niezwykłych emocji sportowych. Szczegółowe warunki udziału znajdują 
się na www.zf.com/pl oraz u poszczególnych dystrybutorów.

Zgłoszenia online
na www.zf.com/pl

www.zf.com/pl

Największy aktualnie dostępny agre-
gat napędzany od silnika pojazdu,
przeznaczony do samochodów 
o dmc. do 12 t

i współpracuje z nimi w obiegu zam -
kniętym. Dzięki temu uzyskuje się pre-
cyzyjną kontrolę temperatury, przekła -
dającą się na zmniejszenie strat towarów
bardzo wrażliwych na jej zmiany.

Agregaty CryoTech są również bar-
dzo ciche, poziom hałasu wynosi jedynie
58 dB (A), przez co świetnie sprawdzają
się w dystrybucji nocnej, szczególnie
ważnej w transporcie chłodniczym. 

Gama agregatów Thermo King Cryo-
Tech obejmuje modele CT-10 przezna-
czone do samochodów ciężarowych oraz
CT-15 przeznaczone do naczep. Dostęp -
ne są w wariantach jedno- i wielotem-
peraturowych (do trzech komór).Wszyst-
kie modele są kompatybilne z systema mi
telematycznymi oraz systemami rejes-
trującymi dane. Zbiorniki na czynnik chło -
dzący do urządzeń kriogenicznych mo -
gą mieć pojemność 205, 330 lub 420 l.
Jak gwarantuje producent, koszty użyt-
kowania agregatów CryoTech są porów -
nywalne z systemami wyposażonymi
w silniki wysokoprężne, są one natomiast
mniej awaryjne oraz bardziej przyjazne
dla środowiska. 

| TECHNIKA |
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Thermo King V-800 MAX Spectrum
Seria V to agregaty chłodnicze zasi-

lane od silnika pojazdu. Gamę produk-
tów uzupełni niebawem model V-800
MAX Spectrum, czyli największy zasilany
od silnika pojazdu agregat chłodniczy
przeznaczony do samochodów ciężaro-
wych o dmc. do 12 t, z chłodniami dwu-
komorowymi. V-800 MAX Spectrum to
jednostka chłodnicza typu split mająca
funkcje chłodzenia i ogrzewania. Model
ten ma zastąpić oferowany do tej pory
agregat V-700 MAX Spectrum. W po-
równaniu z poprzednim charakteryzuje
się 10-procentowym wzrostem wydaj-
ności chłodniczej, poprawą przepływu
powietrza przez parownik, szybszym ob-
niżaniem temperatury, szerokim wybo-
rem modeli oraz napięć zasilania. Agre-
gat ten jest jeszcze lżejszy (poprzedni
ważył ok. 190 kg), w porównaniu z po-
przednim zużywa mniej paliwa, a jed-
nocześnie jest w stanie obsłużyć więk -
szą niż dotychczas objętość ładowni.
Urządze nie to sterowane jest nowoczes -
nym kontrolerem Direct Smart Reefer
montowanym w kabinie kierowcy, który

zapewnia pełny nadzór nad pracą agre-
gatu oraz maksymalną ochronę prze-
wożonych towarów.

Carrier Transicold
Europejskie akty prawne dotyczące

ochrony środowiska wymuszają stoso-
wanie środków chłodniczych o możliwie
najniższym potencjale tworzenia efek -
tu cieplarnianego (Global Warming Po-
tential). Stosowany powszechnie fluoro -
wy czynnik R-404A ma GWP wyno szący
3920, sensownym rozwiązaniem alter-
natywnym okazuje się dwutlenek wę gla
R-744, którego GWP wynosi tylko 1. Po -
dążając tym tropem, firma Carrier Tran -
sicold opracowała prototypowy agregat
Natural Line wykorzystujący jako me-
dium CO2 w obiegu zamkniętym. Urzą -
dzenie bazuje na opatentowanym napę-
dzie E-Drive, sprawdzonym w agregatach
serii Vector. W konstrukcji wykorzys-
tano również komponenty agregatów

Agregaty chłodnicze w technologii
Natural Line testowano intensywnie
w Wielkiej Brytanii

Cicho, wydajnie, 
ekologicznie – czyli agregat

Thermo King Whisper Pro
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z serii Vector, a także zaawansowanych
technologicznie agregatów Natural Line
przeznaczonych do kontenerów morskich.

Zmodyfikowany jednotemperaturo -
wy agregat Natural Line był testowany
w Lon dynie, w pojeździe zaopatrującym



sieć supermarketów Sainsbury’s. Jest on zamon-
towany na miejskiej naczepie dys try bucyjnej Gray
& Adams o długości 10,8 m, wykorzystywanej na tra-
sie między magazynem w Elstree a sklepami poło -
żonymi w regionie Greater London.

Strefy ciszy
Od dłuższego czasu w Europie rozważane jest

przeniesienie dostaw w rejonach miejskich poza go-
dziny szczytu, mając na celu zredukowanie natężenia
ruchu i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zmiany
te będą wymagały stosowania środków transportu
o wyjątkowo niskiej emisji hałasu. Thermo King ra-
zem z Ingersoll Rand oferują wielotemperaturowe,
naczepowe agregaty chłodnicze typu monoblok z cer-
tyfikatem programu PIEK – agregaty SLXe Spectrum
Whisper Pro o niskiej emisji hałasu. Przypomnijmy,
że certyfikat PIEK może być wydany, gdy poziom
hałasu emitowanego przez agregat, mierzony z od-
le głości 7 m, nie przekracza 60 dB (A). 

Dzięki zastosowaniu opatentowanych kontrolerów
z funkcją lokalizacji geograficznej (geostrefy), które
automatycz nie przełączają urządzenie w tryb pracy
o niskiej emisji hałasu przy wjeździe w strefę ogra-
niczonej emisji hałasu, agregat SLXe Spectrum Whis-
per Pro spełnia wymagania normy PIEK. 

Agregat ten jest tak samo prosty w ob słudze jak
pozostałe tradycyjne urzą dzenia Thermo King, nie
zwiększa kosztów serwisowania, cechuje się również
niezawodnością i wydajnością.

Specjalnie zaprojektowane usz czelnie nia aku-
stycz ne redukują poziom gene rowanej energii wib-
roakustycznej i zatrzymują ją przy źródle. Ponadto
w celu zmniejszenia poziomu hałasu przeprojek to -
wano przedział silnika oraz użyto wysokiej jakości
materiałów tłumią cych drgania. Również układ wy-
decho wy cichego agregatu został specjalnie dopa-
sowany pod kątem redukcji hałasu wytwarzanego
przy niskiej prędkości obrotowej silnika.

Na zakończenie
W agregatach chłodniczych będących kluczowym

elementem pojazdów chłodni wykorzystuje się dziś naj-
 nowsze technologie zwiększające wydajność i zmniej-
szające koszty eksploatacji. Wiele stoso wanych obec-
nie rozwiązań powstało w wyniku ciągłego zaostrzania
regula cji prawnych. W najbliższym czasie nale ży się
spodziewać całkowitego wycofania z rynku czynni-
ków fluoropochodnych na rzecz ciekłego dwutlenku
węgla. W trakcie projektowania nowoczesnych sys-
temów chłodniczych producenci po dążają dwiema
drogami, stosując otwarty bądź zamknięty obieg czyn-
nika. O tym, czy wykorzystanie CO2 w transporcie
chłodniczym będzie rozwiązaniem alternatyw nym
czy też obligatoryjnym, przekonamy się na pewno
w niedalekiej przyszłości.

W NASZEJ OFERCIE
posiadamy szereg wersji

urządzeń bramowych
dostosowanych do konkretnych
potrzeb użytkowników. Są to

urządzenia o udźwigu od
2–18 ton z ramionami
stałymi, teleskopowymi,

z jednym lub dwoma hakami
blokującymi. Wyposażamy je
w elementy hydrauliki siłowej

renomowanych firm.

URZĄDZENIA HAKOWE
dostosowane są do potrzeb

użytkowników. Są to urządzenia
o udźwigu od 2 do 34 ton.

Wyposażone w blokadę
kontenerów zewnętrzną lub

wewnętrzną, z hakiem
teleskopowym lub teleskopowym
i łamanym (do transportu szerszej
gamy kontenerów). Zawieszenie
podwozia zabezpieczone jest za

pomocą rolki podporowej lub
blokady resorów.

DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI odpadów
proponujemy zestawy składające się
z wywrotki i żurawia dostosowanych
do potrzeb użytkowników (wywrotki
trójstronne, dwustronne oraz żurawie

o różnej wielkości w zależności
od rodzaju pojemników). Żurawie
wyposażamy w dodatkowy osprzęt

jak widły czy chwytaki. W zależności
od potrzeb proponujemy różne
rodzaje sterowania żurawiem:
ręczne, radiowe, z siedziska

czy z platformy.

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 606 874 733, faks: 71 345 82 13

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

DYSTRYBUTOR

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
W ofercie posiadamy różne rodzaje zabudów o konfiguracji dostosowanej do potrzeb
użytkownika. Wszystkim zabudowom zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny poprzez sieć ponad 30-tu punktów serwisowych.
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Oleje przekładniowe ZF
obniżają koszty eksploatacyjne

rzekładnie montowane w pojazdach użyt-
kowych poddawane są znacznym obcią-
żeniom. Ich działanie musi być niezwykle
precyzyjne i niezawodne przy jednoczes-

nym zachowaniu wysokiej trwałości elementów
oraz zapewnieniu jak najlepszego komfortu pracy
kierowcy. Żywotność poszczególnych elemen-
tów przekładni zależy w dużej mierze od jakości
oleju przekładniowego. Eksperci firmy ZF Services
zwracają uwagę na zalety płynące ze stosowa-
nia produktów najwyższej jakości. Według nich tań-
sze oleje przekładniowe często nie spełniają wy-

sokich wymagań producentów pojazdów. Pozorna
oszczędność na ich zakupie wiąże się czasem
z większymi wydatkami spowodowanymi szyb-
szym zużywaniem elementów przekładni. Wyższa
cena w pełni syntetycznych olejów zwraca się
w tym wypadku już w ciągu 12–18 miesięcy.

Znaczące zalety
W celu zapewnienia swoim klientom produktów jak
najlepszej jakości firma ZF Services oferuje własne
oleje, które opracowywane są już na etapie projek-

towania przekładni. Wysokiej jakości oleje przekład-
niowe ZF Services przyczyniają się m.in. do obni-
żenia kosztów eksploatacji i serwisowania.
Jednym z takich produktów jest ZF-Ecofluid M –
olej przygotowany specjalnie do pojazdów użyt-
kowych. Jego stosowanie umożliwia wydłużenie
okresów pomiędzy kolejnymi wymianami: są one
dokonywane co trzy lata w przeciwieństwie do
olejów mineralnych, które należy wymieniać co
roku. Jest to korzystne nie tylko ze względów fi-
nansowych, ale również przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego. Stosowanie olejów syn-
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Przekładnie stosowane w nowoczesnych pojazdach użytkowych są niezwykle

złożonymi mechanizmami. Muszą sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym

niezawodności, wygody użytkowania oraz trwałości.
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tetycznych znacznie zmniejsza liczbę awarii oraz
doskonale chroni elementy przed zużywaniem
podczas zazębiania się i synchronizacji przełożeń.
W porównaniu z mineralnymi i półsyntetycznymi
olejami przekładniowymi ZF-Ecofluid M zwiększa
również wydajność skrzyni. To z kolei pozwala
ograniczyć zużycie paliwa o 1%, co daje roczne
oszczędności w zakresie eksploatacji pojazdu
rzędu kilkuset euro. 
ZF Services oferuje także olej ZF-Ecofluid A Life
przeznaczony do autobusów miejskich, między-
miastowych i rejsowych oraz pojazdów specjal-
nych i szynowych. Olej ten obniża zużycie paliwa,
umożliwiając jednocześnie bardziej efektywne
wykorzystanie mocy silnika, chroniąc przy tym
przekładnię i poszczególne jej elementy przed
przedwczesnym zużyciem.

Kompleksowa obsługa
Dzięki współpracy ZF Services z 650 partnerami
na całym świecie klienci firmy mają dostęp do roz-
budowanej sieci warsztatowej oferującej profes-
jonalną wymianę oleju przekładniowego oraz do
usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb
klientów flotowych. 
ZF Services oferuje pełną gamę usług dotyczących
pojazdów osobowych, użytkowych, autobusów,
maszyn budowlanych i rolniczych, urządzeń szyno-
wych oraz stosowanych w branży morskiej, świad-
czonych zarówno niezależnym warsztatom, jak
i klientom indywidualnym oraz flotowym. W Polsce
proces tworzenia serwisów ZF jest na etapie pla-
nowania. Od zeszłego roku części do skrzyń biegów
(Ecolite, Ecomid, Ecosplit, AS Tronic) są dostępne
bezpośrednio u polskich dystrybutorów.
Dzięki temu klienci otrzymują możliwość wykonania
wszystkich usług serwisowych i niezbędnych na-
praw w jednym miejscu. Znajdujące się w ofercie
firmy pakiety serwisowe obejmują kompleksową
obsługę przez cały okres eksploatacji pojazdu,
w tym m.in. wymiany zapobiegawcze, regenera-
cję, renowację, wymianę skrzyni oraz usługi szko-
leniowe i konsultacje. Poszczególne procesy są
idealnie dobierane do potrzeb klientów, którzy
dążą do ograniczenia kosztów oraz czasu po-
święcanego na obsługę, a także zachowania jak
największej mobilności swoich pojazdów bez
zbędnych przestojów.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości
produktów ZF przeznaczonych do pojaz-

dów użytkowych – w tym olejów
przekładniowych – można znacząco

wydłużyć trwałość skrzyni biegów

O firmie
ZF to globalny lider w dziedzinie technologii układu
przeniesienia napędu oraz zawieszenia. Oferta
firmy ZF obejmuje takie produkty, jak przekładnie,
elementy układu przeniesienia napędu i układu
jezdnego oraz kompletne zestawy i moduły osi.
Produkty firmy ZF stosowane są w samochodach
osobowych, pojazdach użytkowych, maszynach
budowlanych, rolniczych, pojazdach szynowych
i przemyśle okrętowym. 
Firma jest jednym z dziesięciu największych do-
stawców części dla światowego przemysłu mo-
toryzacyjnego, posiadając obecnie 122 spółki pro-
dukcyjne w 26 krajach i zatrudniając 72 tys.
pracowników. W 2014 r. spółka zanotowała
wstępne wyniki sprzedaży na poziomie 18 mld
euro. Każdego roku ZF przeznacza około 5% war-
tości sprzedaży (w 2014 r. było to 890 mln euro)
na działalność w obszarze badań i rozwoju. W glo-
balnym rankingu dostawców branży motoryza-
cyjnej firma ZF plasuje się wśród dziesięciu naj-
większych przedsiębiorstw.
Dzięki swojej spółce zależnej – ZF Services kon-
cern działa aktywnie na międzynarodowym rynku
produktów przeznaczonych do montażu na rynku
wtórnym. W 2014 r. firma ZF wyraziła zaintere-
sowanie przejęciem amerykańskiego dostawcy
przemysłu samochodowego, firmy TRW.
W 2015 r. firma będzie obchodziła jubileusz stu-
lecia swego istnienia. Spółka ZF została utworzona
w 1915 r. we Friedrichshafen, pierwotnie funkcjo-
nowała jako Zahnradfabrik GmbH. W początkowym
okresie swojej działalności zajmowała się kon-
strukcją, testowaniem i produkcją przekładni na-
pędowych do statków powietrznych. 
Po 1919 r., w czasach, kiedy firmą kierował jej
pierwszy dyrektor zarządzający (późniejszy prezes
zarządu Alfred Graf von Soden-Fraunhofen) zmie-
niła ona profil swojej działalności, koncentrując się
na rozwiązaniach do samochodów osobowych
i użytkowych. Działając w tej branży, firma wdrożyła
wiele patentów w zakresie innowacyjnych sys-
temów przekładniowych. Otwarcie pierwszego
zakładu poza Europą – w Brazylii w 1958 r. – roz-
poczęło fazę międzynarodowej ekspansji firmy
ZF, której towarzyszyło poszerzanie zakresu kom-
petencji, również przez akwizycję. W 1984 r. firma
ZF nabyła większościowe udziały w spółce Lem-
förder Metallwaren & Co. KG, rozszerzając tym
samym swoją ofertę produktową w zakresie
techniki układów jezdnych. W roku 2001 firma ZF
przejęła spółkę Mannesmann Sachs AG i rozbu-
dowała swój potencjał dostawczy w zakresie kom-
ponentów układu przeniesienia napędu i ukła du
jezdnego. W 1992 r. firma przyjęła swoją aktualną
nazwę – ZF Friedrichshafen AG.

Obecnie pojazdy Renault Trucks K są do-
stępne także ze zautomatyzowaną mecha-
niczną skrzynią biegów Optidriver Xtrem. 

Ta wytrzymała skrzynia biegów jest wyposażona
w wałek wejściowy z sześciorowkowym wielo-
wypustem zamiast czterorowkowego, a także
powiększone koła zębate, poddane
specjalnemu procesowi obróbki
cieplnej. Wzmocniona skrzy-
nia umożliwia tworzenie
zestawów drogowych
o masie całkowitej do
120 t, a jej oprogramo-
wanie sterujące w spo-
sób ciągły dostosowuje
strategię zmiany biegów
do obcią że nia pojazdu w opar -
ciu o dane przeka zywane przez 
odpowied nie czujniki. 

Dzięki temu wybór prze łożeń jest optymalny w każ -
dych warunkach. Tym samym Renault Trucks za-
pewnia klientom wykonującym trudne zadania
transportowe możliwość korzystania z zalet za-
utomatyzowanej skrzyni bie gów, takich jak więk-
szy komfort jazdy i niższe zużycia paliwa. Ponadto
Optidriver Xtrem po prawia właściwości jezdne
i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Współpracuje
z silnikami DTi 11 i DTi 13 i może być zastosowana
w modelach K 3- i 4-osiowych. 

W przypadku wersji 3-osiowych – dopuszczalna
techniczna masa całkowita wynosi 35 t, dla 4-osio-
wych – 40–50 t. Skrzynia ta jest idealna do za-
sto sowań w wymagających warunkach, tj. tran -
sport górniczy, ponadnormatywny i ciężki transport
budowlany. [KB]

Zdjęcie: © Renault Trucks
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Wzmocniona skrzynia 
Optidriver Xtrem w gamie K



Globalnego ocieplenia
potencjał

becnie priorytetowym wymaga-
niem dotyczącym agregatów
chłodniczych wykorzystywanych

w przewozach ładunków w temperatu-
rach kontrolowanych jest minimalizacja
zużycia paliwa. Ważne jest też ograni-
czenie negatywnego wpływu na środo-
wisko naturalne, wyrażające się niskim
poziomem emisji CO2 (związanej ze spa-
laniem paliwa) i ograniczeniem ilości
stosowanego czynnika chłodniczego.
Konieczne jest również znalezienie kom-
promisowego rozwiązania między wy-
maganą mocą chłodniczą agregatu a do-
puszczalnym poziomem emitowanego
przez niego hałasu.

Media chłodnicze a ekologia
Przez wiele lat czynniki chłodnicze,

takie jak np. R12, R22, R502 itp., były pod-
stawowymi mediami w chłodnictwie do-
mowym, handlowym, klimatyzacji i mo-
toryzacji. Koniec lat 80. i początek lat
90. ub. w. wprowadził ogromne zmiany
w spojrzeniu na czynniki chłodnicze i ich
oddziaływanie na atmosferę i stratosferę.

Do rozwiązania jest problem ekolo-
giczny dotyczący stosowania środków
chłodniczych: są one silnie działającymi

gazami cieplarnianymi – chodzi o grupy
CFC i grupy HCFC, a także stosowane
obecnie hydrofluorowęglowodory HFC.
Sytuacja ta początkowo spowodowała
powrót do używania „starych” czynników
chłodniczych w chłodnictwie przemysło-
wym, takich jak węglowodory czy amo-
niak. Mimo że związki te są łagodne dla
środowiska, ich stosowanie wiąże się z za-
grożeniami o charakterze lokalnym, wy-
nikającym z ich łatwopalności i/lub to-
ksyczności. Korzystnym rozwiązaniem

alternatywnym – zwłaszcza ze względu
na niepalność – okazało się użycie dwu-
tlenku węgla (R-744), gazu, który był
stosowany już w początkach chłodnictwa
pod koniec XIX w., a po I wojnie świa-
towej powszechnie w chłodnictwie mor-
skim i przemysłowym.

Zredagowany w 1987 r. i ratyfiko-
wany w sumie przez 196 państw, w tym
Unię Europejską, międzynarodowy pro-
tokół z Montrealu dotyczący ogranicze-
nia stosowania gazów zmniejszających

Dariusz Piernikarski
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Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

(GWP – Global Warming Potential) to termin

obecnie bardzo aktualny. Chociażby z tego

względu, iż walka z efektem cieplarnianym

wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań

w transporcie chłodniczym.
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HCFC 13,7%

HFC 37,7%

Woda 3,8%

Węglowodory 10,4%

Dwutlenek 
węgla 19,1%

Amoniak 7,1%
Inne 3,8%

Powietrze 4,4%

Rysunek 1. Wykorzystanie
różnych czynników chłodniczych
w urządzeniach stosowanych 
w chłodniczym transporcie 
drogowym i morskim
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powłokę ozonową Ziemi doprowadził do
stopniowego wycofania z użycia środków
chłodniczych niszczących ozon (O3) –
w tym chlorofluorowęglowodorów (freo-
nów – CFC) i zastępowania ich środkami
obojętnymi dla warstwy ozonowej lub
o niewielkim działaniu niszczącym, ta-
kimi jak wodorochlorofluorowęglowodory
(HCFC) oraz hydrofluorowęglowodory
(HFC). Ponadto związki z grupy HCFC
mogą być stosowane tylko do 2020 r. –
na terenie Unii Europejskiej reguluje to
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2037/2000/WE wraz z kolejnymi
no welizacjami w sprawie substancji zu-
bożających warstwę ozonową oraz dyrek-
ty wa EC 517/2014 (tzw. ustawa o F-ga-
zach). Głównym celem jest obniżenie
ekwiwalentnego (tj. w przeliczeniu na
CO2) wpływu F-gazów na tworzenie efek-
tu cieplarnianego i stopniowe uzyskanie
79-procentowej redukcji. 

zerowy potencjał niszczenia warstwy
ozonowej (tzw. ODP – Ozone Depletion
Potential) oraz zerowy lub pomijalnie mały
potencjał tworzenia efektu cieplarnia-
nego GWP. W przypadku grupy HFC ich
wskaźnik ODP jest zerowy, jednakże
wskaźnik GWP zawiera się w przedziale
od kilkuset w przypadku HFC32 (R32)
do kilku tysięcy w przypadku HFC143a
(R-134A) i niepalnego R125. Mając na
uwadze bezpieczeństwo stosowania „sta-
rych” czynników chłodniczych, tylko CO2

może współzawodniczyć z niepalnymi
hydrofluorowęglowodorami HFC. 

wskaźnik GWP dla dwutlenku węgla jest
pomijalnie mały, jeśli będzie on stoso-
wany jako czynnik chłodniczy. Tym samym
zastosowanie dwutlenku węgla w chłod-
nictwie oznacza niewielkie obciążenie
dla środowiska naturalnego i bezpie-
czeństwo codziennego stosowania. 

Sam czynnik chłodniczy (efekt bez-
pośredni) i emisja CO2 związana z do-
starczaniem energii do układów chłod-
niczych (efekt pośredni) wpływają na
emisję gazów cieplarnianych. Stąd też
systemy chłodnicze o dużej łącznej emisji
dwutlenku węgla będą preferowanymi

obszarami zastosowań tego gazu jako
alternatywnego czynnika chłodniczego,
o ile ogólna sprawność energetyczna,
definiowana np. przez współczynnik wy-
dajności chłodniczej (Coefficient of Per-
formance – COP) zostanie poprawiona
lub utrzymana na tym samym poziomie.

CO2 jako czynnik chłodniczy (R-744)
jest gazem nie działającym niekorzyst-
nie na warstwę ozonową i pod względem
potencjału tworzenia efektu cieplarnia-
nego jest 1000 razy mniej aktywny niż
środki stosowane obecnie w układach
konwencjonalnych. Wskaźnik GWP dla
CO2 jest również niższy niż w przypadku
innych, naturalnych czynników chłod-
niczych, tak więc nawet w razie wycieku
gazu do atmosfery nie ma mowy o ska -
żeniu środowiska. 

Czynnik chłodniczy R-452A to nie-
palna mieszanka (czynniki R32, R125
i R1234yf), która ma właściwości zbliżone
do czynnika R-404A. Czynnik R-452A
jest szczególnie przydatny do zastosowań
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Rysunek 2. Potencjał niszczenia warstwy
ozonowej ODP oraz potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego GWP dla wybranych
czynników chłodniczych

© International Institute of Refrigeration

Na rysunku 1 pokazano procentowy
udział różnych czynników chłodniczych
stosowanych w transporcie chłodniczym
(drogowym i morskim). Jak przedsta-
wiono na rysunku 2, w przeciwieństwie
do CFC i HCFC gazy takie jak amoniak,
węglowodory i dwutlenek węgla mają

Kriogeniczne agregaty Thermo King 
z serii Cryo Tech – medium robocze 

to R-744, czyli CO2
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R-404A odchodzi do lamusa
Aby zmniejszyć globalne ocieplenie, od

stycznia 2015 r. na terenie Unii Europej-
skiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy
prawne (Rozporządzenie 2037/2000 /WE
i Dyrektywa EC 517/2014), nakazujące
stopniowe wycofywanie gazów z grupy
HFC o dużym potencjale tworzenia efektu
cieplarnianego – do nich zaliczany jest
również czynnik R-404A. 

W większości agregatów chłodni-
czych stosowanych w transporcie ładun-
ków w temperaturach kontrolowanych
czynnikiem chłodzącym jest R-404A o wy-
sokim wskaźniku GWP. Alternatywą dla
transportu chłodniczego może być kilka
rozwiązań, wśród nich jest chłodzenie
kriogeniczne wykorzystujące dwutlenek
węgla (R-744) lub zastosowanie nowego
czynnika chłodniczego – R-452A. 

Jeśli CO2 jest uważany za główną
przyczynę efektu cieplarnianego (ok. 63%
udziału wśród wszystkich gazów cieplar-
nianych), to jest to spowodowane przede
wszystkim olbrzymią emisją tego gazu
do atmosfery przez różne działy prze-
mysłu i gospodarki. W porównaniu z HFC
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transportowych, gdy chłodzenie sprężarki
jest zadaniem utrudnionym ze względu
na dużą rozpiętość możliwych tempera-
tur otoczenia. Wskaźnik GWP dla czyn-
nika R-452A wynosi co prawda 2140, ale
jest to niemal połowa wskaźnika GWP
czynnika R-404A (GWP 3922) – zatem
może to być interesująca alternatywa
w określonym w rozporządzeniu UE
okresie przejściowym do 2020 r. 

Korzyści z zastosowania czynnika
R-452A w agregatach chłodniczych są
następujące: 
• wpływ na środowisko naturalne niższy

o 45% w porównaniu z R-404A,
• utrzymanie osiągów i niezawodności

agregatów chłodniczych na dotych-
czasowym poziomie,

• utrzymanie kosztów operacyjnych
na dotychczasowym poziomie,

• brak dodatkowych kosztów związa-
nych z konwersją agregatu,

• wyprzedzająca zgodność z przepi-
sami dotyczącymi eliminacji gazów
HFC od 2020 r. 

• poprawa proekologicznego wizerunku
firmy. 
Wejście w życie ustawy o F-gazach

(Dyrektywa EC 517/2014) oznacza, że
firmy realizujące transport chłodniczy
muszą zdać sobie sprawę z konsekwen-
cji, jakie nowe przepisy mogą mieć w ich
działalności, zwłaszcza gdy chodzi o pla-
nowanie przyszłych inwestycji w tabor.
Najważniejsze zmiany mające wpływ na

sektor transportu chłodniczego – który
odpowiada za ok. 2% użycia ogranicza-
nych gazów HFC – to m.in.:
• tylko mechanicy, którzy uzyskali od-

powiednie certyfikaty, będą mogli
instalować i obsługiwać układy chło -
dzenia,

• konieczna stanie się okresowa kon-
trola szczelności układów,

• po roku 2020 podczas czynności
obsługowych możliwe będzie wyko-
rzystanie jedynie czynników chłodni-
czych (starszego typu) pochodzących
z recyklingu. 

Thermo King wprowadza R-452A
Thermo King jest producentem agre-

gatów chłodniczych, który jako pierwszy
może zaoferować swoim klientom roz-
wiązanie, dzięki któremu mogą oni za-
decydować, jak i kiedy zmniejszać emisję
gazów cieplarnianych. Jest to możliwe
dzięki zastosowaniu w naczepowych
agregatach chłodniczych nowego czyn-
nika chłodniczego R-452A. Agregaty
Thermo King z rodziny SLX napełnione
czynnikiem R-452A są bezpieczne, nie-
zawodne i wydajne – to pierwsze na
rynku urządzenia, w których zastoso-
wano czynnik chłodniczy DuPont Opteon
XP44 (R-452A), którego wskaźnik GWP
jest o 50% niższy w porównaniu z obec-
nie używanymi czynnikami chłodni-
czymi. Jego zastosowanie pozwala na
spełnienie z wyprzedzeniem wymagań
normatywnych, które zaczną obowiązy-
wać w 2020 r. 
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NaturaLine to agregaty chłodnicze z medium
chłodniczym CO2 (R-744) przeznaczone
do morskich kontenerów chłodniczych
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W wersji dotychczasowej 
agregat chłodniczy Thermo King SLXe 300
Whisper Pro, który spełnia wymagania Piek 
w zakresie generowanego hałasu, 
wykorzystuje niestety czynnik R-404A
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Od 2015 r. użytkownicy 
agregatów z serii SLX będą mogli zdecydować
się na zastosowanie czynnika chłodniczego 
R-452A o mniejszym wskaźniku GWP
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Nowe rozwiązania mają te same wy-
sokie osiągi, jak produkty oferowane do-
tychczas. Dotyczy to pojemności chłod-
niczej, czasu schładzania i ekonomiki
paliwowej. Ponadto skraplacze mikro-
kanałowe dają możliwość zastosowania
jeszcze mniejszej ilości czynnika chłod-
niczego i minimalizują ryzyko wycieków,
co jeszcze bardziej obniża wpływ na śro-
dowisko naczepowych agregatów chłod-
niczych Thermo King. 
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Dla tych firm transportowych, które
po prostu chcą dokonać konwersji obec-
nie użytkowanych agregatów, czynnik
chłodniczy nowej generacji R-452A może
być w prosty sposób wprowadzony do
istniejącego systemu. Partnerzy serwi-
sowi Thermo King oferują usługę wy-
miany czynnika. 

Zamówienia na nowe agregaty SLX
napełnione czynnikiem R-452A zostały
już złożone przez wielu klientów z Nie-
miec, Włoch, Hiszpanii. Pierwsze dostawy
są już realizowane. W ciągu bieżącego
roku Thermo King rozszerzy ofertę do-
tyczącą napełniania czynnikiem R-452A
agregatów stosowanych w chłodniach
budowanych na podwoziach samocho-
dów ciężarowych.

Carrier Transicold w rozwój innowacyj-
nych technologii o minimalnej szkodli-
wości dla środowiska naturalnego, które
jednocześnie całkowicie zaspokajają ocze-
kiwania użytkowników. 

Układ chłodzenia naczepy, w któ-
rym stosowany jest naturalny czynnik
chłodniczy R-744 o wskaźniku poten-
cjału tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP) wynoszącym 1 (jeden), w po-
równaniu z klasycznym medium R-404A
o wskaźniku GWP wynoszącym 3922
wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku
zmierza branża.

Agregat zbudowany na bazie seryjnego
modelu Vector ma system chłodzenia
NaturaLine, stosowany przez Carrier 
w kontenerach morskich

Carrier Transicold 
stawia na R-744

W ubiegłym roku na targach IAA
w Hanowerze firma Carrier Transicold
zaprezentowała prototypowy wielotem-
peraturowy agregat, w którym w zam -
kniętym obiegu do chłodzenia wyko-
rzystano CO2 (R-744) – czyli naturalny
czynnik chłodniczy. Agregat ten był za-
silany w technologii elektrycznej E-Drive,
stosowanej już wcześniej w urządzeniach

Czynnik R-744 stosowano 
już w agregatach NaturaLine montowanych 

w chłodniczych kontenerach morskich
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Schemat agregatu Vector 
z napędem E-Drive, napełnionego

czynnikiem R-744
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z rodziny Vector. Zdaniem specjalistów
z firmy Carrier naturalne czynniki chłod-
nicze mogą zastąpić stosowane dotych-
czas media konwencjonalne, takie jak
R-404A, dostosowując branżę do wyma-
gań określonych prawnie w UE, elimi-
nujących stosowanie czynników fluoro-
pochodnych, niekorzystnie wpływających
na generowanie efektu cieplarnianego. 

Agregat ten został zbudowany na
bazie seryjnego modelu Vector i wyko-
rzystuje zaawansowane technologicz-
nie rozwiązania systemu chłodzenia Na-
turaLine, stosowanego przez Carrier od
2012 r. w kontenerach morskich. System
NaturaLine testowany wcześniej w wersji
monotemperaturowej oraz wielotempe-
raturowy agregat zaprezentowany na
IAA to przykłady zaangażowania firmy
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klienci stawiają na jakość
W zabudowach chłodniczych

„Samochody Specjalne”: Co decyduje
o tym, że wykorzystujemy naczepę lub
zabudowę chłodniczą na samochodzie
ciężarowym i ewentualnie łączymy go
z przyczepą?
Artur Zdunowski: W przypadku trans-
portu dystrybucyjnego mamy do dys-
pozycji zasadniczo trzy rozwiązania.
Możemy wykorzystać naczepę, zestaw
zabudowa podwozia + przyczepa lub sam
samochód ciężarowy solo z zabudową.
Decydująca jest tu ilość ładunku, jaką na-
leży dostarczyć jednorazowo, oraz od-
ległość, na jaką ten ładunek musi być
dowieziony. W standardowej naczepie
zmieszczą się 33 europalety, natomiast

na 3-osiowym samochodzie połączo-
nym z 2-osiową przyczepą typu tandem
– w zależności od kombinacji – zmie-
ścimy do 36–37 palet, typowo 20 + 16.
Teoretycznie jest to niewiele więcej niż
w naczepie, ale najważniejszą zaletą jest
to, że przyczepę można gdzieś odsta-
wić i operować samym samochodem.
Nie trzeba wtedy poruszać się zestawem
o długości 18,75 m po mieście – jest po
prostu wygodniej.
Niektórzy producenci, np. mięsa czy węd-
lin, nie zawsze potrzebują całej naczepy,
bywa, że w zupełności wystarcza im sa-
mochód z zabudową o długości np. 7 m.
Jest tu pewna prawidłowość: mniejsze

firmy częściej kupują samochody, duzi
producenci – naczepy. Musimy jeszcze
wziąć pod uwagę masę: ładunek mro-
żony jest stosunkowo ciężki. Jedna pa-
leta to minimum 500 kg, więc trzeba
zwracać uwagę na ograniczenia ładow-
nościowe. Samochód 2-osiowy zabierze
określoną ilość ładunku, 3-osiowy odpo-
wiednio więcej, a naczepa jeszcze więcej.

Jak to wygląda od strony finansowej?
W przypadku samochodu z przyczepą
mamy koszt podwozia – samochodu cię-
żarowego, jego zabudowę, przyczepę
z zabudową oraz dwa agregaty chłodni-
cze. Zatem całość będzie zdecydowanie
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O zabudowach chłodniczych montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych

i przyczep rozmawiamy z Arturem Zdunowskim – specjalistą ds. handlowych

odpowiadającym w EWT Truck & Trailer Polska za pojazdy specjalne. 
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droższa niż ciągnik z naczepą i agrega-
tem. Jeśli zatem nie ma ograniczeń zwią -
zanych z tonażem czy miejscem do ma-
newrowania, nawet jeśli ładunek jest
rozładowywany po drodze w kilku miejs-
cach, to preferowanym rozwiązaniem
jest na pewno zestaw naczepowy. 
Polscy przewoźnicy stale zdobywają wie-
dzę na ten temat – coraz więcej firm
przestawia się na zestawy z przyczepa -
mi. Niezbędna jest tu solidna kalkulacja:
ile taki zestaw będzie jeździł i czy ma to
sens, że jednorazowo przewiezie on wię-
cej ładunku niż naczepa. Są już firmy,
które dokładnie przeliczają swoje ładun -
ki, porównując, ile np. skrzynek czy kar-
tonów zmieści się na zestawie, a ile na
naczepie. Znając liczbę kursów tygodnio -
wo, miesięcznie czy rocznie, można oce-
nić, ile więcej ładunku przewiezie się
w danym czasie, a co za tym idzie, jakie
może przynieść to korzyści. Czasem są
to spore kwoty i okazuje się, że w okreś-

lonym czasie eksploatacji mimo różnicy
w cenie bardziej opłacalne jest kupno ze-
stawu niż ciągnika z naczepą. 

Czego dotyczą ogólnie rozmowy z klien-
tem na temat jego przyszłej zabudowy? 
Konfigurujemy wspólnie zestaw. Jednym
z najistotniejszych elementów jest pod-
wozie samochodu ciężarowego. Spraw-
 dzamy dokładnie, jaka jest masa podwo -
zia, z mojego doświadczenia bowiem
wynika, że w bardzo dużym stopniu wpły-
wa na nią rodzaj zastosowanej kabiny.
Im większa kabina, tym będzie ona cięż -
sza: leżanka, niezależne ogrzewanie, lo-
dówka – każdy dodatkowy element to ileś
kilogramów więcej. W przypadku samo -
chodów typowo dystrybucyjnych duże,

ciężkie kabiny sypialne nie mają sensu.
Utrzymując taką samą długość zabudo -
wy, możemy mieć wtedy krótszy, bar-
dziej manewrowy pojazd. 
Jeśli klient wie, jakie będzie wozić ła -
dunki, możemy precyzyjnie określić wy-
sokość zabudowy. Jeśli są one lekkie
i w dodatku niezbyt wysokie, istnieje opcja
przygotowania chłodni do załadunku
dwupoziomowego. Jeśli konieczny jest
transport w różnych temperaturach, za-
budowę można wyposażyć w dwie ko-
mory. Producenci agregatów dobierają
nam precyzyjnie agregat do potrzeb
klienta, wiedząc, z jakim rodzajem za-
budowy (ze względu na wielkość i prze-
znaczenie) mają do czynienia. 
Gdy ustalimy z klientem parametry za-
budowy, dostawca podwozia otrzymu -
je od nas precyzyjne wytyczne odnoś -
nie do konfiguracji pojazdu w zakresie
np. nośności ogumienia, zawieszenia,
rozsta wu osi, długości tylnego zwisu,
konfiguracji przyłączy elektrycznych itd.
Wykonanie i montaż ramy pośredniej
i zabudowy leży po naszej stronie. Gdy
przyjeżdża do nas podwozie, my już mamy
gotową ramę pośrednią, wystarczy ją po-
łączyć z ramą pojazdu – układ punktów
mocowania jest zawsze precyzyjnie uzgod-
 niony z producentem samochodu – a po-
tem osadzić na niej kompletną zabu-
dowę. W przypadku zabudów Schmitz
Cargobull do Polski przyjeżdża kom-
pletne nadwozie połączone już z ramą
pośrednią. Nasz serwis musi tylko połą -
czyć podwozie z zabudową zgodnie z wy-
tycznymi otrzymanymi z fabryki. 

Artur Zdunowski,
specjalista ds.
handlowych, 
pojazdy specjalne, 
EWT Truck & Trailer
Polska 

O wyborze chłodni lub izotermy decyduje
temperatura, w której przewo żony ma być
ładunek. Przestrzeń ładun kowa chłodni po-
winna cechować się odpowiednimi włas-
nościami izolacyjnymi. Komory chłodnicze

do przewozów w nis kich temperaturach 
powinny spełniać normy (ATP/FRC) doty -

czą ce jakości izolacji termicznej ścian,
określanej wartościami współczynnika 

przenikalności cieplnej (przewodzenia) K.
Do przewozów świeżej żywności można za-
stosować nadwozie izotermiczne o współ -

czynniku K < 0,7 W/m2K, do produktów
mrożonych konieczna będzie chłodnia, dla

której współ czynnik K < 0,4 W/m2K.



produkty Schmitz Cargobull skierowane
są do klientów, korzystają cych z podwozi
o dmc. powyżej 7,5 tony. W Polsce sprze-
daż ciężkich samochodów chłodni (po-
wyżej 12 ton) kształtuje się na poziomie
około 300 sztuk rocznie. W ubiegłym
roku dostarczyliśmy prawie 120 zabu-
dów tego typu, czyli około 40% i dodat-
kowo prawie 30 przyczep z przygoto-
waniem pod agregaty chłodnicze. Nie
jesteśmy jeszcze aktywni w segmencie
3,5–7,5 tony, ale to tylko kwestia czasu.
Prowadzimy zaawansowane prace kon-
strukcyjne nad lekką i bardzo wytrzyma -
łą zabudową do naj lżejszych pojazdów.
Nasza zabudowa nie różni się prawie
niczym od zabudowy naczepy chłodni
poza rozmiarami. To jest ta sama tech-
nologia, identyczne wykonanie, takie
same panele Ferroplast i ta sama, nie-
spotykana wytrzymałość. 

Przy zabudowie i przyczepie istnieją dużo większe możli-
wości doboru wyposażenia dodatkowego niż w naczepie.

Ładownię można przystosować do przewozów wielotempe-
raturowych, dzieląc ją wzdłużnie lub poprzecznie na dwie

lub nawet trzy części. Można zamontować pojedyncze lub
podwójne drzwi boczne. Spore możliwości są również

w zakresie doboru agregatów 

Jeśli z charakteru przewozów wynika koniecz-
ność częstego dostępu do komory chłodniczej,
zapotrzebowanie na zimno w komorze chłodni
wzrośnie. Konieczny jest zatem precyzyjny do-
bór wydajności agregatu chłodniczego, można
też wyposażyć komorę w niewielkie drzwi
boczne czy zamontować w środku izolacyjną
ściankę działową lub kurtynę zabezpieczającą
część wnętrza przed utratą zimna 

W zabudowach chłodniczych
 bardzo ważna jest jakość.

W nowej zabudowie ocenia
się detale i jakość ich wyko-
nania – łatwiej dostrzec róż -
nice. Po nawet dość krótkim
okresie intensywnej eksploa-
tacji różnice jakościowe stają

się bardziej widoczne: poja-
wiają się deformacje bryły

nadwozia, pęknięcia na spa-
wach, korozja, nieszczelności,

zniszczenia ścian

Jak wygląda pozycja Schmitz Cargobull
na polskim rynku zabudów chłodniczych? 
Na naszym rynku działa wielu krajo-
wych producentów zabudów chłodni-
czych i izotermicznych. Schmitz Cargo-
bull jest jedną z niewielu zagranicznych
marek, która wyraźnie umacnia swoją
pozycję w Polsce. Można na nim wyróż -
nić 3 podstawowe segmenty, w zależ -
ności od dopuszczalnej masy całkowitej.
Pierwszy z nich to przedział od 3,5 do
7,5 tony, kolejne to 7,5–12 ton i po-
wyżej 12 ton. Ze względu na bardzo
mocną i solidną konstrukcję zabudów,

Wasze zabudowy są droższe – co zatem
przekonuje klientów do ich zakupu?
Decydując się na zabudowę Schmitz Car-
gobull, klient stawia na jakość, wytrzy-
małość eksploatacyjną i wytrzymałość na
uszkodzenia mechaniczne – to doceniają
klienci realizujący przede wszystkim do-
stawy dystrybucyjne. Panele Ferroplast
mają poszycie z blachy stalowej i jeśli
dojdzie do ich uszkodzenia, są bardzo
proste w naprawie. Można wymienić
cały panel lub naprawić go, podobnie
jak wykonuje się naprawy blacharskie.
W przypadku ścian z tworzywa jest to już
znacznie bardziej skomplikowane. Chłod-
nie Schmitz Cargobull są takim wdzięcz-
nym produktem, który w przeciwień-
stwie do wożącego je podwozia podlega
niewielkiemu zużyciu eksploatacyjnemu.
Zdarzają się głównie uszkodzenia me-
chaniczne i to przeważ nie po zewnętrz -
nej stronie. 
My w Polsce nie budujemy nadwozia –
z fabryki przyjeżdżają kompletne zabu-
dowy na ramie. Nie składamy nic na
miejscu z tzw. kitów, kiedy praktycznie
w warunkach warsztatowych trzeba do-
piero połączyć ściany, dach, podłogę.
Naszym zadaniem jest połączenie zabu-
dowy z pojazdem. Kompletna zabudowa
to jakość fabryczna i krótszy czas przy-
gotowania pojazdu do odbioru. 
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atowane, mieć duży przebieg, natomiast
zabudowa ma jakby dwa życia – może
„przeżyć” nawet i to drugie podwozie.
Często klienci poszukują samochodów
powypadkowych, np. w Niemczech, i ku-
pują samą zabudowę, a podwozie trafia
do kasacji. 

Kto jest najważniejszym odbiorcą pro-
duktów EWT w tym sektorze?
Duże sieci handlowe są naszymi dobrymi
klientami – tu generalnie brana jest pod
uwagę wytrzymałość naszych pojazdów
ze względu na bardzo intensywny sposób
eksploatacji w dystrybucji. Małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, klienci indywi -
du alni, jeśli dokonują u nas zakupów
jednego bądź tylko kilku pojazdów, to
stawiają na jakość. Niewielka różnica
w cenie między naszymi produktami
a innych producentów nie jest wtedy tak
istotna. Koszt zabudowy to ok. 20–25%
kosztu pod wozia, więc różnica w cenie
zabudowy wynosząca, powiedzmy, kil-
kanaście procent jednostkowo nie jest
takim wiel kim kosztem. Należy zwró-
 cić uwagę na fakt, że wysoka trwałość

O jakości i wytrzymałości naszych za-
budów chłodniczych może świadczyć
choćby to, że mamy klientów, którzy
prze  kładają zabudowy z podwozia na
pod wozie. Podwozie może być wyeks plo -

reklama

zabudowy po kilku latach użytkowa -
nia pozytywnie wpływa na łatwość od-
sprze daży i wartość rezydualną całego
pojazdu. 

Czy zauważalne są jakieś tendencje zwią -
zane z ewolucją tego rynku?
Klienci, ogólnie rzecz biorąc, stają się
coraz bardziej dojrzali. Coraz częściej do-
skonale zdają sobie sprawę z tego, co
potrze bują. Nie kupują pojazdów źle
dobranych, lecz konfigurują je precy-
zyjnie pod włas ne potrzeby. Klienci od-
chodzą też od wersji stan  dardowych,
zamawiając zabudowy w wersjach spe-
cjalistycznych – wielotemperaturowych,
wielokomorowych czy dwupoziomowych,
ponieważ doskonale wiedzą, co będą wo-
zić. Nie kupują pojazdów na wyrost: dziś
wozimy świeże owoce, a jutro może tra-
fią się mrożonki. Dotyczy to nie tylko spe-
cyfikacji nadwo zia, ale i agregatu. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski

W przypadku zabudowy mocowanej klasycznie
do podwozia za pośrednictwem ramy pośredniej
niezwykle ważna jest jakość tego połączenia.
Im więcej nierówności drogi zostanie przenie-
sionych na zabudowę wskutek zbyt sztywnego
zamocowania ramy pośredniej do ramy pod -
wozia, tym większe prawdopodobieństwo
uszkodzenia skrzyni chłodni. Jakość zabudowy
pozostaje zatem zawsze w ścisłym związku
ze sposobem jej połączenia z podwoziem 
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Naprawy nadwozi
chłodniczych

adwozia chłodnicze muszą speł-
niać bardzo restrykcyjne wyma-
gania dotyczące dotrzymania

wszystkich aspektów łańcucha chłodni-
czego. Mówiąc chłodnia, będziemy mieli
na myśli wszystkie pojazdy służące do
przewozu ładunków w kontrolowanych
temperaturach, a zaliczają się do nich
izotermy, chłodnie, lodownie i nadwo-
zia ogrzewane. Wszystkie te nadwozia
muszą zapewnić odpowiedni dla swojego
rodzaju i klasy współczynnik przenikal-
ności cieplnej i w związku z tym ich bu-
dowa, zwłaszcza dotyczy to podłogi, ścian
bocznych i przedniej, dachu i tylnego
portalu drzwiowego, jest podobna, a więc
i naprawy będą przebiegały w zbliżony
sposób, dlatego omówimy je wspólnie dla
wszystkich kategorii pojazdów.

Budowa nadwozi
Każde nadwozie izolowane budowane

jest w postaci prostopadłościanu, którego
ściany tworzone są z połączonych ze
sobą paneli, opartych na konstrukcji kra-
townicowej (z różnych materiałów, w tym
także z drewna jako dobrego izolatora),
która tworzy strukturę nośną, lub jako
samonośne nadwozie bez szkieletu. Przy

przeprowadzaniu napraw należy pamię-
tać, że panele nadwozia w takim przy-
padku także przenoszą siły pochodzące
od podwozia i te wynikłe z jazdy (np. siły
odśrodkowe, hamowania i przyspiesza-
nia). Ponadto jeśli np. występuje agre-
gat chłodniczy, listwy do transportu
dwupoziomowego w bocznych ścianach,
punkty zabezpieczenia ładunku czy haki
do przewozu półtusz mięsa podwiesza-
nych pod sufitem, przy naprawach nale-
ży odtworzyć odpowiednie wzmocnienia
i wziąć pod uwagę wpływ takich obcią-
żeń na panele, szczególnie we wspom-

nianych strukturach samonośnych. Jed-
nak najtrudniejsze do przeniesienia dla
materiałów, z którego wykonana jest
chłodnia, są naprężenia temperaturowe.
Kiedy na zewnątrz temperatura docho-
dzi do +40°C, wewnątrz w zależności od
przeznaczenia musi być utrzymana tem-
peratura np. –20°C, a więc rozpiętość
temperaturowa może się wahać w gra-
nicach 60°C, a rozgraniczenie tych stref
odbywa się na panelu grubości kilku
do kilkunastu centymetrów. Naprawy
chłodni głównie polegają na naprawie sa-
mych paneli.

Arkadiusz Gawron
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Naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji

nadwozi chłodniczych powinny umożliwiać przywrócenie pierwotnych

parametrów technicznych i spełnienie norm przewidzianych przez

odpowiednie do danego nadwozia certyfikaty.

Przywrócenie po naprawie nadwozia pełnej gwarancji i parametrów technicznych
jest możliwe i pożądane szczególnie w młodszych pojazdach
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Aby jednak mówić o ich naprawach,
najpierw powiedzmy, czym one są? Panel
to kompozyt, w którym warstwa termo -
izolacyjna, najczęściej pianka lub wata,
jest z obu stron obłożona warstwą nośną,
której zadaniem jest przenoszenie sił i za-
pewnienie odpowiedniej odporności uda-
rowej, a także spełnienie wymagań fi-
zykochemicznych (np. chropowatości
czy odporności chemicznej powierzchni)
oraz walorów estetycznych i oczywiście
właściwości termoizolacyjnych. Podob-
nie warstwa izolacyjna w pewnej mierze
„pomaga” przenosić obciążenia, zacho-
wując się jak miękki rdzeń kompozytu.
W nadwoziach chłodniczych jako war-
stwa nośna stosowany jest najczęściej
laminat lub wysokogatunkowa blacha,
które poza lakierem mogą być dodat-
kowo pokryte warstwą żelkotu. Całość
może składać się z kilku warstw, także
innych materiałów spełniających pożą -
dane w danym miejscu właściwości i mieć
różną grubość.

Niszową grupą nadwozi chłodniczych
są zabudowy wewnątrz pojazdów do-
stawczych realizowane na naszym rynku
m.in. przez przedstawiciela firmy Kerst-
ner. Nie mają one żadnego szkieletu, jego
funkcje przejmuje oryginalne nadwozie
pojazdu dostawczego. Panele są ściśle
dopasowane do modelu i wersji nadwo-
zia auta i klejone wewnątrz do ścian,
podłogi, dachu i występujących drzwi.

Technologie
Naprawa paneli izolacyjnych jakie-

gokolwiek typu jest relatywnie prostą
czynnością, która jednak wymaga dużej
dokładności wykonania. Rozróżniamy
trzy główne technologie napraw nad-
wozi chłodniczych: wypełnianie znisz-
czenia lub ubytku, wykonanie wstawki
w uszkodzonej części panelu oraz przez
jego całkowitą wymianę panelu, w tym
takich elementów, jak drzwi, dachy, pod -
łogi i ściany.

Technologię naprawy przez uzupeł -
nianie stosuje się do powierzchni, których
wielkość nie przekracza 1 m2, a długość
bądź szerokość uszkodzenia nie prze-
kracza 40 cm. Uszkodzenie panelu nie
zawsze jest głębokie, czasami jest ono
powierzchniowe. Przy tych zewnętrznych
zadrapaniach bierzemy pod uwagę głę -
bokości, długości czy też szerokości uszko-
dzeń. Sumaryczna powierzchnia napra-
wianych miejsc nie powinna przekraczać
1/3 powierzchni ściany. Odległość między

naprawianymi miejscami powinna wy-
nosić minimum 30 cm, w przeciwnym
wypadku reperowane powierzchnie nie
będą prawidłowo przenosić obciążeń i na-
prężeń wynikłych z różnicy temperatur.
Jeśli konieczna jest naprawa nowo po-
wstałego uszkodzenia w pobliżu daw-
nego (już poprzednio zreperowanego),
odległość między nimi również nie po-
winna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli na-
prawa musi być wykonana przy krawędzi
panelu, odległość między reperowanym
miejscem a krawędzią powinna wynosić
minimum 30 cm.

Chłodnia podczas naprawy – klejenia krawędzi dolnej poszycia zewnętrznego
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Przykład naprawy z wykorzystaniem wstawki po wcześniejszym usunięciu
uszkodzonego obszaru. Widoczny na zdjęciu etap szlifowania po zastygnięciu
żywicy z matą szklaną. Kolejny etap – szpachlowanie

Odbudowa
poszycia we-
wnętrznego

chłodni
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należy uprzednio miejsca naprawy wy-
szlifować i oczyścić. Następnie polakie-
rować, a jeśli producent nadwozia to
przewiduje, nałożyć natryskowo war-
stwę żelkotu.

b) Naprawa za pomocą wstawki, czyli
metoda tzw. napraw miejscowych, po-
legająca na wymianie uszkodzonych po-
szyć i izolacji oraz odtworzeniu konstrukcji
wewnętrznej naprawianego elementu
nadwozia. Po wytrasowaniu wielkości
obszaru podlegającego wymianie na-
wierca się otwory w narożach wyznaczo-
nego prostokąta i wycina na całą głębo-
kość warstwy izolacyjnej panelu. Wycięty
obszar powiększa się na szerokość około
5 cm na całym obwodzie, ale przecina się
tylko wierzchnią warstwę, tak by po wy-
frezowaniu warstwy izolacyjnej na po -

łowę jej grubości powstała tzw. zakładka
(faza/schodek). Do tak wykonanego ubytku
ściśle dopasowuje się wstawkę z tego sa-
mego materiału izolacyjnego (np. pianki)
co oryginalny i na tę samą grubość, nie-
licującą z powierzchnią zewnętrzną la-
minatu czy blachy, tylko o grubość pokry-
cia zewnętrznego płytszą (gdyby zlicować
to na tym etapie, to po odtworzeniu
warstwy zewnętrznej, czyli laminatu lub
blachy, miejsce naprawy wystawałoby
ponad oryginalne poszycie). 

Jeśli podane wyżej warunki są prze-
kroczone, rekomendowana jest naprawa
przez usunięcie uszkodzonego obszaru
i użycie wstawki w określonej części pa-
nelu. Wstawki powinny mieć kształt pro-
stokątny lub kwadratowy. Aby zapewnić
bezpieczeństwo użytkowania, materiał
do użycia wstawki powinien być iden-
tyczny jak w naprawianym elemencie.
Mogą one być umieszczane w jakimkol-
wiek miejscu na panelu, nawet przy kra-
wędziach bądź rogach. Jednakże musi
być zachowana odległość i wymiary. 

Naprawy
Jako regułę należy uznać przepro-

wadzenie szczegółowych oględzin po-
wstałych uszkodzeń w celu dokładnego
określenia ich rozmiarów, jak również
ogólnej kondycji naprawianego elementu.
Na tej podstawie należy dokonać wy-
boru, którą z trzech głównych techno-
logii naprawy będzie dokonywana re-
peracja. W rzeczywistości każdy rodzaj
panelu w zależności od swej budowy bę-
dzie wymagał zastosowania nieco innej
technologii naprawy, a my opiszemy me-
 tody najczęściej stosowane. Są to:

a) Wypełnianie uszkodzeń. Przy po-
wierzchniowych zadrapaniach, kiedy
uszkodzeniu uległa zewnętrzna warstwa
laminatu lub blachy o szerokości nie więk-
szej niż 20 mm i o jakiejkolwiek długo -
ści, reperacja wymaga wyłącznie użycia
szpachli poliestrowej. Przy uszkodzeniach
szerszych i głębszych, ale nie głębiej niż
na 1 cm, należy zrekonstruować wzmoc-
nienie struktury panelu szpachlą z matą
szklaną, po czym na zewnętrzną warstwę
nałożyć czystą szpachlę (bez maty szkla-
nej) i przeszlifować. W obu przypadkach

Podczas naprawy nie wolno zapominać
o ewentualnym uszczelnieniu naroży –
przez pozostawione szczeliny może 
do wnętrza panelu przenikać wilgoć
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Systemowe wkłady termiczne do furgonów po-
zwalają na adaptację zabudowy do potrzeb trans-
portu chłodniczego – Sprinter widoczny na zdję-
ciu został wyposażony w samonośną konstrukcję
oraz agregat chłodniczy firmy Kerstner
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Wokół tak przygotowanego miejsca
naprawy zdejmujemy przez szlifowanie
warstwę lakieru i ewentualnie wystę-
pującego żelkotu na szerokość kolejnych
kilku centymetrów. Miejsce naprawy do -
kładnie wykłada się matą szklaną we
wszystkich kierunkach do uprzednio wy-
szlifowanego miejsca i nasącza żywicą,
wypychając powietrze. Posmarowaną ży -
wicą wstawkę wkłada się w miejsce na-
prawy i na zewnętrznej jej powierzchni
także wykłada matę szklaną na tej samej
powierzchni, co mata wyłożona pod wstaw -
ką, i podobnie nasącza żywicą. 

W przypadku panelu wykończonego
blachą wkleja się dokładnie dociętą bla-
chę o tych samych parametrach co ory-
ginalna. W obu przypadkach miejsce
naprawy należy ścisnąć do czasu wy-
schnięcia żywicy lub w przypadku poszy-
cia z blachy kleju między dwiema płaskimi
powierzchniami lub jak zaleca Schmitz
Cargobull przy naprawie swoich paneli
Ferroplast – „przycisnąć” podciśnieniową
płytą (to płyta pokrywająca obszar zdecy-



dowanie większy od naprawianego i jest
„przyciskana” do naprawianej ściany wy-
 tworzonym między jej powierzchnią a tą
właśnie płytą podciśnieniem). Po zdjęciu
płyt miejsca naprawy trzeba wyszlifować
i obrabiać dalej tak jak opisano przy na-
prawach przez wypełnienie. 

c) Wymiana całych elementów lub
sekcji, tj. ścian, dachu, podłogi prze-
prowadzana w sytuacjach, gdy wcześniej
opisane naprawy byłyby niemożliwe do
wykonania z technicznego punktu widze-
nia lub/i ekonomicznie nieuzasadnione.
Najczęstszym czynnikiem kwalifikującym
element nadwozia do wymiany jest jego
obszar uszkodzenia, czyli gdy obszar

Summary

Bodies used in temperature con-
trolled transport must meet very
strict requirements regarding all
aspects of the cold chain. Repairs of
insulation panels of any type is a re-
latively straightforward process,
which, however, requires high ac-
curacy.
There are three main technologies
used in repair of refrigerated bodies:
the fulfillment of damage or loss,
application of the insert in the da-
maged part of the panel, and the com-
plete replacement of the panel, in-
cluding elements such as doors,
roofs, floors and walls.
As a rule should be considered a de-
tailed visual inspection of damage
done to accurately determine the size,
as well as the overall technical con-
dition of the repaired item. On this
basis, it is necessary to choose which
of the three major repair technolo-
gies will be carried out. In fact, any
type of the panel depending on its
construction can require the use of
a different technology.
Undoubtedly, exchange of whole ele-
ments, as well as local repair of mi-
nor damages to the outer layer of the
panels ensures restoration of full
thermal and mechanical properties
of the body. The most demanding
in terms of correctness of the repa-
irs and subsequent complete resto-
ration of the technical parameters of
the body is spot repair technology
using inserts. 

uszkodzenia przekracza 30% danej po-
wierzchni, ale nie jest to jedyny czynnik.
Zdecydowanie częściej wymienia się całe
ściany w pojazdach nowszych niż w star-
szych, wieloletnich. Po naprawach miej-
scowych bywają problemy z uzyskaniem
certyfikatu badań cieplnych ATP, nie-
zbędnych do dalszej eksploatacji pojazdu
zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto ist-
nieje prawdopodobieństwo wizualnych
śladów naprawy miejscowej (w tym pę-
kania powierzchni) i niepełnego odtwo-
rzenia właściwości cieplnych i mecha-
nicznych (wymienione fragmenty ściany
wykazują oznaki „przemarzania” – tworzą
się mostki termiczne). We wszystkich przy-
padkach, w których prawdopodobieństwo
wystąpienia takich objawów po napra-
wie miejscowej jest wykluczone w da-
nym pojeździe, wymienia się całe ele-
menty lub sekcje.

W nadwoziach z izolacją integralną
w postaci elementów kształtowych za-
budowanych we wnętrzu pojazdów do-
stawczych, przyklejone do wewnętrznych
powierzchni trójwymiarowe sekcje mogą
ulec uszkodzeniu podczas próby odkle-
jenia, dlatego technologia ich naprawy
głównie przewiduje właśnie wymianę po-

szczególnych elementów, choć możliwe
są naprawy miejscowe zewnętrznego
poszycia. Zaletami tej technologii wy-
konania jest możliwość wymiany tylko
tych sekcji, które są bezpośrednio uszko-
dzone, np. przez szkodę komunikacyjną,
oraz pewność, że nawet po latach będzie
można dostać dopasowany do samo-
chodu panel bez konieczności jego do-
datkowej obróbki, co znacznie redukuje
czas naprawy pojazdu.

Podsumowanie
Bez wątpienia wymiana całych ele-

mentów na nowe zapewnia przywrócenie
pełnej gwarancji i właściwości cieplnych
i mechanicznych nadwozia, podobnie
jak naprawy miejscowe drobnych uszko-
dzeń zewnętrznej warstwy panelu. Naj-
bardziej wymagająca co do prawidłowości
przeprowadzonej naprawy i późniejszego
pełnego odtworzenia parametrów tech-
nicznych nadwozia jest technologia na-
praw miejscowych przez wstawki, ale
często bywa jedyną możliwą do zasto-
sowania ze względu na zakres uszkodzeń
i koszty naprawy w porównaniu z warto -
ścią rynkową konkretnego pojazdu.

Przekrój panelu izolacyjnego 
wykonanego w technologii Ferroplast
przez lidera rynku naczep chłodni-
czych, firmę Schmitz Cargobull

© Schmitz Cargobull

Przekrój przykładowego panelu wykorzysty-
wanego na podłogę nadwozia. Naprawia się
go przez wymianę całego elementu lub 
za pomocą wstawki
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Wymagający ładunek.
Logistyka transportu chłodniczego

normowania prawne dotyczące
przewozu środkami transportu
drogowego szybko psujących się

artykułów żywnościowych regulują dwa
podstawowe przepisy: Ustawa o trans-
porcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125
poz. 1371) i Umowa ATP (sporządzona
1 września 1970 r. w Genewie). Pierw-
szy z nich reguluje kwestie związane z wy-
maganymi dokumentami, jakimi winni
się legitymować kierowcy wykonujący
transport drogowy – w tym m.in. świa-
dectwa określone w wymaganiach ATP.

Umowa ATP opracowana została w ra-
mach Europejskiej Komisji Gospodarczej
ONZ i zawiera spis norm oraz zasad do-

tyczących międzynarodowych przewo-
zów szybko psujących się artykułów żyw-
nościowych i wymogów, jakim powinny
odpowiadać środki ich transportu. W umo-
wie ATP określono warunki, których za-

chowanie pozwala na utrzymanie podczas
przewozu (tj. od momentu załadunku do
czasu wyładunku) odpowiedniej jakości
i walorów smakowych i zdrowotnych
szybko psujących się artykułów spożyw-

Marek Rutka

Ładunki chłodzone lub głęboko mrożone stanowią najbardziej wymagającą

grupę spośród wszystkich towarów spożywczych przewożonych pojazdami.

Warto jednak pamiętać, że elementów składających się na łańcuch chłodniczy,

czyli procedurę zachowania niezmienności warunków tej specyficznej grupy

towarów, jest znacznie więcej.

Agregaty chłodnicze Carrier Transicold
mogą współpracować z systemami zdal-
nego monitorowania pracy TRU-Tech

Wewnętrzny panel
sterowania i progra-

mowania pracy agre-
gatu APX Carrier
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czych. Zapisy umowy ATP zawierają
dokładny wykaz grup produktów, np.
ryby, tłuszcze, mięsa, produkty mle-
czarskie, warzywa i owoce, z podaniem
wymaganej temperatury podczas ich
transportu. Zawarte w dokumencie ATP
regulacje obejmują również warunki ba-
dań pojazdów oraz sposoby ich ozna-
czania właściwymi znakami identyfi-
kacyjnymi.

Wymogi umowy ATP nie ograniczają
się jedynie do furgonowych czy kontene-
rowych nadwozi izotermicznych, chłodni
czy lodowni, ale obejmują również cy-
sterny do przewozu płynnych artykułów
żywnościowych oraz ogrzewanych środ-
ków transportu. Obecnie sygnatariusza-
mi umowy ATP są praktycznie wszyst-
kie kraje naszego kontynentu – Polska
ratyfikowała tę umowę w 1984 r. (klasy-
fikację środków transportu według umo-
wy ATP zaprezentowano na apli).

Co istotne, zgodnie z wymaganiami
ATP zastosowany w pojeździe agregat
chłodzący musi zapewniać nie tylko ob-
niżenie, ale i utrzymanie na stabilnym
poziomie żądanej temperatury wewnątrz
nadwozia. (umowa ATP ściśle określa
również warunki techniczne pomiarów
i kontroli właściwości izotermicznych nad-
wozi, które muszą się odbywać w spe-
cjalistycznych certyfikowanych komo-
rach badawczych).

Warto podkreślić, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami pojazdy z za-
budowami chłodniczymi nie są przezna-
czone do zamrażania przewożonych nim
ładunków, a jedynie zapewnienia im od-
powiedniej – zgodnie z wymaganiami –
temperatury podczas transportu. Obo-
wiązkiem przewoźnika jest natomiast
schłodzenie ładowni do wymaganych
parametrów przed załadunkiem schło-
dzonego lub zamrożonego towaru.

Ważny łańcuch
Ostatnie dwie dekady przyniosły za-

równo w Polsce, jak i pozostałych krajach
europejskich bardzo wyraźny spadek za-
interesowania przewozami towarów wy-
magających utrzymania obniżonej tem-
peratury wagonami chłodniami. Jest to
spowodowane przede wszystkim ko-
niecznością dokonywania kilkakrotnie
przeładunków, co z jednej strony jest
czasochłonne i kłopotliwe, a z drugiej
przyczynia się do powstania strat i ob-
niżenia wartości ładunku. Przewozy ła-
dunków chłodzonych niemal w całości
przejął transport samochodowy. Do tego
celu wykorzystywane są samochody, na-
czepy i przyczepy z zabudowami chłod-
niczymi, a także – choć znacznie rzadziej
– specjalne wymienne nadwozia chłod-
nicze i chłodnicze kontenery morskie.

Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego w kraju zarejestrowa-
nych jest około 60 tys. pojazdów izo-
termicznych, chłodniczych i lodowni.
Pojazdy tego typu wykorzystywane są za-
równo w lokalnym transporcie dystrybu-
cyjnym krajowym, jak i międzynarodo-
wym. W przypadku tego ostatniego duży
udział ładunków stanowią towary eks-
portowane z Polski na dwa największe
rynki zbytu rodzimej produkcji rolno-
-spożywczej, czyli do Niemiec i Wielkiej
Brytanii. Jeszcze do niedawna dużym od-
biorcą była również Rosja. To właśnie
podczas przewozów na tych najdłuż-
szych trasach ryzyko przerwania łańcu-
cha chłodniczego rośnie – stąd też sprzęt
wykorzystywany do tych zadań powi-
nien charakteryzować się najwyższymi
parametrami użytkowymi zarówno w za-
kresie utrzymania żądanych paramet-
rów temperatury, jak i bezawaryjności.

Łańcuch chłodniczy to nic innego
jak system zachowania stałych i nie-
zmiennych warunków produkcji, przecho-
wywania i transportu chłodzonych lub
głęboko mrożonych produktów żywnoś-
ciowych. Przerwanie któregoś z ogniw
łańcucha chłodniczego (tzw. łańcucha
zimna) w praktyce oznacza, że produkt
został poddany oddziaływaniu tempera-
tur innych niż dla niego zalecane (zarów-
no niższych, jak i wyższych). Przerwanie
łańcucha może skutkować obniżeniem

Klasyfikacja środków transportu
według umowy ATP

Izotermiczny środek transportu wyposażony jest
w nadwozie wykonane ze ścian izotermicznych,
które ogranicza wymianę ciepła między we-
wnętrzną i zewnętrzną powierzchnią nadwozia.
Symbolem IN wyróżnione są zabudowy izoter-
miczne, których współczynnik przenikania ciepła
nie przekracza 0,7 W/m2K, symbolem IR – gdy
współczynnik ten nie jest większy niż 0,4 W/m2K,
a grubość ścian bocznych wynosi co najmniej
45 mm. Odpowiednio symbolami IN i IR oznaczane
są również izotermiczne cysterny do przewozu
płynnych artykułów żywnościowych o podob-
nych parametrach.
Klasy izolacyjności obowiązują dla wszystkich
środków transportu przeznaczonych do przewozu
artykułów szybko psujących się, czyli: lodowni,
chłodni, cystern do przewozu płynnych artyku-
łów żywnościowych oraz ogrzewanych środków
transportu.
W przypadku zabudów izotermicznych wypo-
sażonych w urządzenia chłodnicze, które przy
temperaturze zewnętrznej +30°C pozwalają
uzyskać i utrzymać temperaturę wewnątrz pus-
tej ładowni wyróżniono trzy klasy nadwozi:
• od 0 do 12°C dla klasy A (oznaczenie FRA),
• od –10 do 12°C dla klasy B (FRB),
• od –20 do 12°C dla klasy C (FRC).

W przypadku zabudów chłodniczych parametry
utrzymania temperatur (przy temperaturze ze-
wnętrznej +30°C) dla klasy D, E i F wynoszą od-
powiednio:
• 0°C dla klasy D (FRD),
• –10°C dla klasy E (FRE),
• –20°C dla klasy F (FRF).

Środki transportu wyposażone w bezagregatowe
(niemechaniczne) układy chłodzenia, tzw. lo-
downie, w których źródłem chłodu jest np. lód na-
turalny, suchy lód, płyty elektryczne, urządzenia
absorpcyjne, pozwalają obniżać temperaturę
ładowni przy średniej temperaturze na zewnątrz
+30°C na poziomie nieprzekraczającym:
• +7°C dla klasy A,
• –10°C dla klasy B,
• –20°C dla klasy C,
• 0°C dla klasy D.
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Montaż agregatu chłodniczego pod podłogą 
zabudowy umożliwia lepszy dostęp w razie jego obsługi czy naprawy
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jakości przewożonego ładunku, a w skraj-
nym przypadku zwiększeniem możli-
wości namnożenia się drobnoustrojów,
co skutkuje wzrostem ryzyka zatrucia
pokarmowego.

Do przerwania ciągłości łańcucha
chłod niczego może dojść w każdym z jego
ogniw, na każym etapie transportu. Pun-

ktami krytycznymi tego łańcucha są ope-
racje: załadunku, przeładunku i wyładun -
ku. W trosce o zachowanie odpowiednich
parametrów przewożonego towaru za-
leca się, aby każda z tych operacji nie
trwała dłużej niż pół godziny, chociaż
w przypadku oddziaływania wysokich
temperatur zewnętrznych czas ten po-
winien być nawet o połowę krótszy.
Szczegółowe wytyczne dotyczące za-
chowania ciągłości łańcucha chłodni-
czego i eliminowania jego punktów kry-
tycznych zawarte są w HACCP (ang.
Hazard Analysis and Critical Control
Points) – w Systemie Analizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli. Istotą
wdrożonego i przestrzeganego systemu
HACCP jest zapewnienie odpowiedniej
jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego od
momentu produkcji do dotarcia produk -
tu schłodzonego lub zamrożonego do osta-
tecznego odbiorcy, np. klienta w sklepie. 

Ładunek pod kontrolą
Do sprawnego monitorowania zacho-

wania ciągłości łańcucha chłodniczego
niezbędne jest wyposażenie środków
transportu w odpowiednie urządzenia
kontrolno-pomiarowe. 

W krajach Unii Europejskiej doku-
mentem obligującym do montażu urzą -
dzeń rejestrujących temperaturę podczas
transportu, magazynowania i przecho-
wywania zamrożonych produktów prze-
znaczonych do konsumpcji przez ludzi
jest Dyrektywa 92/1/EEC. Stosowane
zgodnie z zaleceniami dyrektywy urzą -
dze nia – rejestratory temperatury – po-
winny rejestrować temperaturę w ła -
downi pojazdu w sposób automatyczny
w określonych odstępach czasu (urzą -
dzenie takie nosi nazwę termografu).
Termograf musi być oddzielnym urządze-
niem pomiarowym, niezwiązanym kon-
strukcyjnie z agregatem chłodniczym
(chodzi o to, aby mógł pracować nieza-
leżnie od agregatu). Może być także roz-
budowany o funkcję rejestrowania pracy
agregatu i takich cykli pracy, jak np.
włączenie/wyłączenie agregatu czy od-
szranianie. 

Mimo że obecnie są jeszcze w użyciu
pojazdy, których zabudowy wyposażone
są w termografy analogowe zapisujące
dane na – podobnej do tachografu – tar-
czy, to we współcześnie oferowanych
urzą dzeniach stosowany jest zapis cyf-
rowy. Nadal wyposażeniem większości
termografów są drukarki umożliwiające

bieżący wydruk informacji o parametrach
temperatury ładowni w danym okresie.
Na wydrukach oprócz takich podstawo-
wych informacji, jak temperatura i czas
jej pomiaru, można umieścić również da-
ne dotyczące otwarcia drzwi, pracy agre-
 gatu chłodniczego, nazwy przewoźnika
czy zleceniodawcy. 

Aby ograniczyć nieporozumienia
i ewentualne reklamacje co do tempe-
ratury odbieranego lub zdawanego ła -
dunku, coraz częstszą praktyką jest wy-
posażanie kierowców w termometry
bagnetowe, które pozwalają zmierzyć
temperaturę wewnętrzną towaru i do-
konać stosownej adnotacji w liście prze-
wozowym. Najbardziej zaawansowane
modele zarówno agregatów, jak i termo-
grafów mogą współpracować z syste-
mami GPS/GPRS, dzięki którym możliwe
jest przesyłanie informacji o wszystkich
wymaganych parametrach do operatora
floty, klienta, nadawcy/odbiorcy lub ubez-
pieczyciela ładunku. Przykładem takiego
rozwiązania jest system telematyczny
DataCold firmy Carrier Transicold, który
umożliwia zdalne monitorowanie pracy
agregatu i panującej w ładowni tempe-
ratury. Klient otrzymuje informacje o tem-
 peraturach panujących w ciężarówce,
wydajności agregatu chłodniczego oraz
lokalizacji pojazdu za pośrednictwem
wiadomości e-mail, powiadomień SMS
lub witryny internetowej. Podobne sys-
temy oferują inni producenci agrega-
tów chłodniczych, jak np. Thermo King
i Mitsubishi. 

W artykule wykorzystano informacje
ze strony www.chlodnie.eu
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Zapewnienie odpowiedniej 
temperatury podczas

transportu nie tylko
wpływa na jakość produk-
tów, ale także na ich bez-

pieczeństwo zdrowotne

Zabudowy izotermiczne na podwoziach samo-
chodów ciężarowych to najczęstsze rozwiąza-
nie w miejskiej dystrybucji towarów w tempe-
raturach kontrolowanych 
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Dostawcze chłodzenie

pośród wszystkich artykułów spo-
żywczych najbardziej wymagająca
i zarazem najdroższa w realizacji

jest dystrybucja produktów o obniżonej
temperaturze. Są to zarówno produkty
wymagające transportu w zakresie tem-
peratur powyżej 0°C, które mogą być
przewożone w samochodach z zabudo-
wami izotermicznymi (izotermach), jak
i towary wymagające temperatur od 0°C
do –18°C, które mogą zapewnić tylko za-
budowy chłodnicze. Najtrudniejszą grupę
towarów stanowią te, którym należy za-
pewnić temperaturę poniżej –18°C. Do
ich transportu wykorzystuje się zabu-
dowy mroźnicze, tzw. mroźnie.

Zdaniem przedstawicieli firm zaj-
mujących się zabudowami ostatnie lata
przyniosły na naszym rynku wyraźny
wzrost zainteresowania najmniejszymi
pojazdami izotermicznymi i chłodniczy-
mi o dmc. do 3,5 t. W odróżnieniu od sy-
tuacji sprzed kilku lat, gdy polscy przed-
siębiorcy kupowali głównie używane
samochody z importu, obecnie coraz wię-
cej z nich dysponuje nowymi samochoda-
mi z zabudowami krajowych producen-
tów, takich jak Autonadwozia Matczak,
Gruau, Plandex, Partner, D.A.C., Igloocar,
Izotherm Auto, Termotrans, Thermo Cars,
MGR Zabudowy i Vecto. Nabywcami naj-

mniejszych samochodów izotermicznych
i chłodni są m.in. hurtownie farmaceu-
tyczne, kwiaciarnie, laboratoria medycz-
ne, cukiernie i gospodarstwa rolne.

Co prawda większość transportu dys-
trybucyjnego produktów chłodzonych
i mrożonych realizowana jest samocho-
dami ciężarowymi z odpowiednimi za-
budowami kontenerowymi, to jednak
systematycznie rośnie zainteresowanie
mniejszymi pojazdami z zabudowami in-
tegralnymi. Rosnąca popularność tego ro-
dzaju środków transportu wynika przede
wszystkim ze względów praktycznych
i ekonomicznych. Wykorzystywanie zbyt

dużego pojazdu do transportu niewiel-
kiej partii towaru chłodzonego lub za-
mrożonego pociąga za sobą większy wy-
datek energetyczny na chłodzenie, co
w praktyce oznacza również większe
zużycie paliwa. Należy pamiętać, że aby
osiągnąć odpowiednio niską temperaturę
w zapełnionej w niewielkim stopniu
ładowni, zużycie energii może być więk-
sze niż wówczas, gdy przestrzeń ładun-
kowa jest całkowicie wykorzystana. Po-
nadto użycie pojazdu o dużej ładowności,
masie i wymiarach zewnętrznych w gęs-
tej zabudowie miejskiej czasami może
okazać się niemożliwe.

Marek Rutka

Dostosowanie wielkości i parametrów samochodu do realizowanego zadania

to jeden ze sposobów optymalizowania i obniżania kosztów działalności.

Takie podejście jest szczególnie ważne, gdy zadania są powtarzalne i częste.

Przykładem jest m.in. dystrybucja artykułów spożywczych.

Fiat Scudo
z zabudową

izotermiczną
wyposażoną

w agregat
chłodniczy
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W przypadku gdy zachodzi potrzeba
przewozu niewielkiej partii towaru w kon-
trolowanej temperaturze, wykorzystanie
do tego celu odpowiednio przystosowa-
nego samochodu dostawczego okazuje
się – zarówno pod względem praktycz-
nym, jak i ekonomicznym – najlepszym
rozwiązaniem.     

Najmniejsze „lodówki”
Pod względem objętości przestrze -

ni ładunkowej najmniejsze zabudowy
izotermiczne i chłodnie powstają przez
modyfikację seryjnego, integralnego nad-
wozia furgonowego. Najmniejszymi, prze-
budowanymi w ten sposób, samochoda -
mi dostawczymi są m.in. Fiat Fiorino,
Peugeot Partner i Renault Kangoo. Ze
względu na konieczność dopasowania
zabudowy do nieregularnych kształtów
wnętrza nadwozia muszą być one opra-
cowywane z myślą o konkretnym modelu
pojazdu. Niewielkie wymiary przestrzeni
ładunkowej (ok. 2,5–3 m3) sprawiają, że
izotermy i chłodnie budowane w opar-
ciu o takie samochody wykorzystywane
są przede wszystkim w transporcie na
niewielkie odległości – często jedynie
w obrę bie centrów miast. Zaletami tej
wielkości pojazdów są przede wszystkim

niewielkie koszty zakupu i eksploatacji
oraz zwrotność. Najmniejsze samochody
to przede wszystkim chłodnie wykorzy-
stywane przez cukiernie i dostawców mro -
żonych produktów, realizujących szyb-
kie i jednostkowo niewielkie zamówienia,
np. dla restauracji. Tej wielkości pojazdy
wykorzystywane są również przez firmy
zajmujące się dystrybucją leków, prepa -
ratów i odczynników medycznych. Alter -
natywą dla instalowania zabudowy izo-
termicznej we wnętrzu najmniejszych
samochodów dostawczych jest skorzys-
tanie z możliwości przewożenia nimi
uniwersalnych pojemników typu termo -
boks. Rozwiązanie takie może być stoso-
wane jedynie w przypadku przewozu na
niewielkie odległości i gdy wnętrze auta
nie jest narażone na silne nagrzewanie. 

Alternatywny kontener
Ze względu na niewielką objętość

komory izotermicznej lub chłodniczej,
jakie mają najmniejsze dostawczaki, tego
rodzaju samochody nie nadają się do re-
gularnego zaopatrywania sklepów czy
większych placówek gastronomicznych.
W tej roli znacznie lepiej sprawdzają się
odpowiednio przystosowane większe
samochody dostawcze, jak Volkswagen
Trans porter, Fiat Ducato, Mercedes-Benz
Sprinter, Ford Transit, Renault Master
czy Iveco Daily. Gdy do pełnienia funk-

cji auta izotermicznego lub chłodni przy-
stosowywane jest seryjne nadwozie fur-
gonowe, pojemność ich ładowni wynosi
od ok. 4 do 8 m3. Nadwozia tej wielkości
samochodów pozwalają np. na przewóz
półtusz na umieszczonych pod sufitem
hakach. 

Większa objętość nadwozi pozwala
także na wykonanie zabudowy w tzw.
wersji bitemperaturowej (wielotempe-
raturowej) z dwoma niezależnymi komo -
rami transportowymi. Rozwiązanie ta  -
kie pozwala na przewóz w przedniej
komorze – do której dostęp jest możliwy
przez boczne drzwi przesuwne – towa-
rów wymagających temperatury do +6°C,
a w tylnej mroźni – dostępnej przez tylne
dwuskrzydłowe drzwi – towarów wyma -
gających temperatury –20°C. Bitempe-
raturowe wersje zabudów wykorzystywa-
ne są przede wszystkim do przewozów
dystrybucyjnych na niewielkie odległo -
ści, np. przez hurtownie lub producen-
tów żywności. 

Kontener także dla najmniejszych
Największą pojemnością nadwozia

izotermicznego lub chłodni charakte-
ryzują się samochody dostawcze z za-
budowami kontenerowymi. Mimo że
najwięcej tego rodzaju nadwozi zabu-
dowywanych jest na typowych podwo-
ziach (ramach) z kabiną, rośnie popular -
ność małych samochodów dostawczych
z nadwoziami samonośnymi, które po od-
 powiedniej modyfikacji wyposażane są
w zabudowę kontenerową. Tego rodzaju
zabudowy instalowane są np. na odpo-

Kontenerowa zabudowa izotermiczna zainstalo-
wana na samonośnym podwoziu Fiat Doblò

Przykład jednej z najmniejszych zabudów izotermicznych 
wyposażonych w agregat chłodniczy – Mercedes-Benz Citan 

Dzięki dodatkowym uszczelkom i izolacji termicz -
nej w samochodach izotermicznych i chłodni-
czych można montować boczne odsuwane drzwi 
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wiednio zaadaptowanych podwoziach,
jak np. Fiat Doblo‘ , Fiat Scudo, Renault
Kangoo czy Peugeot Partner. Rozwiąza-
nie takie pozwala na uzyskanie większej
objętości ładowni niż w przypadku ada -
ptacji na izotermę lub chłodnię seryjnego
integralnego nadwozia furgonowego z za-
chowaniem nieznacznie zmienionych wy-
miarów zewnętrznych (głównie wyso-
kości). Zabudowy takie wykonywane są
często jako kilkukomorowe mroźnie prze-
 znaczone do dystrybucyjnego transportu
produktów głęboko zamrożonych, np.
lodów i ryb.  

Najczęstsze rozwiązanie
Najliczniejszą grupę zabudów chłod-

niczych i izotermicznych instalowanych
na samochodach dostawczych, mimo
rosnącej popularności wcześniej prezen -
towanych rozwiązań, stanowią typowe
zabudowy kontenerowe. Nadwozia takie
montowane są zarówno na podwoziach
średniej wielkości aut dostawczych, jak
Fiat Ducato, Volkswagen Transporter czy
Renault Trafic, jak i dużych samochodów
dostawczych wyposażonych w bliźniacze
ogumienie tylnej osi, jak Iveco Daily,
Ford Transit czy Mercedes-Benz Sprin-
ter. Popularność nadwozi kontenerowych
wynika przede wszystkim z ich większej
pojemności ładunkowej i regularności
kształtów wnętrza (wewnątrz nie ma np.
wystających wnęk kół). W najwięk szych
nadwoziach izotermicznych zabudo-
wywanych na tej wielkości podwoziach
samochodów dostawczych można zmie-
ścić nawet do ośmiu europalet. W przy-
padku gdy samochód ma być wykorzy-
stywany do transportu dystrybucyjnego

ładunków spaletyzowanych, częstym
rozwiązaniem jest montaż tylnych burt
załadowczych. 

Ważną zaletą zabudów kontenero-
wych jest możliwość dopasowania rodza -
ju i wielkości zabudowy ściśle do kon-
kretnych wymagań klienta. Można np.
obniżyć wysokość zabudowy, tak aby
umożliwić przejazd przez niskie bramy.
Innym przykładem są wielokomorowe
mroźnie przeznaczone do dystrybucyj-
nego transportu produktów głęboko za-
mrożonych. W zabudowach tego typu
do stęp do poszczególnych komór o od-
dzielnie regulowanej temperaturze (mo -
że być ich nawet 14–16) możliwy jest
przez boczne indywidualne drzwi. 

W przypadku gdy towar przewożony
jest na stosunkowo niewielką odległość
i nie wymaga schłodzenia, a jedynie utrzy-
 mania obniżonej temperatury, zabudowy
izotermiczne pozbawione agregatu chłod-
 niczego z powodzeniem spełniają swoje
zadanie. Warto pamiętać, że w najlżej-
szych pojazdach dostawczych o dmc. do
3,5 t montaż agregatu chłodniczego po-
ciąga za sobą zmniejszenie ładowności
o kilkadziesiąt kilogramów. Jego insta-
lacja jest jednak nieunikniona, gdy mowa
jest o zabudowach chłodniczych i mroź-
niach. O ile w lekkich ciężarówkach wy-
korzystywanych w transporcie dystry-
bu cyjnym coraz częstszą praktyką jest
montaż agregatów pod podłogą zabu-

dowy – po jednej z każdej strony ramy
– o tyle w samochodach dostawczych
jest to możliwe tylko w odniesieniu do
nadwo zi kontenerowych. W pozostałych
rodzajach zabudów jedynym możliwym
miejscem instalacji pozostaje dach lub
ściana czołowa. 

Najbardziej popularnym rodzajem
zabudów izotermicznych i kontene-
rowych są nadwozia kontenerowe 

Zabudowy izoter-
miczne o największej
przestrzeni ładunkowej
instalowane są na pod -
woziach z tylną osią
bliźniaczą 

Wielokomorowa
mroźnia przezna-
czona do trans-
portu dystrybucyj-
nego produktów
głęboko za-
mrożonych 
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Alternatywnie
na GasShow 2015

toiska wystawowe rozstawione
w warszawskiej hali Expo XXI od-
wiedziło ponad 7000 gości zain-

teresowanych nowinkami branży CNG,
LNG i LPG oraz pojazdami zasilanymi pa-
liwami gazowymi. Na specjalnej ekspo-
zycji ulokowanej przed gmachem hali
targów GasShow 2015 pokazano samo-
chody osobowe na LPG oraz pojazdy
użytkowe z fabryczną instalacją CNG
i LNG (Iveco, Fiat, Solaris). Zwiedzający
mogli dodatkowo poznać zalety eksplo-
atacji tych samochodów na specjalnym
stanowisku Strefa Metanu, przygoto-
wanym przez portal cng.auto.pl pro-
mujący niskoemisyjny transport zasi-
lany gazem ziemnym. Stanowisko to
było doskonałym miejscem do posze-
rzenia wiedzy nt. perspektyw wyko-
rzystania sprężonego gazu ziemnego do
zasilania pojazdów w Polsce, możliwości,

Katarzyna Biskupska
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Międzynarodowe Targi GasShow to największe w Europie Środkowej wydarzenie

w branży paliw alternatywnych. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 5–6 marca

i zgromadziła ponad 130 krajowych i zagranicznych wystawców zajmujących się

paliwami gazowymi. 

W ofercie włoskiego producenta dostępne są trzy modele zasilane CNG, a mianowicie Fiat Panda Van,
Fiorino i Doblò. Jak się okazuje, mimo taniejącej na świecie ropy naftowej wciąż na tankowaniu sprężo-
nego gazu ziemnego CNG można zaoszczędzić nawet 40% kosztów w stosunku do oleju napędowego 

.eu



Iveco Stralis Natural Power zasilany skroplonym gazem ziemnym LNG,
z zasięgiem wynoszącym do 750 km, jest obecnie bezkonkurencyjny.
Obecnie po Europie jeździ 214 samochodów Stralis LNG, w ubiegłym
roku włoski Lidl złożył zamówienie na 50 takich pojazdów. Koszt za-
kupu ciągnika siodłowego Stralis LNG jest wyższy o ok. 40 tys. euro.
W okresie 5-letniej eksploatacji, przy założeniu przebiegów rocznych
na poziomie 120 tys. km, koszty serwisowania będą większe o ok.
5 tys. euro w porównaniu z samochodem z typowym silnikiem wyso-
koprężnym spalającym olej napędowy. Jednak ostatecznie na paliwie
można zaoszczędzić ok. 57 700 euro (przy założeniu poziomu cen:
1,04 euro/dm3 ON oraz 0,8 euro/kg LNG). Ponadto nie jest konieczne
stosowanie AdBlue, dlatego oszczędności wynoszą ok. 4600 euro.
Ostatecznie w 5-letnim okresie eksploatacji użytkownik pomimo
wyższej ceny zakupu pojazdu zaoszczędzi ok. 17 300 euro 

| TECHNIKA |

Spółka Cryogas M&T Poland zaprezentowała cysternę kriogeniczną przezna-
czoną do transportu gazu skroplonego LNG, wykonaną przez firmę Chart.
W głównym zbiorniku kriogenicznym o pojemności 50 m3 przewożony jest
skroplony gaz w temp ok. –140°C. Pod zbiornikiem znajdują się parownice
wykorzystywane do podbicia ciśnienia, aby móc przetankować 
zawartość tego zbiornika do zbiornika stacjonarnego, 
znajdującego się na stacji tankowania 

jakie daje infrastruktura tankowania CNG
i LNG, aktualnej sytuacji prawnej tej
branży w naszym kraju oraz spotkania
z producentami pojazdów i technologii
gazowych. Aktualni i przyszli użytkow-
nicy pojazdów zasilanych gazem ziem-
nym dyskutowali o bieżących proble-
mach branży z ekspertami portalu oraz
przedstawicielami instytucji naukowo-
-badawczych. Wartością dodaną była

z pewnością debata „Metan 2.0 – Per-
spek tywy dla rynku CNG&LNG w Polsce
i regionie CEE”, zorganizowana przez
Fundację Green Fuel. Wzięli w niej udział
przedstawiciele firm, organizacje bran -
żowe oraz przedstawiciele administra-
cji państwowej. Honorowy patronat nad
Strefą Metanu przyjął minister gospo-
darki Janusz Piechociński, patronat nau-
kowy natomiast Przemysłowy Instytut
Motoryzacji (PIMOT).

Gaz ziemny CNG 
(Compressed Natural Gas)

Jest oszczędnym i ekologicznym rozwiązaniem
problemów transportowych. Zasilanie gazem
pozwala zaoszczędzić ok. 40% kosztów paliwa
w porównaniu z pojazdem spalającym olej na-
pędowy, a silnik zasilany gazem ziemnym wywiera
najmniejszy wpływ na środowisko spośród wszyst-
kich silników wewnętrznego spalania (całkowity
brak emisji siarki, węglowodorów i cząstek stałych
oraz niska emisja CO2). Gaz ziemny jest paliwem
bezpiecznym: temperatura samozapłonu jest
dwukrotnie wyższa niż oleju napędowego czy
benzyny. Zbiorniki są testowane na ciśnienie
dwukrotnie większe niż robocze, a w przypadku
wycieku rzadszy od powietrza gaz ulatnia się
szybko do atmosfery i nie zalega w zagłębieniach
tere nu. Oprócz tego silniki zasilane gazem ziem-
nym są ciche (ok. 5 dB mniej niż taki sam sil nik
zasilany olejem napędowym) oraz mogą parko-
wać w garażach podziemnych, na po kładzie pro-
mów, a przede wszystkim (dzięki bardzo niskim
emisjom) poruszać się w ekologicznych strefach
ograniczonego ruchu.

Systemy zasilania paliwami alternatywnymi
znajdują się w ofercie coraz większej liczby
producentów. Przed gmachem hali targów
zaprezentowano pojazdy użytkowe zasilane
gazem ziemnym. Kolejna edycja targów 
GasShow już za rok w marcu
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Warto też wspomnieć, że pierwszego
dnia targów odbyła się międzynarodowa
konferencja tematyczna z udziałem eks-
pertów i producentów gazowych ukła -
dów zasilania i ich komponentów. Kon-
ferencja i zorganizowane w jej ramach
prezentacje oraz panele dyskusyjne trak-
towały o sytuacji na polskim i światowym
rynku LPG, ogólnych jego tendencjach,
a także o jasnych i ciemnych stronach
branży w skali globalnej. 

gie CNG i wyjątkowe stoisko targowe.
Warta podkreślenia – ze względu na
charakter naszego pisma – jest nagroda
w kategorii technologie CNG, która przy-
padła firmie Iveco za pojazdy zasilane ga-
zem ziemnym CNG i LNG.

Cała gama pojazdów tego producenta
spełnia wymagania EEV (Environmen-
tally-friendly Enhanced Vehicle), emisje

| TECHNIKA |
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Gaz skroplony LNG 
(Liquefied Natural Gas) 

To gaz ziemny wysokometanowy, zamie-
niony w postać płynną dla łatwiejszego trans-
portu i magazynowania w miejscach znaj-
dujących się poza zasięgiem trdycyjnych
sieci gazowych. W fabryce gaz ziemny oczysz-
czany jest m.in. z dwutlenku węgla i wil-
goci, a następnie schładzany i w efekcie
tego skraplany. LNG to związek bezpieczny,
nie wybucha, a odparowuje i rozcieńcza się
w powietrzu. Transportowany jest w temp.
–130°C i pod ciśnieniem ok. 6–7 bar. 

Jarosław Patyk, 
wiceprezes zarządu 
Cryogas M&T Poland SA 

Wybór skroplonego gazu ziemnego
do zasilania pojazdów to oszczęd-
ności w wydatkach na paliwo na po-
ziomie co najmniej 25–30% wzglę-
dem oleju napędowego. Dodatko wo
auto na LNG ma dużo prostszy układ
oczyszczania spalin. Zostało wyeli-
minowane stosowanie dodatku Ad-
Blue, a katalizator jest dużo lżejszy
i prost szy w eksploatacji. Przekłada
się to na niższe koszty eksploatacji
pojazdu. W zależności od pokony-
wanych dystansów już po 3 latach
nastąpi zwrot inwestycji w zasilanie
LNG. Dodatkowe korzyści to niższa
emisja spalin oraz redukcja hałasu. 

W ofercie firmy Elpigaz jest m.in. zbiornik LC
o pojemności 250 l do montażu poziomego,
przeznaczony do ciężarówek, autobusów,
maszyn budowlanych i rolniczych. To naj-
większy z produkowanych obecnie na świe-
cie toroidalny zbiornik LPG, przeznaczony
do zastosowań motoryzacyjnych 

Kompresor przydomowy do tankowania CNG
firmy ASF można było obejrzeć na stanowisku
Strefa Metanu. Dzięki temu rozwiązaniu
możliwe jest tankowanie flot pojazdów
bez dostępu do publicznych stacji CNG

Swoją premierę na targach miało nowe Daily CNG Natural Power – pojazd bez tankowania 
może przejechać do 400 km. Iveco dostarczyło już ponad 14 tys. pojazdów zasilanych metanem.
O wzroście zainteresowania tego typu rozwiązaniami może świadczyć to, że w 2013 r. sprzedano
2052 samochody ciężarowe Iveco CNG/LNG – o 43% więcej niż rok wcześniej 

Nagrodzeni
Podczas targów GasShow już trady-

cyjnie wręczono nagrody INPRO 2015,
których zdobywcami zostali producenci
najlepszych z prezentowanych na wy-
stawie produktów i usług. Nagrody przy-
znano w pięciu kategoriach: samocho-
dowe instalacje gazowe, dodatki do
paliw, oferta dla stacji paliw, technolo-

są zbliżone do normy Euro V. Warto do-
dać, że Iveco jest jedynym komplek -
sowym producentem lekkich i ciężkich
samochodów dostawczych w pełnym za-
kresie pracujących na paliwie CNG. Naj-
mniejszym pojazdem Iveco zaprojekto-
wanym i zoptymalizowanym do pracy na
sprężonym gazie ziemnym jest model
nowego Daily Natural Power. Kolejnym
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modelem zasilanym gazem ziemnym jest
Eurocargo CNG, zaprojektowany do ce-
lów komunalnych lub dystrybucji miej-
skiej. Najmocniejsze natomiast z całej
gamy pojazdów zasilanych gazem są
Iveco Stralis CNG i Iveco Stralis LNG. 

Edycja 2015
Targi GasShow to bez wątpienia naj-

większa środkowoeuropejska impreza tar-
 gowa branży gazowej, ciesząca się ogrom-

spalin i hałasu). Brakuje też rządowej kon-
cepcji budowy sieci stacji tankowania
LNG w Polsce. Rozwojowi zastosowań
motoryzacyjnych LNG ma pomóc wpro-
wadzona Dyrektywa Unii Europejskiej
„Czysta energia dla transportu”, nakła -
dająca na państwa członkowskie obowią-
zek rozwoju infrastruktury tankowania
paliw alternatywnych. Część państw Unii
Europejskiej tworzy też program Blue
Corridors, w ramach którego mają po-
wstać specjalne korytarze transportowe
dla ciężarówek zasilanych LNG. Polska
w tym programie na razie nie uczestni-
czy, jednak jest szansa, że do 2025 r. ko-
rytarze te zostaną utworzone już na ca -
łym terytorium UE. 

Zdjęcia: © K. Biskupska

Bartłomiej Kamiński, 
portal cng.auto.pl

CNG jest paliwem ekologicznym.
W wyniku jego spalania wytwarza
się tylko woda i dwutlenek węgla.
Spalanie CNG nie zanieczyszcza śro-
dowiska. Co więcej, paliwo to nie
zanieczyszcza i nie uszkadza wtry-
sków w pojazdach z tego typu in-
stalacją. Niestety dziś nie możemy
swobodnie poruszać się po całej Pol-
sce, bo mamy wciąż za mało stacji do
tankowania CNG. Paliwo to jest ide -
alne dla firm, które jeżdżą na okreś-
lonych trasach. CNG jest opłacalnym
rozwiązaniem na przykład dla firm
komunalnych: w autobusach komu-
nikacji miejskiej czy pojazdach przy-
stosowanych do wywozu nieczystości. 

MZA Warszawa może pochwalić się wprowa-
dzeniem do eksploatacji autobusów marki 
Solbus zasilanych LNG 

W tym roku dało się zauważyć mniej -
szą liczbę wystawców prezentujących
rozwiązania dla pojazdów użytkowych.
Mi mo to mocną grupę tworzyły firmy
z sek tora gazu ziemnego – zarówno w for-
mie sprężonej CNG, jak i skroplonej LNG.
Szczególnie w przypadku LNG zauwa -
żalne jest wieksze zainteresowanie, m.in.
dlatego, że surowiec ten może być bez
problemu dostarczany w dowolne miej -
sce, nie wymaga zaangażowania siecio-
wego, nie ogranicza go przepustowość.
Aktualnie na rynku coraz więcej jest firm
prezentujacych rozwiązania do przecho -
wywania i tankowania tego paliwa oraz

Tuż obok centrum wystawienniczego Expo XXI,
gdzie odbywały się targi, swoje pojazdy CNG
tankowali kierowcy MPO Warszawa. Pojazdy
te to część kontraktu składającego się z 29
śmieciarek dostarczanych przez Scanię Polska
od 2013 r. Zamówione śmieciarki Ekocel
na podwoziu Scania P270 napędzane są 
270-konnymi silnikami zasilanymi gazem CNG

 nym zainteresowaniem zwiedzających,
zwłaszcza obcokrajowców, nie tylko zwią -
zanych z branżą autogazu, ale też indy-
widualnych użytkowników. Zwiedzający
pytali o szczegóły dotyczące montażu
instalacji gazowych oraz eksploatacji sa-
mochodów napędzanych paliwami ga-
zowymi. Wystawcy, którzy prezentowali
swoje produkty na targach, to produ-
cen ci komponentów (układów gazowych,
gazodieslowskich, zbiorników, spręża -
rek) o międzynarodowym zasięgu. 

oferujących dostawy samego surowca,
a także producentów pojazdów użytko-
wych na skroplony metan. Jak infor-
mują specjaliści z branży, bolączką za-
silania LNG jest ograniczony dostęp do
infrastruktury tankowania i w przeci -
wieństwie do takich państw, jak Holan-
dia czy Wielka Brytania, firmy transpor -
towe w Polsce nie mogą liczyć na ulgi
w opła tach drogowych czy też dostęp do
stref o ograniczonym ruchu w centrach
miast (m.in. ze względu na niższą emisję



Krone intermodalnie

części konferencyjnej Tobias
Eichberg, odpowiadający za
marketing w firmie Fahrzeug-

werk Bernard Krone GmbH, zapoznał
uczestników warsztatów z bieżącą sytu-
acją w firmie oraz wynikami uzyskanymi
w okresie obrachunkowym 2013/2014.
Thore Arendt, reprezentujący Centrum
SGKV (Studiengesellschaft für den Kom-
binierten Verkehr – niemieckie Centrum
Promocji Transportu Intermodalnego),
scharakteryzował sytuację bieżącą oraz
najważniejsze problemy związane z roz-
wojem transportu intermodalnego ko-
lejowo-drogowego na terenie Unii Eu-
ropejskiej. Natomiast prezentacja Franka

Nordhoffa z Fahrzeugwerk Bernard Krone
dotyczyła specjalistycznych rozwiązań
w pojazdach Krone, związanych z przy-
stosowaniem naczep do transportu in-
termodalnego – na platformach kolejo-
wych i pokładach promowych.

W ramach części praktycznej odby-
liśmy bardzo interesujące wizyty:
• w terminalu intermodalnym firmy

Lehmann, gdzie praktycznie zapozna-
liśmy się z za- i rozładunkiem naczep
na platformy kolejowe,

• w terminalu promowym Bode LCS
Seelandkai w Lubece, gdzie widzie-
liśmy, w jaki sposób odbywa się za-
ładunek naczep na prom,

• w magazynach firmy Spedition Bode,
• w nowoczesnym terminalu promo-

wym Skandinavienkai w Travemün-
de, prowadzonym przez Lübecker
Hafen Gesellshaft.

Podsumowanie roku w Krone
W roku obrachunkowym 2013/2014

obrót finansowy w Grupie Krone wy-
niósł 1 626 mln euro, z czego 71,8%
przypada na eksport, a 28,2% to sprze-
daż na rynku niemieckim – jest to nie-
wątpliwie powód do zadowolenia, udało
się bowiem zwiększyć obrót o 9,2%
w stosunku do okresu poprzedzającego.
Na produkty związane z techniką rol-
niczą przypada 34% obrotu, pozostała
część (66%) to oczywiście rozwiązania
dla transportu drogowego. Sprzedaż po-
jazdów użytkowych i związanych z nimi
usług wygenerowała skonsolidowany
obrót w wysokości 1 087 mln euro –
72% przypada na eksport, 28% na rynek
niemiecki. W okresie obrachunkowym
2013/14 Krone wyprodukowało 40 375
pojazdów: naczep, przyczep, nadwozi
wymiennych – jest to o 13,9% więcej niż
w okresie poprzednim. Ten poziom sprze-
daży przekracza już maksymalne warto-
ści sprzed kryzysu, był to zatem rekor-
dowy rok dla Krone.

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |

Na zaproszenie Fahrzeugwerk Bernard Krone uczestniczyliśmy

w zorganizowanych w Lubece warsztatach prasowych, podczas których

zapoznaliśmy się ze specyfiką zadań realizowanych w transporcie

intermodalnym oraz stosowanymi rozwiązaniami technicznymi.

Na prom wjeżdża Cool Liner High Security – wprowadzona przez Krone w 2014 r. chłodnia
ze specjalnymi systemami ochrony ładunku przed dostępem niepowołanych osób
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W roku 2014 Krone wprowadziło
na rynek wiele innowacyjnych produk-
tów i usług – można je było razem zoba-
czyć podczas targów IAA w Hanowerze.
 Wśród nich są m.in.: nowa oś naczepo -
wa Krone Trailer Achse TKA, nowe lub
zmodernizowane modele naczep Mega
Liner Multos Plus, Coil Liner Ultra, Mega
Liner Multi Tyre, Cool Liner High Se-
curity. Wśród nowości jest także nowe
oświetlenie tylne oraz znakowany logo
producenta osprzęt Profi Liner All-in-
Krone. Firma w znaczący sposób rozbu-
dowała również ofertę usług okołopro-
duktowych dotyczących np. finansowania,
lokalizacji autoryzowanych warsztatów,
systemów telematycznych, części za-
miennych, zapewnienia mobilności itd.
Na terenie Europy dział Krone Used ma
również 10 autoryzowanych punktów
prowadzących sprzedaż używanych po-
jazdów Krone. 

Ważnym wydarzeniem biznesowym
było sfinalizowanie w styczniu br. ope-
racji wykupu udziałów od tureckiej gru -
py Dog¢uş Otomotiv – tym samym fabry-
ka naczep w Tire działająca od 2007 r.
w ramach j.v. Krone Dog¢uş Treyler A.S.
stała się w 100% własnością Grupy Krone.
Obecnie w tureckiej fabryce w Tire trwają
prace nad uruchomieniem linii zabez-
pieczania antykorozyjnego w technolo-
gii KTL, trwa również organizacja włas-
nej sieci sprzedaży. 

Multimodalny – intermodalny 
– kombinowany 

W praktyce często posługujemy się
pojęciem transportu multimodalnego.
Precyzyjna definicja przewozów multi-
modalnych została ujęta w Konwencji

o międzynarodowym transporcie mul-
timodalnym towarów i brzmi następu -
jąco: „Międzynarodowy transport multi-
modalny oznacza przewóz towarów przy
użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi
transportu, na podstawie umowy o prze-
wóz multimodalny, z miejsca po ło żonego
w jednym kraju, gdzie towar przejął
w pieczę operator transportu multimo-
dalnego, do oznaczonego miejsca prze-
znaczenia położonego w innym kraju”.
W obrębie pojęcia transportu multimo-
dalnego wyróżniamy transport inter-
modalny oraz transport kombinowa ny.
W praktyce zazwyczaj używa się ich za-
miennie, jednakże różnią się one kil-
koma cechami. 

Transport intermodalny to zawęże -
nie transportu multimodalnego: dotyczy
transportu ładunków przy użyciu środ-
ków przewozu różnych gałęzi transportu
– istotą jest to, że w transporcie inter-
modalnym towar nie zmienia jednostki

ładunkowej (opakowanie, kontener) lub
pojazdu (naczepa), w którym jest prze-
wożony na całej trasie od nadawcy do
odbiorcy. 

Multimodalny transport towarowy
wciąż nie jest wykorzystywany w wy-
starczającym stopniu. Powodem tego
może być brak wiedzy na temat korzyści
płynących z wykorzystania alternatyw-
nych form transportu, integracji istnie -
jącej pomiędzy różnymi formami trans-
portu lub na temat dodatkowych kosztów
przeładunków. Wykorzystanie transpor -
tu multimodalnego (intermodalnego, kom-
binowanego) pozwala na minimalizację
kosztów i czasu transportu, usprawnia
przewóz towarów od producenta do kon-
sumenta. Wykorzystanie transportu mul-
timodalnego niesie dla zleceniodawcy
konkretne korzyści – jedną z najważ -
niejszych jest to, iż zleceniodawca ponosi
jedną opłatę przewozową.

Chłodnie transportowane koleją muszą
mieć specjalne wzmocnienia pozwa-
lające na załadunek pionowy bez ry-
zyka uszkodzenia nadwozia

Organizacja multimodalnego procesu przewozowego w du żej mierze zależy od odległości przewozu
oraz dostępności środków przewozowych. Najbardziej rozpowszechnione są przewozy samochodowo-
-kolejowe, samochodowo-morskie oraz samochodowo-kolejowo-morskie. Spotykamy również, lecz 
na mniejszą już skalę, przewozy samochodowo-lotnicze, samochodowo-kolejowo-lotnicze oraz 
samochodowo-wodne, kolejowo-morskie oraz samochodowo-kolejowo-wodne.

Zaczepy promowe do mocowania łańcuchów
i przejrzysta instrukcja postępowania
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Usprawnienie i promowanie rozwoju
transportu intermodalnego, integrują -
cego różne gałęzie i technologie trans-
portu w logistycznych łańcuchach trans-
portowych, zostało określone w Białej
Księdze Komisji Europejskiej z 2001 r.
Jest to jeden z głównych środków poli-
tyki transportowej Unii Europejskiej dla
równoważenia rynków i systemu trans-
portowego w Europie. Biała Księga trans-
portu z 2011 r. również zwraca uwagę
na konieczność wspierania transportu in-
termodalnego, przy czym nowe podej ście
KE dotyczy też intermodalności trans-
portu pasażerskiego. 

Krone Paper Liner Huckepack
Około 26% wszystkich naczep wy-

produkowanych przez Krone w bieżącym
okresie rozrachunkowym zostało wypo-
sażonych w akcesoria pozwalające na
transport na platformach kolejowych lub
promach. Liczba ta stale rośnie – rok
wcześniej było to 22% pojazdów (okres
obrachunkowy 2013/2014). 

Naczepa Krone Paper Liner Hucke-
pack to pojazd przystosowany do prze-
wo zów intermodalnych, dopuszczony do

Specjalne wzmocnienia zintegrowane
z kurtyną chronią boki podczas załadunku
pionowego na platformy kolejowe

Naczepa Krone Paper Liner
Huckepack ma wzmacnianą
podłogę z przykręconymi do
ramy listwami do mocowa-

nia klinów, na ścianie
czołowej jest specjalna

wnęka, w której przecho-
wywane są kliny
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transportu koleją z prędkością do 140
km/h, a systemy mocowania ładunku speł-
niają wymagania normy EN 12642 XL.
Z myślą o załadunku na wagony kolejo -
we zastosowano specjalne wzmocnienia
zintegrowane z kurtyną, osłony boczne
przed załadunkiem odchylają się ku gó-
rze i w tej pozycji są blokowane. 

Zawieszenie pneumatyczne agrega-
tów osiowych zostało wyposażone w roz-
dzielne miechy (Split-Airbag), co pozwa -
la na załadunek pionowy żurawiem. Po

podniesieniu naczepy oś opada i nastę-
puje rozdzielenie miecha od jego pod-
stawy, lecz nie dochodzi do fizycznego
roz łączenia tych komponentów. Dzięki
temu po ponownym postawieniu nacze -
py na kołach nie dochodzi do uszkodze-
nia konstrukcji miecha. 

Naczepa Paper Liner pozwala na bez-
pieczny transport wszystkich ładunków
o skupionej masie – takich jak np. papier
w rolach. Podstawę stanowi wytrzy mała
podłużnicowa rama nośna o skróconych
odstępach pomiędzy poprzeczkami oraz
szyny prowadzące przykręcane bezpo -
średnio do ramy, do której mocowane są
kliny blokujące. 

Na ścianie czołowej znajduje się spe-
cjalna wnęka do przechowywania kli-
nów, do której dostęp możliwy jest tylko
z wnętrza pojazdu. Wzmacniana podłoga
o grubości 30 mm wytrzymuje naciski
wózka widłowego do 7 t, jest ona również
pokryta specjalną warstwą o zwiększo-
nym współczynniku tarcia, dzięki czemu
nie jest konieczne stosowanie mat prze-
ciwpoślizgowych. Do pewniejszego mo-
cowania ładunku można wykorzystać ra -
mę zewnętrzną systemu Multilock, w której
po każdej stronie naczepy znajduje się
130 otworów do zaczepienia pasów. 
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Krone Box Liner eLTU5_Plus
Podwozie podkontenerowe Krone

Box Liner to konstrukcja zaprojektowa -
na specjalnie z myślą o intensywnej eks-
ploatacji przy dużej liczbie cykli wymia -
ny przewożonych kontenerów. Naczepa
Box Liner eLTU5_Plus to wielofunkcyjny
pojazd przystosowany do transportu kon-
tenerów każdej wielkości, także tych naj-

Naczepy Box Liner eLTU5_Plus moż -
na wyposażyć w system Krone Telema-
tics Dry 2, który informuje użytkowni -
ka np. o położeniu pojazdu, usterkach
w pracy układu hamulcowego, bieżących
parametrach pracy i stanie połączenia
z ciągnikiem. 

Opcjonalnie naczepę można wypo-
sażyć w zamki mocujące kontener typu
QuickLock. Ciężar kontenera powoduje
automatyczne zaryglowanie zamków
i w ten sposób kontener zostaje pewnie
zamocowany na podwoziu. Oszczędza
to czas podczas załadunku, kierowca
może łatwo dokonać oceny wizualnej ja-
kości zamknięcia – w porównaniu z kla-
sycznymi ryglami typu TwistLock skraca
to czynności obsługowe nawet do 1 go-
dziny w ciągu dnia.

Spedition Bode GmbH – transport i logistyka

Podczas warsztatów prasowych Krone byliśmy gośćmi firmy Spedition Bode GmbH z sukcesem
działa jącej w branży TSL (transport – spedycja – logistyka) od 1949 r. W zakresie działalności firmy
znajduje się transport krajowy i międzynarodowy, transport intermodalny (drogowo-kolejowy oraz
drogowo-morski), składowanie ładunków spaletyzowanych i nietypowych, przepakowywanie (cross-
-docking) towarów – w tym także chłodzo nych i głęboko mrożonych, kompletacja i konfekcjonowa-
nie ładunków, składowanie towarów o wysokiej wartości i ładunków niebezpiecznych, zabezpiecza-
nie ładunków. Spedition Bode realizuje również transport szynowy na terenie całej Europy, wynajmując
wagony kolejowe, a także prowadzi własne połączenia intermodalne ze Szwecją. Jakość działania
potwierdzają przyznane certyfikaty spełnienia norm jakości ISO 9001:2008 oraz ISO 22000:2005. 
Obroty przedsiębiorstwa w 2014 r. wyniosły 75 mln euro, w tym czasie przetransportowano
ok. 74 tys. jednostek ładunkowych (kontenerów, naczep), głównie na terenie Niemiec, a także do Fin-
landii, Szwecji, Danii i do Włoch. Wśród realizowanych zadań transportowych ok. 24% stanowi mor-
ski transport multimodalny (kraje skandynawskie) oraz intermodalny transport kolejowy (ok. 28%).
Spedition Bode ma w swojej flocie m.in. 80 ciągników siodłowych (Euro V/Euro VI), ponad 260 na-
czep kurtynowych i furgonowych (z cze go ponad 240 pojazdów jest przystosowanych do przewozów
intermodalnych, spełniając wymagania normy EN 12642 Code XL), 200 naczep chłodni również przy-
stosowanych do przewozów intermodalnych oraz 25 kontenerów chłodniczych (45-stopowych).
Firma ma również 25 naczep podkontenerowych. Na rzecz Spedition Bode działa również 60 pod-
wykonawców. Wszystkie jednostki ładunkowe do przewozów chłod niczych (naczepy, kontenery)
 wyposażone są w systemy rejestracji temperatury i monitoringu za pośrednictwem GPS. 
Firma dysponuje magazynami o łącznej powierzchni 23 800 m2, są to chłodnie, mroźnie oraz
 „klasyczne” hale przystosowane do przechowywania ładunków spaletyzowanych: w Lubece (na-
brze że promowe Seelandkai, 6000 m2), Reinfeld (magazyny chłodnie i mroźnie, 15 150 m2) oraz
Mölln (2650 m2). 

W terminalu intermodalnym firmy Lehmann
odbywa się załadunek naczep na wagony
 kolejowe, natomiast w terminalu promowym
Bode LCS Seelandkai odbywa się załadunek
naczep na promy, które potem trafiają
do odbiorców w krajach skandynawskich

Mocowanie
 naczepy na po -
kładzie promu –
widoczne spe-
cjalne podpar-
cie i łańcuchy
mocujące
do pokładu
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większych 45-stopowych typu High Cube
wyposażonych w łabędzią szyję. Naczepa
może być przystosowana do transportu
intermodalnego dzięki możliwości wy-
boru rozstawu osi (1410 lub 1310 mm). 

Naczepa podkontenerowa Box Liner
jest prosta w obsłudze, ma również wiele
praktycznych, seryjnie montowanych
detali wyposażenia, np. centralne wy-
suwanie części tylnej, rygle o przesta-
wianej wysokości, 4 kliny pod koła czy
odporne na uszkodzenia odboje gumowe.
Regulowane pozycje położenia sworz-
nia królewskiego pozwalają na łączenie
zarówno z 2-, jak i 3-osiowymi ciągni-
kami siodłowymi. 



Nowości
KH-kipper

zabudowie tylnozsypowej half-pipe
(jednej z najbardziej popularnych
w ofercie firmy) zastosowano po-

chyloną ścianę przednią. W praktyce ma to ułat-
wić wysyp lepkiego materiału ze skrzyni, prze-
ciwdziałając jego zaleganiu. W ślad za tym
rozwiązaniem koło zapasowe, zamiast na przed-
niej burcie, umiejscowiono za kabiną. Odkręcany
daszek chroni kabinę, a w razie uszkodzenia można
go szybko i tanio wymienić, podobnie zresztą jak
nowy zbiornik oleju z tworzywa sztucznego.
W ubiegłym roku zmieniono w konstrukcji zabu-
dowy tylnozsypowej half-pipe umieszczenie szufli
zsypowej (SNEEP) – po zmianach znajduje się ona
na równi z podłogą. Rynna w tylnej części nie ma
uskoku, w którym mógłby się gromadzić wysy-
pywany materiał. Skraca to także czas związany
z oczyszczeniem szufli. Tylna klapa umiejscowiona
jest wewnątrz skrzyni.
W zabudowie tej poprawiono również sztywność
skrzyni i jej wytrzymałość – niezwykle ważne w trud-
nych warunkach eksploatacyjnych. Zmiana kon-
strukcyjna zapewniła redukcję masy własnej za-
budowy, a co za tym idzie wzrost ładowności. Firma
KH-kipper jest przekonana, że rozwiązanie to zo-
stanie docenione przez przyszłych użytkowników.

| PROMOCJA |

6600 | KWIECIEŃ 2015 | Transport – Technika – Biznes

Wychodząc naprzeciw

oczekiwaniom klientów, firma 

KH-kipper sukcesywnie

wprowadza kolejne

udoskonalenia w swoich

produktach.

Odkręcany daszek chroni kabinę, a w razie
uszkodzenia można go szybko i tanio wymienić 

Jedna z najpopularniejszych zabudów w ofercie firmy – tylnozsy-
powa half-pipe – będzie teraz miała pochyloną przednią ścianę

Rynna w tylnej części nie ma uskoku, w którym
mógłby się gromadzić wysypywany materiał
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Doskonalsza zabudowa 
do transportu lekkiego
Wielofunkcyjna wywrotka z zabudową trójstronną
produkcji KH-kipper to pojazd niezwykle przydatny
zarówno w firmach komunalnych działających
w miejskich aglomeracjach, jak i przedsiębior-
stwach oferujących szeroki wachlarz usług okołobu-
dowlanych. „Zwinna” 2-osiowa wywrotka to roz-
wiązanie dla tych, którym zależy szczególnie na
produktywności. Ładowność, którą poprawiono
o 10%, miała szczególne znaczenie w czasie pro-
jektowania nowego modelu. Skrzynia wykonana
w całości z wysokojakościowej szwedzkiej stali
Hardox charakteryzuje się niezwykle mocną i jed-
nocześnie lekką konstrukcją. 

Osłonięty mechanizm otwierania burt bocznych zo-
stał zabezpieczony przed zasypywaniem przy
wyładunku i niekorzystnym działaniem warunków
atmosferycznych. Pozwala to wyeliminować straty
związane z niepotrzebnymi naprawami i kosz-
townymi przestojami w pracy pojazdu. 
KH-kipper skupia się na dostosowaniu produktu
do indywidualnych potrzeb użytkowników po-

reklama

jazdu. Możliwości zadaniowe wywrotki znacznie
zwiększają się dzięki opcjonalnemu zastosowaniu
dodatkowego wyposażenia, jak np. montaż sprzęgu
i instalacji hydraulicznej w przyczepie, składany zde-
rzak czy płyta pod czołownicę do zimowego utrzy-
mania dróg.

Zdjęcia: © KH-kipper

Ładowność w wielo-
funkcyjnej wywrotce 
z zabudową trójstronną
poprawiono o 10%

Najważniejsze to dopa-
sowanie produktu do
indywidualnych potrzeb
każdego użytkownika
pojazdu



godnie z zaprezentowanymi na
konferencji danymi sprzedaż opon
w Europie w ubiegłym roku osiąg-

nęła 2,4-procentowy wzrost. Jednak
w porównaniu z rokiem 2007 (histo-
rycznie najlepszy rok pod względem
sprzedaży opon w ciągu ostatnich lat)
wynik ten oznacza 20,2-procentowy spa-
dek. Tak duża rozpiętość sprzedażowa
oznacza ponad dwa miliony mniej sprze-
danych opon.

Jak wyglądała sytuacja na rynku eu-
ropejskim w poszczególnych miesiącach?
Początek roku był całkiem dobry: dwa
pierwsze miesiące przyniosły dwucyf-
rowe wzrosty: w styczniu było to 19,2%,
natomiast w lutym 14%. Kolejne dwa
miesiące zakończyły się jeszcze dodatnim
wynikiem (marzec 9,2%, kwiecień 1,8%),
podczas gdy w następnych wzrosty prze-
platały się ze spadkami. Wyniki poszcze-
gólnych miesięcy wyglądają następująco:
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Rynek opon w 2014 r.
Renata Pawliszko

Jak co roku na wiosennej konferencji prasowej 

firma Continental zaprezentowała wyniki sprzedaży

opon w minionym roku. Zobaczmy, jak wyglądał

rynek sprzedaży opon w 2014 r. 

Rynek opon a sprzedaż samochodów 
ciężarowych w Europie w 2014 r. 
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Opony do samochodów ciężarowych 2,4%

Samochody ciężarowe o dmc. > 3,5 t –7,7%

w tym o dmc. > 16 t –5,6%

Autobusy o dmc. > 3,5 t 0,8%
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2014/2013

Opony do samochodów ciężarowych –8,1%

Samochody ciężarowe o dmc. > 3,5 t –10,2%

w tym o dmc. > 16 t –8,2%

Ciągniki samochodowe o dmc. > 6 t –9,6%

Przyczepy i naczepy o dmc. > 3,5 t 6,2%

Autobusy o dmc. > 3,5 t 6,2%

w tym: o dmc. < 8 t 24,2%

o dmc. > 8 t –2,3%
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W lutym rynek „podniósł się” – miesięcz-
na sprzedaż wyniosła 0,1%. W zestawie -
niu rokrocznym sprzedaż opon po dwóch
miesiącach wyniosła –5%. Jeśli jednak
spojrzymy na dane dotyczące rejestra-
cji nowych samochodów, to zobaczymy,
że po pierwszym miesiącu 2015 r. wy-
niki sprzedaży samochodów ciężarowych
o dmc. > 3,5 t wyniosły 6,4% (w tym
8,4% dla samochodów o dmc. > 16 t),
autobusów natomiast aż o 21,3%. 

Rynek polski
W Polsce rok 2014 zakończył się 8,1-

-procentowym spadkiem sprzedaży. Gdy
wyznaczymy krzywą pokazującą względ -
ne zmiany w sprzedaży opon w latach
2007–2014, zobaczymy, że jej wartość
dla minionego roku wyniosła –8,1%. Ana-
liza poszczególnych miesięcy pokazuje,
że w styczniu i lutym 2014 r. odnotowa -
no największe wzrosty sprzedaży: 39,8%
i 33,3%. W kolejnych miesiącach oprócz
kwietnia (sprzedaż na poziomie 7,7%)
rynek zanotował same spadki. Było to:
–16,4% w marcu, –15,5% w maju i czer-
wcu, –20,8% w lipcu, –23% w sierpniu,
–15,8% we wrześniu, –8,5% w paź-
dzierniku, –27,% w listopadzie i –8,6%
w grudniu. 

W ubiegłym roku w Polsce najwię -
cej sprzedało się opon na oś prowadzą -
cą (36,3%), następnie na oś naczepową
(34,4%) i napędową (29,3%). Roczny 8,1-
-procentowy spadek wynikał z mniej-
szej sprzedaży opon na oś prowadzącą
(o –10%), oś napędową (–8,9%) i oś na-
cze pową (–5,3%). W odróżnieniu od ryn -
ku europejskiego na rynku polskim w po-
rów naniu z rokiem 2013 r. uwidoczniły

Rynek opon a sprzedaż samochodów 
ciężarowych w Polsce w 2014 r. 
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Opony autostradowe 13,5%
Opony on/off road 12,1%

Opony zimowe 3,9%

Opony regionalne 67,9%

Opony miejskie 2,6%
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--- 2013

Opony autostradowe 13,5% 13,2%

Opony regionalne 67,9% 68,0%

Opony on/off road 12,1% 12,4%

Opony miejskie 2,6% 2,8%

Opony zimowe 3,9% 3,6%

Rynek opon w Europie w 2014 r. – udział 
poszczególnych segmentów – zestawienie r/r

–0,1% w maju, 2,9% w czerwcu, –5,5%
w lipcu, –5% w sierpniu, 1,4% we wrześ-
niu, 0,1% w październiku, –4,7% w lis-
topadzie oraz 3% w grudniu. 

Uwzględniając podział na osie (miejs -
ce montażu opon w pojeździe), w 2014 r.
odsetek sprzedanych w Europie opon na
oś prowadzącą wyniósł 40%, opon do na-
czep 32,1%, a opon na osie napędowe
27,9%. Roczny 2,4-procentowy wzrost
sprzedaży opon przełożył się na nastę-
pujące wzrosty sprzedaży w poszczegól -

nych segmentach: 0,8% w grupie opon
na oś prowadzącą, 4,7% w segmencie
opon naczepowych i 2% w segmencie
opon napędowych. 

W porównaniu z rokiem 2013 w roku
ubiegłym w Europie nie zaszły duże róż -
nice w zakresie sprzedanych opon pod
kątem zastosowania. Niewielkie różnice
w poszczególnych kategoriach (opony
autostradowe, regionalne, on/off road,
miejskie, zimowe) nie zaburzają oceny
stabilizacji rynku w tym zakresie. Wzrost

Rynek opon w Europie
w 2014 r. – udział poszcze-

gólnych segmentów

sprzedaży opon w 2014 r. nie koreluje
jednak z dodatnimi wynikami rejestra-
cji nowych samochodów. Dodatni wynik
(0,8%) odnotowano tylko w segmencie
autobusów o dmc. > 3,5 t (więcej: patrz
tabela). 

Rok 2015 dla europejskiego rynku
opon ciężarowych rozpoczął się stycz-
niowym 9,9-procentowym spadkiem.

© Continetal 
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Rok 2015 w Polsce rozpoczął się
spadkami: –27,7% w styczniu i –7,8%
w lutym. W porównaniu z 2014 r. spa-
dek sprzedaży wyniósł aż –20,2%. 

Zestawmy jeszcze wyniki sprzeda -
ży samochodów ciężarowych w dwóch
pierw szych miesiącach 2015 r. W po-
równaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego odsetek rejestracji samocho-
dów ciężarowych o dmc. > 3,5 t wzrósł
o 0,7% (w tym samochody ciężarowe
o dmc. > 16 t o 3,2%). Oprócz tego sprze-
dano o 8,5% więcej ciągników siodło -
wych o dmc. > 6 t, o 73,7% więcej au-
tobusów o dmc. > 3,5 t (w tym 97,7%
autobusów o dmc. < 8 t) i o 60% więcej
autobusów o dmc. > 8 t. Spadek (–20,5%)
odnotował tylko segment przyczep i na-
czep o dmc. >3,5 t.

Na zakończenie
Continental oferuje swoim klientom

kompleksową obsługę. W latach wcześ-
niejszych spółka zajmowała się przede
wszystkim produkcją i sprzedażą opon.
Z czasem do produktów dołączyła pakiet
usług serwisowych. Obecnie proponuje
kompleksowe rozwiązania odnoszące się
do każdej fazy „życia” opony – począwszy
od produkcji, przez serwisowanie, bież -
nikowanie, skończywszy na utylizacji
opo ny. Rozszerzenie usług stało się moż -
liwe m.in. po wybudowaniu zakładu

już nie tylko opony z systemem Conti -
PressureCheck, ale także interfejs czło -
wiek−maszyna z lusterkami Pro-Viu, pneu-
 matyczny system poziomowania (CALS)
czy czujniki AdBlue). Przewiduje się, że
za kilka lat opona stanie się zaawanso-
wanym technologicznie i elektronicznie
produktem wyposażonym w czujniki
monitorujące ciśnienie (system Conti -
PressureCheck jest już dostępny na
rynku) czy głębokość bieżnika. Dzięki
pozyskanym w ten sposób informacjom
z wykorzystaniem systemów satelitar-
nych będzie można obserwować pracę
opony online i w razie potrzeby prze-
ciwdziałać awariom i przestojom na dro-
dze. Zanim kierowca zorientuje się, że
coś stało się oponie, system ją monito-
rujący będzie już o tym wiedział. W ten
sposób można będzie wcześniej wysłać
na przewidywane miejsce awarii samo-
chód naprawczy.

Organizatorzy przypomnieli również
na konferencji o trwającej od 2013 r.
wymianie całej gamy produktowej prze-
znaczonej do samochodów ciężarowych
i autobusów. Wprowadzonymi na rynek
w 2013 r. oponami trzeciej generacji były
opony z segmentu People przeznaczone
do transportu pasażerskiego. Wśród nich
są opony Conti Coach HA3, Conti City-
Plus HA3, Conti Urban HA3 oraz Conti
UrbanScandinavia. W latach 2014–2015
wymieniane są opony z segmentu Goods,
czyli do przewozu towarów. W tej grupie
znajdziemy opony Conti EcoPlus 22,5˝,
Conti Hybrid 17,5˝, 19,5˝, 22,5˝ oraz
Conti Scandinavia 17,5˝ i 19,5˝. W roku
2016 na rynek wprowadzone zostaną opo -
ny budowlane (Conti CrossTruck 22,5˝),
offroadowe (Conti TerraPlus 22,5˝) i spe-
cjalne (16˝–24,5˝). Natomiast rok 2017
należeć będzie do opon zimowych Conti
Scandinavia w rozmiarze 22,5˝. Plano-
wane wdrożenie opon trzeciej genera-
cji oznacza wprowadzenie na europejski
rynek ponad 200 nowych modeli. 

Opony autostradowe 15,3%Opony on/off road 6,4%

Opony zimowe 1,2%

Opony regionalne 75,4%

Opony miejskie 1,7%
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--- 2013

Opony autostradowe 15,3% 13,9%

Opony regionalne 75,4% 77,0%

Opony on/off road 6,4% 5,9%

Opony miejskie 1,7% 1,6%

Opony zimowe 1,25% 1,2%

Rynek opon w Polsce w 2014 r. – udział 
poszczególnych segmentów – zestawienie r/r

Rynek opon w Polsce 
w 2014 r. – udział poszcze-

gólnych segmentów

Summary
According to data presented at the
conference sales of truck tires in Eu-
rope last year increased by 2.4%.
Taking into account tire mounting
location in the vehicle, 40% of sold
tires were steer axle tyres, trailer axle
– 32.1%, and the drive axle tires –
27.9%. The annual 2.4-percent in-
crease can be split into corresponding
segments: 0.8% – steer axle tires,
4.7% – trailer tires and 2% – driving
axle tires.
In Poland 2014 ended with a 8.1%
decline in sales. Last year in Poland,
most popular were tires for the steer
axle (36.3%), followed by semi-trai-
ler axle (34.4%) and driving axle
(29.3%). The annual 8.1-percent
decrease was due to lower sales of
tires on the steer axle (–10%), the
drive axle (–8.9%) and semi-trailer
axle (–5.3%).
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się zmiany w zakresie sprzedaży opon ze
względu na określone zastosowanie. Wię-
cej sprzedało się opon autostradowych
(13,9% w 2013 r., 15,3% w 2014 r.),
a także opon on/off road (z 5,9% do
6,4%). Mniejszą sprzedaż odnotowano
natomiast w segmencie opon regional-
nych (77% w 2013 r., 75,4% w 2014 r.). 

ContiLifeCycle bieżnikującego i prze-
twarzającego opony do samochodów
cięża rowych. 

W przyszłości Continental chce być
dostawcą kompleksowych rozwiązań dla
firm transportowych (coraz więcej pro-
duktów Continental znajduje także zasto -
sowanie w samochodach ciężarowych). To
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Bieżniki Marangoni Ringtread
Blackline – historia sukcesu

ieżniki Blackline stanowią rozszerzenie
grupy bieżników pierścieniowych Ring -
tread produkowanych od ponad 40 lat.

Ze względu na coraz wyższe oczekiwania klien-
tów firma Marangoni zdecydowała się na wpro-
wadzenie do produkcji odrębnej grupy bieżników
klasy premium.

Jeszcze lepsze
Nowe udoskonalone bieżniki Blackline charakte-
ryzują się jeszcze lepszymi parametrami. Zostały
podzielone na cztery grupy produktowe:
• Roll, które zaprojektowano w celu obniżenia

oporów toczenia o 10% w porównaniu z do-
tychczasowymi produktami Ringtread, co
przekłada się na obniżenie zużycia paliwa
w granicach 2–3%, 

• Long, które charakteryzują się zwiększony -
mi o 15% przebiegami (oczywiście w po-
równaniu z poprzednią generacją bieżników
Ringtread), 

• Grip, zwiększające przyczepność o 10% w po-
równaniu z dotychczasowymi bieżnikami
 zimowymi, 

• Strong, zwiększające o 20% odporność na
uszkodzenia w warunkach pozaszosowych
w porównaniu z dotychczasowymi bieżni-
kami Ringtread.

Sprawdzone w testach
Po opracowaniu nowych mieszanek oraz zmody-
fikowaniu konstrukcji bieżników nowe produkty
Ringtread Blackline zostały przekazane do tes-
tów na drogach w całej Europie. Firmy transpor-
towe od Skandynawii po kraje Europy południo-
wej testowały opony zabieżnikowane w technologii
Ringtread Blackline w różnych warunkach – od cięż-
kich zimowych i leśnych (Skandynawia), przez za-
stosowanie w transporcie komunalnym (w Niem -
czech i Włoszech), dalekobieżnym i regionalnym,
aż po użytkowanie ich w kamieniołomach (Wło -
chy). Testy były przeprowadzane przez firmy trans-
portowe współpracujące z bieżnikowniami pra-
cującymi w technologii Ringtread.

Podsumowanie wyników
Po dwóch latach użytkowania opon Ringtread
Blackline firma Marangoni przekazała swoim
partnerom wyniki testów podczas warsztatów
zorganizowanych w zakładzie produkcji mate-
riałów do bieżnikowania w Henstedt-Ulzburg
k. Hamburga.
Jedną z firm testujących była Gleimius Trans-
porte GmbH & Co. KG specjalizująca się w trans-
porcie sypkich materiałów budowlanych. Od
wiosny 2014 r. firma ta w transporcie regional-

nym stosuje bieżnik całoroczny RDG 101 na opo-
nach 315/80 R22,5. Po przejechaniu 61 680 km
testy wykazały zużycie bieżnika w wysokości 1 mm
na 19 378 km, co przy jego głębokości 22 mm
oznacza teoretyczny przebieg maksymalny na po-
ziomie 318 200 km.
Pozostałe wyniki testów dostępne są na stronie
www.marangoni.de/testimonials.php. Informa-
cje o nowej gamie bieżników Blackline dostępne
są również na stronie www.marangoni.de.
W Polsce dystrybutorami opon w technologii
Ringtread Blackline są firmy ATB Truck oraz
FBO Wolbrom.

Zdjęcia: © Marangoni

Marek Wrażeń

Firma Marangoni Retreading Systems, zajmująca się m.in.

produkcją materiałów do bieżnikowania, podsumowała dwa

lata obecności na rynku nowej linii produktowej bieżników

pierścieniowych Ringtread Blackline. 



Nowości w świecie opon

Bridgestone
Firma Bridgestone wprowadziła do

swojego asortymentu opony drogowo-
-terenowe o zwiększonej nośności (mo-
dele z oznaczeniem EVO). Nowa linia
opon ma umożliwić operatorom flot dzia-
łającym w branży budowlanej i górniczej
transport jeszcze cięższych ładunków.

W skład nowej gamy opon EVO
o zwiększonej nośności wchodzą nastę-
pujące modele: M840 EVO w rozmia-
rach 13 R22,5 i 315/80 R22,5 (są to opo-
ny na wszystkie osie, do użytku drogowego
i terenowego), L355 EVO w rozmiarach
13 R22,5 i 315/80 R22,5 (na oś napędo-
wą, do użytku drogowego i terenowego),
M748 EVO w rozmiarze 385/65 R22,5
(na oś naczepową, do użytku drogowego
i terenowego) oraz opona L317 EVO w roz-
miarze 13 R22,5 (na wszystkie osie, do
użytku terenowego).

Nowe opony Bridgestone: M840 EVO,
L355 EVO oraz L317 EVO w porówna-
niu ze standardowymi oponami umożli-
wiają zwiększenie obciążenia na każdą
oś o 0,5 t (w przypadku pojedynczego

montażu) lub 2,6 t (w przypadku mon-
tażu podwójnego). Opony M748 EVO
w przypadku pojedynczego montażu zys-
kały nośność większą o tonę.

Jak podaje producent, zwiększenie
nośności nie odbyło się kosztem właści-
wości użytkowych opon, takich jak trwa-
łość, wysoka odporność na przecięcia
czy wykruszenia. Zastosowanie w opo-
nie najwyższej jakości wytrzymałego
karkasu zapewnia optymalne możliwości
bieżnikowania w technologii Bandag,
dzięki czemu okres eksploatacji opony
zostaje wydłużony. Daje to operatorom
flot szansę zmniejszenia kosztu użytko-
wania ogumienia w całym cyklu jego
eksploatacji.

Konstrukcja nowych opon EVO zo-
stała wzmocniona, pozwala to minima-
lizować odkształcenia w trakcie eksploa-
tacji, a zarazem gwarantuje elastyczność
wymaganą przy zadaniach realizowa-
nych na drogach i w terenie. Oprócz
wzmocnionej struktury stopki w nowych
oponach wykorzystano następujące tech-
nologie Bridgestone: Waved Belt (zwięk-
sza stabilność i trwałość karkasu), Split

Belt Package (zmiękcza opasanie, umożli-
wiając większe ugięcie) oraz Stone Ejec-
tor, która zapobiega zakleszczaniu ka-
mieni w opasaniu.

Nowe opony drogowo-terenowe EVO
sprawdzają się również podczas jazdy
w błocie oraz po świeżym lub topnie-
jącym śniegu (mają oznaczenie M+S).
Oznaczono je również symbolem alpej-
skim wskazującym na możliwość ich zi-
mowego użytkowania. Opony Bridge-
stone M840 EVO, L355 EVO oraz L317

| TECHNIKA |

Co nowego w ostatnim czasie przygotowali dla użytkowników samochodów

ciężarowych producenci opon? Kilka najnowszych propozycji prezentujemy

w naszym wiosennym przeglądzie ogumienia.

6666 | KWIECIEŃ 2015 | Transport – Technika – Biznes

Bridgestone M840 EVO
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EVO są dostępne w całej Europie od stycz-
nia 2015 r., natomiast M748 EVO miała
trafić do sprzedaży w marcu 2015 r.

Continental
Firma Continental zaprezentowała

Conti EcoPlus HD3 w rozmiarze 315/45
R22,5 – oponę na oś napędową zapro-
jektowaną do zastosowania w pojazdach
z obniżoną podłogą. Mimo małej średnicy
(zaledwie 852 mm) opona umoż liwia
przenoszenie obciążeń do 11,6 t w ukła -
dzie bliźniaczym dzięki wykorzystaniu
technologii 0° przy konstruowaniu warstw
opasania. Jak podaje producent, ta nisko-

bol płatka śniegu na tle gór (3PMSF), co
gwarantuje dobre prowadzenie w trud-
nych, zimowych warunkach. 

W ciągu najbliższych miesięcy seria
Conti EcoPlus ma zostać poszerzona o oponę
Conti EcoPlus HS3 w rozmiarze 355/50
R22,5. Opony Conti EcoPlus HD3 315/45
R22,5 i Conti EcoPlus HS3 355/50 R22,5
uzupełniają gamę opon opracowanych
specjalnie na potrzeby przewozów długo-
dystansowych i transportu regionalnego
z częstym przejazdem przez autostrady.

Innym nowym rozwiązaniem firmy
Continental, tym razem w zakresie opon
bieżnikowanych na gorąco, jest opona
ContiRe CityService przeznaczona do
pojazdów wykorzystywanych w branży
zbiórki i recyklingu odpadów. Model Con-
tiRe CityService HA3 na wszystkie osie
jest niezwykle wytrzymały. Mieszanka
gumowa opony jest odporna na rozcięcia
i rozdarcia oraz przyczynia się do zmniej-
szenia ilości dwutlenku węgla emito-
wanego przez firmy zajmujące się gos-
podarką odpadami. 

Ponadto w oponie zastosowano nie-
kierunkowy profil bieżnika, a także obu-
stronnie wzmacniane ściany boczne. Nie-
zbędną stabilność zapewniają oponie
zamknięte żebra barkowe. Bieżnik opony
ma bardzo dobre właściwości samooczysz -
czające, co pozwala uchronić oponę przed
uszkodzeniami podczas jazdy po drogach
niższej jakości i na terenie wysypisk.
Opona ContiRe CityService HA3 jest wy-
posażona w wizualny wskaźnik zbież -
ności (Visual Alignment Indicator – VAI)
pomagający wykryć nieprawidłowe usta-
wienie kół pojazdu. Produkt ten ma rów-
nież wskaźniki zużycia ścian bocznych
oraz oznaczenie M+S. Tak jak wszystkie
opony marki Continental również model
ContiRe CityService ma karkas z opaten-
towaną warstwą butylową AirKeep. Czte-
rowarstwowe trójkątne opasanie oraz
wyjątkowo wytrzymała konstrukcja barku
opony zapewniają dużą trwałość i nie-
zawodność.

Rozwiązaniem przeznaczonym do za-
stosowania na osi napędowej jest opona
ContiRe CityService HD3, która ma opty-
malną przyczepność w bardzo trudnych
warunkach pracy. Opona została wypo-
sażona w kostkowy, niekierunkowy bież -
nik, dzięki czemu możliwe jest elastycz -
ne wykorzystanie dwóch wzmacnianych
ścian bocznych poprzez montaż opony na
dowol nej stronie osi. Oprócz wysokich
wła ściwości samooczyszczających mo-

 del ContiRe CityService HD3 ma również
specjalne wzmocnienie poprzeczne gwa-
rantujące dodatkową stabilność podczas
pokonywania zakrętów. Producent podaje,
że do sprzedaży mają wkrótce trafić opony
ContiRe CityService HA3 i ContiRe City-
Service HD3 w rozmiarze 295/80 R22,5.

Dunlop
Gama opon Dunlop w ostatnim cza-

sie została uzupełniona o model Dunlop
SP 344*. Jest to opona na oś sterującą
do przewozów regionalnych i lokalnych
o średnicy felgi 17,5˝. Głównymi zaletami
nowego produktu są: zwiększona trwa -
łość, długie przebiegi, dobre właściwości
prowadzenia oraz skuteczne hamowanie
na mokrej nawierzchni. Najnowszą ge-
nerację opony wyróżnia także mieszanka
bieżnika, która zwiększa trwałość opony
i w porównaniu z poprzednim modelem
poprawia jej przyczepność na mokrej

nawierzchni (odpowiada za to m.in. gęsta
sieć lameli i rowków bieżnika). Pięcio -
żebrowa konstrukcja i zamknięte żebra
barkowe opony w połączeniu z nowym
bieżnikiem zapewniają długie przebiegi,
dobre właściwości kierowania i równo-
mierne zużycie. Specjalny kształt row-
ków bieżnika zapobiega jego uszkodze-
niom przez kamienie. 

Oponę Dunlop SP 344* wyposażono
również w solidny karkas, dzięki czemu
zwiększono efektywność transportu flot
specjalizujących się w przewozach regio-
nalnych. „Nowa opona Dunlop SP 344*
w rozmiarze 17,5˝ przeznaczona jest
dla flot działających w segmencie dystry-
bucji i przewozów regionalnych. W tego
rodzaju działalności kluczowe dla efek-
tywności są długie przebiegi, równomierne

profilowa opona jest najniższa w swojej
klasie, pozwala to na możliwie jak naj-
lepsze wykorzystanie trzymetrowej we-
wnętrznej wysokości ładunkowej na-
czepy bez przekraczania maksymalnej
dopuszczalnej wysokości całkowitej (4 m).

Mała średnica opony stanowiła wy-
zwanie dla konstruktorów Continental,
którzy musieli opacować specjalną mie-
szankę gumową dla tego rozwiązania.
Z powodu mniejszego obwodu tocznego
opony niskoprofilowe mają mniejszą
objętość ścieralną. Nowa mieszanka gu-
mowa opony Conti EcoPlus HD3 315/45
R22,5 gwarantuje optymalne zużywanie
się bieżnika oraz niskie opory toczenia. 

Jak wszystkie opony Continental trze-
ciej generacji Conti EcoPlus HD3 315/45
R22,5 wykorzystuje nadający się do bieżni-
kowania karkas z opatentowaną warstwą
butylową AirKeep zapobiegającą powol-
nej utracie powietrza. Zastosowany w opo-
nie bieżnik przygotowany do pogłębia-
nia wydłuża okres eksploatacji opony.
Produkt ten ma oznaczenie M+S i sym-

Continental EcoPlus HD3 i EcoPlus HS3

Dunlop SP 344*

©
 Continental © Dunlop
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zużycie i solidność. Dlatego projektując
oponę SP 344*, skupiliśmy się na tych
parametrach. Jesteśmy przekonani, że
nowa Dunlop SP 344* o podwyższonych
osiągach będzie kontynuować sukcesy
serii SP 344” – powiedział Boris Steva-
novic, dyrektor marketingu opon do po-
jazdów ciężarowych i przemysłowych
Goodyear Dunlop w Europie, na Bliskim
Wschodzie i w Afryce.

Nowe opony Dunlop SP 344* na oś
sterującą są dostępne na rynku od grud-
nia 2014 r. w rozmiarach 245/70 R17,5
136/134M TL i 265/70 R17,5 139/136M
TL. W ramach europejskiego systemu ety-
kietowania opon obie opony uzyskały
klasę B w zakresie przyczepności na mo-
krej nawierzchni i klasę D w zakresie
efektywności paliwowej. Zewnętrzny po-
ziom hałasu to 71 dB dla opony 245/70
R17,5 i 73 dB dla rozmiaru 265/70 R17,5
139/136M – w obu przypadkach są to
dwie fale na etykiecie. 

Goodyear
Firma Goodyear wzbogaciła linię

opon do pojazdów ciężarowych FUEL -
MAX i KMAX o kolejne modele. Wpro-
wadzone nowości to łącznie trzy rozmiary
w serii długodystansowych opon KMAX
i efektywnych paliwowo opon FUELMAX. 

Do asortymentu linii KMAX dołączają
opony KMAX S na oś kierowaną w roz-
miarze 295/60 R22,5 oraz KMAX D na
oś napędową w rozmiarze 295/60 R22,5.
Nowe rozmiary to większy wybór dla ope-
ratorów flot chcących korzystać z oferty
opon KMAX, które zapewniają długie prze-
biegi, ograniczając zarazem koszty ope-
racyjne. Linia efektywnych paliwowo opon
FUELMAX została z kolei rozszerzona
o model FUELMAX D na oś napędową
w rozmiarze 295/60 R22,5. 

Przypomnijmy, że asortyment FUEL -
MAX obejmuje opony FUELMAX S na oś
kierowaną, FUELMAX D na oś napędową
i FUELMAX T na osie naczep. Najważ -
niejszą zaletą tych opon jest niski opór
toczenia, bez kompromisu, jeśli chodzi
o inne ważne osiągi, takie jak żywotność
czy hamowanie na mokrej nawierzchni.
Opona na oś napędową FUELMAX D
spełnia ponadto wymogi oznaczenia M+S
i 3PMSF, co świadczy o tym, że rzeczywi -
ście jest oponą wielosezonową. Z kolei
linia KMAX to opony o udoskonalonej
żywotności, zaprojektowane, by ofero-
wać dłuższe przebiegi i dobrą trakcję, bez

kompromisu, jeśli chodzi o inne ważne
osiągi, takie jak przyczepność na mokrej
nawierzchni czy opór toczenia. W skład
tej linii wchodzą opony KMAX S na oś
kierowaną, KMAX D na oś napędową
oraz KMAX T na osie naczepy. Opony
KMAX D z oznaczeniami M+S i 3PMSF
są oponami całorocznymi, spełniającymi
wymagania stawiane oponom zimowym. 

w kilku modelach samochodu Merce-
des-Benz Atego Euro VI. W zależności od
specyfikacji pojazdu wykorzystywane są
rozmiary 215/75 R17,5, 235/75 R17,5,
265/70 R19,5 oraz 285/70 R19,5.

Wzór bieżnika AH11 przeznaczony do
opon na oś sterowaną i użytku ogólnego
zapobiega nierównomiernemu zużyciu
i zapewnia zwiększoną trwałość. Dwu-
poziomowe barki o stożkowym kształcie
ograniczają znoszenie kół. Liczne nacię-
cia w rowkach bieżnika oraz ściany usta-
wione pod dużym kątem poprawiają ste-
rowność i stabilność opony. Szeroki wzór
bieżnika zapewnia bardzo dobre właś-
ciwości trakcyjne podczas jazdy po mo-
krych nawierzchniach. Ponadto bieżnik

został zaprojektowany tak, aby zmniej-
szyć koszty każdego przejechanego kilo-
metra. Kontur opony wspomaga stabil-
ność boczną, umożliwiając precyzyjne
prowadzenie we wszystkich warunkach
pogodowych. 

Z kolei bieżnik DH05+ na oś napę-
dową przeznaczony do użytku ogólnego
został zaprojektowany tak, aby właści-
wości opon ulegały jak najmniejszym
zmianom w czasie jazdy w różnych wa-
runkach pogodowych i po różnych na-
wierzchniach. Blokowy wzór bieżnika
gwarantuje niski poziom hałasu i długi
przebieg, natomiast jego głębokie rowki
zapewniają solidne właściwości trakcyjne.
Opony DH05+ odznaczają się również
bardzo dobrymi właściwościami jezd-
nymi i skutecznym hamowaniem na mo-
krej nawierzchni.

Opracowała Renata Pawliszko

Należy dodać, że oprócz nowych opon
Goodyear wprowadził jednocześnie na
rynek wersje produktów bieżnikowanych
na gorąco TreadMax. Produkty TreadMax
powstają w procesie bieżnikowania na
gorąco, z zastosowaniem podobnych ma-
teriałów i identycznych wzorów bieżnika
jak w oponach nowych. Wprowadzenie
opon na oś napędową TreadMax FUEL -
MAX D i TreadMax KMAX D 295/60
R22,5 daje operatorom flot możliwość
wyboru najnowszych karkasów Good -
yeara, również w wersji bieżnikowanej. 

Hankook 
Opony ciężarowe firmy Hankook

przeznaczone do transportu średnio-
dystansowego o wzorze bieżnika AH11
i DH05+ zostały specjalnie opracowane
do pojazdów użytkowych o małej i śred-
niej masie. W trakcie projektowania inży -
nierowie z firmy Hankook skupili się na
optymalizacji osiągów opon, w tym na
redukcji oporów toczenia, poprawie pro-
wadzenia, stabilności hamowania na
mokrej nawierzchni i trwałości. 

Warto dodać, że po przejściu licznych
rygorystycznych testów opony o wy-
mienionych wzorach stanowią element
oryginalnego wyposażenia montowany

Goodyear FUELMAX D

Hankook AH11
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Rynek opon importowanych

danych zaprezentowanych przez
firmę Continental wynika, że od
stycznia do listopada 2014 r. (dane

dla grudnia niedostępne) w porówna -
niu z analogicznym okresem roku 2010
import opon w Europie wzrósł o 94%.
Oznacza to spory wzrost w omawianym
okresie. Szczególnie du żym zaintereso-
waniem klientów cieszyły się opony chiń-
skie (+138% wzrostu) i rosyjskie (+125%).
Z kolei w zestawieniu rokrocznym (2014/
2013) rok ubiegły zakończył się 41,9-pro-
centowym wzrostem. Na ten wynik wpływ
miał prawie 50-procentowy wzrost im-
portu opon chińskich (+54,4%), opon
z Indonezji (+27,4%), Tajlandii (+27,4%)
i Rosji (+9,8%). Natomiast w ostatnim
roku zmalał import opon z Korei Połud -
niowej (–1,5%) i Indii (–7,5%).

W Polsce import opon azjatyckich
po 11 miesiącach 2014 r. w porówna -
niu z rokiem ubiegłym wzrósł o 132%.
Z kolei w porównaniu z analogicznym
okresem w 2010 r. liczba importowanych
opon wzrosła aż o 347%. Na wynik ten naj-
większy wpływ miał import opon z Chin
(+417%) oraz sprzedaż opon z Korei Po -
łudniowej (+141%). W zestawieniu ro-
k rocznym w 2014 r. sprzedano więcej
opon z Chin (+176%), z Tajlandii (+412%)
i Korei Południowej (+2%).

Jak pokazują dane, rynek polski wchło -
nął (procentowo) średnio ponad 3 razy
więcej opon z rynków azjatyckich niż
rynki innych krajów europejskich (132%
w Polsce do 41,9% w krajach UE). 

Gorące dyskusje
Temat zwiększonego udziału rynko-

wego produktów pochodzenia chińskiego
– w każdym aspekcie naszego życia – to-
czy się od wielu lat. Podobnie jest w branży
oponiarskiej. W 2014 r. dyskusje na temat
rosnącego od kilku lat importu ogumie-

Renata Pawliszko

Od 2010 r. import opon, głównie pochodzenia azjatyckiego, do Europy, w tym

do Polski, ciągle rośnie. Jak wyglądała sytuacja na rynku w minionym roku?
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Zmiana 2014/2013

Chiny 100% 139% 105% 154% 238% 54,4%

Korea Południowa 100% 118% 116% 117% 116% –1,5%

Tajlandia 100% 83% 40% 50% 62% 24,8%

Indie 100% 892% 91% 125% 116% –7,5%

Indonezja 100% 70% 36% 26% 33% 27,4%

Rosja 100% 156% 161% 204% 225% 9,8%

Suma 100% 139% 101% 137% 194% 41,9%

Zmiana poziomu importu opon w Europie*

* Dane za 2014 r. dotyczą okresu styczeń–listopad, dane dla grudnia niedostępne
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Zmiana 2014/2013

Chiny 100% 154% 132% 187% 517% 176%

Korea Południowa 100% 51% 63% 236% 241% 2%

Tajlandia 100% 81% 21% 15% 79% 412%

Suma 100% 118% 116% 193% 447% 132%

Zmiana poziomu importu opon w Polsce* 

* Dane za 2014 r. dotyczą okresu styczeń–listopad,
dane dla grudnia niedostępne

nia z Azji do Europy i Polski wzbudziły
wiele dyskusji, które nadal toczyć się
będą w roku bieżącym. 

Rozwój sytuacji będzie obserwowany
przez wszystkich zainteresowanych – od
producentów ogumienia premium zaczy-
nając, na producentach opon bieżnikowa-
nych kończąc. Dla tych ostatnich tania
nowa opona chińska jest produktem naj-
bardziej konkurencyjnym. 



zależało na dopracowaniu technologii
i produkowaniu lepszych jakościowo pro-
duktów. Ważny ruch w tym kierunku
wykonała chińska firma China National
Chemical Corporation (w skrócie Chem-
China), która zdecydowała się przejąć
włoskie Pirelli. Zakup za łączną sumę
około 7,1 mld euro (bez uwzględnienia
długu w wysokości ok. 1 mld euro) ma
być dokonany przez spółkę córkę firmy
ChemChina – China National Tire & Rub-
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Z jednej strony producenci ogumie-
nia premium podkreślają, że niska cena
towaru rzadko przekłada się na jego
dobrą jakość. W przypadku opony ważne
są takie parametry, jak koszt przeje-
chania jednego kilometra, dobra trakcja,
długi przebieg oraz bezpieczeństwo –
zarówno użytkownika pojazdu, jak i in-
nych użytkowników dróg. Wyższe ceny

Producent opon West Lake – firma ZhongCe
Rubber Group zaprezentowała po raz pierw-
szy na targach w Hanowerze swoje pro-
dukty. Na wspólnym stoisku ze swoimi euro-
pejskimi dystrybutorami – firmami Pneuhage
Reifendienste i Interpneu zwiedzający mogli
obejrzeć wiele różnych produktów. Wśród
nich m.in. oponę WTR 1 przeznaczoną na osie
naczep poruszających się w ruchu regional-
nym. Opona ma 5-żebrowy bieżnik zakoń-
czony solidnymi barkami. Konstrukcja opony
i zastosowana w niej mieszanka gumowa
wpływa na niższe opory toczenia. Rowki
bieżnika w kształcie litery U minimalizują
blokowanie kamieni w bieżniku w trakcie
jazdy. W każdym z dostępnych rozmiarów
(385/55 R22,5, 385/65 R22,5 o indeksie
prędkości 158 L (160K), 385/65 R22,5 – in-
deks prędkości 160 K (158 L)) efektywność
paliwowa opon wynosi B, hamowanie na
mokrej nawierzchni oceniono na C, hałas na-
tomiast na 71 dB (co oznacza 2 fale). 

Opony marki Aeolus stanowią alterna-
tywę dla opon uznanych marek. Do-
stępne są w wielu popularnych rozmia-
rach i wzorach. W Chinach są to opony
montowane w ramach pierwszego wy-
posażenia. Wśród zaprezentowanych
na targach produktów były m.in. opony
terenowe ADC53 i AGC28 z wytrzy-
małym karkasem, odpowiednio również
elastycznym, by chronić go przed uszko-
dzeniami w czasie jazdy po trudnym te-
renie. Inny produkt z kolei, opona ATR65
do naczep, od lat jest jednym z czołowych
produktów marki. Jej karkas po zużyciu
bieżnika może zyskać drugie życie w pro-
gramie EcoTwin. Bieżnikowana może być
także opona ATR33 – najnowszy produkt
do naczep stworzony zgodnie z europej-
skimi standardami – która charaktery-
zuje się niskim oporem toczenia, dobrymi
osiągami i wytrzymałym karkasem. 

opon premium wynikają również z ich
tzw. wartości dodanej, czyli oferowanego
przez producentów tego ogumienia sze-
rokiego zakresu usług dodatkowych, jak
doradztwo techniczne, usługi logistyczne,
system szkoleń, narzędzia do obsługi flot
czy też serwis. Na rzecz uznanych euro -
pejskich producentów przemawia jeszcze
jeden argument – marka, którą buduje się
latami, czyli swoista „tradycyjność” pro-
duktu funkcjonującego na rynku od lat. 

Jednak czy wszystkie opony chiń-
skie są takie same i czy taka sama jest
ich jakość? Raczej nie da się na to pyta-
nie odpowiedzieć jednoznacznie. Można
by przecież powiedzieć – ilu producen-
tów, tyle różnych jakościowo opon. 

Nie wiadomo, jak rozwinie się sytua-
cja importu opon w przyszłości. Najbliż -
sze lata pokażą, ile warte są te opony.
Jedno jest pewne – udział produktów
chińskich w wielu różnych aspektach na-
szego codziennego życia będzie się raczej
zwiększał. Proces ten obserwujemy już
od jakiegoś czasu. Jeśli zaś chodzi o opony,
producentom z Azji – jeśli będą chcieli
zwiększyć swoje udziały w europejskim
rynku (a wygląda na to, że chcą) – będzie

Wśród licznie zaprezentowanych na targach
w Hanowerze produktów Hankook zwie-
dzający mogli obejrzeć m.in. oponę e-cube
Blue TL20 do naczep, przeznaczoną do jazdy
w ruchu dalekobieżnym. Jak podaje produ-
cent, opona ta charakteryzuje się niskim opo-
rem toczenia (nowa mieszanka gumowa
zmniejsza opór toczenia o 8%), niewielkim
zużyciem paliwa i długą żywotnością (za tę
cechę odpowiada technologia mieszania IMS
– Innovative Mixing System, zwiększająca
żywotność opony o 55% w porównaniu z pro-
duktem standardowym). 
Opony marki Hankook zaczynają być coraz
bardziej widoczne na europejskim rynku po-
jazdów użytkowych. Produkty te stanowią
m.in. element pierwszego wyposażenia w sa-
mochodach Mercedes-Benz i wywrotkach
Schmitz Cargobull. Dodajmy, że opony do-
starczane na rynki europejskie oraz opony sto-
sowane w Europie jako fabryczne wyposażenie
są opracowywane w Europejskim Centrum
Technicznym Hankook w Hanowerze, zgodnie
z wymaganiami producentów europejskich.

.eu
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ber. W pierwszej kolejności China Na-
tional Tire & Rubber ma przejąć 26,2%
akcji Pirelli od największego akcjonariu-
sza włoskiego producenta opon – spółki
handlowej Camfin. Według zapowiedzi
transakcja ma być sfinalizowana w ciągu
kwartału, następnie do końca tego roku
China National Tire & Rubber miałaby
skupić pozostałe akcje włoskiego pro-
ducenta. Przejęcie Pirelli ma zapewnić
chińskiej firmie dostęp do najnowszej
technologii produkcji opon, z kolei Pirelli
będzie mogło dzięki temu posunięciu
wejść na rynek chiński. 

Firma Bohnenkamp AG to europejski impor-
ter opon Windpower (produkowanych przez
ChemChina). Spółka zajmuje się także ser-
wisem opon tej marki. Ponad 90% rozmia-
rów i wzorów bieżnika opon Windpower
przeznaczonych jest do samochodów ciężaro-
wych, naczep, autobusów, pojazdów bu-
dowlanych realizujących swoje przewozy na
długich trasach i transporcie lokalnym. Na tar-
gach zaprezentowano m.in. opony WDL 60
na oś napędową i WSL 60 na oś sterującą
do transportu długodystansowego. Opona na-
pędowa dzięki zintegrowanemu systemowi
odprowadzania wody przeciwdziała zjawisku
aquaplaningu, zapewniając dobre prowa-
dzenie nawet na mokrej nawierzchni. Spe-
cjalnie opracowany wzór bieżnika przyczynia
się do obniżenia oporów toczenia, a tym
samym mniejszego zużycia paliwa. Opona
sterująca z kolei oferuje precyzyjne kierowa-
nie, mikrolamele na końcach rowków bieżnika
zapewniają dobre prowadzenie na mokrej
i śliskiej nawierzchni.

Z wizytą na targach
Zainteresowanie producentów opon

azjatyckich rynkiem europejskim za-
uważalne też było na ostatnich targach
IAA. Podczas ubiegłorocznej wystawy
swoje produkty prezentowały m.in. takie
marki, jak Aeolus (opony dystrybuowane
w Europie przez firmę Heuver Tyrewho-
lesale, należy tu dodać, że firma Aeolus
Tyre Co., LTD. jest częścią China Natio-
nal Chemical Corporation), Windpower
(ich dystrybutorem jest firma Bohnen-
kamp AG), GT Radial, Hankook czy opony
West Lake (prezentowane na stoisku ich
dystrybutora na środkową Europę – firmy
Pneuhage Reifendienste).

Zdjęcia: © R. Pawliszko

Firma GT Radial Truck & Bus (marka należąca do Giti Tyre) podczas targów IAA 2014 zaprezen-
towała 18 modeli opon, z których aż 11 miało swoje premiery rynkowe. Jedną z premierowych
odsłon była opona GTL925 przeznaczona do transportu długodystansowego do zastosowania
w naczepach mega. Jak podaje producent, jej niskoprofilowy karkas o siedmiu szerokich żebrach
i regularnym wzorze bieżnika przyczynia się do redukcji oporów toczenia i emisji hałasu. Z kolei
szeroki bark żebra opony zwiększa ochronę przed rozdarciem i uszkodzeniem opony. Model jest
dostępny w rozmiarze 435/50 R19,5. Obecność firmy na targach IAA miała przyczynić się do wzmoc-
nienia jej rynkowej pozycji nie tylko w Niemczech, ale również na innych rynkach europejskich.



Efektywne zarządzanie transportem
chłodniczym z BPW TControl

aczepy chłodnie wyposażone są w agre-
gaty chłodnicze mające za zadanie utrzy-
mać nastawioną wartość temperatury

w skrzyni ładunkowej. Urządzenia telematyczne
firmy idem telematics (należącej do Grupy BPW)
zapewniają przedsiębiorstwom transportowym
kontrolę i bezpieczeństwo ładunku na najwyższym
poziomie.

Czuwa nad temperaturą
Odpowiedzialność za ładunek w czasie transportu
spoczywa na przewoźniku. Z tego względu nie-
zwykle ważne jest stałe monitorowanie realizowa-
nego transportu. Idem telematics – firma z grupy
BPW – oferuje linię urządzeń telematycznych

peratury „setpoint”. Wszelkie przesłane przez
TControl Trailer informacje przechowywane są
na serwerach przez 18 miesięcy i przez cały ten
czas dostępne. Tym samym nie ma konieczności
stałego obserwowania parametrów, można do nich
wrócić w dowolnym czasie.
Możliwość ustawienia powiadomień o przekro-
czeniu zadanej wartości poprawia efektywność
obsługi floty pojazdów. Na przykład jeśli tempe-

ratura w chłodni wzrośnie ponad wprowadzoną
w programie wartość, natychmiast wysłana zo-
stanie wiadomość SMS na dowolny numer tele-
fonu lub adres e-mail. Dysponując taką informacją
użytkownik może skorygować nastawy tempe-
ratury z poziomu programu. Jest to możliwe dzięki
dwukierunkowej komunikacji z centralką TControl
(nie tylko wysyła, ale również odbiera dane).Tak
więc nawet gdy w pobliżu naczepy nie ma kie-
rowcy, ładunek jest bezpieczny, a użytkownik,
zdalnie zmieniając nastawy temperatury, zapewnia
optymalne warunki przechowywania ładunku.

Łukasz Łatkowski
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Transport towaru wymagającego przechowywania w określonej

temperaturze nakłada na firmy transportowe obowiązek zapewnienia

odpowiednich warunków w przestrzeni ładunkowej.

TControl. Podstawową funkcją każdego z nich
jest określenie pozycji pojazdu z wykorzystaniem
systemu GPS. Dzięki wyposażeniu naczepy chłod-
niczej w TControl Trailer użytkownik – poza okreś-
leniem pozycji pojazdu – otrzymuje informacje
z rejestratora temperatury. Możliwy jest odczyt
wartości nawet z 6 czujników. Poza tym dostępne
są informacje o stanie pracy agregatu (włą -
czony/wyłączony) i wartości nastawionej tem-

Platforma internetowa telematyki
TControl gromadzi informacje zarówno
o ciągnikach, jak i naczepach. Istotne

dane prezentowane są w formie 
czytelnych wykresów
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Urządzenia TControl Trailer są zgodne z normą
EN 12830, zatem raporty temperaturowe z tras
przejazdu są wiarygodnymi dokumentami.
Monitorowanie statusu zamknięcia drzwi zwięk-
sza bezpieczeństwo ładunku, a także wspomaga
optymalizację procesu zała dunku/rozładunku. Do-
datkowe zabezpieczenie towaru zapewnia moduł
ryglowania drzwi Loadprotect z możliwością zdal-
nego odryglowania drzwi tylnych. 
Bezpieczne i terminowe dostarczenie ładunku
uzależnione jest od sprawności taboru. Podłącze-
nie urządzenia TControl Trailer do sterownika EBS
naczepy pozwala kontrolować stan techniczny
naczepy. Dostępne są takie dane, jak stan obcią -
żenia osi, status podpięcia z ciągnikiem, prze-
bieg, a także informacja o zarejestrowaniu błędu
w pamięci sterownika EBS. Natychmiastowe
uzyskanie informacji o błędach w sterowniku EBS
pozwala na szybką reakcję i uniknięcie kosztow-
nych napraw. 

Obniży koszty
Sposobem na obniżenie kosztów nadmiernego
zużycia paliwa i przyspieszonego zużycia opon
jest rozszerzenie układu TControl o moduł kontroli
ciśnienia i temperatury w kołach – Tyrecontrol.
Czujniki ciśnienia i temperatury zamontowane są

pod oponą na obręczy każdego koła. Drogą radiową
przekazują aktualne wartości do TControl. Odpo-
wiednio wczesne poinformowanie kierowcy o nie-
bezpiecznie wysokiej temperaturze opony pozwala
zapobiec zniszczeniu opony.
System telematyczny TControl Trailer jest bardzo
wygodny w użytkowaniu. Wystarczy dostęp do
internetu i zalogowanie się na platformie cargo -
fleet. Nie jest konieczne stacjonarne instalowa-
nie aplikacji. Szeroki zakres konfiguracji powia-
domień e-mail lub SMS pozwala użytkownikom
dostosować system indywidualnie do potrzeb.
Mobilność zapewnia użytkownikom aplikacja TLog-
Mobile na urządzenia przenośne z systemem ope-
racyjnym Android. Dane z platformy cargofleet
można zintegrować z istniejącymi w firmach trans-
portowych systemami informatycznymi.

Nie tylko chłodnie
System telematyki firmy idem telematics stoso-
wany jest we wszystkich typach naczep, zarówno
chłodniach, naczepach plandekowych, jak i w si-
losach i cysternach. Certyfikat ADR dopuszcza
stosowanie TControl w pojazdach do transportu
materiałów niebezpiecznych. W odpowiedzi na
wprowadzone w roku 2015 przepisy dotyczące
przewozu asfaltu na wywrotkach termoizolowa-

nych idem telematics przedstawiło system kontroli
temperatury asfaltu z wykorzystaniem 5 czujników
zainstalowanych w ścianach skrzyni ładunkowej.
System ten wyposażony jest w ekran przedsta-
wiający aktualne wskazania temperatury. Poza
rozwiązaniami przeznaczonymi do naczep oferta
idem telematics zawiera linię produktów TControl
Truck – także do ciągników. Zastosowanie pełnej
gamy urządzeń TControl w całej flocie pozwala na
kontrolowanie wszystkich pojazdów za pośred-
nictwem jednej platformy cargo fleet. W znaczący
sposób ułatwia zarządzanie flotą i poprawia efek-
tywność przedsiębiorstwa transportowego. Wy -
łącznym dystrybutorem TControl w Polsce jest
firma BPW Polska sp. z o.o.

Ilustracje: © BPW
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Serwisowanie i eksploatacja
osi pojazdów ciągnionych

transportowego punktu widzenia
naczepa jest tak samo ważna jak
ciągnik, jednak wciąż jeszcze zbyt

często zdarza się, że zainteresowanie
naczepą i jej podwoziem następuje, gdy
już dojdzie do awarii. Często wystarczy,
by profilaktycznie i planowo wykony-
wać obsługi.

Każda oś, bez względu na markę, ma
swoje wady i zalety. Do wad zawsze można
zaliczyć wrażliwość czy podatność na
uszkodzenia, jednak defekty są zazwy-
czaj skutkiem nieprawidłowej eksploa-
tacji lub przeprowadzenia niefachowej
naprawy, dlatego chcemy przypomnieć,
że podwozie naczepy, mimo że trwałe,
czasami potrzebuje poświęcenia mu pro-
fesjonalnej uwagi.

W niniejszym opracowaniu będziemy
zamiennie stosowali określenie naczepa
i przyczepa oraz ciągnik siodłowy i po-
jazd ciągnący. Mówiąc oś, zwykle mamy
na myśli belkę z głowicami jezdnymi, bez
elementów zawieszenia, o ile nie są in-
tegralną częścią belki, w tym przypadku
będziemy osie rozpatrywali jako kom-
pletne agregaty.

Eksploatacja
Nieprawidłowa eksploatacja naczepy

jest często przyczyną uszkodzeń, które
najczęściej powstają w wyniku nieza-
mierzonego działania użytkownika. Przed
przystąpieniem do eksploatacji naczepy
należy zadbać o prawidłowe zestrojenie
naczepy z ciągnikiem, eliminując pro-
blemy związane z uruchamianiem ha-
mulców, wynikające z nieprawidłowego
dopasowania.

Po pierwsze, należy zsynchronizować
hamulce między ciągnikiem a naczepą,
tak by cały zestaw hamował z równą siłą.
Często bywa, że klocki i tarcze hamulcowe
ulegają szybszemu, przedwczesnemu
zużyciu w naczepie, ponieważ ustawione
jest większe wyprzedzenie, ciśnienie ha-
mowania w stosunku do ciągnika siodło-
wego. Błędne ustawienie parametrów
hamulców może mieć także wpływ na
grzanie się piast osi naczepy, co może spo-

Arkadiusz Gawron
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Współczesne osie w naczepach i przyczepach pozwalają przejechać wiele tysięcy

kilometrów, długo i bezawaryjnie służąc bez żadnej ingerencji serwisu. Jednak, jak

każdy podzespół, wcześniej czy później wymagają przeprowadzenia obsługi lub

dokonania napraw, gdyż są wrażliwe na nieprawidłową eksploatację.

1°

+22 mm

–22 mm

1,3 m1,3 m

Zestrojenie wysokości
ciągnika i naczepy ma
kluczowe znaczenie dla
prawidłowej eksploa-
tacji osi. Dopuszczalne
odchylenie od poziomu
wzdłuż osi podłużnej 
to ±0,5°
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wodować wyciek smaru z łożyska i jego
zatarcie, a w konsekwencji doprowadzi
do wymiany całej piasty.

Taki sam skutek da zła jakość połą -
czeń elektrycznych (siedmiopinowy prze-
wód ABS/EBS) między obydwoma czło -
nami zestawu. Mogłoby się wydawać,
że trwałość hamulców naczepy nie może
zależeć od połączeń przewodów elek-
trycznych między naczepą a ciągnikiem,
a jednak jest inaczej. Przy złym styku, za-
śniedziałych pinach czy korozji modula-
tor hamulców nie jest zasilany, a układ
hamulcowy jest modulowany tylko pneu-
matycznie i działa wtedy z maksymalną
siłą nawet przy nieobciążonej naczepie.

Nieprzestrzeganie planów obsług wy-
maganych przez producenta naczepy lub
osi jest kolejnym „grzechem użytkowym”.
Podczas takich przeglądów można wy-
chwycić drobne uszkodzenia, które mogą
mieć w przyszłości wpływ na uszkodze-
nie całej osi i unieruchomienie naczepy.
Przykładem mogą tu być gumowe mieszki
prowadnic zacisków hamulcowych, któ-
rych drobne pęknięcia są często przyczyną
dostawania się wody do wnętrza, a w efek-
cie korozji i zablokowania zacisku na
jarzmie, nierównomiernego zu życia kloc-
ków hamulcowych i uszkodzenia tarczy.
Wymiana w porę gumowej uszczelki po-
zwala zapobiec takim skutkom. 

Bardzo ważna jest właściwa wyso-
kość jazdy między naczepą a siodłem
ciągnika, dopuszcza się odchylenie do
±0,5° w kierunku podłużnym. Odchy-
lenie w granicach 1° przy rozstawie osi
naczepy 1,3 m daje różnicę wysokości za-
wieszenia między skrajnymi osiami a środ-
kową 22 mm. Przy założeniu użytecznej
wysokości jazdy na 525 mm i tolerancji
±50 mm różnica 22 mm skrajnych osi
daje tylko 3 mm „zapasu”, by nie prze-
kroczyć i nie wyjść poza dopuszczalne
pole tolerancji. Nierównomiernie rozkła -
dają się wtedy także obciążenia na ramie
naczepy i nieprawidłowo zużywają opony

na poszczególnych osiach. Ponadto jeśli
wysokość jazdy zawieszenia naczepy jest
zbyt niska w stosunku do ciągnika (np.
tradycyjny ciągnik, naczepa Mega), to
może dojść do uszkodzenia miechów za-
wieszenia na osi pierwszej i wsporników
miechów na osi trzeciej naczepy. Dzieje
się tak dlatego, ponieważ miechy za-
wieszenia pierwszej osi będą bardziej
rozciągane niż pozostałe, a siła pocho -
dząca od nierówności drogi nie amorty-
zowana prawidłowo przez nadmiernie

ściśnięte miechy zawieszenia ostatniej,
trzeciej osi naczepy przeciąża bezpoś-
rednio wsporniki, które mogą pęknąć
lub nawet zostać wyrwane z belki osi, do
której są przykręcone (tak jak w osiach
BPW i DCA). Kiedy wysokość do jazdy
naczepy jest większa niż ciągnika (np.
ciągnik low liner, naczepa standard) to
może dojść do uszkodzenia miechów na
ostatniej osi, ponieważ są one rozcią -
gane/rozrywane, oraz przeciążania pierw-
szej osi wózka naczepy, która w najlep-
szym wypadku będzie „tylko” szybciej
zużywać opony.

Problemy pojawiające się w użytko-
waniu naczepy powstają także przez wy-
korzystywanie naczepy/osi niezgodnie
z ich przeznaczeniem. Jazda w warun-
kach, do jakich oś nie jest przewidziana,
np. po nawierzchniach nieutwardzonych,
może prowadzić do oberwania siłowni-
ków hamulcowych i innych elementów,
które w niektórych typach osi szosowych
są zamontowane nisko i nie są osłonięte,
oraz dużego zanieczyszczenia elementów
podwozia (skutki opiszemy dalej). Innym
przykładem nieprawidłowego wykorzy -
stania osi może być stosowanie w na-
czepach samowyładowczych wożących
masę bitumiczną agregatów nieprzy-

stosowanych do współpracy z rozście -
łaczem – w tym wypadku najczęstszą
usterką są uszkodzenia miechów za-
wieszenia ostatniej osi zamontowanych
zbyt nisko i narażonych na wysoką tem-
peraturę. Kolejnym przykładem jest prze -
ładowywanie pojazdu, co negatywnie
wpływa na całe podwozie, z ramą na-
czepy włącznie.

Ostatnim czynnikiem mającym wpływ
na powstawanie uszkodzeń są agresywne
i nagłe hamowania, zwłaszcza z dużą
częstotliwością. Chodzi tu o gwałtowne
i bardzo wysokie obciążenia cieplne
układu hamulcowego prowadzące do
powstawania naprężeń wewnątrz ma-
teriałów, z których wykonane są ele-
menty cierne, i ich pękania, a także in-
nych uszkodzeń (o czym piszemy dalej).

W osiach szosowych
siłowniki hamulcowe
i inne elementy są
zabudowane nisko 
i narażone na uszko-
dzenia mechaniczne,
warto o tym pamię-
tać przy eksploatacji
osi poza utwardzo-
nymi drogami
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Prawidłowe napięcie 
łożysk w piaście koła jest kluczowym 
parametrem gwarantującym ich trwałość
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Zestawy naprawcze są zdecydowanie tańsze
niż każda część z osobna. Ich zaletą jest pełna
kompletność, zawierają bowiem także wszyst-
kie drobne części zalecane do wymiany przy
naprawach, np. zabezpieczenia czy śruby 
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Serwisowanie
Prawidłowo przeprowadzone naprawy,

a w szczególności planowo wykonywane
obsługi są gwarancją utrzymania na-
czepy w ruchu i wyeliminowania uszko-
dzeń o charakterze awaryjnym na dro-
dze. Obecnie konstrukcja osi jezdnych
naczep i przyczep w coraz większym
stopniu eliminuje prawdopodobieństwo
nieprawidłowego wykonania naprawy,
jednak brak wystarczającej wiedzy tech-
nicznej w zakresie zalecanych technologii
napraw bywa najczęstszą przyczyną
późniejszych problemów: nieprawidłowa
naprawa może stać się przyczyną kolej-
nego, poważniejszego defektu. 

i w konsekwencji szybsze zużycie lub
nawet zatarcie. W skrajnym przypadku
może dojść do zapieczenia łożysk na czo-
pie osi i jego uszkodzenie, a naprawa
czopa często bywa technicznie niemożliwa
i kończy się wymianą całej belki osi.
Zbyt słabe napięcie łożysk piasty koła po-
zostawia za duży luz i powoduje przy-
spieszone zużycie mechaniczne tego
węzła konstrukcyjnego, a co za tym idzie
znaczne skrócenie jego trwałości, a na-
wet samoodkręcenie się piasty. Zarówno
w jednym, jak i w drugim przypadku
wykonanie naprawy z wymaganą sta-
rannością jest kluczem do uzyskania
zakładanej przez producenta trwałości.

łamanie odlewu piasty lub wyrobienie
otworu szpilki w piaście). Aby zapobiec
takim nieprawidłowościom, należy za-
dbać o dobry stan szpilek (czysty gwint)
i nakrętek lub ich wymianę przed zało -
żeniem koła.

Hamulce. Usterki elementów wyko-
nawczych układu hamulcowego od strony
mechanicznej najczęściej wiążą się z nie-
prawidłowym odprowadzaniem ciepła
z jednej strony i/lub pracą w agresyw-
nym środowisku z drugiej.

Konsekwencje całkowitego zużycia
okładzin hamulcowych są powszechnie
znane, za to nie zawsze zrozumiałe są
przyczyny innych uszkodzeń. W przy-
padku hamulca tarczowego najwrażliw-
sze na uszkodzenia są uszczelnienia pro-
wadnic zacisków i tłoczków dociskowych
klocka hamulcowego (mieszki faliste).
W obu podzespołach do rozszczelnienia
dochodzi przez nadmierne obciążenie
termiczne lub uszkodzenia mechaniczne,
np. przez błoto podczas jazdy w trudnym
terenie. Skutek jest zawsze ten sam: do-
stanie się brudu i wilgoci do wnętrza za-
cisku lub prowadnicy, korozja i zablo-
kowanie mechanizmów. Następstwami
mogą być: nierówne zużycie okładzin,
nieodhamowywanie koła i zwiększenie
obciążenia cieplnego, przyspieszone zu -
życie lub nawet uszkodzenie klocków
i tarczy. Hamulce bębnowe są ogólnie
trwalsze od tarczowych i ze względu na
swoją konstrukcję lepiej zabezpieczone

Aby usystematyzować wiedzę w za-
kresie obsługi osi, problemy, które są po-
chodną niewłaściwych napraw, omówimy
z podziałem na poszczególne elementy
agregatów jezdnych.

Głowice jezdne. Bez względu na to,
czy łożysko występuje jako integralna
część piasty (tzw. łożysko kompaktowe),
czy jako tradycyjne łożyska stożkowe,
kluczową kwestią jest ich prawidłowe na-
pięcie. Wymaga to od serwisanta wiedzy,
jaki moment powinien tam być przy -
łożony, i przeprowadzenia tej operacji
przy użyciu klucza dynamometrycznego.
W przypadku osi BPW śruba piasty jest
zintegrowana z ogranicznikiem momentu
i zabezpiecza przed „przeciągnięciem”,
co minimalizuje nieprawidłowy montaż.
Kasowanie luzu także jest możliwe w ten
sam sposób i nie oznacza konieczności
wymiany łożyska. Nieprawidłowo wy-
konana wymiana i zbyt mocne napięcie
łożysk może spowodować podwyższe-
nie temperatury pracy, wyciek smaru

Prozaicznym elementem mogącym
mieć wpływ na uszkodzenie piasty są
nakrętki koła. Ich zły stan, m.in. korozja,
może uniemożliwić prawidłowe dokrę-
cenie koła i nawet odkształcenie bębna
hamulcowego lub podczas odkręcania
uszkodzenie szpilek koła lub piasty (wy -

Hamulce tarczowe są najwrażliwszym
na uszkodzenia elementem osi i mogą
doprowadzić do usterek łożyskowania

piasty oraz opon, dlatego wymagają 
regularnych przeglądów

© BPW

Hamulce bębnowe są zdecydowanie bardziej odporne 
na eksploatację w trudnym terenie niż tarczowe, charak-
teryzują się większą trwałością i znacznie słabiej reagują 

na zmianę ciągników i niewłaściwe dopasowanie działania
hamulców między obydwoma członami zestawu, ale są
wrażliwe na spadek siły hamowania wraz ze wzrostem

obciążenia termicznego (tzw. fading)

przed zanieczyszczeniami, mimo to ich
uszkodzenia często są spowodowane
właśnie przez zanieczyszczenia dostające
się do ich wnętrza głównie przez nie-
kompletne osłony bębnów. Skutkuje to
nierównomiernym zużyciem bębna i okła -

© BPW
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dzin na szczękach hamulcowych lub
obwodowymi rowkami na obu elemen-
tach. Drugim co do częstości występo-
wania uszkodzeniem jest przeciążenie
termiczne hamulców bębnowych, pra-
cujących zwykle w zdecydowanie niż -
szych temperaturach niż hamulce tar-
czowe. Skutkiem są pęknięcia bębnów
i ich odkształcenia, a także wykruszenie
lub rozwarstwienie okładzin na szczękach.

A wystarczyłoby zacząć od zwykłej
kontroli, którą we wstępnej fazie można
przeprowadzić nawet bez zdejmowa-
nia kół jezdnych, obserwując wskaź-
niki zużycia okładzin hamulcowych i ich
ogólny stan.

Zawieszenia. Większość współczes-
nych osi resorowanych pneumatycznie
jest prowadzona przez różnego rodzaju
i typu „wahacze” wzdłużne (ramiona pro-
wadzące, półresory), które łożyskowane
są za pomocą tulei metalowo-gumowych.

właściwie ustawionej osi, oraz na prowa-
dzenie naczepy. Sprawdzenie geometrii
powinno być przeprowadzane z taką
samą częstotliwością jak wymiana tulei
w elementach prowadzących. 

Do odkształceń belki osi może dojść
także przy nieprawidłowym podparciu
osi w trakcie jej podnoszenia, zwłaszcza
przy załadowanej naczepie. Nie każdą
belkę można podnosić pośrodku jej sze-
rokości i nie każdy element zawieszenia
belki wytrzyma obciążenie, jakie prze-
nosi cała oś, dlatego przed przystąpie-
niem do prac zawsze należy posłużyć
się instrukcją w tym zakresie lub po pro-
stu zachować rozsądek, odkształcona oś
bowiem ma zmienioną geometrię i nie
nadaje się już do dalszej eksploatacji ani
naprawy. 

Dość częstym uszkodzeniem miechów
resorujących jest przetarcie w miejscu
odwijania się na swoim gnieździe, kiedy
dostanie się tam piasek lub inne silnie
trące zanieczyszczenia. Jedynym sposo-
bem wychwycenia w porę takiej usterki
są regularne przeglądy, a profilaktycznie
można próbować co jakiś czas czyścić te
miejsca, jeśli naczepa jest eksploato-
wana w trudnym terenie, przedłużając
w ten sposób trwałość miechów.

Podsumowanie
Najczęstsze uszkodzenia osi wynika -

ją głównie z niewłaściwej eksploatacji,
braku bieżących przeglądów i ogólnej
niedbałości o sprzęt. Każdy produ cent osi
lub naczepy zaleca stosowanie tylko ory-
ginalnych części zamiennych lub w osta-
teczności części o jakości porównywal-
nej z fabrycznymi, gdyż tylko takie są
poddawane rygorystycznym testom i ba-
daniom i tylko takie mogą zapewnić pra-
widłowe parametry techniczne (np. tu-
leje metalowo-gumowe zawieszenia belki
osi). Przestrzeganie zaleceń produ centa
osi zarówno w zakresie użytkowania, jak
i serwisowania pozwala bez problemu
osiągać zakładane przebiegi. 

Z doświadczeń warsztatowych wy-
nika, że najwrażliwszymi elementami na
„przeciąganie” interwałów obsługowych
są elementy wykonawcze układów ha-
mulcowych, a jednocześnie mają one
największy wpływ na trwałość głowic
jezdnych z oponą włącznie oraz bezpie-
czeństwo i ekonomikę jazdy (nieodhamo-
wane koło/koła zwiększają opory ruchu
i zużycie paliwa).

Odkształcony bęben jest przyczyną „pul-
sowania” hamulca i może doprowadzić
do niewłaściwego zużycia na obwodzie
opony. Montaż siłownika hamulcowego
bez odślepienia (otwarcia) najniżej poło -
żonego otworu odwadniającego może
powodować zbieranie się wilgoci z po-
wietrza, korozję, a dalej niecałkowite
„odpuszczenie” hamulca, podobny efekt
będzie przy nieprawidłowym, zbyt cias-
nym wyregulowaniu siłownika, a to pro-
wadzi nie tylko do szybszego zużycia, ale
głównie do zwiększonego obciążenia
cieplnego, które naraża tarczę lub bęben
hamulcowy na pękanie i naprężenia we-
wnętrzne mogące doprowadzić do skrzy-
wienia, a w skrajnym wypadku przegrza-
nia łożysk piasty i zablokowania koła.
Zwykle nim zestaw się zatrzyma, uszka-
dza także oponę, która wytarta w jednym
miejscu nie nadaje się do dalszej eksplo -
atacji. Jak widać, skutki tych zaniedbań
są zwykle bardzo poważne i dość kosz-
towne, bowiem to właśnie układ hamul-
cowy uszkadza inne podzespoły i ele-
menty, ma także bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo jazdy.

© BPW

Wnikające do wnętrza bębna za-
nieczyszczenia w postaci piasku
lub żwiru przez niekompletne lub
uszkodzone osłony ścierają się 
między powierzchnią bębna 
a okładziną, tworząc charaktery-
styczne rowki na obu współpra-
cujących obrotowo elementach
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Promieniowe pęknięcie tarczy
na wskroś dyskwalifikuje ją z użycia

Mają one w każdym typie i marce osi
inny, odpowiednio dobrany przez kon-
struktorów, kształt i specjalnie dobraną
mieszankę gumową o odpowiedniej sztyw-
ności. Tuleje te pełnią bardzo ważne
funkcje, przenosząc siły pochodzące od
hamowania i przyspieszania, siły pio-
nowe wynikające z nierówności drogi
oraz poziome wynikające choćby z jazdy
po łuku. 

Nieprawidłowy ich montaż, czyli pod
niewłaściwym kątem, co często się zda-
rza, lub zastosowanie nieoryginalnych
elementów łożyskujących belkę oraz
użytkowanie pojazdu ze zużytymi tule-
jami skutkuje pogorszeniem prowadze-
nia naczepy i wprowadzeniem naprężeń
skręcających, mogących doprowadzić
nawet do popękania wahacza/elementu
prowadzącego osi. Najczęściej przy wy-
mianie tych tulei należy sprawdzić i ewen-
tualnie wyregulować geometrię osi, czyli
ich wzajemną równoległość i prosto-
padłość względem podłużnej osi pojazdu.
Źle ustawiona oś przede wszystkim ma
wpływ na nieprawidłowe lub przyspie-
szone zużycie opon, i to nie tylko na nie -



Amerykańska superciężarówka

śród innych prezentowanych
przez DTNA nowości znalazł
się nowy model Western Star

5700 XE, którego produkcja rozpocznie
się w fabryce w Cleveland w maju 2015 r.
Ten ciągnik siodłowy ma poprawione
właściwości aerodynamiczne, został tak-
że wyposażony w nowy układ napędowy
z silnikiem DetroitDiesel DD15 i zau-
tomatyzowaną skrzynię biegów DT12.
W rezultacie ciężarówka ma spalać o 15%
paliwa mniej niż pojazd poprzedniej
generacji.

Superstar Daimlera
Koncepcyjny model SuperTruck to

kolejny dowód zaangażowania koncernu
Daimler w rozwój nowatorskich rozwią-
zań technologicznych. Oprócz seryjnie
produkowanych modeli Freightliner Su-
perTruck uwidacznia, w jaki sposób roz-
wiązania ukierunkowane na poprawę
własności aerodynamicznych, zarządza-
nie bilansem energetycznym i zastosowa-

nie „inteligentnego” układu napędowego
mogą przyczyniać się do zmniejszania
zużycia paliwa. Freightliner SuperTruck
został wyposażony w zautomatyzowaną
skrzynię biegów DT12 i przewidujący
tempomat kontrolujący prędkość jazdy
dzięki ustalaniu bieżącej pozycji za po-
średnictwem sygnału GPS i trójwymia-
rowych map cyfrowych.

W jazdach testowych ważący 29,5 t
zestaw zużywał średnio 19 l paliwa na
100 km (12,2 mpg) podczas jazdy z pręd-
kością ok. 100 km/h. Ponadto ciężarówka
SuperTruck uzyskała poprawę wydaj-
ności przewozowej o 115%, mierzonej
(tona•mila/galon) w porównaniu z mo-
delem z 2009 r.

DTNA zainicjowało prace nad progra-
mem SuperTruck w 2010 r. Amerykański
Departament Energii wsparł projekt gran-
tem w wysokości 40 mln USD. Uzyskane
efekty znacznie przekroczyły oczekiwania
Departamentu związane z podniesieniem
efektywności samochodów ciężarowych
segmentu ciężkiego (klasa 8) o 50%.

Rozwiązania dotyczące poprawy włas-
ności aerodynamicznych i optymalizacji
układu napędowego zostały już wdro-
żone w seryjnych modelach Freightliner
Cascadia Evolution oraz Western Star
5700 XE. Wspomniane udoskonalenia
weszły do produkcji seryjnej, jednak stu-
dium SuperTruck pokazało, że np. na
wprowadzenie w seryjnych ciężarów-
kach materiałów ultralekkich trzeba bę-
dzie zaczekać, gdyż ekonomicznie jest to
jeszcze nieopłacalne.

Nowe modele, takie jak Western Star
5700 XE czy już znane i cenione Freight-
liner Cascadia Evolution (model wprowa-
dzony w marcu 2013 r.), powinny umoc-
nić pozycję Daimler Trucks na rynkach
NAFTA jako lidera w ciężkim i średnim
segmencie (klasy 6–8). W 2014 r. udział
DTNA w tych segmentach masowych
wyniósł 37,2%, a sprzedaż odnotowała
19-procentowy wzrost do historycznie
rekordowego poziomu 161 500 szt.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Na wystawie pojazdów użytkowych Mid-America Trucking Show, Daimler Trucks

North America (DTNA) zaprezentował nowe modele ciężarówek Freightliner 

i Western Star oraz przyszłościowy pojazd studyjny SuperTruck.
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Być w pierwszej trójce
wśród polskich dostawców

o zeszłorocznych inauguracjach
oddziałów w Bydgoszczy i Lesz-
 nie nowo otwarty odział jest już

27. punktem na mapie sieci dystrybucyj -
nej Europart w Polsce. Położony jest ok.
100 km od Warszawy, w strategicznym
miejscu, niedaleko autostrady A2 łączą -
cej wschód i zachód Polski i Europy.
Części Europart trafiają do Gręzowa pro-
sto z magazynu centralnego z Wieluniu
lub niemieckiego oddziału z Werl. 

W otwarciu serwisu udział wzięli
Pierre Fleck – dyrektor generalny grupy
Europart, Karol Prozner – prezes Euro-
part Polska SA, Jurij Szewczenko – od-
powiedzialny za region Europy Wschod-
niej oraz Sławomir Wrona – kierownik
nowego oddziału w Siedlcach.

Podczas prezentacji obiektu Pierre
Fleck podkreślił, że Europart Polska wraz
ze swoim zespołem ponad 170 pracow-
ników ciągle systematycznie się rozwija.
„Dla firmy Europart Polska należy do
najważniejszego rynku wzrostu w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej. Dlatego
inwestujemy tutaj szczególnie mocno
w sieć oraz zespół sprzedaży” – dodał.

Karol Prozner natomiast powiedział,
że „Polska organizacja ze względu na
swoje pochodzenie i duże doświadcze-

nie w dystrybucji części zamiennych do
przyczep i naczep dysponuje do tego
specjalnym know-how niezbędnym przy
doborze części do samochodów ciężaro-
wych oraz przyczep różnych marek”.

Katarzyna Biskupska

Firma Europart, dystrybutor części zamiennych i wyposażenia do pojazdów

użytkowych i autobusów oraz wyposażenia warsztatowego, konsekwentnie

rozwija swoją sieć sprzedaży w Europie Środkowej i Wschodniej. 5 marca br.

otwarto kolejny oddział, tym razem w miejscowości Gręzów k. Siedlec. 

W otwarciu oddziału oraz konferencji prasowej udział wzięli (od lewej): Karol Prozner – prezes Europart
Polska SA, Pierre Fleck – dyrektor generalny grupy Europart, Jurij Szewczenko – odpowiedzialny
za region Europy Wschodniej

Sukces w 3 krokach
Przy okazji otwarcia nowego oddzia -

łu odbyła się konferencja prasowa, na
której podsumowano ubiegły rok i przed-



stawiono plany na najbliższe lata. Spółka
Europart Polska przez cały rok 2014 była
mocno aktywna w Polsce, będąc partne -
rem strategicznym większości ważnych
krajowych wydarzeń transportowych.
Były to m.in. XV Zjazd Przewoźników
Polskich, zlot pojazdów tuningowanych
Master Truck w Opolu czy Mistrzostwa
Świata Kierowców Zawodowych UICR
organizowane w Krakowie. Objęła także
patronatem siłownię plenerową na sta-
cji BP w Osjakowie, aktywnie angażując
się w projekt wspierania zdrowego trybu
życia kierowców zawodowych.

Spółka ma obecnie w Polsce szóste
miejsce wśród firm zajmujących się dys-
trybucją części zamiennych. Jurij Szew-
czenko zapowiedział, że plany spółki
zakładają znalezienie się w pierwszej
trójce: „Chcielibyśmy to osiągnąć w ciągu
trzech lat. Ta trzecia pozycja w Polsce
umożliwi nam zajęcie miejsca pierw-
szego w Europie Wschodniej i to jest
właśnie nasz główny plan”.

Cel ten będzie realizowany w trzech
krokach. „Przede wszystkim nadal bę-
dziemy pracować nad rozwojem naszej

sieci dystrybucji. Po drugie usprawnimy
działanie naszego magazynu w Wieluniu,
gdyż jako centrum logistyczne dla Europy
Wschodniej musimy być jeszcze bardziej
wydajni i profesjonalni. Trzecim ważnym
aspektem będzie dalszy rozwój naszej
własnej marki Europart” – wyjaśnił. 

Po pierwsze – rozwój sieci
W Polsce działa już – łącznie z nowo

otwartą filią w Siedlcach – 27 oddzia -
łów. Karol Prozner zapowiedział kolejne

otwarcia i sukcesywne zapełnianie luk
na mapie sieci dystrybucyjnej Europart.
„Otwieramy nowe oddziały, mimo że
sytuacja polityczna w Europie nie jest
łatwa również i dla nas. Warto zaznaczyć,
że nie ma wielu firm, które podejmują
decyzję o rozwoju sieci dystrybucji w ta-
kiej niepewnej sytuacji. My podjęliśmy
tę decyzję, bo wierzymy w rynek i wie-
rzymy w to, co robimy” – podsumował.

Rozwój sieci dystrybucji dotyczy całej
Europy Wschodniej, rynek ten jest szcze-
gólnie ważny dla grupy Europart. Pod ko-
 niec 2014 r. otwarty został oddział w Buł -
garii, a w planie są kolejne inauguracje.
„Aktualnie funkcjonuje 69 oddziałów
w Europie Wschodniej, plany w ciągu ko-

Wyścigi Mistrzostw Europy Samocho dów
Ciężarowych, które odbędą się w 8 róż -
nych krajach europejskich, są idealną
imprezą, dzięki której mo żemy dotrzeć
do naszych klientów w całej Europie.
Człon kowie teamów są absolutnymi fa-
nami ciężarówek, przygotowują je z wiel -
ką pasją, spędzają przy nich wiele godzin
dziennie. Samochody są dla nich ważne
tak samo jak dla nas. Takie same wartości
biznesowe wyznajemy w Europarcie.

Produkty marki własnej Europart są
coraz bardziej popularne. Klienci
zdecydowanie doceniają aspekt tes-
towania tych produktów w tak trud-
nych warunkach, jakimi są wyścigi
ciężarówek. Rośnie zaufanie do tych
produktów i zainteresowanie nimi.
Będziemy robili wszystko, aby marka
Europart była tak silna, jak to tylko
możliwe.

Pierre Fleck,
dyrektor generalny grupy Europart 

Karol Prozner,
prezes Europart Polska SA

Firma Europart od dwóch sezonów jest obecna 
podczas serii wyścigów ciężarówek FIA, wspiera
dwa zespoły wyścigowe i intensywnie testuje 
na europejskich torach swoje produkty (m.in. klocki
i tarcze hamulcowe) zamontowane w pojazdach 
wyścigowych. Ma to na celu pokazanie klientom 
jakości produktów marki Europart oraz podkreślenie
faktu, że są one przygotowane dla każdego pojazdu
na każde warunki i sytuacje na drodze. W tegorocz-
nym sezonie firma nadal będzie się angażować
w serię wyścigów ciężarówek, testując jeszcze 
więcej produktów Europart.

lejnych trzech lat zakładają zwiększe-
nie tej liczby do 100 lokalizacji” – powie -
dział na spotkaniu Jurij Szewczenko.

Po drugie – rozwój centrum 
logistycznego

Magazyn Europart znajdujący się
w Wieluniu jest jednocześnie centrum
logistycznym dla Europy Wschodniej.

| BIZNES |
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Polega to na tym, że spośród wszyst-
kich 28 krajów, w których Europart ma
swoje filie, wydzielony został tzw. region
Europy Wschodniej, rozciągający się od
Estonii po Bułgarię. Tworzy go 11 kra-
jów, spośród których Polska jest naj-
większym i będąc w centrum, została
wyznaczona jako główny ośrodek logis-
tyczny. W związku z tym wybudowany
został drugi magazyn, który skupia się
na marce Europart oraz na asortymen-
cie odpowiednim dla krajów Europy
Wschodniej. „Muszę zaznaczyć, że ry-
 nek sprzedaży w Europie Zachodniej
różni się asortymentem od rynku Eu-
ropy Wschodniej. Przykładowo: niemiec -

ki kierowca inwestuje w nowe zaciski do
hamulców, natomiast w Polsce ze wzglę -
du na cenę sprzedają się komplety na-
prawcze. Polska została więc krajem,
gdzie ten asortyment jest dostępny na
Europę Wschodnią. Dzięki platformie lo-
gistycznej możemy optymalnie zaspo-
kajać potrzeby naszych klientów” – wy-
jaśnił Karol Prozner.

Usprawnienie działania centrum lo-
gistycznego zostanie przeprowadzone
m.in. poprzez wprowadzenie nowego
oprogramowania – zwiększy się efektyw -
ność i tym samym szybkość dostarcza-
nia produktów do klienta oraz wdrożenie
struktur obowiązujących w całym hol-
dingu. Zwiększy się zatrudnienie spe-
cjalistów ds. sprzedaży, czyli osób mają -
cych doświadczenie w sektorze urządzeń
diagnostycznych i systemów hamowania.

Co ważne, powstanie Centrum Tech-
niczne łączące klientów spółki Europart
z dostawcami części. „W praktyce będzie
to wyglądało tak, że gdy klienci będą
mieli pytania techniczne odnośnie do pro-
duktów, kontaktem z dostawcą i dalszym
wyjaśnieniem będą zajmowali się specja -
liści z Centrum Technicznego. Centrum,
będące wsparciem dla sprzedawców Eu-
ropart, będzie też źródłem wiedzy nt.
rozwoju nowych produktów, danych tech-
 nicznych itd. Działania te pomogą nam
w pełni zoptymalizować obsługę klienta
w oddziałach” – dodał Jurij Szewczenko.

Po trzecie – rozwój marki własnej
Trzecim krokiem w trzyletniej stra-

tegii firmy jest rozwój produktów marki
własnej Europart. Jak podał Jurij Szew-

czenko, popyt na te części jest w regio-
nie wschodnioeuropejskim bardzo duży,
a Polska jest drugim największym ryn-
kiem po rodzimym niemieckim. „Mamy
coraz więcej produktów marki własnej
Europart. Przypomnę, że części te po-
chodzą od renomowanych producentów
i są wysokiej jakości, tylko tańsze, gdyż
sprzedawane bez tzw. otoczki marke-
tingowej producenta” – powiedział Jurij
Szewczenko, i dodał: „Chciałbym pod-
kreślić też, że produkty Europart zdecy-
dowanie różnią się od innych konku-
rencyjnych, dostępnych na rynku pod
prywatnymi etykietami, ponieważ więk-
szość naszej konkurencji często zmienia
nazwy na opakowaniach produktów mar -
ki własnej, a to z naszego punktu widze -
nia z powodu braku pewności odnośnie
do jakości produktu. Firmy nie chcą pod -
jąć ryzyka związanego z połączeniem
nazwy marki własnej z logo ich firmy.
Europart podejmuje to ryzyko, ponie-
waż jesteśmy w 100% pewni jakości
produktów naszej własnej marki”. Wy-
jaśnił też, że mimo iż produkty Europart
nie są najtańsze wśród innych dostęp-
nych na rynku, to jeśli chodzi o jakość,
są prawdziwą alternatywą dla produk-
tów OE. Części te są testowane w Niem-
czech, a od dwóch lat takie komponenty,
jak tarcze i klocki hamulcowe przez za-
montowanie w ciężarówkach wyścigo-
wych są poddawane dużym obciążeniom
i sprawdzane na torach wyścigowych
całej Europy.

EWOS
Uzupełnieniem kanałów komunika-

cji z klientem jest platforma interne-
towa pod nazwą EWOS. Jak podkreśla
Karol Prozner, nie jest to tradycyjny
sklep internetowy. System EWOS to peł -
ne techniczne narzędzie będące nie tylko
systemem on-line, za pomocą którego
można zamówić części zamienne, ale też
oprogramowaniem do obsługi serwisu
samochodów ciężarowych, umożliwia -
jące zdobycie natychmiastowej infor-
macji na temat żądanego produktu, jego
dostępności, a także danych technicz-
nych, ceny itd. „To rozwiązanie, za po-
mocą którego klient może zarządzać swo -
ją flotą samochodów ciężarowych oraz
warsztatem” – powiedział na zakończe-
nie konferencji Karol Prozner.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Aby maksymalnie skrócić czas ocze-
kiwania na towar i jak najlepiej wy-
korzystać powierzchnię magazyno -
wą, najczęściej sprzedawane części,
jak okładziny i klocki hamulcowe,
ulokowane są na bliższych regałach.
Dzięki temu są łatwo dostępne dla
magazyniera. Na regałach paleto-
wych znajdują się towary bardzo
ciężkie lub niebezpieczne, jak np.
akumulatory.

Sławomir Wrona,
kierownik nowego oddziału
w Siedlcach

Drążki kierownicze są specyficznym towa-
rem do magazynowania – pracownicy 
oddziału wieszają je, dzięki temu zajmują
one mniej miejsca i są dostępne od ręki



Nowy Fiat Doblò Cargo

o premierze na targach IAA w roku
2014 nowy Fiat Doblò dostępny
jest już na europejskich rynkach.

Jego wcześniejsze modele pojawiły się
w roku 2000, 2005 oraz 2010. W tym
czasie Fiat Doblò dwa razy (w 2006 r.
i 2011 r.) uzyskał tytuł International
Van of the Year.

Głównym założeniem projektowym
w trakcie prac nad nowym modelem była
m.in. poprawa osiągów i komfortu jazdy,
zwiększenie funkcjonalności, obniżenie
TCO (Total Cost of Ownership), czyli
całkowitego kosztu własności i użytko-
wania samochodu – dzięki redukcji zu-
życia paliwa, niższym kosztom utrzy-
mania i wzrostowi wartości rezydualnej.
Zajęto się także redukcją hałasu w ka-
binie, dostosowaniem m.in. elementów
zawieszenia, układu napędowego i wy-
posażenia do prawie niezliczonych możli-
wości konfiguracyjnych (producent po-

Renata Pawliszko

| TECHNIKA |

To już czwarta generacja dobrze znanego modelu. Projektując najnowszą wersję,

inżynierowie skupili się zarówno na poprawie zewnętrznego wyglądu, jak i uzyskaniu

lepszych osiągów. Korzyści, które oferuje nowy Doblò Cargo, to większa

funkcjonalność, większa wydajność oraz większa wartość.

gotowy do pracy

Premierę nowego Doblò utrzymano w tonie swoistej „dualności” – nowy model
zaprezentowano zarówno w formie osobowej, jak i użytkowej
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daje, że nowy Doblò Cargo występuje
prawie w tysiącu wersji fabrycznych).
Wszystko po to, by wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom klientów, ugrunto-
wać pozycję na rynku w segmencie, który
stanowi około 25% wszystkich europej-
skich lekkich samochodów dostawczych. 

Nowy Fiat Doblò Cargo oferowany
jest w ponad 80 krajach całego świata.
W krajach Ameryki Północnej sprzeda-
wany jest jako Promaster City pod marką
RAM. Nowy Doblò, tak jak poprzednie
generacje, produkowany jest w zakładzie
Tofaş w Bursie (Turcja). Fabryka ta zo-
stała nagrodzona Złotym Medalem w ra-
mach World Class Manufacturing. 

Większa funkcjonalność
Stylistyka powiązana z funkcjonal-

nością – takim hasłem producent okreś-
lił koncepcję zarówno wyglądu nadwozia,
jak i wnętrza nowego Doblò. Koncept
projektowy zakładał również opracowa-
nie designu nowego modelu nawiązu -
ją ce do wyglądu samochodu osobowego.
W pracach projektowych wykorzystano
także elementy stylistyczne nowego Du-
cato, co podkreśla rodzinny charakter
obu modeli. Po raz pierwszy w nowym
Doblò Cargo w celu podkreślenia od-
rębności charakteru marki na wszystkich
modelach dostawczych umieszczono logo
Fiat Professional. 

Nowe Doblò wyróżnia zmieniona
maska silnika – bardziej zwężona i spójna
z linią dachu, nowe zderzaki oraz więk-
sze okratowanie chłodnicy. Tył samo-
chodu zyskał również nowe lampy (z na-
pisem Fiat), które podkreślają poziome
przetłoczenia nadwozia. Kabina pre-
zentowanego modelu ma kompaktowy,
i zarazem przestronny kształt. 

Dzięki poszczególnym elementom,
jak nowa deska rozdzielcza, kierownica
o lepszej ergonomii, układ graficzny
wskaźników oraz panele drzwi, samo-
chód stał się bardziej wygodny. Jego
funkcjonalność zwiększa również m.in.
zastosowanie wielofunkcyjnej, dwuoso-
bowej kanapy, pozwalającej na uzyska-
nie trzech miejsc z przodu. Kanapę po
podniesieniu można też wykorzystać jako

poprawili w nim także komfort aku-
styczny – zastosowane rozwiązania wy -
głuszające kabinę umożliwiły redukcję
hałasu nawet o 3 dB. 

Przestrzeń ładunkowa nowego Doblò
może być oddzielona od kabiny (tak jak
w poprzednim modelu) przegrodą uchylną,
pełną i z centralnie umieszczoną szybą.
Długość przedziału ładunkowego wynosi
182 cm w wersjach z krótkim rozstawem

Obie wersje 
nowego Doblò 
są bardzo pojemne.
W wersji użytko-
wej drzwi tylne
otwierają się 
o 180°

©
 R.

 Pa
wl

isz
ko

©
 R.

 Pa
wl

isz
ko

Szerokie lusterka
boczne z umiesz-
czonymi na nich

kierunkowskazami
zapewniają dosko-

nałą widoczność
wokół samochodu,

natomiast niski
próg ułatwia za- 

i rozładunek

schowek na różne przedmioty. Oprócz
tego środkowe siedzenie można złożyć
i wykorzystać jako podłokietnik lub ko-
lejny schowek na dokumenty. Natomiast
po złożeniu siedzenia bocznego można
zyskać dodatkową przestrzeń potrzebną
np. do transportu długich przedmiotów
mocowanych za pomocą praktycznych
haków znajdujących się za oparciami fo-
teli. Oczywiście nie zapomniano o wielu
innych dodatkowych schowkach – są to
np. pojemne kieszenie na drzwiach czy
w przedniej górnej części kabiny. Bardzo
praktyczne są również składane lusterka,
ich duża powierzchnia zwiększa bezpie-
czeństwo i komfort prowadzenia. Inży -
nierowie, pracując nad nowym Doblò,

osi i 217 cm w wersjach z długim roz-
stawem. Jej szerokość to 171 cm, a wy-
sokość 130 lub 155 cm w wersjach z wy-
sokim dachem. Natomiast odległość
między nadkolami wewnątrz przestrzeni
ładunkowej wynosi 123 cm. Dzięki temu
możliwy jest transport nawet dwóch
europalet. W podłodze przedziału ładun-
kowego umieszczono sześć uchwytów
do zabezpieczania i mocowania ładun-
ków, na ścianach – w zależności od wersji
– znajdują się jedna lub dwie lampy
wewnętrzne. 

Nowe Doblò może przewieźć ładunek
o masie większej niż 1 t (dokładnie 1005
kg) oraz objętości 5,4 m3. Wygodny do-
stęp do ładunku zapewniają drzwi tylne
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mentu obrotowego. Warto dodać, że ob-
jętość przedziału ładunkowego pozos-
taje niezmieniona dzięki umieszczeniu
butli z CNG pod podłogą (ich całkowita
pojemność wynosi 95 l, co przekłada się
na 16,15 kg gazu naturalnego dla wersji
z krótkim rozstawem osi wyposażonych
w 4 butle – wersje z długim zestawem
osi mają 5 butli po 130 l, co odpowiada
22,1 kg metanu). Wszystkie silniki ben-
zynowe spełniają normę Euro 6.

Nowością zastosowaną w nowym Do-
blò są silniki 1,3 MultiJet II o mocy 90 KM
i 1,6 MultiJet II o mocy 105 KM w wersji
EcoJet. Oznacza to mniejsze zużycie pa-
liwa i niższą emisję spalin. W połączeniu
z systemem start & stop, oponami o ni-
skich oporach toczenia, olejem o niskiej
lepkości, „inteligentnym” alternatorem,
pompą oleju o zmiennej wydajności i pa-
kietem aerodynamicznym dzięki silnikowi
1,3 MultiJet II można zaoszczędzić ok.
12% kosztów paliwa, natomiast z silni-
kiem 1,6 MultiJet II nawet 15%.

Za lepsze osiągi nowego Doblò od-
powiada też niezależne, dwuwahaczowe
tylne zawieszenie Bi-link, które zapew-
nia komfort jazdy i dobre prowadzenie
– niezależnie od masy i gabarytów prze-
wożonego ładunku. Zawieszenie to umożli-
wia również nieznaczne zwiększenie ła -
downości przy załadunku niewielkich
gabarytów. Dzięki modularności elemen-
tów zawieszenia (sprężyny, amortyzatory,
stabilizatory) zawieszenie Bi-link można
odpowiednio regulować w zależności od
rodzaju wykonywanych przewozów. Jest
ono oferowane w wersjach standardo-
wych, Maxi i o zwiększonej ładowności
oraz wersjach Kombi. 

Większa wartość
Nowe Doblò Cargo oferowane jest

z następującymi wersjami nadwozia:
Cargo, Kombi, Work up i platforma do za-
budowy. Mogą one występować w dwóch
wariantach wysokości dachu i dwóch
długościach rozstawu osi. Możliwość łą -
czenia różnych elementów zwiększa do-
stępność wersji – wszystko po to, by
klientom dać produkt dopasowany do
ich potrzeb. 

W zakresie bezpieczeństwa samo-
chód wyposażono w ABS z elektronicz-
nym rozdziałem sił hamowania EBD oraz
ESP z systemem ASR (Anti Slip Regula-
tion), HBA (Hydraulic Brake Assist) oraz
Hill Holder. Dodatkowo dostępny jest

Jeszcze innym rozwiązaniem zasto-
sowanym w nowym Doblò Cargo jest sys-
tem Gateway zbierający dane na temat
samochodu – stanowiący element sys-
temu zarządzania flotą. 

Większa wydajność
Samochody Doblò Cargo dostępne

są z wieloma różnymi silnikami. Wśród
silników Diesla z rodziny MultiJet II ofe-
rowane są jednostki o pojemnościach sko-
kowych 1,3, 1,6 oraz 2,0 dm3 i mocach
od 75 KM (55 kW) do 135 KM (99 kW)
– momenty obrotowe zawierają się w prze-
dziale od 200 do 320 Nm. Wszystkie wy-
mienione silniki spełniają normę Euro 5+.
Silniki o pojemności 1,3 i 1,6 litra uzys-
kują maksymalny moment obrotowy już
przy niskich prędkościach obrotowych sil-
nika – zapewnia to większą elastyczność
jazdy, zwłaszcza z dużym obciążeniem. 

Natomiast gamę silników benzyno-
wych stanowią silniki o pojemności sko-
kowej 1,4 dm3 – moce od 95 do 120 KM
(70–88 kW), momenty obrotowe od 127
do 206 Nm. W ofercie znajduje się rów-
nież dwupaliwowy 120-konny silnik na
metan/benzynę 1,4 T-Jet Natural Power
(206 Nm). Jednostka napędowa bi-fuel
zapewnia osiągi porównywalne z wer -
sją benzynową, ale jest bardziej ekono-
micz na dzięki użyciu metanu. Silniki te
rozwijają swoją maksymalną moc za-
równo na benzynie, jak i metanie, oraz za-
pewniają płynny przyrost wartości mo-

Bardzo funkcjonalne 
wnętrze nowego Doblò Cargo –
duża przestrzeń ładunkowa,
składane siedzenia, praktyczne
schowki  

z możliwością otwarcia ich pod kątem
180° (drzwi można też za pomocą spe-
cjalnego „przełącznika˝ zablokować w po-
zycji otwarcia 90°). Nisko umieszczony
próg przedziału ładunkowego ułatwia
załadunek i rozładunek towarów. Warte
odnotowania jest jeszcze to, że w nowym
Doblò w porównaniu z jego poprzednią
wersją nie wprowadzono modyfikacji
w obszarze nadwozia przeznaczonym pod
zabudowę. Dzięki temu te same modele
zabudowy mogą być montowane również
w najnowszej wersji samochodu. 

W zakres „większej funkcjonalności”
wliczyć też trzeba systemy multimedialne.
W zależności od opcji klienci mogą wy-
brać wyświetlacz z aktywną matrycą i ra-
diem, system UConnect z 5-calowym do-
tykowym ekranem oraz system UConnect
wyposażony w oprogramowanie Eco:Drive
(pomaga ono w ograniczeniu zużycia pa-
liwa i emisji CO2) oraz zintegrowaną na-
wigację firmy TomTom.

| TECHNIKA |
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Dacia Dokker
15,30%

Citroën Partner
15,30%

Citroën Berlingo
14,80%

Fiat Doblò Cargo 8,90%

Volkswagen
Caddy 8,20%

Ford Transit 
Connect 7,80%

Opel Combo 3,90%

Renault 
Kangoo 3,10%

Mercedes−Benz 
Citan 2,20%

Inne 16,60%

także system kontroli napędu Traction+,
który zwiększa przyczepność samochodu
na śliskich nawierzchniach. Bezpieczeń-
stwo aktywne zwiększają również przed-
nie i boczne poduszki powietrzne oraz
system monitorowania ciśnienia w opo-
nach. Systemy bezpieczeństwa uzu-
pełniono systemem przeciwpożarowym
(FPS) oraz karoserią ze strefami kontro-
lowanego zgniotu, łamaną teleskopową
kolumną kierownicy i systemem zabez-
pieczającym kolana. 

Wspólnie z firmą Mopar producent
przygotował ponad sto akcesoriów do
nowego Doblò Cargo. Wśród nich znaj-
dują się m.in. różne systemy do przewozu
specjalistycznych narzędzi, bagażnik da-
chowy do belek poprzecznych, zaczepy
boczne do mocowania drabiny. Firma Mo-

par przygotowała również pakiety usług
przeglądów i pomocy drogowej w ramach
programu Mopar Vehicle Protection:
• Top Care & Top Care Plus – zapew-

nia całe pokrycie gwarancyjne (na-
prawa części mechanicznych i elek-
trycznych oraz przeglądy okresowe,
w opcji Plus dochodzi do tego wy-
miana części podlegających zużyciu),

• Easy Care & Easy Care Plus – dar-
mowy Assistance i oferta przeglądów
okresowych w promocyjnych cenach,
w opcji rozszerzonej klient otrzymuje
dodatkowo wymianę części podle-
gających zużyciu, 

• Maximum Care oferujący gwarancję
na części mechaniczne i elektryczne,
wydłużenie gwarancji kontraktowej
pojazdu, 

• Powertrain Care – obejmuje gwaran-
cję na części mechaniczne wydłuża -
jące gwarancję kontraktową pojazdu
na silnik, skrzynię biegów i napęd. 

Podsumowanie
Na zaproszenie firmy FCA Poland mie-

liśmy przyjemność uczestniczyć zarówno
w europejskiej, jak i polskiej premierze
nowego Fiata Doblò. 

Spotkania były nie tylko okazją do
wysłuchania informacji na temat możli-
wości i poprawionych osiągów nowego
modelu. Organizatorzy zadbali również
o to, żebyśmy mogli odbyć krótkie jazdy
testowe, sprawdzając nowe Doblò (za-
równo w wersji osobowej, jak i użytko-
wej) w bardziej naturalnych dla niego
warunkach. Należy przyznać, że nowe
Doblò prowadzi się bardzo dobrze. Wy-
godne fotele, widoczne wskaźniki na
desce rozdzielczej, duże lusterka boczne,
wyciszona kabina zapewniają komfort
jazdy. Silniki reagują elastycznie na
zmianę prędkości jazdy, dzięki czemu
nie trzeba bardzo często sięgać po drążek
zmiany biegów. Bardzo dobre przyspie-
szenie i odczuwalnie większą elastyczność
zapewniają samochody z mocniejszymi
jednostkami napędowymi. W trakcie ru-
szania ze wzniesienia Hill Holder działał
bez zarzutu. 

Dodając do tego szeroką ofertę róż -
nych wersji i możliwych zabudów (od
furgonów po pojazdy specjalistyczne)
nowy Doblò Cargo ma szansę stać się –
jak podaje producent – „najlepszym na-
rzędziem pracy”.
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Wykres. Udziały rynkowe w segmencie lekkich samochodów dostawczych w Polsce w 2014 r.
W minionym roku w kraju sprzedano 45,5 tys. samochodów dostawczych i vanów, z czego 23,4%
udziałów rynkowych przypadło na modele marki Fiat Professional. W tym obszarze podział 
na poszczególne marki z rodziny Fiat wygląda następująco: 51% udziałów – Fiat Ducato, 
23% – Fiat Doblò i Fiorino, 15% – Scudo, 4% – pick-upy oraz 7% – vany. W ubiegłym 
roku na rynku polskim sprzedano 434 osobowe Doblò i 1202 pojazdy w wersji Cargo

© FCA

Dzięki modułowości nowy Fiat Doblò to
prawie tysiąc możliwych wersji fabrycz-
nych. W połączeniu z różnymi rodzajami

zabudowy staje się narzędziem 
gotowym do każdej pracy©

 R.
 Pa

wl
isz

ko



Król szos nie daje za wygraną

eszcze do niedawna obserwowa-
liśmy rywalizację producentów
MAN, Mercedes-Benz i Scania,

mających w swej ofercie silniki V8 (Volvo
Trucks miało rzędową szóstkę) o to, który
z nich uzyska prymat nad innymi, ofe-
rując użytkownikom jednostkę o naj-
wyższej mocy. Pojawiały się imponują-
ce osiągi: 680, 730 i 750 KM. Jednak to
zawsze najmocniejsza wersja Scanii z sil-

nikiem V8 powszechnie uważana była
za punkt odniesienia we wszelkich po-
równaniach tych „mocarzy” szos (i bez-
droży). Po prostu: King of the Road.
Użytkownicy chwalili się swoimi milio-
nowymi przebiegami, kierowcy zachwa-
lali niepowtarzalny dźwięk wydoby-
wający się spod maski i wręcz niespożytą
energię silnika. Teraz niestety wszystko
jest inaczej.

Czasy rywalizacji o koronę minęły bez-
powrotnie – MAN i Mercedes-Benz po-
stawili na rzędowe szóstki, Volvo Trucks

Dariusz Piernikarski
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Dla klientów decydujących się na zakup ciężarówek Scania wyposażonych w silniki

V8 największe znaczenie mają osiągi, ale cenią sobie również ekonomikę eksploatacji

i trwałość tych legendarnych jednostek napędowych. Jesienią ubiegłego roku

zapoznaliśmy się z możliwościami ciągnika Scania Streamline R 730 LA4×2MNB.

W 2013 r. Scania w ramach przygotowań do na-
dejścia normy Euro VI poddała kabiny swoich cię -
żarówek modyfikacjom pozwalającym na zmniej-
szenie oporów aerodynamicznych; najbar dziej
charakterystyczny jest brak bocznych „skrzeli” –
elementu rozpoznawczego kabin Scanii

ma co prawda mocniejszy silnik (D16K,
750 KM), ale to też jednostka o rzędowym
układzie cylindrów. Scania nie uległa
presji konkurentów i jako jedyny pro-
ducent z wielkiej siódemki pozostała na
placu boju z widlastym silnikiem w wer -
sji Euro VI o imponujących osiągach:
730 KM i 3500 Nm. Są to jedyne silniki
V8 w wersji Euro VI dostępne obecnie
na rynku. Czy jednak nie jest to pyrru-
sowe zwycięstwo, czy spełnienie wy-
magań nowej normy nie odbyło się wręcz
za wszelką cenę? 

Potężne serce V8 
Wszystkie trzy wersje silnika V8 mają

pojemność skokową 16,4 dm3 i są re-
gulowane na moce 520, 580 i 730 KM
(odpowiednio 383, 427 i 534 kW). Jest to

.eu



Miejsce pracy
kierowcy: trochę
szaro, smutno,
bez zbędnych
ozdobników, ale
za to ergonomicz-
nie i intuicyjnie
w obsłudze

ta sama platforma konstrukcyjna, która
została wprowadzona wraz z silnikiem
730-konnym jeszcze w 2010 r.  

Najmocniejszy w rodzinie silnik o mo -
cy 730 KM (534 kW) rozwijanej przy
1900 obr/min to oczywiście narzędzie
nie do każdej pracy. Sprawdzi się do-
skonale w najbardziej wymagających
zastosowa niach – docenią go z pewnoś-
cią np. użytkownicy 60-tonowych ze-
stawów transportujących drewno w kra-
jach skandynawskich czy przewoźnicy
zajmujący się ciężkim transportem nie-
normatywnym. 

W porównaniu z poprzednią wersją
Euro VI 730-konny silnik Euro VI ma
zmodyfikowany przebieg charaktery-
styki momentu obrotowego – udało się
uzyskać bardziej płaski przebieg, dzięki
czemu maksymalna wartość momentu
jest dostępna w szerszym zakresie pręd-
kości obrotowych silnika – od 1000 do
1400 obr/min. Ponieważ do przeniesie-
nia jest niebagatelny moment obrotowy
wynoszący aż 3500 Nm, standardowo
we wszystkich pojazdach z tym silni-
kiem montowana jest wzmocniona zau-
tomatyzowana skrzynia biegów Scania
Opticruise. 

Moc ujarzmiona
Pierwsze wrażenie po uruchomieniu

silnika – w kabinie jest przyjemnie cicho.
Charakterystyczny odgłos „grzechoczą -
cej” widlastej ósemki pracującej na biegu
jałowym przekształcił się we wręcz ła -
godny pomruk płynący z głębi tłumika. 

W dalszym ciągu jazda Scanią z naj-
mocniejszym silnikiem to czysta przy-
jemność. Najważniejsze jest to, że silnik
DC16 po przystosowaniu do wymagań
normy Euro VI zyskał na możliwościach.
Dzięki wprowadzeniu turbosprężarki
o zmiennej geometrii reakcja na wciś-
nięcie pedału gazu jest szybsza, samo-
chód rozpędza się do zadanej prędkości
bardzo energicznie, nawet jeśli zaczyna
się przy niewielkich prędkościach obro-
towych silnika. Olbrzymia moc w zasa-
dzie uniezależnia nas od konfiguracji
pokonywanego terenu: w 40-tonowym
zestawie podjazd pod wzniesienie o na-
chyleniu 7% odbywał się przy niewiel-
kim spadku prędkości obrotowej silnika,
bez redukcji przełożenia. 

3500 Nm momentu obrotowego do-
stępne aż do prędkości 1400 obr/min
oznacza, że większość zadań na trasie

związanych z pokonywaniem oporów
ruchu czy wyprzedzaniem można sku-
tecznie wykonać, nie wykraczając poza
zielone pole na obrotomierzu wskazują -
ce ekonomiczny zakres prędkości obro-
towych silnika. Tak duża elastyczność
silnika sprzyja niewątpliwie obniżeniu
zuży cia paliwa: 730-konna Scania podje -
dzie pod wzniesienie na 12 biegu z pręd-
kością obrotową rzędu 950 obr/min,
natomiast wcale nie mniej wysilone cię -
żarówki z silnikami rzędowymi będą
to musiały zrobić z prędkością rzędu
1600 obr/min po zredukowaniu o bieg
ni żej. Uzyskaniu niskich prędkości obro-
towych sprzyja skrzynia Opticruise wypo -
sażona w nadbieg. Całkowite przełoże -
nie na najwyższym biegu wynosi 1:2,34
(nadbieg 1:0,8, przekładnia główna 1:2,92)
– jest to jedno z „najdłuższych” przeło -
żeń, jakie możemy spotkać w ciągni-
kach tej klasy. 

Scania R 730 jest bardzo dynamiczna
– szybko rozpędza się do prędkości pod-
różnej i podczas jazdy jej silnik ma duże
nadwyżki mocy, które pozwalają na bar-
dzo sprawne wyprzedzanie innych, wol-
niej jadących zestawów – oczywiście gdy
tylko jest to bezpieczne i nie zabraniają
tego znaki drogowe. 

Strategia zamiany biegów realizo-
wana przez zautomatyzowaną skrzynię
Opticruise jest idealnie dopasowana do
możliwości silnika. Kierowca ma do wy-
boru trzy programy zmiany biegów –
ekonomiczny, standardowy oraz Power.
Ten ostatni może być potrzebny w na-
prawdę trudnych sytuacjach, gdyż w nor-
malnych warunkach jazdy tryb ekono-
miczny w zupełności wystarcza. 

Duży wpływ na komfort jazdy i ogól -
ne właściwości trakcyjne ciągnika R 730
ma również dobre zestrojenie silnika
i prze łożeń realizowanych na poszcze-
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Z myślą o kierowcy:
rozkładany stolik na de-
sce rozdzielczej, liczne

schowki w zasięgu ręki
i zamykane półki nad kra-

wędzią przedniej szyby



nie wysokie koszty i dodatkowy ciężar
pełne zawieszenie pneumatyczne zna-
lazłoby zapewne wielu zwolenników. 

Solidna jakość 
Ciągniki Scania Streamline R 730

LA4×2MNB z pewnością mają przed sobą
kilka udanych lat obecności na rynku.
Nawet po konwersji do Euro VI cięża -
rówka ta nie utraciła swych – tak cenio -
nych przez użytkowników – zalet. Silnik
nadal zdumiewa swoimi osiągami, cho-
ciaż pod względem zużycia paliwa nie
wytrzymuje już konkurencji z najnow-
szymi konstrukcyjnie silnikami o podob -
nej mocy. Zwłaszcza praca w zakresie
obciążeń częściowych pokazuje, że rzę-
dowe szóstki mają przewagę. Nasz ze-
staw testowy na umiarkowanie trudnej
trasie średnio spalał 32,7 l/100 km. Przy-
czyna jest oczywista: mniejsze opory
tarcia, mniej części ruchomych, a więc
i mniejsze opory bezwładności i lepsze,
skuteczniejsze łożyskowanie wału kor-
bowego. 

Można by napisać, że Scania R 730
to ciężarówka pełna sprzeczności. W wa-
runkach europejskich, gdzie maksymalna
masa zestawu to 44 t i na autostradach
spotykamy wiele zakazów wyprzedzania,
pojazd ten był i będzie w większości
przypadków jedynie prestiżowym po-
wodem do dumy swego właściciela. Na
większości europejskich tras doskonale
sprawdzą się modele o mniejszej mocy,
takie jak np. R 500 czy R 560. Kwestią
bezsporną jest oczywiście, że mamy wię-
cej zabawy, gdy pod maską pracuje dla
nas 730 koni. Czas pokaże, czy nowa
Scania R 730 z kabiną Streamline i peł -
nym pakietem spojlerów spełni oczeki-
wania użytkowników.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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lega dyskusji. Można by jednak się za-
stanowić, czy przy masie własnej ciąg -
nika przekraczającej 8 t zamiast retardera
ważącego ok. 120 kg lepszym rozwią -
zaniem nie byłoby wykorzystanie zwal-
niaczy typu turbo, które z 16-litrowego
silnika są w stanie wygenerować moc ha-
mowania do 600 KM – może inżyniero-
wie Scanii powinni popatrzeć, jak ten
problem rozwiązali ich koledzy z MAN?
Nowe ciągniki TGX z silnikami D38 dają
sobie bez retardera doskonale radę. 

Komfort w klasycznym stylu
Całej kabinie Scanii przydałoby się

zdecydowane odświeżenie stylistyczne
– niektórzy konkurenci poszli daleko do
przodu pod tym względem. Mimo ta-
kiego zastrzeżenia ogólnego organizacja
miejsca pracy kierowcy – jak to tradycyj -
nie w ciężarówkach Scanii – nie budzi
zastrzeżeń. Wszystko wewnątrz wygląda
bardzo solidnie, wyświetlacze tablicy
wskaźników są dobrze widoczne, prze -
łączniki rozmieszczone bardzo sensow-
nie, nie ma też zbędnych ozdobników.
To sprawia, że jazda jest bardzo przyjem -
na, a obsługa wręcz intuicyjna, choć trze-
ba przyznać, że wnętrze wygląda dziś już
bardzo „staroświecko”, jednak przecież
to topowa wersja CR19T Topline.

W testowanym ciągniku Scania Stream-
 line R 730 LA4×2MNB zastosowano za-
wieszenie pneumatyczne na obu osiach.
Zastąpienie resorów miechami na osi
przedniej w przypadku modelu R 730
jest bardzo dobrym pomysłem. Ciężki
silnik V8 mocno obciąża oś przednią –
obecność miechów na przedniej osi ułat-
wia kierowanie i bardzo korzystnie wpły -
wa na komfort jazdy. Układ kierowniczy
pracuje precyzyjnie, niewyczuwalne są
drgania wywoływane przez drogę, ze-
staw prowadzi się bardzo pewnie. Gdyby

gólnych biegach. Zmiana biegów od-
bywa się tak, że wskazówka obrotomie-
rza stale pozostaje w zakresie prędkości
ekonomicznych. 

Można by mieć pewne zastrze żenia
co do szybkości, z jaką odbywa się zmia -
na biegów – w porównaniu z rozwiąza-
niami stosowanymi przez konkurentów,
takimi jak „Speed-Shift” czy podwójne
sprzęgło, przełączanie w Opti cruise jest
znacznie wolniejsze. Wadę tę skutecznie
niwelują wspomniane już: ży wa reakcja
pojazdu na zmianę poło żenia pedału
gazu i silnik wydajnie pracujący w niskim
zakresie prędkości obrotowych. Szarp-
nięcia podczas przełączania biegów, znane
z niektórych skrzyń zautomatyzowanych,
są całkowicie niewyczuwalne.  

Hamujemy skutecznie
Bardzo skutecznie działają hamulce

robocze. Hamulce tarczowe na wszyst-
kich kołach sterowane są przez seryj-
nie montowany układ EBS wyposażony
w ABS, ESP oraz system hamowania
awaryjnego AEB (Advanced Emergency
Braking). W niektórych sytuacjach kie-
rowca może krótkim naciśnięciem na
pedał hamulca aktywować tzw. brem-
somat. Jeśli – tak jak w testowanym po-
jeździe – jest na pokładzie zainstalo-
wany retarder, to układ będzie dążyć do
utrzymania stałej prędkości na zjazdach.
Warto zauważyć, że nawet po przysto-
sowaniu silnika do wersji Euro VI Sca-
nia pozostała wierna idei zastosowania
klapowego hamulca silnikowego dzia -
łającego (320 kW przy 2400 obr/min)
w połączeniu z retarderem o obniżonych
stratach mocy. Scania Freewheeling Re-
tarder R4100 (odłączany retarder z wol-
nym kołem) może wygenerować mo-
ment hamowania na poziomie 4100 Nm.

Ze względu na komfort i bezpieczeń -
stwo jazdy oraz korzystny wpływ na
zużycie paliwa i hamulców roboczych
zasadność stosowania retardera nie pod-

Naczepa Krone Dry Liner
w zestawie testowym zo-
stała uzbrojona w osłony
aerodynamiczne pozwa-
lające na obni żenie opo-

rów powietrza – osłonięto
m.in. agregaty jezdne

i przerwy między osiami
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Marek Rutka

Żurawie przeładunkowe 
jeszcze bardziej wszechstronne

Rosnąca popularność żurawi przeładunkowych sprawia, że ich producenci

stale rozszerzają ofertę, chcąc jeszcze bardziej dopasować możliwości tych

urządzeń do oczekiwań klientów. 

odczas ubiegłorocznych Między-
narodowych Targów Pojazdów
Użytkowych IAA 2014 w Hanowe -

rze stoiska producentów żurawi przeła -
dunkowych przeznaczonych do instalacji
na podwoziach samochodów stanowiły
zauważalną część ekspozycji. 

Na tej największej branżowej im-
prezie prezentowali się wszyscy liczący
się na tym rynku: Fassi, Palfinger, HMF,
Hiab, Atlas i Effer. Co prawda najbardziej
uwagę zwracały rozstawione największe
i najwyższe modele żurawi przeładun-
kowych, to jednak wyraźnie promowano
także te najmniejsze odmiany przezna-
czone do instalacji na podwoziach sa-
mochodów dostawczych. Pod względem
dynamiki sprzedaży na europejskim
rynku to ta grupa urządzeń w ostatnich
latach wyraźnie zyskuje na popularności. 

Lekkie i elektryczne
Jeszcze dekadę temu zdecydowana

większość tej wielkości żurawi przeła -
dunkowych instalowanych na podwo-
ziach samochodów dostawczych miała
ręczny napęd układu hydraulicznego,
obecnie natomiast dominuje rozwiąza-
nie z napędem elektrohydraulicznym
(zasilane z 12 V instalacji elektrycznej
pojazdu). Takie żurawie przeładunkowe

najczęściej instalowane są w samocho-
dach dostawczych z zabudowami skrzy-
niowymi wykorzystywanymi m.in. przez
ekipy serwisowe i budowlano-remon-
towe. Przykładem tej wielkości urządze-
nia, które zaprezentowano na targach
IAA, jest żuraw przeładunkowy Fassi
F28A.0.21 zabudowany na podwoziu
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (po -
jazd w tej konfiguracji wystawiony był
na głównym stoisku Mercedesa-Benza).
Wyposażony w elektrohydrauliczny na-

pęd czteroramienny żuraw dysponuje
maksymalnym pionowym wysięgiem
wynoszącym 7 m i udźwigiem 2,45 t/m
(udźwig uzależniony jest od stopnia wy-
sięgu i wynosi od 545 do 995 kg). Układ
elektrohydrauliczny odpowiada zarówno
za ruchy robocze samego żurawia, jak
i rozstawianie podpór bocznych. Maksy -
malny – wynoszący 4,4 m – zasięg po-
ziomy żurawia Fassi F28A.0.21 pozwala
na umieszczenie ładunku na całej dłu -
gości skrzyni ładunkowej Sprintera o roz-

Żuraw Fassi F165Z przeznaczony
do za ładunku złomu zainstalowany

na podwoziu wyposażonym
w urządzenie hakowe
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stawie osi wynoszącym 4325 mm. Masa
kompletnego żurawia wraz z podporami
nie przekracza 390 kg. Podobnej wiel-
kości żurawie ma w swojej ofercie także
włoska firma Effer. Przykładem jest mo-
del Effer 28 o maksymalnym pionowym
wysięgu niespełna 7 m, poziomym za-
sięgu 5,2 m i maksymalnym udźwigu od
400 do 950 kg – przy masie własnej żu -
rawia wynoszącej 360 kg. 

Popularne średniaki
Na europejskim rynku pod wzglę-

dem liczby sprzedanych żurawi przeła -
dunkowych największą grupę stanowią
urządzenia klasy średniej (medium)
o udźwigu od ok. 10 do 30 t/m. W zależ-
ności od konkretnego modelu żurawia,
stopnia rozsunięcia ramion i parametrów
pracy maksymalny udźwig urządzeń
klasy medium w praktyce wynosi od ok.
3 do 10 t. Lżejsze żurawie o masie włas-
nej ok. 1,5 t instalowane są najczęściej
na podwoziach dwuosiowych ciężarówek
o dmc. do ok. 16 t. W przypadku więk-
szych modeli urządzeń, których masa
oscyluje w okolicach 3 t, najczęściej
praktykuje się ich montaż na podwo-
ziach trzyosiowych o dmc. ok. 24 t. 

Żurawie przeładunkowe klasy me-
dium na targach IAA 2014 prezento-
wali wszyscy wystawcy. Nowość w tej
klasie urządzeń przedstawiła włoska fir -
ma Effer – pierwszy model z nowej ge-
neracji urządzeń o nazwie Icon. Effer
Icon 215 – bo o tym urządzeniu mowa
– to żuraw o udźwigu 20 t/m, zaprojek-
towany i wykonany z takich materia -
łów, aby do minimum ograniczyć czyn-
ności obsługowe i jednocześnie poprawić
jego niezawodność. W żurawiu zasto-
sowano obrotnicę o nowej konstrukcji,
która zapewnia większą sztywność osio -
wą i stawia mniejszy opór podczas obro -
tu, co z kolei przekłada się na możliwość
zastosowania układu hydraulicznego
o mniejszej wydajności. W urządzeniu
zastosowano także nowy system o na-
zwie Progress 2.0, którego zadaniem
jest monitorowanie parametrów pracy
żurawia. System ten m.in. zabezpiecza
ramiona żurawia przed uszkodzeniem
spowodowanym przekroczeniem ich
udźwigu, np. podczas operacji ich wy-
suwania. 

Zadaniem systemu Progress 2.0 jest
także dynamiczny pomiar stabilności
podwozia pojazdu podczas wykonywa-
nia ruchów roboczych żurawia. Elemen -

tami tego systemu jest sieć czujników,
zbierających dane dotyczące położenia
i rozsunięcia ramion żurawia, obciążenia
haka, pozycji rozstawienia podpór oraz
nacisku wywieranego przez podpory na
podłoże. 

W sytuacji, gdy zagrożona jest sta-
bilność żurawia, system automatycznie
wstrzymuje jego pracę. W podobne ukła -
dy, których zadaniem jest automatyczne
dostosowywanie udźwigu do statecz-
ności pojazdu, oferują obecnie także inni
producenci, np. Fassi system FSC czy
Palfinger system HPSC.

Podczas IAA 2014 nowe urządzenie
klasy medium zaprezentował także duń-
ski producent żurawi przeładunkowych
– firma HMF. Swój debiut miał tam mo-
del oznaczony symbolem 2110 L-TS.
Urządzenie przeznaczone jest przede
wszystkim do montażu na pojazdach
wykorzystywanych do transportu dys-
trybucyjnego materiałów budowlanych
przewożonych na paletach. Żuraw HMF
2110 L-TS wyposażony jest w umiesz-
czony na dolnej kolumnie ergonomiczny
fotel dla operatora oraz nowy precyzyj -
ny, proporcjonalny układ sterowania
ruchami roboczymi firmy Danfoss. Za
kwestie bezpieczeństwa pracy i moni-
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Żuraw Fassi F660XP pod wieloma względami przewyższa typowe żurawie samochodowe
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torowanie parametrów użytkowych urzą -
dzenia odpowiada system RCL 5300
i układ EVS, który wyposażony jest w za-
montowany przy podstawie żurawia ży -
roskop. Zadaniem układu żyroskopo-
wego jest dynamiczny pomiar kątów
odchyłu od zadanego poziomu (po prze-
kroczeniu granicznych kątów blokowane
są ruchy żurawia). 

Kolejną nowością w tej klasie urzą -
dzeń był żuraw przeładunkowy Hiab
X-192 HiPro ePTO. W żurawiu tym po
raz pierwszy zastosowano elektryczne
zasilanie pompy hydraulicznej (energia
czerpana jest z zestawu baterii litowo-
jonowych). Według danych producenta
takie rozwiązanie zasilania układu hyd-
raulicznego pozwala zaoszczędzić pod-
czas pracy żurawia do 70% energii w po-
równaniu z przystawką (PTO) napędzaną
z silnika głównego ciężarówki. 

Konkurencja dla żurawi 
samojezdnych 

Spośród wszystkich żurawi przeła -
dunkowych zaprezentowanych podczas
targów w Hanowerze uwagę najbardziej
zwracały te o największym wysięgu i udź-
wigu – czyli reprezentanci tzw. klasy cięż-
kiej (heavy duty). Urządzenia te charak -
teryzują się udźwigami powyżej 30 t/m
i maksymalnymi pionowymi wysięgami
ponad 25 m. Największe żurawie heavy
duty mają wysięg ponad 50 m i udźwig
powyżej 130 t/m. Ze względu na znaczne
masy własne, wynoszące w przypadku
największych żurawi ponad 8 t, ich mon-
taż jest możliwy jedynie na podwoziach
o co najmniej trzech osiach. Jako że naj-
częściej żurawie przeładunkowe insta-

lowane są za kabiną kierowcy, to pod-
wozie musi być wyposażone w dwie
przednie osie kierowane. 

Rosnąca z roku na rok oferta tego
typu urządzeń to efekt oczekiwań klien-
tów, którzy coraz częściej decydują się
na zakup znacznie bardziej uniwersalnej
ciężarówki wyposażonej w silny żuraw
przeładunkowy zamiast typowego żura-
wia samochodowego. Przewaga żura-
wia przeładunkowego zainstalowanego
na ciężarówce ze skrzynią ładunkową
lub platformą nie sprowadza się jedynie
do możliwości transportowych. W wielu
przypadkach – ze względu na różnice
w konstrukcji i układzie ramion – żuraw
przeładunkowy ma większe możliwości
robocze niż tradycyjny żuraw z poje-
dynczym teleskopowym ramieniem (np.
na ograniczonej przestrzeni wąskiej ulicy
czy placu budowy). 

Przedstawicielami żurawi przeładun-
kowych klasy heavy duty, debiutujących
na IAA 2014 w Hanowerze, jest nowa
rodzina urządzeń włoskiej firmy Fassi. Są
to żurawie serii XE i XHE charaktery-
zujące się rozbudowanymi informatycz-
nymi systemami wspomagającymi pracę
oraz nową konstrukcją zamocowania ra-
mienia teleskopowego. Dzięki temu ostat-

niemu rozwiązaniu uzyskano o ponad 8%
większy udźwig w porównaniu z po-
przednim modelem przy jednoczesnym
obniżeniu masy urządzenia. Żurawie no-
wej rodziny XE i HXE charakteryzują
się także zmienionymi panelami ste-

rowniczymi wyposażonymi w ekran do-
tykowy, który pełni również funkcję wy-
świetlacza parametrów pracy. 

Jeszcze więcej możliwości
Producenci żurawi przeładunkowych

wspólnie z firmami zajmującymi się
wytwarzaniem osprzętu dodatkowego
ciągle starają się znaleźć dla nich nowe
zastosowania. Jednym z najbardziej zys-
kujących na popularności w ostatnich
latach rodzajem osprzętu są kosze ro-
bocze, najczęściej wybierane przez firmy
zajmujące się pracami związanymi
z energetyką, telekomunikacją i serwi-
sowaniem urządzeń przemysłowych.
Warto też wspomnieć, że zgodnie z obec-
nie obowiązującą dyrektywą maszynową
EN 280 żurawie przeładunkowe prze-
znaczone do współpracy z koszami oso-
bowymi muszą mieć funkcję pozwalającą
na awaryjne, manualne opuszczenie ko-
sza w sytuacji, gdy dojdzie do awarii
układu zasilania urządzenia. 

Oprócz koszy roboczych osprzęt,
który może współpracować z żurawiami
przeładunkowymi, to m.in. wiertnice,
mło ty udarowe, chwytaki do złomu, drew -
na i balotów prasowanej słomy.

Żuraw Hyva HC501X o maksymalnym wysięgu
18,2 m wykorzystywany do serwisowania kopa-
rek czerpakowych w kopalni węgla brunatnego 

Żuraw Hyva HC801X o maksy-
malnym udźwigu blisko 22 t 

i maksymalnym wysięgu 
ponad 35 m
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Sektor motoryzacyjny
i jego rozwój

ektor motoryzacyjny, szeroko ro-
zumiany jako produkcja pojazdów
oraz handel i naprawy, stanowi

7,8% wartości dodanej brutto w skali
całej gospodarki – w tym 4,4% przypada
na przemysł motoryzacyjny, a kolejne
3,4% na dostawców, powiązanych przez
łańcuch zaopatrzeniowy i dochodowy.

Trendy globalne
Światowa motoryzacja znajduje się

na drodze przeobrażeń. Wpływa na to:
po pierwsze – globalizacja zasięgu pro-
dukcji i sprzedaży aut, która wymusza
konsolidację i obniżanie kosztów, a po
drugie – nowe preferencje konsumen-
tów, przede wszystkim rosnący popyt
na innowacje. W tej sytuacji szacuje się,
że do 2020 r. obecny poziom koncentracji
głównych grup producenckich będzie
o połowę większy (5–6 grup), na rynkach
wschodzących wzrośnie popyt na auta
wyższych klas kosztem samochodów naj-
tańszych, a na rynkach rozwiniętych bę-
dzie rósł popyt na samochody zaawan-
sowane technologicznie. Duże znaczenie
ma tu też rozwój samochodów z napę-
dem elektrycznym – szacuje się, że do
2020 r. samochody te stanowić będą
około 1/3 sprzedaży na rynkach rozwi-
niętych i około 1/5 sprzedaży w miastach
krajów rozwijających się.

Aktualnie udział Polski w światowej
produkcji motoryzacyjnej (pod wzglę-
dem ilościowym) jest znikomy (0,7%

w 2013 r.) i malał w ostatnich kilku la-
tach – przede wszystkim z powodu spad-
ku produkcji samochodów osobowych
(w 2013 r. zaledwie 475 tys. sztuk, tj.
o połowę mniej niż w 2008 r.). Jeśli nie
uda się zwiększyć popytu na krajową
produkcję, Polska będzie dalej tracić
udział w produkcji samochodów na rzecz
innych krajów w regionie.

Niestety w ostatnich latach inwes-
torzy z sektora motoryzacyjnego wybie-
rali kraje inne niż Polska mimo m.in. do-
brej oceny działających w naszym kraju
specjalnych stref ekonomicznych, po-
prawy sieci drogowej i porównywalnych
kosztów produkcji, w tym kosztów pracy.
Możliwe, że brakującym bodźcem dla in-
westycji zagranicznych w Polsce jest słaby
popyt wewnętrzny na nowe auta z po-
wodu nadmiernego importu używanych
samochodów.

Tendencje w polskim zakresie
Najwięcej sprzedanej produkcji po-

jazdów i części zamiennych w Polsce
(110 mld zł w 2013 r.) stanowią części
i akcesoria (prawie 53% ). Produkcja sa-
mochodów stanowi 44% i stopniowo ma-
leje na rzecz produkcji części i akceso-
riów (wiąże się to ze słabnącą produkcją
samochodów osobowych – niecałe 26%
w porównaniu z 33% w 2008 r.). Wzmac-
nia się natomiast produkcja silników
(ponad 13% w 2013 r. ). Produkcja au-
tobusów utrzymuje się na stabilnym po-

ziomie (5–6%), natomiast produkcja sa-
mochodów ciężarowych i pozostałych
w ostatnich kilku latach zmniejszyła się
(poniżej 1%). Produkcja nadwozi, przyczep
i naczep to relatywnie niewielki odsetek
produkcji motoryzacyjnej (niecałe 3%).

Dobra koniunktura w branżach pro-
dukujących części i akcesoria, nadwo-
zia i przyczepy oraz opony w latach
2005–2013 spowodowała wzrost przy-
chodu ze sprzedaży 10–11%. O połowę
wolniej rosły natomiast przychody pro-
ducentów pojazdów. Osiągane wyniki to
efekt osłabienia popytu po 2008 r. Jed-
nak skutki kryzysu finansowego nie były
takie same dla całej branży. Największy
spadek sprzedaży odnotowali producenci
nadwozi i przyczep (–3% w 2008 r., –30%
w 2009 r.), który nastąpił po bardzo wy-
sokich wzrostach w latach poprzednich
i został już odrobiony w kolejnych po-
kryzysowych latach.

W polskim przemyśle dopiero druga
fala kryzysu przyniosła głębsze spadki
(–12% w 2012 r.), co dotknęło segment
samochodów osobowych, autobusów i sil-
ników. 9-procentowy spadek w 2012 r.
odnotował też przemysł oponiarski. W naj-
mniejszej części kryzys dotknął branży
części i akcesoriów, w której w żadnym
roku nie odnotowano spadków sprze-
daży, a jedynie spowolnienie dynamiki
wzrostu.

W 2013 r. było widać poprawę dyna-
miki przychodów ze sprzedaży, co w przy-
padku producentów części i akcesoriów

Od 2008 r. sektor motoryzacyjny przeszedł głęboką restrukturyzację. „Raport

– Kierunki 2014. Rynek motoryzacyjny”, opracowany przez DNB Bank Polska

i Deloitte Business Consulting, analizuje sektor motoryzacyjny pod kątem jego

znaczenia w gospodarce, trendów globalnych oraz lokalnych.
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(silny eksport), a także autobusów i sil-
ników (wzrost sprzedaży w kraju i za
granicą wyniósł aż 44%) oznacza przy-
spieszenie tempa wzrostu. W przypadku
producentów samochodów osobowych
utrzymuje się recesja, ale skala spadku
jest znacznie mniejsza (–1%). Jedynie
w branży nadwozi i przyczep nastąpiło
osłabienie w stosunku do wysokich wzro -
stów w latach 2010–2012 (wyhamowa-
nie dynamiki eksportu do zera), chociaż
nadal przychody rosły w dość wysokim
tempie (7%).  

Branża motoryzacyjna a PKB 
Produkcja i eksport polskiego prze-

mysłu motoryzacyjnego są silnie po-
wią zane z produkcją sektora auto-moto

w krajach Unii Europejskiej. Według mo-
delu opracowanego przez Deloitte widać
duże zależności pomiędzy eksportem pol-
 skich części a dynamiką produkcji sektora
motoryzacyjnego u głównych partne rów
handlowych Polski, a także ekspor tem
samochodów wyprodukowanych przez
głów  nych partnerów handlowych Pol-
ski. W tym kontekście dynamikę pro-
dukcji przemysłu motoryzacyjnego moż -
na postrzegać jako wskaźnik koniunktury
w Polsce i Unii Europejskiej. „Według na-
szych wyliczeń w wyniku jednorazowe -
go wzrostu dynamiki PKB w Polsce o 1%
i towarzyszącego mu wzrostu PKB w Unii
Europejskiej dynamika produkcji sek-

tora motoryzacyjnego w Polsce w tym sa-
mym roku rośnie o ok. 6,7%. Natomiast
w długim okresie skumulowany wpływ
zmian koniunktury wynosi ok. 3,3%” –
powiedział Rafał Antczak, członek za-
rządu Deloitte Business Consulting.

Eksport
Aż 78% produkcji polskiego sektora

motoryzacyjnego jest zorientowane na
eksport. W 2013 r. wyeksportowano pro-
dukty o łącznej wartości 18,7 mld euro
(stanowi to ponad 12% całego polskiego
eksportu). W segmencie pojazdów samo-
chodowych od wielu lat ponad 80% pro-
dukcji trafia za granicę. Odnosi się to do
samochodów osobowych (89%), silników
i autobusów (odpowiednio – 74% i 69%). 

W przypadku części samochodowych
udział ten wyniósł 76% w 2013 r. W po-
szczególnych grupach komponentów –
dużą część eksportu stanowi wyposa -
żenie elektryczne i elektroniczne (87%),
a pozostałe części i akcesoria 75%. Naj-
mniej zależna od popytu zagraniczne -
go jest produkcja nadwozi, przyczep i na-
czep (ok. 50%), ale ciągle jest to wielkość
znacząca. 

Pod względem wielkości eksportu sa-
mochody ciężarowe stanowią trzecią co
do wielkości grupę towarów eksporto-
wych (po samochodach osobowych oraz
częściach i akcesoriach) ze stabilnym
udziałem na poziomie 8%. 

Głównym odbiorcą produktów pol-
skiej branży motoryzacyjnej są kraje Unii
Europejskiej – trafia tam blisko 80% eks-
portu. Na początku ubiegłego dziesięcio -
lecia Niemcy były odbiorcami prawie po-
łowy polskiego eksportu motoryzacyjnego.
Obecnie odsetek ten wynosi 29%. „Spa-
dek polskiego eksportu na rynek niemiec-
ki jest z powodzeniem rekompensowany
przez wzrost eksportu do innych krajów,
m.in. Wielkiej Brytanii, Słowacji, Włoch,
Szwecji czy Belgii. Jest on na tyle duży,
że pozycja polskiej produkcji na ryn-
kach Unii Europejskiej jest bardzo sil -
na, a w wielu wypadkach wypiera im-
 port z innych krajów unijnych, głównie
z Fran cji, a także z Chin i Turcji. Doty-
czy to zwłaszcza rynku części i akceso-
riów w Niemczech i we Włoszech” – do-
daje Artur Tomaszewski, prezes zarządu
DNB Bank Polska. 

Opracowała Renata Pawliszko
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ANDREAS STRECKER od 1 kwietnia br. pełni funkcję prezesa zarządu Solaris Bus & Coach SA. Jest dok-
torem nauk ekonomicznych. Ma ponadpiętnastoletnie doświadczenie zawodowe

w branży przemysłu transportowego, w tym przez dziewięć lat był prezesem i dyrektorem generalnym Daimler
Buses North America w USA. Odpowiadał m.in. za projekty fuzji koncernów produkujących pojazdy transportu
publicznego, a działających na kontynencie amerykańskim i europejskim oraz za restrukturyzację organizacji
produkcji i sieci sprzedaży. Nadzorował także wprowadzenie na rynek nowych autobusów miejskich i turystycznych.
Ponadto był dyrektorem do spraw strategii dywizji autobusowej firmy Daimler oraz nadzorował działania w obsza-
rze autobusów w Meksyku, Ameryce Łacińskiej i Azji. Przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję dyrektora finan-
sowego w firmie Novoferm Group, będącej czołowym europejskim producentem materiałów budowlanych.
Żonaty, ma dwoje dzieci.

HELMUT ERNST (55 l.) 1 marca br. objął stanowisko prezesa zarządu ZF Services. Jest absolwentem Uni-
wersytetu Nauk Stosowanych w Giessen. Po ukończeniu studiów w 1985 r. rozpoczął

pracę jako dyrektor zarządzania produkcją w firmie Continental. Następnie kierował działalnością Continental
Automotive Aftermarket na rynkach europejskich i azjatyckich oraz w Stanach Zjednoczonych. Od roku 2007
był wiceprezesem Independent Aftermarket Continental oraz dyrektorem zarządzającym Continental Automotive
Aftermarket GmbH. Pełnił też obowiązki szefa regionalnej organizacji sprzedaży pojazdów użytkowych i był od-
powiedzialny m.in. za zintegrowanie działań aftermarketowych VDO i Omitec Diagnose po ich nabyciu przez
Continental. Oprócz tego odpowiadał za rozwój działalności koncernu na rynku wtórnym w Ameryce Południo-
wej i Chinach oraz za stworzenie dodatkowych linii produktów dla branży części zamiennych. 

TOMASZ BIEL (36 l.) 1 stycznia br. objął stanowisko wiceprezesa zarządu KH-kipper Sp. z o.o. Jest absol-
wentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od początku kariery zawodowej związany

jest z firmą KH-kipper. Najpierw przez 3 lata – jeszcze w trakcie studiów – wykonywał prace montażowe przy
produkcji zabudów, a następnie przez 8 miesięcy był monterem. W marcu 2007 r. awansował na stanowisko
zastępcy kierownika produkcji, by po dwóch latach zostać kierownikiem produkcji. Na początku listopada 2012 r.
objął stanowisko kierownika zakładu KH-kipper w Kajetanowie. W styczniu 2013 r. został dyrektorem ds. pro-
dukcji i odpowiadał za nadzór bieżącej działalności produkcyjnej i inwestycje w zakładach w Kajetanowie i Skarżysku-
-Kamiennej. Stanowiska te obejmuje równolegle do dzisiaj. Prywatnie miłośnik wędkarstwa, piłki nożnej, mo-
toryzacji i majsterkowania. Żonaty, dwoje dzieci (4 i 7 lat).

PIOTR ZIELAK 1 stycznia br. objął stanowisko prezesa zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.
Jest doktorem nauk ekonomicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz le-

gitymuje się tytułem magistra inżyniera transportu Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe
z obszarów handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzania biznesem w Lon-
don Business School. Z firmą Continental Opony Polska związany jest nieprzerwanie od 1998 r. Swoją karierę
w firmie rozpoczął od stanowiska dyrektora działu sprzedaży i marketingu. W 2002 r. awansował na stanowi-
sko dyrektora generalnego polskiego oddziału tego koncernu. Obecnie poza Polską zarządza także sprzedażą na
Litwie, Łotwie i w Estonii, na Białorusi i Ukrainie oraz w Obwodzie Kaliningradzkim. Interesuje się literaturą
fantastycznonaukową, fotografią i wędkarstwem.

| PERSONALIA |
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Nr rachunku Odbiorcy

21 1600 1156 0004 0602
2943 0001

Odbiorca

Kwota

S³ownie

"Oficyna Wydawnicza
MAZUR" sp. z o.o.
Przemys³owa 1, Byków
55−095 Mirków

Zleceniodawca

Imiê:

Nazwisko:

Nazwa firmy:

Telefon: (........)

Adres:

Proszê szczegó³owo wype³niæ na drugiej stronie

Op³ata

Stempel
dzienny



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

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

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

11999977 – numery od 2 do 4
11999988 – numery od 1 do 4
11999999 – numery od 1 do 4
22000000 – numery od 1 do 6
22000011 – numery od 1 do 6
22000022 – numery od 1 do 6
22000033 – numery od 1 do 6

22000044 – numery od 1 do 6
22000055 – numery od 1 do 6
22000066 – numery od 1 do 6
22000077 – numery od 1 do 12
22000088 – numery od 1 do 12
22000099 – numery od 1 do 12
22001100 – numery od 1 do 12

22001111 – numery od 1 do 12
22001122 – numery od 1 do 12
22001133 – numery od 1/2 do 12
22001144 – numery od 1/2 do 12
22001155 – numery od 1/2 do 3

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

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

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

Podpis .......................................................................................................................................................................
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Adres redakcji
Samochody Specjalne

ul. Przemysłowa 1, Byków

55-095 Mirków

faks 71 794 49 53

redakcja@samochody−specjalne.com.pl

www.samochody−specjalne.com.pl

Redaktor naczelny 
dr inż. Dariusz Piernikarski

Zastępca redaktora naczelnego
Renata Pawliszko

tel. 71 783 24 16

Renata.Pawliszko@samochody−specjalne.com.pl

Rada Programowa
Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,

Członkowie

prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz,

prof. dr hab. inż. Wacław A. Kollek, 

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, 

prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

Stali współpracownicy
Arkadiusz Gawron, Leszek Gil, Andrzej Glajzer,

Piotr Ignaciuk, Piotr Muskała, Marek Pisarek,

Yaroslav Oleksyuk, Bogusław Postek,

Marek Rutka, Joanna Rymarz,

Wiesław Szoplik

Dział Reklamy i Promocji
Ewa Kapłon

tel. 71 783 24 17

Ewa.Kaplon@mazur.eu

Katarzyna Biskupska

tel. 71 783 24 18

Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

Dział Prenumeraty
Maria Nowakowska

tel. 71 345 60 00

prenumerata@mazur.eu

Skład i łamanie
Michał Bykowski, Anna Białek

tel. 71 783 24 40

dtp@samochody−specjalne.com.pl

Fotoedycja, design
Anna Mazur, Agata Zdziarska

Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas

Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa

Nakład: 10 000 egz.

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1, Byków

55-095 Mirków

Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur

Dyrektor artystyczny 
Beata Tomczak

Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogło szeń, reklam

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

treść. Zastrzega się prawo dostoso wa nia materiałów do

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

tycz nych i technicznych. Zwracamy wyłącz nie mate riały

opatrzone wyraźnym zamówieniem.

Zabroniona jest bezumowna sprzedaż mie  sięcz nika po cenie

niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż

numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nie-

legalna i grozi odpowiedzialnością karną.

Prenumerata realizowana przez RUCH SA:

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

nia można składać bezpośrednio na stronie www.prenume-

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

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

się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

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

7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Continental Opony Polska na konferencję
prasową.
DAF Trucks Polska Sp. z o.o. na galę wręczenia
nagród DAF Dealer Roku 2015.
FCA na polską premierę nowego Fiata Doblò
i Doblò Cargo.
Fraikin Polska Sp. z o.o. na śniadanie pra-
sowe „CNG – rewolucja w transporcie”.
Iveco Poland Sp. z o.o. na zwiedzanie fabryki
w Madrycie. 
KH-kipper i Volvo Group Trucks Poland na
cykl pokazów i testów budowlanych pojazdów
Renault Trucks i Volvo Trucks z zabudowami
wywrotkami KH-kipper.

Mercedes-Benz Polska na jazdy testowe po-
jazdami off-road producenta.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników
Transportu Nienormatywnego „Ponadnor-
matywni” na konferencję zorganizowaną pod-
czas targów Intermasz w Poznaniu.
Renault Polska na spotkanie prasowe i pre-
zentację pojazdów modyfikowanych.
Schmitz Cargobull AG na wizytę w fabryce wy-
wrotek producenta w Gotha.
Volkswagen Group Polska na konferencję pre-
zentującą dalszy rozwój spółki.
Wielton SA na targi Transpotec w Weronie
oraz Intermat w Paryżu.

zaprosili nas

Zapraszamy do oglądania!

Przez cały kwiecień w programie „Na osi” będziemy podejmować trudne tematy transportu ponad-
gabarytowego w cyklu „Monster Loads”. Nie zabraknie też testów, barwnych opowieści dziennikarzy
branżowych oraz najdziwniejszych sytuacji drogowych. Niezmienne pozostają stacje oraz terminy pre-
mier kolejnych odcinków: Motowizja – sobota, godz. 14:00, TVR – wtorek, godz. 21:25 i Tele5 – wtorek,
godz. 22:30. To oznacza, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+ 
oraz w wielu sieciach kablowych. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

W KWIETNIU

sponsorzy
programu

1. odcinek kwietniowy 
sprawdzamy, na kogo Iveco 
ma haka; czym grożą bankructwa firm
transportowych; w cyklu „CV Truck” –
druga część opowieści o zlotach; w cyklu
„Monster Loads” – jedziemy lewą stroną
z gigantycznymi zbiornikami; w cyklu 
„Jak to nazwać?” – szkoła latania 
i ostatnia prosta idioty.

2. odcinek kwietniowy 
w cyklu „Używka XXL” – ciągnik siodłowy
MAN TGX; przewoźnicy w rosyjskim
labiryncie; austriacki sposób na ciężarówki
w Tyrolu; w cyklu „Monster Loads” –
przeprawa z ładunkiem szerszym od drogi;
w cyklu „Jak to nazwać” – wymuszony
zakaz wyprzedzania i automatyczna kołyska.

3. odcinek kwietniowy 
twardziel całą gębą – Jeep Wrangler; 
czy normalność zawita do Polski; 
w cyklu „CV Truck” – wyścigi ciężarówek
po najbardziej zwariowanych wertepach;
w cyklu „Monster Loads” – najpierw 
nie damy się zimie, a potem pojedziemy
bokiem; w cyklu „Jak to nazwać?” – 
duży może więcej i niefortunny taniec.

4. odcinek kwietniowy 
jazda, której niewielu doświadcza na co
dzień; o dowodach, które nie są zgodne 
z prawem; półmetek olimpijskich zmagań;
Scanie w kaszubskich plenerach; w cyklu
„Monster Loads” – strunobeton w roli
drążka kierowniczego; w cyklu „Jak to
nazwać?” – nieudane kopanie 
z koniem i opieka boża.

W najnowszych odcinkach 
zobaczyć będzie można 

między innymi:

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

zapraszają 
na program

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu w tele-
wizji, archiwum odcinków dostępne jest na
oficjalnej stronie programu www.naosi.pl. 
Od niedawna odcinki po emisji w telewizji 

trafiają też do serwisu YouTube.





MAN TGX Effi cientLine 2 
potrafi  znacznie więcej. 
Mówiąc dokładniej o 6,57% mniej. MAN kann.
To nie w naszym stylu, ale w tym przypadku satysfakcjonuje nas „mniej”. W dodatku jesteśmy z tego dumni. TÜV 
Süd potwierdził we wrześniu 2014, że MAN Effi cientLine 2 zużywa o 6,57% mniej paliwa w stosunku do swojego 
i tak już bardzo oszczędnego poprzednika. Wynik ten obniża koszty eksploatacji oraz emisję CO2 i maksymali-
zuje zyski. Zoptymalizowany silnik D26, wyposażony w układ Top Torque podwyższający moment obrotowy na 
dwóch ostatnich biegach, wspierany systemem GPS Tempomat Effi cientCruise®, zautomatyzowana skrzynia 
biegów MAN TipMatic® 2 i inne rozwiązania oszczędnościowe sprawiają, że ten gigant mocy staje się maluchem 
w kategoriach zużycia paliwa. Zobacz co jeszcze potrafi  MAN: www.mantruckandbus.pl  

MAN kann.
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