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Zasilanie gazem ziemnym – zarówno silników
samochodów osobowych, ciężarowych, jak
i autobusów – to doskonale już opanowane
z technicznego punktu widzenia rozwiązanie,
które może w pewnym zakresie dokonać
transformacji sektora paliwowego w trans-
porcie drogowym oraz wpłynąć na światowy
rynek paliw gazowych.

8 Paliwa gazowe w transporcie
– perspektywy rynkowe

8 stycznia 2015 r. w Przedsiębiorstwie Gos-
podarki Komunalnej w Śremie odbyło się
uroczyste przekazanie pierwszego w Polsce
ciągnika siodłowego Iveco Stralis zasilanego
skroplonym gazem ziemnym.

24 Iveco Stralis CLNG już w Śremie

Podsumowujemy wyniki sprzedaży samo-
chodów ciężarowych w roku 2014. Był to spe-
cyficzny rok, ponieważ w związku z wejściem
w życie normy Euro VI firmy transportowe
masowo wymieniały tabor pod koniec roku
2013 i – w miarę dostępności sprzętu – jesz-
cze na początku tego roku. Poziom sprze-
daży w kolejnych miesiącach był wielką
niewiadomą…

50 2014 – mogło być lepiej…

Wybory Polskiego Samochodu Dostawczego
Roku 2014 już za nami. W piątej edycji do
konkursu wystawiono siedem furgonów o dmc.
3,5 t. Każdy z testowanych samochodów miał
wiele atutów, co sprawiło, że decyzja nie
była łatwa.

82 Samochód Dostawczy Roku 2014
– znamy zwycięzcę

W dziedzinie konstrukcji pomp do betonu
instalowanych na podwoziach samochodów
ciężarowych ostatnia dekada przyniosła wiele
nowych rozwiązań. Nowe modele pomp cha-
rakteryzują się nie tylko większymi maksy-
malnymi wysięgami, ale są także bardziej
uniwersalne i niezawodne.

32 Pompowanie na budowie



Rosja – mój
numer jeden

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

Rok 2014 minął. Dla branży pojazdów użytkowych był z pewnością okresem pełnym
niespodzianek, a niekiedy wręcz nieoczekiwanych zwrotów akcji. W tym numerze „Sa-
mochodów Specjalnych” zamieszczamy omówienie wyników sprzedaży samochodów
ciężarowych i dostawczych w Unii Europejskiej i w Polsce.

Moje podsumowanie roku w ujęciu ogólnym? Był to rok próby sił pomiędzy Rosją a Ukra-
iną i wspierającą ją swoimi sankcjami Unią Europejską. Bez wątpienia kryzys ukraiński
to ubiegłoroczne wydarzenie numer jeden, przy czym dla Rosji sytuacja pod koniec roku
przybrała wielce niekorzystny obrót – chyba nikt tego się nie spodziewał 12 miesięcy
wcześniej. Ogólny nastrój dobrej woli, który zapanował na chwilę po zimowych igrzys-
kach olimpijskich w Soczi, jest już odległym wspomnieniem, które zniknęło pod cieniem
prowokującej postawy Rosji w sprawie kryzysu na Ukrainie. Efektem stała się między-
narodowa izolacja Kremla i niedawne przyznanie się, że gospodarka rosyjska w 2015 r.
stanie w obliczu recesji. Odnotujmy: gwałtowny spadek wartości rubla (tylko w 2014 r.
o 50%, mimo interwencji rosyjskiego banku centralnego), dwucyfrowy wskaźnik infla-
cji, niskie ceny ropy zabijające gospodarkę oraz informacje o możliwej degradacji rosyj-
skiego ratingu kredytowego do poziomu śmieciowego. Szczególnie odczuwalny wydaje
się spadek cen ropy naftowej – obecna cena za baryłkę oscyluje wokół 50 USD (w kon-
traktach na luty jest to nieco ponad 45 USD), gdy dla rosyjskiej gospodarki minimalną
wartością umożliwiającą rozwój jest ok. 100 USD.

Niektóre planowane tam inwestycje na rynku motoryzacyjnym są kontynuowane:
Toyota doinwestowała swoją rosyjską fabrykę, Ford rozpoczął produkcję modelu EcoSport.
Może to dziwić, biorąc pod uwagę negatywne nastawienie polityczne, ale kręgi bizne-
sowe wolą raczej grać z Rosją długoterminowo. Przeglądając prasę fachową, natknąłem
się na stwierdzenie jednego z wiceprezesów znanej marki, iż w przypadku Rosji spadek
sprzedaży o 500 tys. samochodów osobowych w ciągu roku (!) nie jest tak dużym pro-
blemem, jak byłoby to w przypadku rynku niemieckiego. Kraj ten ma tak duży poten-
cjał rozwojowy, że z pewnością odbije się od dna i będzie zmierzać do tego, by stać się
numerem jeden na europejskim rynku.

Mimo to rok 2014 pokazał, jak szybko można stracić zaufanie klientów. Producenci
z Azji, którzy postawili na rozwój rynku rosyjskiego, ponoszą straty, a najważniejsi glo-
balni producenci OEM, którzy w ciągu ostatniej dekady mocno zainwestowali w rosyjską
motoryzację (osobową i ciężarową), ogłosili cięcia produkcyjne i to jeszcze długo przed
dramatycznym załamaniem sytuacji rynkowej pod koniec roku.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy trudno oczekiwać czegoś innego niż pogarszanie
się koniunktury na samochodowym rynku rosyjskim. Z jednej strony może to odbić się
niekorzystnie na wielkości produkcji motoryzacyjnych fabryk europejskich, z drugiej
zaś może spowodować zwiększony popyt na pojazdy używane. Jak wiadomo, rynek nie
lubi próżni.

Życzę udanej lektury



Duże kąty natarcia i prześwit charakteryzują pojazdy DAF LF i CF w wersji Construction. Tak samo 

jak nowe, niezwykle mocne, ale oszczędne silniki PACCAR Euro 6 oraz lekkie, ale niezwykle odporne 

podwozia dla najwyższej trwałości i ładowności. I tak, jak w przypadku innych pojazdów DAF, nowe 

ciężarówki serii LF i CF Construction oferują najwyższy standard dla kierowców. To idealne pojazdy 

budowlane dla fi rm transportowych i kierowców.

Odkryj nowe pojazdy DAF serii LF i CF u lokalnego dealera DAF i na www.daftrucks.pl 
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Offroadowy Unimog U400 
zdobywa metę w Dakarze

Osiągnąć metę w Dakarze to ma-
rzenie, które od kilkudziesięciu lat przy-
świeca poczynaniom wielu off-roadow-
ców. By je spełnić, kiedyś zawodnicy
startowali tylko w Rajdzie Dakar, którego
organizację przeniesiono w 2009 r. do
Ameryki Południowej. Dziś rywalizują
także w rajdzie Africa Eco Race, orga-
nizowanym od 7 lat na terenowych tra-
sach Afryki. 

30 grudnia 2014 r. na starcie tego
rajdu w marokańskim mieście Nador
stanęło 33 motocyklistów, 32 załogi sa-
mochodowe oraz 9 ciężarówek. Silnym
polskim akcentem był udział zespołu NAC
Rally Team, reprezentowanego przez
dwie załogi: samochodową – w składzie
Paweł Molgo i Ernest Górecki oraz cię -
żarową – w składzie Piotr Domownik, Ja-
nusz Jandrowicz i Michał Ungurian. Mieli
do pokonania w sumie 6337 km, z czego
3430 km to odcinki specjalne, podzielone
na 12 etapów. 

Ciężarowa ekipa NAC Rally Team
wystartowała Unimogiem U400 z 2005 r.
zaliczanym do grupy T4.1, czyli ciężaró-
wek produkcyjnych z niewielkimi mo-
dyfikacjami. Pojazd został profesjonalnie
przebudowany we Włoszech przez ser-
wis Giacoma Vismara, który w Dakarze
startował aż 25 razy (m.in. wygrywając
klasę ciężarówek w 1986 r). Rajdowy Uni-
mog wyposażony jest w 6-litrowy, 6-cy-
lindrowy silnik wysokoprężny, w którym
zmodyfikowano elektronikę i ustawienia
komputera. Dzięki przygotowaniu rajdo-
wemu zyskał również dodatkowy zbior-
nik paliwa, co umożliwia zabranie w su-
mie ok. 350 l oleju napędowego. Ponadto
na długie afrykańskie etapy przewidziano
aluminiowy bak umieszczony na pace,
który na co dzień jest zdemontowany. Ka-
bina została wyposażona m.in. w klatkę
bezpieczeństwa, fotele kubełkowe oraz
system gaśniczy.

U400, jak prawdziwa terenówka, ma
stały napęd na cztery koła, sportowe za-
wieszenie Ohlinsa, mosty portalowe i trzy
mechaniczne blokady dyferencjałów. Nie
ma jednak reduktora, ale w zamian za
to kierowca dysponuje aż ośmioma bie-
gami. Skrzynia biegów sterowana jest
elektropneumatycznie. Dużą zaletą 6-to-

nowego pojazdu jest jego seryjny system
centralnego pompowania kół, który nie-
zależnie obsługuje oś przednią i tylną
(lub obie naraz). Ponadto załoga pod-
czas rajdu transportuje ok. 250 kg części
zamiennych i 50 kg narzędzi – są to
wyłącznie rzeczy podstawowe, gdyż po-
ważniejsza naprawa na środku pustyni
i tak jest niemożliwa.

Zawodnicy do mety w Dakarze dotarli
11 stycznia br. Ekipa NAC Rally Team
w klasie ciężarowej wywalczyła 5. miej -
sce, tocząc bój z dużo silniejszymi cięża -
rówkami, m.in. z dwiema fabrycznymi
załogami Kamaza oraz czeską ekipą Tatry.
Polska załoga dokonała tego wyczynu
niejako „przy okazji”, ponieważ jej prio-
rytetowym zadaniem było udzielanie
wsparcia swojej zespołowej drużynie sa-
mochodowej, startującej terenową To-
yotą Land Cruiser T2 (która ostatecznie
wygrała rajd w grupie aut produkcyj-
nych). Polski Unimog zawsze przyjeżdżał
na czas, gdy był potrzebny, i wielokrot-
nie wycią gał z tarapatów nie tylko swo-
ich podopiecznych. Na wydmach Unimog
często stanowił wybawienie również dla
innych zawodników, zakopanych w piasku.

Piotr Domownik, dojeżdżając Unimo-
giem do mety w Dakarze, spełnił jedno
ze swoich życiowych marzeń. „Chciałem
tu kiedyś dotrzeć na kołach, a nie w roli
turysty. Udało się! Teraz coraz trudniej
będzie nam wytyczać nowe rajdowe cele,
ale na pewno niebawem się takie znajdą”
– podsumował zawodnik. (KB)

Goodyear nagrodzony za innowacje
Producent opon Goodyear został na-

grodzony przez Luksemburską Federa-
cję Biznesu (FEDIL) za technologię In-
telliMax Groove, stosowaną w oponach
ciężarowych o obniżonym oporze tocze-

nia Fuelmax S. Ceremonia wręczenia
nagrody odbyła się w grudniu 2014 r.
w Luksemburgu w obecności Francine
Closener, sekretarz stanu ds. gospodarki
Luksemburga. 

„Po raz kolejny mamy zaszczyt od-
bierać tę nagrodę z rąk władz Luksem-
burga. Otrzymanie jej po raz trzeci jed-
noznacznie potwierdza wysoki poziom
innowacyjności Goodyeara. Nasza tech-
nologia IntelliMax Groove jest nie tylko
innowacyjna, ale przede wszystkim za-
spokaja potrzeby klientów z branży trans-
portu drogowego. Pomaga ona obniżać
koszty operacyjne poprzez zmniejszanie
zużycia paliwa” – podsumował Henk van
Tuyl, dyrektor ds. technologii opon do po-
jazdów użytkowych Goodyear w Europie,
na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Technologia IntelliMax Groove to
„ukryty” wzór bieżnika, wbudowany
w strukturę opony. W miarę zużywania
bieżnika pojawiają się jego kolejne war -
stwy. Zapewnia to utrzymanie wyso-
kiego poziomu przyczepności i niskiego
oporu toczenia przez cały okres żywot-
ności opony. Jury doceniło tę technolo-
gię, a nagroda to kolejny dowód na wy-
soki poziom innowacji oraz aktywności
badawczo-rozwojowych Centrum Inno-
wacji Goodyeara (GIC*L) w Colmar-Berg
w Luksemburgu. To też trzecia nagroda
FEDIL dla Goodyeara w kategorii opon
do pojazdów ciężarowych w ostatnich
pięciu latach. (KB)

Fabryka naczep spółki Schmitz 
i Dongfeng uruchomiona

W ubiegłym roku, podczas targów
pojazdów użytkowych IAA w Hanowe-
rze Schmitz Cargobull ogłosił, iż spółka
joint venture z chińskim producentem
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Dongfeng Motor Group rozpoczęła pro-
dukcję naczep w fabryce w Wuhan – 10-
-milionowym mieście znajdującym się
ok. 800 km na zachód od Szanghaju.
Całkowity koszt projektu to ok. 100 mln
euro. „Działamy zgodnie z harmono-
gramem” – oświadczył Andreas Schmitz,
członek rady nadzorczej Schmitz Car-
gobull, odpowiadający za działania firmy
na rynku chińskim, i dodał: „Nie było
opóźnień, a współpraca z Dongfeng Mo-
tor Group przebiegała pomyślnie”. 

Zwiększone zostało zatrudnienie
w Wuhan – z 40 do ok. 250 pracowni-
ków Schmitz Cargobull. Po osiągnięciu
pełnej zdolności produkcyjnej zakład
Schmitz Cargobull Wuhan rozpocznie
współzawodnictwo z ok. 400 zareje-
strowanymi w Chinach producentami
naczep oraz z ok. 2000 małymi produ-
centami, działającymi bez licencji. Jest
o co walczyć, ponieważ roczna sprze-
daż pojazdów ciągnionych w Chinach to
ok. 200 tys. 

Pełna moc produkcyjna fabryki to ok.
40 tys. naczep rocznie – konserwatyw-
nym celem jest zdobycie 10-procento-
wego udziału w rynku, oczywiście z moż -
liwością zwiększenia udziałów w miarę
upływu czasu. Niemieckiemu produ-
centowi przyjdzie działać w pogarsza -
jącym się otoczeniu rynkowym, gdyż
według najnowszych raportów ekono-
micznych gospodarka chińska zwalania,
rosną koszty produkcji i zaostrza się kon-
kurencja jednocześnie przy zwiększonej
kontroli ze strony władz. Międzynaro-
dowe firmy dążące do rozpoczęcia dzia -
łalności w Państwie Środka będą zatem
musiały się zmierzyć ze słabnącą ko-
niunkturą gospodarczą i rosnącymi ocze-
kiwaniami użytkowników – jest to zupeł -
nie inne otoczenie biznesowe niż jeszcze
kilka lat temu. 

Rusza nowa edycja 
Sachs Race Cup 2015

Polski oddział ZF Friedrichshafen AG
zaprasza do udziału w Sachs Race Cup
2015 – trzeciej edycji wyjątkowego wy-
darzenia, które na stałe wpisało się do ka-
lendarza branży motoryzacyjnej w Polsce.

Sachs Race Cup 2015 to akcja skie-
rowana do warsztatów pojazdów oso-
bowych i ciężarowych, które zaopatrują
się w oryginalne części firmy ZF. Podob-
nie jak w latach ubiegłych całodnio we
szkolenia techniczne dla pracowników
połączone zostaną z emocjonującą ry-
walizacją na wybranych torach wyści-
gowych w Polsce. 

Jak wziąć udział? Podstawowym wa-
runkiem udziału w Sachs Race Cup 2015
jest zakup przez dany warsztat w okresie
od 2 stycznia do 15 maja br. części ma-
rek Sachs, Lemförder oraz ZF Parts o war-
tości minimalnej wynoszącej w przypad -
ku warsztatów osobowych 2–6 tys. zł,
a warsztatów ciężarowych 4–12 tys. zł.
Zaproszenia do udziału w Sachs Race
Cup 2015 otrzyma tysiąc pracowników
warsztatów, które osiągną najlepsze wy-
niki w poszczególnych kategoriach.

Udział w akcji można zgłosić na stro-
nie internetowej www.zf.com/pl lub bez-
pośrednio u dystrybutorów uczestniczą -
cych w akcji: Inter Cars, Inter Team,
Moto-Profil, Auto Partner, Gordon, Fota,
AD Polska oraz Inter Land. Bieżące in-
formacje na temat Sachs Race Cup 2015
są dostępne na podanej stronie interne-
towej, u poszczególnych dystrybutorów
oraz w warszawskim biurze ZF pod nu-
merem telefonu: 22 544 84 75. (KB)

W przypadku Schmitz Cargobull klu-
czem do sukcesu może być skupienie
maksymalnej uwagi na realizacji pro-
jektu oraz maksymalne wykorzystanie
lokalnego potencjału polegające na za-
trudnieniu, wyszkoleniu i oparciu pro-
dukcji na tamtejszych pracownikach.
Andreas Schmitz odniósł się do tego
problemu, zapewniając, że chińscy pra-
cownicy otrzymają podobne szkolenie
jak ich koledzy pracujący w Europie.
„Przed rozpoczęciem produkcji zreali-

zowany będzie intensywny program
szkoleniowy obejmujący swym zakre-
sem cały łańcuch wartości, począwszy
od sprzedaży i przetwarzania zamó-
wień, a na samej produkcji skończyw szy.
W rezultacie chińscy pracownicy spę -
dzą po kilka tygodni na terenie Niemiec.
Także dzia łający w Chinach zespół nie-
miecki przeszedł stosowne szkolenie
interkulturowe”. 

Pomimo rosnącej złożoności rynek
chiński wciąż jest „ziemią obiecaną” dla
wielu europejskich przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych. Niemiecki producent naczep
Kögel, na przykład, zdecydował się rów-
nież na podjęcie działań w Azji. Współ -
pracując z chińską firmą Weichai, Kögel
jest bardzo zmotywowany, aby konty-
nuować starą niemiecką rywalizację ze
Schmitz Cargobull także na chińskiej
ziemi i tym samym zobaczyć, kto może
najlepiej dostosować się do nowego oto-
czenia biznesowego w Państwie Środka.

Eksperci zalecają jednak, aby usta-
nowić solidne podstawy, nie stawiając na
dwucyfrowe wskaźniki wzrostu i plano-
wać bardziej konserwatywnie, przyjmując
realnie wzrost na poziomie 6–7%. Poza
tym w Chinach już nie wystarczy zaofe-
rowanie dobrego produktu, gdyż aby go
sprzedać, konieczne jest umiejętne pro-
wadzenie gry marketingowej. (DP)
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Paliwa gazowe w transporcie
– perspektywy rynkowe

az ziemny ma potencjał, aby wpły-
nąć na transformację sektora trans-
portudrogowegowEuropiegłównie

za sprawą olbrzymich korzyści ekono-
micznych i ekologicznych, jakie stwarza
zasilanie CNG/LNG. Jest o wiele tańszy
niż olej napędowy i jest również niżej
opodatkowany. Paliwo gazowe, którego
głównym składnikiem jest metan, spala
się w silnikach w zdecydowanie „czyst-
szy” sposób w porównaniu z olejem na-
pędowym, tym samym może przyczynić
się do zrównoważonego rozwoju trans-
portu w aspekcie obniżania jego śladu
węglowego, czyli emisji CO2.

Spróbujemy nieco bliżej scharakte-
ryzować europejski rynek pojazdów ga-
zowych (NGV – Natural Gas Vehicles),
których silniki są zasilane sprężonym
(CNG – Compressed Natural Gas) lub
skroplonym (LNG – Liquefied Natural
Gas) gazem ziemnym, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na czynniki warun-
kujące rozwój flot CNG/LNG, prognozy
rozwoju oraz kwestie związane z polityką
unijną w tym zakresie. Spróbujemy rów-
nież pokazać, jakie najważniejsze czyn-
niki należy brać pod uwagę, przystoso-
wując floty do zasilania gazowego.

Głównym źródłem prezentowanych
informacji jest raport opublikowany
w ubiegłym roku na stronach NGVA Eu-
rope – Natural & bio-Gas Vehicle Asso-
ciation, czyli Europejskiego Stowarzysze-
nia Pojazdów Zasilanych Gazem Ziemnym:
Mike Madden, Chris Le Fevre, Europe’s
Natural Gas and Bio-methane Vehicle
Market Complimentary Report: 2014

Market overview, current status and fo-
recasts. FC Gas Intelligence 2014. Po-
nadto, przygotowując artykuł, korzys-
taliśmy z materiałów udostępnianych
właśnie na stronie NGVA, która skupia
czołowe przedsiębiorstwa europejskie.
Misją tego stowarzyszenia jest rozwija-
nie zrównoważonego i korzystnego rynku
dla tego typu pojazdów w całej Europie.
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Zasilanie gazem ziemnym – zarówno silników samochodów osobowych,

ciężarowych, jak i autobusów – to doskonale już opanowane z technicznego

punktu widzenia rozwiązanie, które może w pewnym zakresie dokonać

transformacji sektora paliwowego w transporcie drogowym oraz wpłynąć

na światowy rynek paliw gazowych.
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Od 2015 r. Lidl Italia będzie dysponować największym parkiem pojazdów napędzanych gazem
ziemnym w całych Włoszech. Włoski oddział Lidla otrzyma do użytkowania 15 samochodów
ciężarowych Iveco Stralis Natural Power z silnikami przystosowanymi do zasilania skroplonym
gazem ziemnym (LNG) – jest to pierwsza partia z zamówionych w sumie 50 Stralisów LNG.
Pojazdy są wyposażone w jednostki Cursor 8 CNG Euro VI



--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

Pojazdy zasilane gazem ziemnym (NGV)
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Udział NGV w rynku [%]
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Autobusy

Włochy 885 300 880 000 3000 2300 2,16 2,21 0,30 2,36

Niemcy 98 172 95 708 729 1735 0,20 0,21 0,01 2,26

Bułgaria 61 320 61 000 40 280 1,83 1,97 0,02 1,09

Szwecja 46 715 43 795 2165 755 0,92 0,97 0,38 5,40

Francja 13 550 10 050 1100 2400 0,04 0,03 0,20 2,86

Polska 3600 3050 150 400 0,02 0,02 0,05 0,01

Pozostali UE 40 457 32 165 3417 4875 0,03 0,03 0,06 0,15

UE 1 149 114 1 125 768 10 601 12 745 0,41 0,43 0,07 0,35

Ukraina 388 000 19 400 135 812 232 788 5,13 0,30 72,23 23,85

Rosja 90 050 65 000 15 050 10 000 0,25 0,22 0,29 1,13

Tabela 1. Rynek pojazdów gazowych w Europie (źródło: NGVA Europe)
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Rynek pojazdów gazowych w Europie
Niestety, mimo ewidentnych korzyści ze stosowania wy-

korzystanie gazu ziemnego jako paliwa w europejskim sek-
torze transportu drogowego (towarowego i pasażerskiego)
jest bardzo niewielkie. Ocenia się, że po drogach Unii Euro-
pejskiej porusza się ok. 1,15 mln pojazdów NGV, co stanowi
zaledwie 0,41% całkowitej liczby (ok. 278 mln) zarejestro-
wanych samochodów (tabela 1). Najwięcej pojazdów NGV za-
rejestrowano we Wło szech – według danych NGVA Europe
ok. 885 tys. – jest to jednak udział wynoszący tylko 2,16%.
Drugie na unijnej liście są Niemcy z nieco ponad 98 tys. po-
jazdów. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Ukraina dysponuje
flotą 388 tys. pojazdów NGV, która stanowi aż 5,13% całej za-
rejestrowanej populacji samochodów. Co ciekawe, na Ukrainie
we flocie gazowej dominują samochody ciężarowe i autobusy.
Europa równie słabo wypada w ujęciu światowym – udział
w globalnym rynku NGV to zaledwie ok. 11%. 

Zasilanie CNG (gazem sprężonym) samochodów osobowych,
dostawczych i autobusów oraz zasilanie LNG (gazem ciekłym)
ciężkich pojazdów użytkowych z technicznego punktu widze-
nia jest możliwe w zasadzie „od ręki”, ale ten potencjał jest
nadal wykorzystywany w minimalnym stopniu. Do głównych
czynników hamujących rozwój można zaliczyć złą politykę
cenową i podatkową oraz braki w infrastrukturze. 

Rozważając kwestie dostępności paliwa gazowego na rynku
europejskim, warto zwrócić uwagę na to, iż jest to paliwo
w 66% pochodzące z importu (dla porównania: w USA nie-
mal całość dostaw pochodzi z własnego wydobycia gazu łupko-
wego). Konsekwencją różnego pochodzenia gazu jest zróżni-
cowana polityka cenowa: europejskie ceny hurtowe gazu mogą
być zarówno dyktowane przez dostawców, jak i podlegać in-
deksacji na bazie ogólnoświatowych cen surowca. Oczekuje
się stałego wzrostu cen dostaw gazu, co ma zwiększyć różnicę
pomiędzy cenami hurtowych dostaw gazu ziemnego i oleju na-
pędowego. Dostawy gazu, który jest wykorzystywany jako
paliwo transportowe, obejmują LNG, CNG i biometan. 

www.koegel.com.pl

Stawiam na kompetencje
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Przepisy i polityka rządowa 
Komisja Europejska i polityka po-

szczególnych rządów w krajach człon-
kowskich UE odgrywają ważną rolę we
wspieraniu rozpowszechniania gazu ziem-
nego jako paliwa transportowego. Mówi
o tym bardzo wiele programów i sche-
matów działania deklarowanych zarówno
na ogólnym poziomie UE, jak i w po-
szczególnych państwach. Na brak inicja-
tyw i deklaracji politycznych na szczeblu
unijnym nie można narzekać. Do naj-
ważniejszych z nich należą:
• Wydany w 2011 r. „Plan utworzenia

jednolitego europejskiego obszaru
transportu”, którego celem jest zmniej-
szenie o połowę liczby konwencjo-

nalnie napędzanych samochodów
w transporcie miejskim do 2030 r.
i wycofanie ich do 2050 r. w całości. 

• Wydana w 2009 r. Dyrektywa w spra-
wie jakości paliwa (2009/30/EC), która
ustanawia surowsze normy w zakre-
sie zanieczyszczeń w paliwach (obej-
muje to paliwo do samochodów cię -
żarowych Euro VI). 

• Dyrektywa w sprawie energii odna-
wialnej (2009/28/EC) z 2009 r., która
zakłada uzyskanie do 10% udziału
energii ze źródeł odnawialnych w trans-
porcie do 2020 r.

• Przepisy ustanawiające dopuszczalne
poziomy emisji CO2 dla nowych sa-
mochodów osobowych i dostawczych
(rozporządzenie parlamentu europej-
skiego i rady UE nr 333/2014).

• Inicjatywa „Czysta Moc dla Trans-
portu”, obejmująca m.in. dyrektywę
w sprawie infrastruktury dystrybu-
cji paliw alternatywnych: CNG, LNG
i energii elektrycznej (dyrektywa
2014/94/EU przyjęta w październiku
2014 r.). Dyrektywa zobowiązuje pań-
stwa członkowskie do ustanowienia
wiążących celów w zakresie dostęp-
ności infrastruktury dla najpopular-
niejszych paliw alternatywnych –
CNG, LNG i energii elektrycznej.
Ponadto w ramach programu TEN-T

dostępne jest finansowanie stacji tan-
kowania oraz realizowany jest projekt ba-
dawczy „Niebieski Korytarz LNG” (The
Blue Corridor LNG), w ramach którego
planowane jest zainwestowanie 14,3 mln
euro w rozwój 4 głównych korytarzy tan-
kowania LNG łączących 12 państw, roz-
wój dwupaliwowych pojazdów Euro VI
oraz specjalnie konstruowanych w tym
celu pojazdów LNG, poprawę efektyw-
ności pojazdów i silników, w tym także
redukcję parowania metanu z układów
zasilania LNG, i wreszcie standaryzację
zbiorników, złączy i systemów tankowa-
nia LNG/CNG. Realizacja projektu „Nie-
bieski Korytarz” rozpoczęła się na początku
2013 r., do marca 2014 r. przygotowano
projekty szczegółowe i ustalono lokali-

Zasilany gazem CNG MAN
Lion’s City GL CNG Euro VI
to Międzynarodowy Auto-
bus Roku 2015; w porów-

naniu z modelem z silni-
kiem Diesla zasilanym

olejem napędowym jest
tańszy o około 15% w ser-

wisowaniu i eksploatacji
w całym okresie 

użytkowania
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Scania od 2013 r. sukcesywnie realizuje
kontrakt na dostawę 29 śmieciarek dla
MPO Warszawa. Zamówione śmieciarki
Ekocel na podwoziu Scania P 270 napę-
dzane są 9-litrowymi silnikami OC9 EEV
o mocy 270 KM zasilanymi gazem CNG
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zacje 5 z planowanych 14 nowych stacji
tankowania L-CNG/LNG dla samochodów
ciężarowych.

Choć wiele z wymienionych przepi-
sów i programów jest przeznaczonych do
promowania wykorzystania gazu ziem-
nego jako paliwa w transporcie drogo-
wym, to istnieje ryzyko konfliktu pomię-
dzy różnymi strategiami czy regulacjami
prawnymi. Pojawiają się również poten-
cjalne zagrożenia dla środowiska natu-
ralnego w związku z możliwością niekon-
trolowanych wycieków metanu. Dlatego
też wszystkie strony zainteresowane po-
jazdami gazowymi (użytkownicy, produ-
cenci, dostawcy paliw itp.) powinny do -
kładnie zrozumieć, w jaki sposób polityka

Komisji Europejskiej (i rządów krajowych)
będzie nadal kształtować przyszły roz-
wój sektora NGV zarówno w pozytyw-
nych, jak i potencjalnie negatywnych
aspektach.

Segmentacja rynku NGV
Gaz ziemny jako paliwo w transporcie

może być stosowany pod dwiema posta-
ciami: jako gaz sprężony CNG lub skro-
plony (w stanie ciekłym) LNG. Sprężony
gaz przechowywany jest w wysokociś-
nieniowych zbiornikach pod ciśnieniem

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

reklama

w zakresie 200–275 bar, natomiast w po -
staci ciekłej ma on temperaturę –161°C
i przechowywany jest w zbiornikach ze
specjalną izolacją termiczną. Typowo
CNG zajmuje objętość od 200 do 275
razy mniejszą niż gaz w temperaturze
pokojowej, natomiast w przypadku LNG
różnica ta jest aż sześćsetkrotna. 

Gaz ziemny można wykorzystywać
w samochodach, bazując na 3 podstawo-
wych rozwiązaniach technologicznych:
• Lekkie pojazdy dwupaliwowe – jest

to rozwiązanie najczęściej wykorzy-
stywane w przypadku samochodów
osobowych i dostawczych. Silnik ma

Nowy Iveco Daily Natural Power
z dwupaliwowym silnikiem 3.0
Natural Power o mocy 136 KM 
i momencie obrotowym 350 Nm
ma zasięg bez tankowania prze-
kraczający 350 km. Gdy kończy
się gaz, automatycznie rozpo-
czyna się zasilanie benzyną 
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zapłon iskrowy, wyposaża się go w ga-
zowy i benzynowy układ zasilania,
spalane są oba paliwa. 

• Pojazdy zasilane wyłącznie gazem –
ich silniki o zapłonie iskrowym zasi-
lane są wyłącznie gazem, a konstruk-
cyjnie zostały one zoptymalizowane
pod kątem zastosowania tego paliwa.

• Ciężkie pojazdy dwupaliwowe – są
wyposażone w silniki Diesla (z zapło -
nem samoczynnym), spalana jest mie-
szanka gazu ziemnego i oleju napę-
dowego, najczęściej w proporcjach
70% gaz, 30% ON. 
Typowo rynek NGV tworzą 3 grupy

pojazdów: samochody osobowe i dostaw-
cze, autobusy (przeważnie miejskie) oraz
samochody ciężarowe (o średniej i dużej
ładowności). 

Ze względów technicznych zastoso-
wanie LNG jest rozwiązaniem preferowa-
nym w przypadku samochodów ciężaro-
wych operujących w ciężkim transporcie
dystrybucyjnym i dalekobieżnym – jest
tak oczywiście ze względu na możliwość
pokonywania większych odległości (za-
sięg bez tankowania). LNG, mimo że jest
przechowywany w izolowanych zbior-
nikach, ogrzewa się i część gazu odpa-
rowuje. Aby zapobiegać przedostawaniu
się nadmiernych ilości metanu do atmos-
fery (jego potencjał tworzenia efektu cie-
plarnianego jest 28-krotnie wyższy niż
CO2), samochody wyposażone w ten typ
zasilania nie powinny być parkowane
przez dłuższy czas (ze zgaszonym silni-
kiem) – tym samym preferowanym za-
stosowaniem LNG stają się aktywnie
jeżdżące floty. Z kolei CNG to lepszy wy-
bór w przypadku lżejszych samochodów,
ponieważ tankowanie następuje w sto-
sunkowo krótkim czasie. Eksploatacja
w warunkach miejskich (autobusy, sa-
mochody dostawcze) pozwala na zneu-
tralizowanie wady ograniczonego zasię -
gu – napełnianie zbiorników odbywać się
może w publicznych lub własnych sta-
cjach tankowania. Istotne jest również
to, że zbiorniki na gaz sprężony zajmują
mniej miejsca niż te wykorzystywane
do przechowywania LNG. Straty gazu
wskutek parowania i nieszczelności są
również mniejsze. 

Większy koszt zakupu pojazdu zasila-
nego gazem w porównaniu z wersją o za-
silaniu konwencjonalnym (olej napę-
dowy) stwarza niestety bariery decyzyjne
w zakresie polityki zakupowej zarówno
w firmach transportowych, jak i wśród
użytkowników indywidualnych.

Prognozy rozwoju rynku NGV 
Mimo że gaz ziemny jako paliwo 

w transporcie drogowym stosowany jest
już od wielu lat, to nadal penetracja
rynku przez pojazdy NGV jest minimalna.
W związku z coraz większym naciskiem
na ekologię i kwestie zrównoważonego
rozwoju transportu, odzwierciedlonym
w polityce unijnej, zainteresowanie sa-
mochodami gazowymi stale wzrasta –
szczególnie duży potencjał rozwoju ma
rynek pojazdów LNG. Różne badania
wskazują dość rozbieżne prognozy – te
konserwatywne mówią o wzroście udziału
pojazdów NGV we flocie eksploatowanej
na terenie Unii Europejskiej z obecnego
poziomu 0,4% do ok. 1,3% w 2035 r.,
wersje optymistyczne zakładają udział na

poziomie dochodzącym do 15%. Nie
ulega wątpliwości, że niezależnie od wa-
riantu scenariusza rozwojowego liczba
pojazdów zasilanych gazem na europej-
skich drogach będzie coraz większa. 

O ile w Ameryce Północnej wysoka
populacja flot NGV wynika przede wszyst-
kim z bardzo korzystnej ceny gazu w po-
 równaniu z benzyną czy olejem napędo-
wym, to sytuacja na rynku europejskim
jest mniej przejrzysta. Oczywiście ceny
gazu ziemnego są niższe niż paliw kla-
sycznych, ale wiele innych czynników,
takich jak polityka podatkowa, przepisy
prawne czy słabo rozwinięta infrastruk-
tura tankowania, wpływa hamująco na
rozwój rynku. W wielu krajach europej-
skich istnieje bardzo korzystny system
zachęt związanych z wprowadzaniem
pojazdów gazowych – najlepiej z podat-
kowego punktu widzenia wypada Belgia,
Wielka Brytania, Włochy, Francja, Ho-
landia i Szwecja. Średnio w tych krajach
podatek na paliwo gazowe jest niższy
o 0,58 euro na litr (ekwiwalentny) od
tego, jaki nakładany jest na olej napę-
dowy, natomiast dla całej UE różnica
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Całkowity koszt

Olej napędowy 0,55 euro/litr 0,44 euro/litr 0,99 euro/litr

LNG 0,35 euro/litr 0,10 euro/litr 0,45 euro/litr

Różnica 0,20 euro/litr 0,34 euro/litr 0,54 euro/litr

Udział różnicy w całkowitym koszcie 37% 63% 100%

Tabela 2. Porównanie średnich cen oleju napędowego i LNG w Europie (źródło: NGVA)

Mecedes-Benz Econic NGT Euro VI napędzany
jest nowym silnikiem gazowym M 936 G 

zasilanym CNG – rozwijana moc to 222 kW
(302 KM), maksymalny moment 

obrotowy wynosi 1200 Nm
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czynna całą dobę

Legenda mapy

czynna w ograniczonych 
godzinach

nieczynna z powodu awarii 
lub innego

planowana/w budowie

położona zaraz za granicą 
państwową
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wynosi średnio 0,34 euro na litr ekwi-
walentny. Porównanie średnich cen oleju
napędowego i LNG pokazano w tabeli 2. 

Wspomniano już o niższych cenach
gazu ziemnego w porównaniu z paliwami
konwencjonalnymi. Mimo że w Unii Eu-
ropejskiej różnica ta nie jest tak duża jak
w USA, to jest nadal znacząca. O pozio-
mie cen gazu decyduje przede wszyst-
kim to, na ile nie mają one związku z ryn-
kowymi cenami ropy naftowej. Istotne
są również źródła pozyskiwanego gazu
(np. gaz łupkowy ze złóż krajowych, im-
portowany z Rosji lub krajów arabskich,
wydobywany przez własne platformy na
morzu itp.).

Ważnym czynnikiem wpływającym
na rozwój flot pojazdów NGV jest ko-
rzystna polityka prowadzona w tym za-
kresie przez Komisję Europejską. Jej
założenia mówią m.in. o konieczności
zmniejszenia zależności transportu od
importowanej ropy naftowej i obniżania
emisji dwutlenku węgla przez sektor
transportowy, który obecnie odpowiada
za ok. 20% emisji całkowitej. 

Istnienie wystarczająco dużej liczby
stacji, na których możliwe byłoby tan-
kowanie pojazdów wyposażonych w in-
stalacje CNG/LNG, to warunek konieczny
do dalszego rozwoju sektora NGV. To
właśnie nierozwinięta w wystarczającym
stopniu infrastruktura hamuje decyzje
inwestycyjne potencjalnych użytkowni-
ków samochodów zasilanych gazem. Ist-
nieje tu doskonale znany dylemat sprzę -
żenia zwrotnego, gdyż po drugiej stronie
pada również podobny argument mó-
wiący o nieopłacalności inwestowania

w stacje tankowana ze względu na nie-
wielką liczebność flot NGV. Mimo to na-
leży odnotować rozwój sieci tankowania
– według szacunków Komisji Europej-
skiej dotychczas zainwestowano w tę
sieć ok. 322 mln euro, liczba stacji i po-
krycie geograficzne więc rosną. Ocenia
się, że obecnie na terenie Unii Europej-
skiej (dane z września 2014 r.) istnieje
ok. 3280 stacji tankowania CNG (2619
publicznych i 661 prywatnych), plano-
wana jest budowa ok. 220 kolejnych.
Działa również 29 stacji tankowania
LNG. NGVA opracowało pierwszą inter -
aktywną mapę Europy pokazującą sta-
cje tankowania CNG/LNG – ilustruje to
rysunek 1, sieć publicznych stacji tan-
kowania CNG w Polsce przedstawiono na
rysunku 2.

Opracował Dariusz Piernikarski

Summary

Natural gas has the potential to in-
fluence the transformation of the road
transport sector in Europe, mainly
due to its huge economic and envi-
ronmental benefits. It is much chea-
per and lower taxed than diesel
fuel. Gaseous fuel, mainly consis-
ting of methane is burned in engi-
nes in much "cleaner" way compa-
red to diesel, thus contributing to the
sustainable development of trans-
port in terms of reducing its carbon
footprint or CO2 emissions.
The article describes the European
market for natural gas vehicles (NGV),
whose engines are fueled by com-
pressed (CNG) or liquefied (LNG) na-
tural gas, with special emphasis on
the factors influencing the growth of
CNG/LNG fleets, development fore-
casts and issues related to EU policy
in this area. 
The main source of the information
is the report published on pages of
NGVA Europe – Natural & bio Gas
Vehicle Association. NGVA include
the leading European companies,
and its mission is to develop a sus-
tainable and profitable market for
natural gas vehicles in Europe.
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Rysunek 1. 
Sieć tankowania CNG 
na terenie Unii Europejskiej, 
stan w połowie 2014 r.; 
kolor niebieski – dobre pokrycie,
żółty – dostateczne, 
czerwony – złe 

Rysunek 2. Sieć publicznych stacji tankowania CNG w Polsce, stan na koniec 2013 r. 
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Maksymalny zasięg na gazie: 560 km
Maksymalny zasięg na benzynie: 120 km
Maksymalny zasięg (gaz + benzyna): 680 km

Spalanie (tryb miejski): 10,6 m3 (7,8 kg)
Spalanie (tryb pozamiejski): 6,3 m3 (4,6 kg)
Spalanie (tryb mieszany): 7,8 m3 (5,7 kg)
Emisja CO2: 156 g/km

Zbiorniki na 26 kg CNG, czyli 35,3 m3

Rezerwowy zbiornik na 13 l benzyny

Silnik ZI o pojemności
skokowej 2,0 l o mocy
109 KM (80 kW) i momencie
160 Nm zasilany metanem/
biometanem lub benzyną

Gazowe alternatywy

iestabilność cen ropy naftowej,
rosnąca troska o bezpieczeństwo
energetyczne, problemy z jakoś-

cią powietrza oraz potrzeba drastycznego
ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych to tylko kilka najważniejszych pro-
blemów, z jakimi obecnie musi się zmie-
rzyć branża transportowa.

Krajobraz polityczny w zakresie
poszukiwania alternatywnych paliw
transportowych zmienia się dość szybko
i z pewnością nie można jeszcze mówić
o osiągnięciu jakichkolwiek wiążących

ustaleń na skalę globalną, ale jest raczej
mało prawdopodobne, abyśmy byli
świadkami podobnej dominacji jednego
konkretnego surowca (ropy naftowej),
jak to było w ciągu ostatnich stu lat.

Wprowadzenie ciekłych biopaliw (eta-
nolu i biodiesla) spowodowało gwałtowny
wzrost ich produkcji. Jednakże zrówno-
ważoność obecnego i przyszłego poziomu
produkcji etanolu i biodiesla jest mocno
kwestionowana. Panuje zgodne przeko-
nanie, że produkcja tych paliw z su-
rowców rolniczych nie może nadmiernie

lub zbyt szybko wzrosnąć, ponieważ pod-
lega ograniczeniom natury ekonomicznej,
społecznej lub ekologicznej. Istotnym i jed-
nocześnie łatwo identyfikowalnym pro-
blemem jest tu ograniczanie areałów
upraw żywności i likwidacja obszarów
leśnych na rzecz upraw roślin do produk-
cji biopaliw. W związku z tym rozwój bio-
paliw koncentruje się obecnie na coraz
szerszym wykorzystaniu masy drzew-
nej, z której produkowane są biopaliwa
tzw. drugiej generacji. Wykorzystywana
jest w tym celu hydroliza enzymatyczna
lub zgazowanie.

Dariusz Piernikarski
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Transport niemal w całości zależy od paliw kopalnych – w skali

globalnej w 96% energia w transporcie pochodzi właśnie z tych źródeł.

Bardzo ciekawą i coraz szerzej stosowaną alternatywą wobec oleju

napędowego i benzyny jest wykorzystanie metanu.

VW Caddy Life EcoFuel –
przykład zastosowania zasilania
sprężonym gazem ziemnym
(biometanem) w minivanie

© Volkswagen, 
D. Piernikarski
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Inne długoterminowe działania stra-
tegiczne koncentrują się na „wielkich”
rozwiązaniach, które potencjalnie do-
konałyby transformacji obecnych źródeł
napędu wykorzystujących paliwa kopalne
i całkowitej „dekarbonizacji” całego sek-
tora transportowego. Te nie mające śladu
węglowego nośniki energii to oczywiś-
cie elektryczność i wodór. Ich masowe
wdrożenie wymaga jednak zmiany infra-
struktury zaopatrzenia w paliwo i inten-
sywnego rozwoju technologii związanych
z ogniwami paliwowymi oraz przecho-
wywaniem energii elektrycznej. 

Metan – podstawowe 
paliwo gazowe 

W rozporządzeniu wydanym przez
Komisję Europejską (EC 692/2008 z lipca
2008 r.) konsekwentnie używane jest
pojęcie gaz ziemny (NG – natural gas)
oraz biometan, gdy mowa jest o paliwach
stosowanych w pojazdach. Oczywiście
używane są również pojęcia sprężony
(CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG),
w literaturze fachowej w rozważaniach
na temat paliw gazowych spotykamy
również takie skróty, jak CBG (Com-
pressed Biogas – sprężony biogaz) i LBG
(Liquefied Biogas – skroplony biogaz).
Dla uproszczenia nazewnictwa będziemy
jednak posługiwali się wyłącznie okreś-
leniami CNG oraz LNG. 

Paliwo zasilające silniki gazowe w zna-
komitej większości składa się z metanu.
Może to być metan kopalny – gaz ziemny
lub biometan, uzyskiwany ze źródeł od-
nawialnych. W praktyce przemysłowej
rozróżnia się dwa typy metanu: typ H

(wysokometanowy) to gaz o wysokiej war-
tości energetycznej oraz typ L o niższej
wartości energetycznej (zaazotowany). 

Gaz ziemny (do 98% dla gazu wyso-
kometanowego) jest naturalnym pali-
wem kopalnym. Stanowi mieszaninę
metanu z innymi gazami palnymi oraz
związkami niepalnymi. Skład gazu zależy
od miejsca jego wydobywania oraz za-
stosowanej technologii wzbogacenia.
Technologiczne wzbogacenie gazu ziem-
nego polega na eliminowaniu z jego
składu cząstek stałych, pary wodnej,
związków siarki i innych substancji nie-
pożądanych. W wyniku różnorodnych
procesów chemicznych skład gazu ulega
zmianom i końcowym produktem jest gaz
ziemny przystosowany do transportu
siecią gazociągów i użytkowania go w co-
raz większej liczbie urządzeń.

W warunkach polskich gaz ziemny wy-
sokometanowy typu E (dawniej GZ-50)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w spra-
wie szczegółowych warunków funkcjo-
nowania systemu gazowego ma ciepło
spalania nie mniejsze niż 34 MJ/m3, za
standardową wartość przyjmuje się 39,5
MJ/m3. Wartość opałowa tego gazu musi
być nie mniejsza niż 31 MJ/m3. Ciepło
spalania gazu to ilość ciepła wydzielo-
nego przy całkowitym spaleniu 1 m3

gazu w warunkach normalnych, tzn. przy
ciśnieniu 101,3 kPa i w temperaturze
25°C. Z kolei wartość opałowa (dolna) od-
powiada ilości ciepła wydzielonego przy
spaleniu 1 m3 gazu, gdy woda zawarta
w produktach spalania występuje w po -

staci pary (wartość opałowa jest mniej-
sza od ciepła spalania o wielkość ciepła
skraplania pary wodnej). 

Biometan – paliwo odnawialne
Jedną z ciekawszych opcji jest wy-

korzystanie biometanu jako odnawial-
nego paliwa silnikowego. Obecnie bio-
metan jest produkowany lokalnie i na
niewielką skalę, głównie na drodze oczysz-
czania biogazu uzyskiwanego z lokalnie
gromadzonej mokrej (wilgotnej) biomasy.
Biogaz powstaje na drodze fermentacji
anaerobowej (beztlenowej fermentacji
metanowej) biomasy, czyli związków po-
chodzenia organicznego. Typowo biogaz
jest mieszaniną składającą się głównie
z metanu (50–75%) i dwutlenku węgla
(25–45%), a także z małych ilości siar-

Istotną przeszkodą we wzroście flot pojazdów zasilanych CNG/LNG
jest wciąż niedostatecznie rozwinięta sieć stacji tankowania
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Zestawienie podsta-
wowych technologii
zasilania gazem ziem-
nym w zależności
od rodzaju pojazdu
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LNG – kto skrapla, ten jedzie 
LNG to gaz ziemny, który został skro-

plony do postaci płynnej, co pozwala na
jego znacznie bardziej wydajny transport
i (lub) przechowywanie. Temperatura
LNG wynosi ok. –161,7°C przy ciśnieniu
atmosferycznym, ale gdy LNG ma być
wykorzystany jako paliwo silnikowe, może
być przechowywany w zbiornikach krio-

kowodoru, azotu, tlenu, wodoru. Skład
biogazu zależy od procesu technologicz-
nego i zastosowanych produktów. 

Biometan jest również wytwarzany
z przeznaczonych do tego upraw (spe-
cjalne gatunki traw, kukurydza) – jest to
źródło o większym potencjale, ale nadal
istnieją ograniczenia związane z kon-
kurencją wobec upraw roślin przezna-
czonych na żywność. Aby uzyskać pro-
dukcję na dużą skalę, należy rozwinąć
technologię uzyskiwania biometanu
z masy drzewnej w termochemicznym
procesie zgazowania i metanizacji. Bio-
metan uzyskiwany w procesie zgazo-
wania będzie niemal czystym metanem.

Różne technologie wzbogacania bio-
metanu powodują istnienie nieznacznych
różnic w zawartości metanu. W większości
wypadków pozostałość CO2 wynosi ok.
2–3%. Niektóre technologie wzbogaca-

Porównanie
gęstości ener-
getycznej oleju
napędowego,

CNG i LNG © NVGA Europe
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Analizując możliwości wykorzystania
gazu ziemnego (biometanu) jako paliwa
silnikowego, warto przeanalizować rów-
nież następujące zagadnienia:
• surowce bazowe i technologie pro-

dukcji biometanu,
• technologie produkcji LNG (gazu skro-

plonego),
• porównanie wartości opałowej i emisji

CO2 różnych paliw,
• korzyści ekonomiczne (eksploatacyjne)

związane z wykorzystaniem jako pa-
liwa gazu ziemnego (biometanu).

genicznych umieszczonych w pojeździe
(zazwyczaj butle z nierdzewnej stali z izo-
lacją próżniową) w innych warunkach
ciśnieniowych. Zależność temperatury
od ciśnienia dla nasyconego LNG przed-
stawiono na wykresie. 

Głównym celem skraplania gazu jest
zwiększenie gęstości energetycznej pa-
liwa. Na rysunku przedstawiono równo-
ważne objętości dla oleju napędowego,
CNG i LNG pozwalające na uzyskanie
tej samej gęstości energetycznej. 

nia (np. kriogeniczne) pozwalają na wy-
produkowanie czystego biometanu, ale
należy przyjąć, że biometan stosowany
jako paliwo silnikowe to 97–98% CH4

i 2–3% CO2. Taki skład ma m.in. rosyjski
gaz ziemny dostarczany do Europy – naj-
bardziej powszechny gaz ziemny klasy H.

Biometan dostarczany bezpośrednio
do stacji tankowania CNG lub krążący
w sieci gazu ziemnego jest dodatkowo
nawaniany. 

Biometan może być wykorzystywany
jako odnawialne paliwo w pojazdach wy-
posażonych w silniki przystosowane do
zasilania skroplonym gazem ziemnym
(LNG). Biometan jako paliwo doskonale
wpisuje się w unijną politykę stosowa-
nia odnawialnych paliw transportowych
(Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia
2009 r. o paliwach odnawialnych). 

| TECHNIKA |

Zasilany skroplonym gazem ziemnym ciągnik Volvo FM może przejechać bez tankowania do 500 km
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Układ paliwowy pojazdu zasilanego
LNG jest taki sam jak zasilanego CNG,
gdy skroplony metan (lub biometan) zo-
stanie odparowany – w większości do-
stępnych obecnie na rynku rozwiązań
metan jest wtryskiwany do silnika w fa-
zie gazowej. 

Porównujemy paliwa
Przygotowując silnik do zasilania ga-

zem, warto przeanalizować najważniej -
sze wskaźniki energetyczne i emisyjne
poszczególnych paliw. Najważniejsze
będzie porównanie wartości opałowej
i teoretycznej emisji CO2. 

80-procentowym zastąpieniu ON me-
tanem redukcja emisji CO2 to ok. 20%).
Z kolei specjalnie konstruowane silniki
gazowe o zapłonie samoczynnym emi-
tują ok. 10% mniej CO2 w porównaniu
z dieslowskimi odpowiednikami. 

Oprócz tego, że mają obniżoną emisję
dwutlenku węgla, silniki spalające me-
tan są także niskimi emitentami toksycz-
nych składników spalin – zwłaszcza gdy
bierze się pod uwagę rakotwórcze cząstki
stale (PM2,5 oraz PM10). Również niska
jest zawartość wysoce reaktywnych węg-
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kWh/kg

Metan (NG/biometan) 25,0 50,0 13,89 198,0 29,2

Propan (LPG) 18,2 45,6 12,67 236,8 15,3

Butan (LPG) 17,2 45,3 12,58 241,2 13,7

Olej napędowy 13,5 42,7 11,86 267,5 4,3

Benzyna 13,5 42,4 11,77 279,5 0,0

Tabela 1. Zestawienie najważniejszych wskaźników typowych paliw silnikowych

Przedstawiona w tabeli 1 emisja CO2

powstała ze spalenia jednostki energii
(1 kWh) każdego z paliw. W ostatniej ko-
lumnie pokazano względną redukcję emisji
CO2 w porównaniu z benzyną w silnikach
o identycznych cechach i sprawności.
Oczywiście wartość opałowa oraz emisja
CO2 w przypadku oleju napędowego i ben-
zyny będzie się zmieniać, gdy zastoso-
wane zostaną paliwa zawierające biokom -
ponenty. Dolna wartość opałowa i skład
chemiczny muszą być określone dla każ -
dego z porównywanych paliw, aby możliwe
było wyznaczenie teoretycznej emisji
CO2 w przeliczeniu na jednostkę energii
uzyskaną ze spalania. 

Gazowe korzyści 
W warunkach rzeczywistych spraw-

ność ogólna silnika określana dla róż -
nych cykli testowych będzie różna. Sil-
niki o zapłonie samoczynnym będą mieć
nieco wyższą sprawność niż silniki o za -
płonie iskrowym, z kolei pojazdy z sil-
nikami zasilanymi CNG będą mieć nieco
wyższą masę własną (butle ze sprężonym
gazem) w porównaniu z odpowiedni-
kami z silnikami benzynowymi. Spory
wpływ na sprawność ogólną silnika ma

również optymalizacja procesu spalania
ze względu na liczbę cetanową lub okta-
nową stosowanych paliw. 

Nowoczesne pojazdy z silnikami za-
silanymi gazem ziemnym mają emisję
CO2 niższą o ok. 25% w porównaniu
z konwencjonalnymi (benzynowymi) od-
powiednikami. W pojazdach dwupaliwo-
wych, w których silnik wysokoprężny jest
zasilany metanem, a jego spalanie ułat-
wia pilotująca dawka oleju napędowego,
obniżenie emisji CO2 w porównaniu ze
standardowym pojazdem z silnikiem
Diesla będzie zależała od stosowanych
proporcji gaz–paliwo ciekłe (np. przy

Porównanie względnej gęstości energetycznej
różnych paliw w stosunku do oleju napędowego
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lowodorów, które przyczyniają się do
powstawania ozonu. W porównaniu ze
spalinami silników Diesla niższa jest za-
wartość tlenków azotu, a także poziom
generowanych drgań i hałasu. 

Mówiąc o korzyściach ze stosowania
silników zasilanych metanem, nie należy
zapominać o niższych kosztach paliwa.
Wciąż niewykorzystany jest również po-
tencjał związany z przyszłym stosowaniem
odnawialnego biometanu produkowa-
nego na skalę masową w procesie zga-
zowania (paliwo drugiej generacji).

Samochody ciężarowe zasilane gazem ziem-
nym (CNG, LNG) będą mieć zawsze większą
masę własną ze względu na ciężar butli

©
 M

erc
ed

es
-Be

nz



Czas na gaz –
przegląd oferty

alka ekologów z inżynierami
zdaje się nie mieć końca i od
lat przebiega na dwóch głów-

nych frontach. Zaostrzanie norm emisji
spalin oraz nieuchronne wyczerpywanie
się złóż ropy naftowej stawia przed kon-
struktorami pojazdów, a w szczególności
silników, coraz trudniejsze zadania. Jed-
nym z najbardziej przyszłościowych i sen-
sownych rozwiązań jest zasilanie sprężo-
nym (CNG) lub skroplonym (LNG) gazem
ziemnym, którego głównym składnikiem
jest metan (do 98%). Jest on również
składnikiem biogazu powstającego z fer-
mentacji związków pochodzenia orga-
nicznego, a więc może być uzyskiwany
z odnawialnych źródeł energii. Poza tym
w wyniku spalania metanu powstają zni-
kome ilości cząstek stałych (nawet 95%
mniej niż w przypadku ON), emisja NOx

jest mniejsza o 35% w porównaniu z ON,
a emisja CO2 mniejsza o 10–25% (w za-
leżności od konstrukcji silnika).

Metan jest zatem „czystym” paliwem,
które sprawdza się zwłaszcza w przy-
padku samochodów pracujących w re-
jonach miejskich oraz przy realizacji do-
staw nocnych. Eksploatacja samochodów
zasilanych gazem ziemnym jest tańsza

CNG. Fiat ma ponadto wieloletni staż na
rynku pojazdów zasilanych „niebieskim”
paliwem. Obecnie dostępne są 3 mo-
dele: Panda Van, Fiorino i Doblo‘ , a jesz-
cze w pierwszym kwartale bieżącego
roku gamę poszerzą Ducato i Punto Van.

Panda Van jest najmniejszym samo-
chodem dostawczym zasilanym CNG,
możliwe jest pełne odliczenie VAT. Jej
poprzedniczka odniosła sukces, wygry-
wając w 2011 r. Supertest Ekonomii or-
ganizowany przez Auto Klub Dzienni-
karzy Polskich.

Mateusz Samulak
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Choć wiadomo, że przez najbliższych kilkanaście lat olej napędowy będzie nadal

głównym paliwem w transporcie drogowym, to oferta pojazdów użytkowych

zasilanych paliwami gazowymi jest coraz bogatsza. Sprawdziliśmy, jakie

pojazdy czekają na klientów u polskich dealerów.

Fiat Fiorino – jeden z najmniejszych 
przedstawicieli samochodów dostaw-
czych z silnikami CNG
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niż tych z silnikami konwencjonalnymi,
co pozwala na dość szybki zwrot inwe-
stycji – samochody zasilane gazem są bo-
wiem znacznie droższe. 

Fiat
W ofercie włoskiego producenta jest

obecnie zdecydowanie najwięcej modeli
samochodów użytkowych zasilanych

.eu
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Fiat Panda Van CNG
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0,9 CNG

Moc maksymalna [kW/KM] 62/85

Prędkość maksymalna [km/h] 168

Ładowność [kg] 460

Pojemność ładowni [m3] 1,0

Zasięg [km] do 1350 (450 na CNG)

Norma emisji spalin Euro 5

Przeglądy [km] co 30 000

Cena netto [zł] 45 900 

Fiorino to kolejny model wśród dostawczych Fia-
tów, który może być zasilany CNG. Ma on osiągi po-
dobne jak Panda, występuje natomiast w dwóch wers-
jach wyposażeniowych furgonów oraz dwóch wersjach
wyposażeniowych jako 5-osobowe kombi.

Fiat Fiorino CNG
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1,4 CNG

Moc maksymalna [kW/KM] 51/70

Prędkość maksymalna [km/h] 149

Ładowność [kg] 500 (furgon)

Pojemność ładowni [m3] do 2,1

Zasięg [km] do 960 (300 na CNG)

Norma emisji spalin Euro 5

Przeglądy [km] co 30 000 

Cena netto [zł] od 51 660 zł 

Fiat Doblo‘ jest samochodem, który ma spore
możliwości przewozowe zarówno pod względem do-
puszczalnej ła downości, jak i kubatury ładunku. Na-
pędzany jest nowoczesnym i oszczędnym turbo-
doładowanym silnikiem, dzięki czemu doskonale
sprawdza się przy dostawach miejskich, jak również
na szybkich trasach poza miastem.

Ducato to zapewne najważniejszy model w gamie
włoskiego producenta, który może być zasilany sprę -
żonym gazem ziemnym. Premiera Ducato CNG obec-
nej generacji przewidziana jest na I kwartał bieżącego
roku. W najnowszej odsłonie model dostępny będzie
w wielu wariantach podwozia i nadwozia. Dla każdego
nadwozia do wyboru będą 3 rozstawy osi. Furgony
dostępne będą łącznie w sześciu wariantach kuba-
turowych. W katalogu widnieją dodatkowo 3 wersje
kombi. Ducato oferowane będzie w czterech grupach
dopuszczalnej masy całkowitej: 3,3/3,5 t, 3,5 t Maxi
oraz 4 t Maxi (4,25 t dla minibusów).

Fiaty Ducato CNG poprzedniej generacji jako je-
dyne spośród samochodów użytkowych zasilanych
gazem ziemnym zawsze pokonywały cały Supertest
Ekonomii na jednym zbiorniku paliwa, co nie udało
się żadnemu z konkurencji. Najnowsza generacja
będzie dostępna z silnikami Euro V i Euro VI. Nie-



stety w czasie redagowania artykułu nie-
znana była jeszcze cena nowego Ducato
CNG na polskim rynku.

Iveco
Iveco jest jedynym kompleksowym

producentem lekkich i ciężkich samo-
chodów użytkowych pracujących na pa-
liwie CNG. Sprzedaż pojazdów Iveco
zasilanych gazem ziemnym wynosi już
w Europie ponad 10 000 szt., są one

Fiat Doblo‘ dostępny jest z nowym turbo-
doładowanym silnikiem T-Jet Natural Power 
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Fiat Doblo‘ CNG
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1,4 T-Jet Natural Power

Moc maksymalna [kW/KM] 88/120

Prędkość maksymalna [km/h] 172

Ładowność [kg] do 980

Pojemność ładowni [m3] do 4,6

Zasięg [km] do 750 (450 na CNG)

Norma emisji spalin Euro 5

Przeglądy [km] co 30 000 

Cena netto [zł] od 69 350 

Fiat Ducato CNG
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-- 3.0 CNG Euro VI

Moc maksymalna 
[kW/KM]

100/136

Prędkość 
maksymalna [km/h]

155 (dla furgonu 
L2H2, 3,5 t)

Pojemność 
ładowni [m3]

od 10 do 17,3

Zasięg [km] do 500 (400 na CNG) 

Norma emisji spalin Euro 5/Euro 6

Przeglądy [km] co 40 000 

używane głównie w transporcie miej-
skim. Gamę rozpoczyna nowe Daily Na-
tural Power, które dostępne jest w sześ-
ciu podstawowych wersjach ładowności
(od 3,5 t do 7 t dla wersji cab i van) i trzech
liniach nadwozia: furgon, podwozie oraz
„brygadówka” z podwójną kabiną 6+1.
Ponadto do wyboru jest 6 róż nych roz-
stawów osi (od 3520 do 4100 mm dla
wersji furgon, 3450 do 4750 mm dla
podwozia i od 4100 mm dla wersji z po-
dwójną kabiną). Kubatura ładowni wy-
nosi od 12 do 19,6 m3.

Kolejna generacja
Daily Natural Power

to bardzo szeroki
wybór podwozi 

i nadwozi
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Iveco Daily Natural Power
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-- 3.0 Natural Power

Moc maksymalna [kW/KM] 100/136

Pojemność ładowni [m3] od 12 do 19,6

Zasięg [km] do 440 (350) na CNG

Norma emisji spalin Euro 5/ EEV

Przeglądy [km]
co 40 000 lub co rok 

w zależności, co nastąpi 
najpierw 

Cena netto [zł] od 113 600
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EuroCargo 
ma najwięcej

możliwości
konfiguracji

nadwozi 
i podwozi

Iveco EuroCargo 
Natural Power
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Tector 6 R 
CNG EEV

Moc maksymalna 
[kW/KM]

147/200

Maksymalny moment 
obrotowy [Nm]

650

Zasięg [km] do 400

Norma emisji spalin EEV

Przeglądy [km] co 90 000 km
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skrzynią biegów. EuroCargo dostępne
jest w dwóch wariantach dopuszczalnej
masy całkowitej 12 i 16 t, dziewięciu wa-
riantach rozstawu osi oraz dwóch wy-
sokościach ramy z niską kabiną prze-
znaczoną do transportu dystrybucyjnego.
EuroCargo CNG to pojazd doskonale

sprawdzający się w warunkach miejskich.
Niestety musimy jeszcze trochę pocze-
kać na wersję Euro VI.

Iveco Stralis, flagowy model wło -
skiego producenta pojazdów użytkowych,
jest obecnie jedyną ciężarówką z możli-
wością zasilania CNG/LNG, która wy-
stępuje jako podwozie pod zabudowę
o dmc. 18 i 26 t oraz jako ciągnik siod -
łowy. Stralis CNG/LNG ma kilka wa-
riantów konfiguracji, ale przede wszyst-
kim odznacza się najlepszymi w swojej
klasie wskaźnikami pod względem mocy,
zużycia paliwa i hałasu. Iveco Stralis
Natural Power umożliwia obniżenie cał -
kowitego kosztu posiadania pojazdu na-
wet o 10% w stosunku do podobnego sa-
mochodu zasilanego olejem napędowym,
ponadto spełnia wymogi normy Euro VI.
W przypadku pojazdów zasilanych gazem
ziemnym niezwykle ważnym paramet-
rem jest zasięg, pod tym względem Stra-
lis Natural Power nie ma sobie równych.
Samochód wyposażany jest w zbiorniki
o pojemności od 450 do 1300 l, co po-
zwala na pokonanie od 200 do 500 km.
Stralis LNG przystosowany do eksploa-
tacji na średnich i długich dystansach

reklama

Stralis Natural Power z zasięgiem
wynoszącym nawet 750 km jest

obecnie bezkonkurencyjny

Iveco Stralis Natural Power
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FPT Cursor 8 
Natural Power

Moc maksymalna 
[kW/KM]

od 199/270 
do 243/330

Maksymalny moment 
obrotowy [Nm]

od 1100 do 1300

Zasięg [km]
wersja CNG do 500 
wersja LNG do 750

Norma emisji spalin Euro VI

Wymiana świec 
zapłonowych

co 90 000 km

EuroCargo
To ciężarówka o rekordowych możli-

wościach konfiguracyjnych. Jest uzu-
pełnieniem gamy pojazdów Iveco z sil-
nikami zasilanymi sprężonym gazem
ziemnym. 9-litrowa 6-cylindrowa jed-
nostka Tector 6 R CNG standardowo
współpracuje z 8-stopniową manualną
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umożliwia przejechanie 750 km na jed-
nym 525-litrowym zbiorniku. Niestety
nie udało nam się zdobyć informacji o ce-
nach Stralisa napędzanego silnikami na
gaz ziemny.

Mercedes-Benz
W ofercie Mercedesa-Benza aktual-

nie znajduje się jeden model napędzany
silnikiem na gaz ziemny – Sprinter NGT.
Dostępny jest w wersji jedno- i dwupa-

bazową posłużył nowy 9-litrowy 5-cylind-
rowy silnik wysokoprężny, który prze-
szedł wiele modyfikacji dostosowujących
go do zasilania gazowego. Silnik ofero-
wany jest w wersjach Euro V/EEV oraz
Euro VI. Klienci mają do wyboru podwo-
zia 4×2 i 6×2 ze skrętną osią wleczoną.
Ciężarówki Scania z silnikami na gaz
standardowo wyposażane są w 6-bie-
gowe automatyczne skrzynie Allison, do
których opcjonalnie dostępny jest zwal-

tylko ok. 450 to samochody ciężarowe
o dmc. powyżej 12 t i autobusy. Dla po-
równania w Niemczech w tej drugiej
grupie znalazło się ok. 1900, a we Wło -
szech aż 5300 pojazdów. Najliczniejszą
grupę pojazdów napędzanych silnikami
na gaz w Polsce stanowią autobusy miej-
skie, których w 2014 r. było ponad 400.
Wpływają na to niewątpliwie warunki
eksploatacji (dostępność stacji tanko-
wania w obszarach miejskich, średnie

Mercedes-Benz Sprinter NGT
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Moc maksymalna [kW/KM] 115/156

Zasięg [km]
do 420 (1200 w wersji 

dwupaliwowej)

Pojemność ładowni [m3] do 17

Norma emisji spalin Euro VI

Przeglądy [km]
co 30 000 (przy stosowaniu oleju

5W-30), co 23 000 (przy stosowa-
niu oleju 10W-40) lub co dwa lata 

Cena netto [zł] od 84 200

Scania
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OC 9 (Euro V/EEV); 
OC 09 (Euro VI)

Moc maksymalna [kW/KM]
OC 9: 199/270 lub 224/305
OC 09: 206/280 lub 250/340

Zasięg [km] do 200

Pojemność ładowni [m3] do 17

Norma emisji spalin Euro VI

Podwozia 4×2; 6×2

Sprinter NGT oferowany
jest jedynie w wersjach 
o dmc. 3,5 t

© Mercedes-Benz
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Ekologiczne i czyste śmieciarki już jeżdżą po ulicach Warszawy
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liwowej. Dostawczy Mercedes zasilany
gazem ziemnym występuje jako furgon,
podwozie pod zabudowę oraz kombi.
Wszystkie warianty mają dopuszczalną
masę całkowitą wynoszącą 3,5 t. Na rynku
jeszcze w tym roku pojawi się drugi mo-
del – nowy Econic NGT Euro VI. Niestety
nie udało nam się uzyskać żadnych danych
technicznych tego samochodu.

Scania
Szwedzki producent również wypo-

saża swoje pojazdy w silniki zasilane sprę -
żonym gazem ziemnym. Za jednostkę

niacz. Pojazdy te cieszą się dużym zain-
teresowaniem, czego dowodem jest za-
kup w 2013 r. 29 śmieciarek Scania P
270 DB6×2*HNB przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Oczyszczania w Warszawie.

Podsumowanie
Jak widać, oferta samochodów użyt-

kowych zasilanych gazem ziemnym jest
w Polsce dość bogata. Każdy segment
wagowy ma swojego przedstawiciela.
Według statystyk w 2014 r. w Polsce
zarejestrowanych było ok. 3500 samo-
chodów zasilanych CNG/LNG, w tym

dzienne przebiegi) oraz względy tech-
niczne (na dachu autobusu można zain-
stalować więcej zbiorników na gaz, nie
ograniczających funkcjonalności pojazdu,
a zapewniających zasięg na poziomie
500 km). Blisko połowa autobusów na gaz
poruszających się po polskich miastach to
pojazdy przebudowane z wersji na olej
napędowy oraz używane, pocho dzące
z importu. Francja, będąca liderem w tej
dziedzinie, ma około 2400 autobusów na
gaz, a Włochy, czyli pionierzy technologii
CNG, ok. 2300. Widać więc, że przed bu-
dowaną od kilku lat flotą CNG w Polsce
jeszcze długa droga, zanim osiągnie ona
rozmiary jak w lepiej rozwiniętych kra-
jach Unii Europejskiej.





Iveco Stralis CLNG
już w Śremie

o ważne wydarzenie dla rozpo-
wszechniania środków transportu
zasilanych gazem ziemnym w Pol-

sce poprzedziła konferencja prasowa
w urzędzie miasta Śrem, na której obecni
byli przedstawiciele władz miasta i gminy
z burmistrzem Śremu, Adamem Lewan-
dowskim, na czele. Współgospodarzem
spotkania był prezes zarządu Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej w Śre-
mie Paweł Wojna. Na spotkaniu obecni
oczywiście byli przedstawiciele dostaw-
cy ciągnika, czyli Iveco Poland. Stralis
AD330S33T/P CNG (tak brzmi pełne
oznaczenie w specyfikacji) będzie eks-
ploatowany w zestawie z naczepą STAS
typu Eco-Floor z ruchomą podłogą – au-
toryzowanym i wyłącznym dystrybutorem
belgijskiego producenta STAS w Polsce
jest firma PT&M (Professional Trailers
& Management) z Łodzi.

Śrem innowacji się nie boi
Burmistrz Śremu Adam Lewandowski

nakreślił założenia, jakie przyjęto w gmi-
nie w zakresie ochrony środowiska, w tym
także ograniczania emisji CO2. Śrem na-
leży do nielicznych gmin w Polsce, w któ-

rych prawie zakończony został proces
kanalizowania i wodociągowania całej
gminy. 99,4% gospodarstw domowych
ma dostęp do sieci wodociągowej i 98,5%
do sieci kanalizacyjnej. Jak podkreślił
burmistrz, był to olbrzymi wysiłek in-
westycyjny i finansowy związany z roz-
wojem infrastruktury. W najbliższym
roku cała inwestycja ma być zakończona.
Wszystkie te działania nie byłyby możliwe
do zrealizowania bez ścisłego wsparcia ze
strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ważnym aspektem działalności gminy
jest gospodarka komunalna – władze
gminy postawiły na silną pozycję i no-
woczesność Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej, w którym gmina ma 100%
udziałów. Obecnie PGK Śrem obsługuje
nie tylko swoją macierzystą gminę, ale
również 5 gmin sąsiadujących. Nowo-
czesność PGK Śrem oznacza inwesto-
wanie w nowoczesne technologie oraz
poszukiwanie możliwości ograniczania
kosztów związanych z eksploatacją wy-
korzystywanego taboru. Wyposażenie

Dariusz Piernikarski
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8 stycznia 2015 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Śremie

odbyło się uroczyste przekazanie pierwszego w Polsce ciągnika siodłowego

Iveco Stralis zasilanego skroplonym gazem ziemnym.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Andrzej Wojna (z lewej) odbiera kluczyki
do nowego Stralisa CLNG od Michała Ferstena – Marketing&Product Managera w Iveco Poland
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w pojazdy zasilane gazem ziemnym jest
konsekwencją tych założeń, a kolejnym
krokiem jest idea zbudowania własnej
stacji tankowania CNG/LNG. 

Komunalne gazowce
PGK Śrem ponad dwa lata temu za-

kupiło pierwsze dwa samochody napę-
dzane sprężonym gazem ziemnym – były
to Iveco Daily 65C14. Równocześnie wy-

posażono firmę w urządzenia sprężające
metan, tym samym PGK korzysta z włas-
nej stacji tankowania CNG. Samochody
te wykorzystywane są do zbiórki odpadów
komunalnych w systemie kontenerowym
i do selektywnej zbiórki odpadów w sys-
temie workowym. Kolejnym zakupem była
śmieciarka Ekocel na 3-osiowym pod -
woziu Iveco Stralis 300AD CNG. 

Dwie najnowsze inwestycje zreali-
zowano dzięki środkom Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Pierwszy
samochód to Iveco Eurocargo 160E20
CNG z żurawiem załadunkowym Fassi
F65A.0.22 oraz zabudową hakową wy-
konaną przez dolnośląską spółkę PRESKO,
przeznaczony do selektywnej zbiórki od-
padów w systemie dzwonów. Drugi po-
jazd – okręt flagowy przedsiębiorstwa –
to ciągnik sio dłowy Iveco Stralis CLNG
wyposażony w zbiorniki na gaz sprężony
CNG oraz kriogeniczne zbiorniki na gaz
skroplony LNG. Jest to pierwszy pojazd
zasilany LNG zarejestrowany w Polsce.
Ciągnik będzie tworzyć zestaw z na-
czepą z ruchomą podłogą STAS Eco-
Floor ze skrzynią ładunkową o pojem-
ności 92 m3 i ła downości 25 t.

Dysponując tym zestawem, przed-
siębiorstwo może realizować selektyw -
ną zbiórkę odpadów w obsługiwanych
gminach jeszcze bardziej efektywnie.
Koszt najnowszej inwestycji PGK Śrem
to 971 785 zł. Zakup ciągnika Stralis
CLNG wraz z naczepą STAS oraz samo-
chodu ciężarowego Eurocargo z żura-
wiem i zabudową hakową był współfi-
nansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w kwocie 874 606 zł.
Stralis z naczepą będzie pracować na
dwie zmiany, głównym zadaniem zestawu
będzie transport odpadów komunalnych
ze zbiórki selektywnej: tworzyw sztucz-
nych, szkła, makulatury. Zestaw będzie
również przewozić odpady do stacji ich
przetwarzania (recyklingu) w Jarocinie.

PGK Śrem nie spoczywa na laurach.
Jeszcze w styczniu 2015 r. we flocie
firmy ma się pojawić śmieciarka z zabu-
dową dwukomorową, co pozwoli na jed-
noczesny odbiór zmieszanych odpadów
komunalnych i selektywnych. Ogłoszono
również przetarg na budowę stacji tan-
kowania CNG/LNG, wykonawca będzie
wyłoniony w styczniu, a oddanie stacji
do użytku przewidziano na koniec wrześ-

nia br. Będzie to pierwsza ogólnodostępna
stacja do tankowania LNG w tej części
Europy. PGK stara się również o uzys-
kanie współfinansowania tego przed-
sięwzięcia w postaci pożyczki ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. 

Mówiąc o planach firmy na kolejne
lata, prezes zarządu PGK Śrem Paweł
Wojna zadeklarował chęć wymiany więk-
szości użytkowanych w firmie samo-

Co było najważniejszym argumentem
dla PGK Śrem, aby kupować samochody
na gaz ziemny?
To nie jest tak, że decyzja została pod-
jęta z dnia na dzień. Dyskusje i przygo-
towanie całego planu trwało dwa lata.
Ocenialiśmy możliwości zwrotu ponie-
sionych nakładów, badaliśmy również po-
tencjał rynku związany z możliwościami
przedsiębiorstwa i publicznym wyko-
rzystaniem stacji tankowania. Działanie
w obrębie 6–7 gmin na razie w zupeł -
ności nas satysfakcjonuje, choć nie wy-
klucza możliwości rozszerzenia działania
PGK na większy obszar. Tylko wtedy
możemy takie rynki zdobyć, gdy będziemy
mieć nowoczesny sprzęt. Kończy się era,
kiedy w branży komunalnej mogły dzia łać
mało efektywne firmy dysponujące prze-
starzałym, wyeksploatowanym sprzętem.
Trzeba szukać nowych technologii, wy-
korzystywać alternatywne źródła napędu.
Takie właśnie wnioski legły u podstaw de-
cyzji o zakupie pojazdów zasilanych gazem,
w pewnym sensie konsekwencją było
również to, że zdecydowaliśmy się na bu-
dowę profesjonalnej stacji tankowania. 

Adam Lewandowski, burmistrz Śremu

PGK Śrem do selektyw-
nej zbiórki odpadów 

w systemie dzwonów
wykorzystuje samochód

Iveco Eurocargo
160E20 CNG z żura-

wiem załadunkowym
Fassi F65A.0.22 oraz

zabudową hakową 
wykonaną przez 
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chodów na modele zasilane CNG/LNG.
W perspektywie 10–15 lat pojazdy za-
silane metanem miałyby stanowić 95%
taboru. Docelowo byłoby to w sumie 11
pojazdów zasilanych CNG/ LNG, 17 zasi-
lanych CNG oraz 3 ciągniki rolnicze LNG. 

Uzasadniając podjęcie decyzji o in-
westowaniu w pojazdy zasilane meta-
nem, Paweł Wojna mówił o 35-procen-
towym obniżeniu kosztów eksploatacji
w porównaniu z samochodami zasilanymi
konwencjonalnie. Drugim argumentem
są niższe koszty zakupu paliwa. Nie bez
znaczenia są również względy ekolo-
giczne – redukcja emisji cząstek stałych
(ponad 90%) i tlenków azotu (30–40%)
oraz 10–15-procentowe obniżenie emisji
dwutlenku węgla. Samochody gazowe
emitują również mniej hałasu. 

Burmistrz Śremu Adam Lewandow-
ski wspomniał również o tym, że władze
gminy mają zamiar stopniowo wprowa-
dzać samochody zasilane gazem do taboru
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, zwłaszcza że dysponowa-
nie odpowiednią infrastrukturą w postaci
stacji tankowania CNG/LNG ułatwi i przy-
spieszy ten proces. 

Stralis CLNG
Przekazany do PGK Śrem ciągnik

Iveco Stralis CLNG Natural Power ma sil-
nik Cursor 8 CNG Euro VI przystosowany
do zasilania skroplonym gazem ziem-
nym (LNG), rozwijający moc maksymalną
243 kW (330 KM) i maksymalny mo-
ment obrotowy 1300 Nm. 

Co było najważniejszym argumentem
dla PGK Śrem, aby kupować samochody
na gaz ziemny?
Dwa lata temu zaczęła obowiązywać
nowa ustawa „śmieciowa” i z tego po-
wodu takie przedsiębiorstwa jak nasze
musiały stać się bardzo konkurencyjne.
Jedną z możliwości jest obniżenie kosz-
tów. Przeprowadziliśmy symulacje do-
tyczące eksploatacji pojazdów zasilanych
gazem – oszczędności związane tylko
z kosztem paliwa pozwalają nam w ciągu
tylko jednego roku zaoszczędzić pomię-
dzy 600 tys. a 1,2 mln złotych. Zatem
w praktyce inwestycja związana z budową
własnej stacji tankowania powinna się
nam w całości zwrócić, że nie wspomnę
o innych korzyściach, jeśli chodzi o eko-
logię. Nie ukrywamy również, że stacja
tankowania ma przynieść dodatkowe
korzyści związane z publiczną sprzedażą
gazu – nam jako przedsiębiorstwu,
miastu, ale również państwu polskiemu.
Już teraz mogę powiedzieć, że zainte-
resowanie jest bardzo duże. 
Może to zabrzmi górnolotnie, ale jes-
tem przekonany, że w przyszłości nasza
śremska stacja tankowania może zos-
tać włączona w europejski projekt Blue
Corridor. Planowana stacja tankowania
LNG w Śremie jest już ujmowana w pla-
nach zakupowych różnych firm, które
planują zakup pojazdów zasilanych gazem
skroplonym. Zainteresowani już wiedzą,
że taki punkt wkrótce na mapie Polski
się pojawi. Oczywiście są planowane
również inne inwestycje, ale na pewno
w tym regionie będzie to kluczowy punkt,
zwłaszcza że będzie blisko autostrady
A2 – zaledwie ok. 38 km. 

Paweł Wojna, 

prezes zarządu
Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej 
w Śremie

Okręt flagowy PGK Śrem: ciągnik Iveco Stralis CLNG z silnikiem Cursor 8 Euro VI o mocy 
330 KM – pierwszy pojazd ciężki zasilany gazem skroplonym zarejestrowany w Polsce

Stralis CLNG ma 4 butle wysokociśnieniowe
zawierające po 70 l gazu sprężonego (CNG)
oraz 500-litrowy zbiornik kriogeniczny na gaz
skroplony LNG w stanie ciekłym (LNG); daje 
to łączny zasięg operacyjny do 700 km
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Oprócz umieszczonych po lewej stro-
nie pojazdu 4 butli wysokociśnieniowych
zawierających po 70 l paliwa w formie
sprężonej (CNG) ciągnik jest wyposażo -
ny w znajdujący się po prawej stronie
500-litrowy zbiornik kriogeniczny na gaz
ziemny w stanie ciekłym (LNG), który jest
przechowywany w temperaturze –123°C.
Do silnika wtryskiwany jest gaz sprę -
żony. Korzystając wyłącznie z CNG, Stra-
lis może przejechać powyżej 100 km,
a z gazu skroplonego (LNG) około 600 km.
Za czystość spalin na poziomie normy
Euro VI odpowiada katalizator potrójnego
działania. Stralis CLNG spełnia również
obowiązujący od czerwca 2014 r. unijny
regulamin (ONZ EC R110) w zakresie bez-
pieczeństwa zbiorników i komponentów
wchodzących w skład układu zasilania ga-
zowego. Do czasu uruchomienia stacji
tankowania LNG – zgodnie z za łożeniami
ma to być wrzesień 2015 r. – Stralis
CLNG będzie napędzany wyłącz nie pa-
liwem magazynowanym w butlach CNG.

Naczepa z ruchomą podłogą
Odebrany przez PGK Śrem pojazd to

naczepa STAS typu Eco-Floor o pojem-
ności 92 m3 i ładowności 25 t. Skrzynia
naczepy jest wykonana ze specjalnych,
opatentowanych profili dolnych, górnych
i narożnych, podłogę stanowi spawana
kratownica wykonana z gęsto rozmiesz -
czonych aluminiowych belek poprzecznych
oraz 21 kwadratowych profili zamknię-
tych z teflonowymi ślizgami, po których
przemieszczają się deski aluminiowe.

Czy to się opłaca?

Iveco jest przekonane, że dzięki możliwości re-
dukcji całkowitego kosztu posiadania i użytkowania
samochody zasilane sprężonym lub skroplonym
gazem ziemnym będą coraz chętniej kupowane
przez przedsiębiorców w Polsce, rosnąca liczba
flot spowoduje również przyspieszenie rozwoju
– na razie dość ubogiej – ogólnodostępnej infra-
struktury tankowania. 
Iveco dostarczyło już ponad 14 tys. pojazdów za-
silanych 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 wcześ-
niej. Obecnie po Europie jeździ 214 samocho-
dów Stralis LNG, w 2014 r. włoski Lidl złożył za-
mówienie na 50 takich pojazdów. 
Koszt zakupu ciągnika siodłowego Stralis LNG jest
wyższy o ok. 40 tys. euro (wykres 1). W okresie
5-letniej eksploatacji, przy założeniu przebiegów

Naczepa z ruchomą podłogą STAS typu Eco-Floor ma pojemność 92 m3 i ładowność 25 t

Transport dalekobieżny, 120 tys. km rocznie, 
5 lat eksploatacji; ON 1,04 euro/dm3, LNG 0,8 euro/kg
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STAS w swoich naczepach stosuje sys-
temy ruchomej podłogi holenderskiej
marki Cargo Floor. Boki naczepy wyko-
nane są z paneli bocznych o szerokości
600 mm i grubości 30 mm, spawanych
automatycznie na całej wysokości od
strony wewnętrznej. 

Naczepa Eco-Floor znacznie skraca
czas załadunku i rozładunku m.in. dzięki
wyposażeniu w hydraulicznie otwierany
dach i hydraulicznie otwieraną klapę
tylną. System Cargo Floor jako jednostka
napędowa umożliwia wyładunek po-
ziomy, co przy pojemności 92 m3 jest naj-
bezpieczniejszym rozwiązaniem w po-
równaniu z klasycznymi wywrotkami
tylnozsypowymi.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

rocznych na poziomie 120 tys. km, koszty ser-
wisowania będą większe o ok. 5 tys. euro w po-
równaniu z samochodem z typowym silnikiem wy-
sokoprężnym spalającym olej napędowy. I tu
kończą się negatywy, na paliwie bowiem można
zaoszczędzić ok. 57 700 euro (w kalkulacji założono
poziom cen: 1,04 euro/dm3 ON oraz 0,8 euro/kg
LNG). Ponadto nie jest konieczne stosowanie
AdBlue – tu oszczędności wynoszą ok. 4600
euro. Zatem w 5-letnim okresie eksploatacji użyt-
kownik pomimo wyższej ceny zakupu pojazdu
zaoszczędzi ok. 17 300 euro. Oczywiście im
wyższa różnica w jednostkowych cenach oleju na-
pędowego i LNG, tym korzyści będą większe.
Także rosnąca sprzedaż tych pojazdów stop-
niowo powodować będzie, że specjalistyczne
komponenty związane z zasilaniem gazowym
będą się stawać coraz tańsze w produkcji i tym
samym koszt takiego pojazdu się obniży. 

© Iveco Poland



Strefa Metanu
Poznań 2014

onorowy patronat nad całym przed-
sięwzięciem objęło Ministerstwo
Gospodarki. Cykl wydarzeń w Stre-

fie Metanu obejmował: Międzynarodową
Konferencję NGV pt. Metan dla moto-
ryzacji, wystawę pojazdów NGV, a także
gościnnie „przejazd” Międzynarodowego
Konwoju Blue Corridor 2014 NGV Rally.

Wystąpienia
Pierwszym prelegentem na konferen-

cji był Bartłomiej Kamiński, który przed-
stawił statutowe cele Fundacji Green Fuel
oraz portalu cng.auto.pl, jakimi są dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska wspie-
rające rozwój gospodarki polskiej poprzez
promowanie i wdrażanie alternatywnych,
ekologicznych i niskoemisyjnych paliw
w transporcie polskim.

Wystąpił także Andre Schumann,
przedstawiciel E-ON, który stwierdził, że
rozwój rynku CNG/LNG w Polsce powi-
nien być traktowany jako przyszłościowy,
ekonomicznie uzasadniony i priorytetowy.

W konferencji udział wzięli także pol-
scy przedsiębiorcy działający w tej
branży. Wśród nich był Wojciech Laza-
rowicz z firmy IMW Industries, prezen-
tując gotowe rozwiązania w zakresie

publicznych stacji tankowania, które opie-
rają się na bezolejowych kompreso-
rach, oraz rozwiązań dla dużych syste-
mów transportu CNG. Krzysztof Gałecki
z AutoGazMazowsze, stacji montażu
i serwisu instalacji CNG, wskazał wady,
zalety i problemy związane z montażem
i eksploatacją pojazdów zasilanych CNG.
Jako ciekawostkę zapowiedział zbudo-
wanie przeprawowego Quada zasilanego
metanem. Przedstawiciel firmy ASF
Grzegorz Bryszewski zaprezentował
ekologiczne stacje tankowania CNG,
w tym także przydomowe, a Kazimierz
Jonczyk, przedsiębiorca, dzięki któremu

powstała pierwsza w Polsce ogólnodo-
stępna publiczna stacja tankowania CNG
w Kaliszu, zabrał niewątpliwie ważny
głos, przybliżając problemy związane
z taką inwestycją.

Prelegentami z ramienia instytucji
naukowych byli: Paulina Łyko z Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii AGH, która
zaprezentowała referat pt. Możliwość
zastosowania biometanu w transporcie,
a także Sławomir Nestorowicz z Prze-
mysłowego Instytutu Motoryzacji PI-
MOT, który omówił temat alternatyw-
nych paliw w transporcie polskim.
Paulina Łyko dowodziła, że wykorzysta-

Arkadiusz Gawron
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W dniach 14–17.10.2014 r. w Poznaniu, jednocześnie z Targami Ochrony

Środowiska Poleko, fundacja Green Fuel oraz portal cng.auto.pl zorganizowały

Strefę Metanu. Był to cykl wydarzeń poświęconych popularyzacji technologii

CNG/LNG i związanym z tym szansom i problemom na rynku polskim.

Jak widać, nawet wyczynowy Kamaz dowodzi, że można wygrywać „na gazie”
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nie biogazu w transporcie jest tech-
nicznie możliwe, a trudności polegają
głównie na oczyszczaniu gazu do para-
metrów gazu ziemnego i wtłaczaniu go
do sieci przesyłowej, choć tę ostatnią
kwestię można byłoby ominąć, dowożąc
gaz do stacji tankowania. Produkcja bio-
metanu pozwoliłaby lepiej zagospoda-
rować odpady rolno-spożywcze, osady
ściekowe, organiczne odpady komu-
nalne, odpady leśne itp.

W Strefie Metanu ponadto poka-
zano 11 pojazdów zasilanych metanem
z fabrycznymi instalacjami, kompozy-
towe zbiorniki xperion, a także kom-
presory Coltrii, IMW Industries oraz BRC
FuelMaker.

Niebieski korytarz
Organizowany w Europie już od kilku

lat Rajd Blue Corridor, w dosłow nym
tłumaczeniu „niebieski korytarz”, ma
na celu udowodnienie przydatności sa-
mochodów NGV różnych wielkości w mię-
dzynarodowym ruchu tranzytowym.
Obecny zasięg pojazdów, najczęściej
jeszcze dwupaliwowych, pozwala na
przejechanie znacznych odcinków mię-
dzy tankowaniami bez narażania się na
pozostanie bez paliwa i poza zasięgiem
stacji tankowania CNG/LNG. Zagęsz-
czająca się sieć takich stacji umożliwia
tworzenie coraz większej liczby „nie-
bieskich korytarzy”, które – jak dowodzą
wspomniane rajdy – są przejezdne.
W 2014 r. organizatorem Blue Corridor
był Gazprom Export LLC, a trasa rajdu
wynosiła 6050 km i wiodła z St. Peters-
burga w Rosji do Werony we Włoszech.

Korzyści wynikające ze stosowania
metanu do zasilania pojazdów to zre-
dukowanie emisji CO2 o 25%, całkowite
wyeliminowanie cząstek stałych ze spa-
lin, spełnianie najwyższych obecnych
norm czystości spalin Euro V i VI bez
konieczności użycia AdBlue, kilkakrot-
nie niższa emisja hałasu (od 4 do 6 dB),
redukcja wydatków na paliwo o około
20 do 40%, co znacznie poprawia ren-
towność transportu. Z punktu widzenia
państwa polskiego metan jako paliwo
w transporcie zwiększyłby bezpieczeń-
stwo energetyczne, ponieważ około 40%
zapotrzebowania na gaz pokrywa wy-
dobycie w kraju.

Oferta pojazdów użytkowych zasila-
nych metanem z fabryczną instalacją
z roku na rok jest coraz szersza. W roz-W Strefie Metanu zwiedzający mogli obejrzeć wiele interesujących pojazdów 
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wiązaniach technicznych można zauwa -
żyć pewną prawidłowość. Małe i średnie
pojazdy dostawcze są zasilane gazem
sprężonym CNG, a pojazdy o większym
zapotrzebowaniu na paliwo, szczegól-
nie te, których konstrukcja uniemożliwia
zabudowanie odpowiednio dużej liczby
zbiorników zapewniających akcepto-
walną autonomię paliwową (np. ciągniki
siodłowe), wykorzystują gaz skroplony
LNG, który dzięki swojemu stanowi sku-
pienia ma kilkakrotnie zwiększoną gęs-
tość energii. W związku z tym coraz
częściej mówi się o potrzebie budowa-
nia stacji tankowania gazu w obu tech-
nologiach zasilania jednocześnie.

Aby można było mówić o prawdzi-
wej swobodzie tankowania przez eks-
ploatatorów pojazdów użytkowych NGV,
stacje tankowania powinny się znajdo-
wać odpowiednio gęsto, przy głównych
trasach komunikacyjnych, tak by nie
trzeba było tracić czasu na poszukiwa-
nie stacji ulokowanej gdzieś w mieście
lub poza trasą przejazdu. W Polsce sta-
cje CNG/LNG są najczęściej na terenie
gazowni, dużych baz firm transporto-
wych lub zajezdni komunikacji miej-
skiej, ponadto nie są one czynne 24 h na
dobę, co skutecznie zniechęca i przede
wszystkim utrudnia swobodne tankowa-
nie podczas dalekich przejazdów, w któ-
rych uczestniczą samochody użytkowe. 

Podsumowanie
Wnioski z konferencji nasuwają się

same. Dysponujemy gotowymi rozwią -
zaniami w zakresie produkcji, przeróbki,

magazynowania i dystrybucji gazu. Cały
czas zwiększa się oferta pojazdów użyt-
ko wych i autobusów we wszystkich ka-
te goriach wagowych, fabrycznie wypo-
sażonych w instalacje CNG/LNG. Wszelkie
problemy eksploatacyjne związane z za-
silaniem pojazdów metanem nie są,
mimo obiegowej opinii, większe od tych,
jakie spotykają użytkowników pojazdów
z silnikami Diesla i jeśli nawet nie są na
obecnym etapie całkowicie wyelimino-
wane, to prowadzone są intensywne ba-
dania mające na celu ich szybkie i pewne
rozwiązanie. 

Mimo tych wszystkich zalet i głów -
nego czynnika, który powinien mieć naj-
silniejszy wpływ na rozwój tych tech-
nologii na naszym rynku, jakim jest
opłacalność czy związana z tym oszczęd-

strony wszelkich urzędów przy budowie
nowych stacji i biogazowni czy niedawno
nałożona akcyza na to paliwo. 

Wszystkie te czynniki i wiele innych,
których tu nie wymieniliśmy, skutecznie
uniemożliwiają dynamiczny rozwój sieci
dystrybucji i produkcji oraz ekspansję
tego paliwa na naszym rodzimym rynku.
Brak wsparcia ze strony władzy central -
nej stawia nas na tle Europy Zachod niej
w bardzo niekorzystnym świetle, tym bar-
dziej że UE przyjęła dyrektywę w spra-
 wie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych, która mówi, że do
2020 r. mają one osiągnąć 10% udziału
w rynku. Nie sposób odmówić tu chęci
oddolnego działania ze strony polskich
przedsiębiorców, których do inwesto-
wania w to paliwo pcha ekonomia.

W rajdzie
Blue Corridor

brały także
udział samo-
chody z fab-

rycznymi 
instalacjami

ność w eksploatacji i znaczne popra-
wienie rentowności transportu, naj-
większym wrogiem w rozwoju sieci dys-
trybucji metanu jest instytucja naszego
państwa. Można tu wymienić chociażby
utrudnienia prawne związane z blo-
kowaniem rozwoju CNG/LNG „odgór-
nie”, poprzez niechęć ze strony opera-
torów sieci gazowych dotyczącą budowy
przyłączy i dostaw gazu o odpowiednich
parametrach. Hamującym czynnikiem
jest także brak zielonego światła ze

Prowadzenie biznesu w opar-
ciu o flotę pojazdów NGV jest
ekonomicznie jak najbardziej
uzasadnione
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Dwanaście lat kampanii
„Dobry Beton”

elem kampanii Znaku Jakości „Do -
bry Beton” jest promowanie wszyst-
kich producentów, którym zależy

na podnoszeniu standardów produkcji,
dbaniu o środowisko naturalne, a przez
te działania również o zadowolenie klienta.
Dzięki tej akcji udało się uporządkować
funkcjonowanie zakładów produkujących
beton towarowy oraz wyróżnić przedsię-
biorstwa godne naśladowania, nowo-
cześnie zarządzane, zatrudniające wy-
kwalifikowanych pracowników, a także
troszczące się o środowisko zarówno
w obrębie produkcji, jak i transportu
mieszanki betonowej na placu budowy.
Są one w większości wyposażone zgodnie
ze standardami Unii Europejskiej. 

Zarząd SPBT stawia nie na ilość, a na
jakość zakładów legitymujących się tym
wyróżnieniem. Dlatego też wymagania
regulaminowe Znaku Jakości „Dobry Be-
ton” wymuszają na ubiegających się o to
wyróżnienie firmach spełnienie wysokich
standardów produkcji pod względem
technologii, wyposażenia wytwórni oraz
dbałości o środowisko naturalne.

Edycja 2015
Uzyskanie nominacji do Znaku Ja-

kości „Dobry Beton” poprzedziła do -
kładna i wielostopniowa procedura kwa-
lifikacyjna. Kandydujące wytwórnie były
kontrolowane, a ocenie podlegały na-
stępujące kryteria: kwalifikacje personelu

zakładu, jakość i zabezpieczenie w su-
rowce, proces i kontrola produkcji i do-
staw betonu, jakość badań bieżących
produkowanego materiału oraz ochrona
środowiska. Wszystkie te zagadnienia
były sprawdzane pod kątem zgodności
z wymogami wdrożonej w Polsce euro-
pejskiej normy dla betonu (PN-EN 206-1).
Po zaakceptowaniu przez zarząd SPBT
wytwórni ubiegających się o Znak Jakości
przeprowadzone zostały audyty, których
wyniki weryfikowane były przez komisję
SPBT ds. Znaku Jakości. Komisja ta kon-
trolowała również przebieg tzw. działań
naprawczych, gdyż kandydaci, u których
doszukano się usterek, otrzymali zalece-
nie usunięcia ich w określonym terminie.
Na koniec Zarząd SPBT przedstawił pre-
tendentów kapitule Znaku Jakości, która
po kolejnym przeanalizowaniu danych
zbiorczych udzieliła rekomendacji do od-
znaczenia kandydata lub też ich odmówiła.

W tym roku do konkursu przystąpiło
dobrowolnie 29 wytwórni betonu towa-
rowego z całej Polski. Dziewiętnastu
kandydatów starających się o to pres-
tiżowe wyróżnienie to debiutanci. Jeżeli
pomyślnie przebrną przez procedurę
kwalifikacyjną, to Znak Jakości „Dobry
Beton” przyznany im zostanie na 2 lata.
Pozostałych 10 wytwórni to firmy pro-
longujące Znak Jakości, które po odno-
wieniu certyfikatu będą legitymować się
nim co najmniej przez kolejne 4 lata.
Wytwórnie te zgodnie potwierdzają, że

dzięki wyróżnieniu „Dobry Beton” stały
się bardziej wiarygodne w oczach przed-
siębiorstw budowlanych kupujących od
nich beton towarowy. 

Gala finałowa XII edycji
19 marca br. w sali kongresowej Cen-

trum Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie odbędzie się uroczysta gala
kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”.
W obecności przedstawicieli firm człon-
kowskich, zaproszonych producentów
niezrzeszonych w SPBT, delegacji sto-
warzyszeń pokrewnych, reprezentacji
urzędów centralnych, ośrodków akade-
mickich i naukowo-badawczych, dzien-
nikarzy oraz innych wybitnych gości lau-
reatom zostaną wręczone certyfikaty
oraz pieczęcie jakości. Tradycyjnie też
swoją promocję będzie miał specjalnie
na tę okazję wydrukowany „Katalog
wyróżnionych Znakiem Jakości – Lide-
rzy Betonu Towarowego (edycja XII –
2014/2015)”. 

Jak co roku gala kampanii Znaku Ja-
kości „Dobry Beton” będzie również miejs-
cem prezentacji firm będących wspar-
ciem technicznym branży. Dlatego też
obecni będą przedstawiciele producen-
tów pomp do betonu i betonomieszarek
montowanych na podwoziach samo-
chodów ciężarowych. Przed Centrum
PKOl zorganizują oni miniekspozycję
sprzętu mobilnego.

Katarzyna Biskupska

Kampania Znaku Jakości „Dobry Beton” to akcja organizowana od 12 lat

przez działające w Polsce Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego,

które zrzesza producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza

technicznego i technologicznego tej branży.



Pompowanie na budowie

prowadzenie do produkcji
tak wielu nowych modeli
pomp nie byłoby możliwe

bez rozwoju technologii nowych mate-
riałów i narzędzi informatycznych w pro-
jektowaniu. Jednym z najbardziej inte-
resujących przykładów wykorzystania
najnowszych zdobyczy technicznych i tech-
nologicznych są pompy do betonu serii
Carbotech włoskiej firmy Cifa (która na-
leży do koncernu Zoomlion). Cifa jako
pierwsza na świecie wykorzystała kar-

bon do budowy ramion wysięgnika pompy.
Ten pochodzący z przemysłu lotniczego
kompozyt, oparty na włóknach węglo-
wych i żywicy, charakteryzuje się bardzo
dużą wytrzymałością na naprężenia przy
stosunkowo niewielkiej masie własnej.
Zastosowanie karbonu do wykonania ra-
mion pozwoliło z jednej strony na zwięk-
szenie maksymalnego zasięgu wysięg-
nika, z drugiej zaś na ograniczenie masy

Marek Rutka
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W dziedzinie konstrukcji pomp do betonu instalowanych na podwoziach

samochodów ciężarowych ostatnia dekada przyniosła wiele nowych rozwiązań.

Nowe modele pomp charakteryzują się nie tylko większymi maksymalnymi

wysięgami, ale są także bardziej uniwersalne i niezawodne.

Jedna z najnowszych konstrukcji firmy Liebherr – pięcioramienna pompa o wysięgu 47 m
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Cifa model K39H z pięcioramiennym
wysięgnikiem, którego dwa ostatnie
ramiona wykonane są z karbonu ©
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Należąca do podstołecznej
firmy Pompbet największa
w Europie produkowana
seryjnie pompa do betonu
Cifa K80H serii Carbotech
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i polepszenie stabilności pracy urządze-
nia – szczególnie w przypadku zasięgu
poziomego. 

Przed wdrożeniem do produkcji se-
ryjnej konstrukcja pomp została poddana
stanowiskowym testom wytrzymałościo-
wym odpowiadającym 10-letniej pracy,
ponadto wykonano wiele symulacji kom-
puterowych, których zadaniem było wy-
krycie krytycznych punktów urządzenia.

Rekord pod każdym względem 
Pompy do betonu z ramionami, do

których produkcji wykorzystano karbon,
miały swój debiut na targach Bauma pięć
lat temu. Początkowo firma Cifa oferowała
dwa modele takich maszyn: K45H i K62H
o maksymalnych pionowych wysięgach
44,1 i 61,3 m. W obu pompach serii Car-
botech z karbonu wykonane są dwa ostat-
nie ramiona boomu – łącznie pompa K45H
ma pięć ramion, a K62H sześć – wszyst-
kie w układzie „RZ”. Zastosowanie spe-
cjalnego kompozytu pozwoliło zmniejszyć
masę o 25% przy jednoczesnym zwięk-
szeniu długości ramion o 20%. 

Obecnie rodzina pomp serii Carbo-
tech liczy cztery modele: K39H, K45H,
K62H i K80H o maksymalnych wysięgach
pionowych od 39 do 80 m. Nowościami
w ofercie Cifa są modele o najmniejszym
i największym wysięgu. Pierwszy, ozna-
czony symbolem K39H, to maszyna o pię-
cioramiennym wysięgniku w układzie
„RZ” i maksymalnym wysięgu pionowym
39 m i poziomym 35 m. Zastosowanie
karbonu jako materiału do wykonania
dwóch ostatnich ramion pozwoliło na
znaczne ograniczenie masy urządzenia
i tym samym możliwe stało się jego za-

Sprawna praca na budowie zależy
od współpracy betonomieszarki 
i pompy do betonu
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budowanie na podwoziu trzyosiowym
o dmc. 26 t. Dla porównania: pompa Cifa
model K38L, o maksymalnym pionowym
wysięgu 38 m i czterech ramionach wy-
sięgnika wykonanych w całości ze stali,
wymaga zabudowy na podwoziu czte-
roosiowym o dmc. 32 t. 

Największy wysięg spośród wszystkich
pomp oferowanych przez Cifa ma model
Carbotech K80H. Maszyna o siedmiora-
miennym wysięgniku, w którym ostatnie
cztery ramiona wykonane są z karbonu,
może podawać mieszankę betonową na
wysokość 80 m, a w poziomie na od-
ległość 76 m. Ta rekordowa pod każdym
względem pompa została wpisana do
księgi Guinnessa także ze względu na za-
budowę na 7-osiowym, specjalnie przy-
stosowanym podwoziu. Wykonanie spe-
cjalnego podwozia zostało powierzone
niemieckiej firmie Paul Nutzfahrzeuge,
która jako bazę do przebudowy wykorzy -
stała budowlane podwozie Mercedes-Benz
Actros 4160K 8×6 z sinikiem o mocy
610 KM (449 kW). Po trwającej trzy mie-
siące przebudowie powstało czternasto -
osiowe podwozie Mercedes-Benz Actros
7561 o konfiguracji 14×6/10, długości
14,99 m i masie własnej 17 t. Po wyko-
naniu zabudowy pompy powstał pojazd
o dmc. 75 t, którego średnica zawracania
wynosi 33 m. Niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia na jego przejazd jako pojazdu
nienormatywnego (nacisk na poszczególne
osie wynosi od 9 do 13 t). Przypomnijmy,
że od ubiegłego roku Mercedes-Benz
Actros 7561 z pompą Cifa K80H Carbo-
tech jest własnością podwarszawskiej
firmy Pompbet – to jedyna tego rodzaju
maszyna w tej części Europy (dostawcą
urządzenia była firma Tarbi – przedsta-
wiciel Cifa w Polsce). 

Popularne średniaki
Największe maszyny o wysięgu po-

wyżej 45–50 m stanowią niewielki pro-
cent produkcji pomp do betonu. Zdecydo-
wanie najbardziej popularne są maszyny
instalowane na podwoziach trzy- i czte-
roosiowych i wysięgach od 30 do ok. 40 m.
Tego rodzaju pompy charakteryzują się
dużą uniwersalnością, a co ważne, ich
dmc. nie przekracza określonego w prze-
pisach pułapu 32 t. 

Tej wielkości urządzenia oferują wszy -
scy liczący się na świecie producenci pomp
do betonu, m.in. Cifa, Liebherr, Junjin,
Sermac, Putzmeister, Sany, Schwing-

Wprowadzenie nowych materiałów, w tym wysokowytrzymałych gatunków stali,
pozwala na budowanie ramion o większych wysięgach
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Stetter i Zoomlion. W zależności od kon-
kretnego modelu i przyjętego przez pro-
ducenta rozwiązania maszyny o wysięgu
do 30 m mają wysięgniki o czterech ra-
mionach, a te zdolne podawać mieszankę
betonową na wysokość do 40 m – od
czterech do pięciu ramion. Tej wielkości
pompy najczęściej instalowane są na
podwoziach o układach napędowych 6×4
lub 8×4. Ze względu na znaczną masę za-
budowanych pomp i ryzyko przekrocze-
nia dmc. pojazdu raczej nie praktykuje się

stosowania podwozi o wszystkich osiach
napędzanych. Jeśli pompa ma być wy-
korzystywana w szczególnie trudnym
terenie (np. przez ekipy budowlane ener-
getyki), to najczęściej stosuje się podwo-
zia o układzie napędowym 4×4. 

Najmniejsze pompy zabudowywane
na dwuosiowych podwoziach samocho-
dów ciężarowych o dmc. do 16–18 t wy-
posażone są w trzy- lub czteroramienne
wysięgniki. Zazwyczaj ich maksymalny
zasięg pionowy wynosi ok. 20 m (np.

Cifa K20L i Sermac 4ZR20), choć zda-
rzają się także i takie jak np. Sermac
Zenith 4Z27 o maksymalnym pionowym
wysięgu 26,4 m. Tego rodzaju najmniej-
sze pompy instalowane są na podwoziach
lekkich ciężarówek, jak np. Mercedes-
-Benz Atego czy MAN TGL, i są prze-
znaczone do pracy w ścisłej zabudowie
centrów miast – stąd nazwa ich typosze-
regu „city pump”. 

Jeśli nie ma ograniczeń wielkości
i masy pojazdu, a nie ma konieczności
użycia pompy o znacznym wysięgu, ko-
rzystną alternatywą dla „city pump” są
tzw. pompogruszki – czyli połączenie
pompy z betonomieszarką. Przykładem
takiej konstrukcji jest pompogruszka
Putzmeister 24/7M3 3Z24 na podwoziu
8×4. Maszyna ta może przewieść na
miejsce pracy do 7 m3 mieszanki beto-
nowej i bezpośrednio podać ją na ma-
ksymalną wysokość 24 m. 

reklama

Przykład kompaktowej pompy
klasy „city pump” o wysięgu
maksymalnym 20 m
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Bezpieczeństwo i niezawodność
Specyfika pracy pomp do betonu spra-

wia, że bardzo ważną kwestią jest ich
bezawaryjność. Podczas takich operacji,
jak wylewanie ław fundamentowych czy
stropów, pompa pracuje z krótkimi prze-
rwami przez kilka, a w niektórych przy-
padkach nawet kilkanaście godzin. Ze
względu na charakterystykę mieszanki
betonowej (silne właściwości ścierne)
i wysokie ciśnienie tłoczenia (wynosi
ono od 30 do 85 bar w zależności od wiel-
kości i wysięgu pompy) ryzyko awarii
zarówno układu tłoczącego, jak i ruro-
ciągu zainstalowanego na ramionach
wysięgnika jest dość duże. Możliwość
wystąpienia awarii można ograniczyć,
stosując do budowy materiały o wyso-
kiej wytrzymałości i trwałości, a także
układy monitorujące i diagnozujące pracę

maszyny. Stąd też wiele z obecnie pro-
dukowanych pomp wyposażanych jest
w systemy autodiagnostyki pozwalające
odpowiednio wcześniej wykryć i usunąć
możliwe defekty. 

Jako że często zadaniem pomp jest
podawanie mieszanki betonowej w po-
ziomie lub poniżej miejsca, na którym
stoi, np. do wykopu fundamentowego,
bardzo ważną kwestią jest zapewnienie
jej odpowiedniej stabilności. Zadanie jest
tym trudniejsze do realizacji, im mniej
jest miejsca na pełne rozstawienie pod-
pór i samego wieloramiennego boomu.
Wszystkie obecnie produkowane i do-
stępne na europejskim rynku pompy do
betonu wyposażone są w układy elek-
troniczne, których zadaniem jest moni-
torowanie parametrów położenia (rozło -
żenia) zarówno ramion wysięgnika, jak
i podpór (warto pamiętać, że 1 m3 znaj-
dującej się w rurociągu pompy mieszanki
betonowej ma masę ponad 2 t). Kiedy
operator zbliża się do granicy, w której

może zostać zachwiana stabilność roz-
stawionej maszyny, możliwość wyko-
nania takich ruchów zostaje automa-
tycznie zablokowana. Systemy bieżącego
nadzoru i kontroli nad pracą pompy
składają się z kilkunastu czujników roz-
mieszczonych w różnych jej elementach,
m.in. podporach, obrotnicy i przegubach
ramion wysięgnika. 

Od kilkunastu już lat standardem we
wszystkich rodzajach i modelach pomp
instalowanych na podwoziach samo-
chodów ciężarowych jest możliwość zdal-
nego sterowania jej ruchami roboczymi
(początkowo było to sterowanie prze-
wodowe, a obecnie wyłącznie radiowe).
Wszystkie oferowane dziś układy radiowe
charakteryzują się tzw. sterowaniem
proporcjonalnym – czyli np. niewielki
ruch joystickiem na panelu sterowniczym
oznacza (proporcjonalnie) adekwatny
ruch elementów roboczych. W bardziej
zaawansowanych modelach standardem
stają się pulpity wyposażone w duże
ekrany ciekłokrystaliczne, na których
mogą być wyświetlane wszystkie para-
metry pracy urządzenia. Operator ma-
szyny wyposażonej w taki układ oprócz
dostępu do wszystkich funkcji urządze-
nia – m.in. rozstawiania podpór i ramion
wysięgnika – ma także możliwość stałego
monitorowania parametrów pracy urzą -
dzenia. Na ekranie wyświetlane są także
komunikaty alarmowe, np. informujące
o pełnym wykorzystaniu wysięgu, para-
metrach tłoczenia mieszanki betonowej
lub zbyt wysokiej temperaturze oleju hyd-
raulicznego. Takie rozwiązania stosują
wszyscy liczący się producenci pomp.

Największa i najwyższa na świecie
pompa do betonu o wysięgu 101 m
– dzieło współpracy firm Zoomlion,

Cifa i Scania

© Scania
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42-metrowy wysięgnik o pięciu ramionach zainstalowany na podwoziu 8x4
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Lekkie i wytrzymałe,
bo to Carbotech

ziałająca od 2001 r. firma Euro-
pompy obsługuje wytwórnie be-
tonu, świadcząc usługi w zakresie

pompowania i transportu gotowej mie-
szanki betonowej. Park maszynowy liczy
kilkadziesiąt pomp do betonu o wysięgu
od 28 do 60 m, pompogruszek o wysięgu
od 24 do 28 m oraz betonomieszarek
różnych producentów. Właściciele firmy,
Jacek Boniecki i Rafał Hanc, bardzo dbają
o jakość i niezawodność wynajmowa-
nego sprzętu. Utrzymują ilościowy stan
maszyn zapewniający im konkurencyj-
ność na rynku. Jednak gdy zaistnieje
taka potrzeba, uzupełniają sprzęt pod
daną inwestycję. Maszyny wymieniane
są średnio co 5 lat.

W większości Cifa
Pojazdy we flocie firmy Europompy

pochodzą od takich producentów, jak
Cifa, Putzmeister oraz Schwing, jednak
zdecydowana większość taboru to ma-
szyny włoskiego producenta. Szefowie
spółki inwestują w sprzęt, wiedząc, że po-
rządne i niezawodne urządzenia to klucz
do sukcesu. „Doceniliśmy maszyny Cifa,
gdyż są bardzo mało awaryjne i dzięki
swoim walorom mogą pracować prak-
tycznie wszędzie. Pierwszą w firmie pompą
tej marki był model K41H z 41-metro-
wym wysięgiem. Był to rok 2005 i mo-
del ten był drugą w Polsce pompą Cifa.
Pierwszą, przeznaczoną do pokazów

demo, miała firma Tarbi, przedstawi-
ciel producenta na Polskę” – wspomina
Rafał Nacios, przedstawiciel handlowy
spółki Europompy, i dodaje: „Na podsta-
wie wieloletniego doświadczenia uwa -
żam, że pompy Cifa technologicznie znaj-
dują się w klasie urządzeń producentów
niemieckich Putzmeister i Schwing, ce-
nowo będąc bardziej przystępnymi dla
przedsiębiorcy”.

Właściciele spółki Europompy już od
10 lat zamawiają sprzęt włoskiego pro-
ducenta. W maju 2013 r. gdy do firmy
dostarczone zostały pierwsze dwa mo-
dele Carbotech K45H o wysięgu 45 m
– w chwili zamówienia były to jedyne
w Polsce pompy o konstrukcji z włókna

Katarzyna Biskupska

Producenci pomp do betonu stale udoskonalają swoje maszyny pod względem

rozwiązań technicznych. Jedną z ważnych innowacji było zastosowanie przez

firmę Cifa lekkich materiałów kompozytowych do produkcji elementów

wysięgu pomp. Doceniła to kielecka firma Europompy, inwestując w pięć

modeli Carbotech włoskiego producenta.

Cifa Carbotech K45H
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węglowego. „Dzięki niskiej wadze mate-
riału kompozytowego, z którego częściowo
są wykonane wysięgniki pomp serii Car-
botech, maszyny te są wytrzymałe i – co
dla nas bardzo istotne – lekkie. Długość
pojazdu wynosi 12 m, a waga nie prze-
kracza 32 t, czyli maksymalnej dopusz-
czalnej masy całkowitej dla pojazdu czte-
roosiowego i może poruszać się po drogach
bez specjalnych kosztownych zezwoleń”
– kontynuuje nasz rozmówca.

Wkrótce do trzech 45-metrowych
pomp z serii Carbotech dołączą dwie ko-
lejne, 62-metrowe. Pięcioosiowy model
K62H, bo o nim mowa, dzięki zastoso-
wanemu materiałowi kompozytowemu
w konstrukcji wysięgnika, również nie
przekracza dozwolonego w Polsce na-
cisku na oś wynoszącego 8 t i dmc. do
40 t. Jedynie na pojazd o długości więk-
szej niż 12 m wymagane jest pozwolenie
od wydziału komunikacji, które można
otrzymać nawet długoterminowo.

Parę słów o maszynach
W konstrukcji ramion wysięgników

modeli Carbotech K45H i K62H użyto
kompozyt oparty na włóknie węglowym
i żywicy, który umożliwia maksymalne
zwiększenie wysięgu ramion, z zacho-
waniem odpowiedniej ich sztywności,
nie podnosząc jednocześnie masy całko-
witej urządzenia. Dokładny skład kom-

pozytu jest chroniony patentem firmy
Cifa, a sama technologia pochodzi z prze-
mysłu lotniczego. Doskonała wytrzyma -
łość wysięgnika została potwierdzona
testami trwałościowymi odpowiadają -
cymi warunkom nieprzerwanej 10-let-
niej pracy.

Wysięgnik pompy K45H zbudowany
jest z 5 sekcji, z lekkiego, ale bardzo
wytrzymałego kompozytu wykonane
są dwa ostatnie jego ramiona. W przy-
padku 6-sekcyjnej K62H z kompozytu
zbudowane są ostatnie 3 części wysięg-
nika. Ramiona obu maszyn mają układ
składany typu „RZ”. Oba modele mają
dwuwarstwowy rurociąg dużej trwałości
o średnicy 125 mm, tzw. Long Life Pi-
pes, a zespół pompujący HPG 1408
EPC w przypadku K45H i HPG 1808-IF9
w K62H zapewnia dużą wydajność, wy-
sokie ciśnienie wyjściowe, a jednocześ-
nie niski pobór mocy.

| TECHNIKA |
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Rafał Nacios, 

przedstawiciel handlowy firmy Europompy

„Pompy samochodowe przeznaczone są
do zadań specjalnych, mają mocniejsze
rurociągi i pompują każdą mieszankę
betonową, również beton mostowy, spe-
cjalny, zawierający m.in. bazalt, granit
i łamane kruszywo, a często i rozpro-
szone zbrojenia. Beton taki szybciej zu -
żywa rurociągi, dlatego też zamawiamy
pompy Cifa z dwupłaszczowymi, wzmoc-
nionymi rurociągami, przedłużającymi
ich żywotność”.
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Cifa K45H z serii Carbotech to pierwsza pompa do betonu, w której do budowy dwóch
ostatnich ramion wykorzystano kompozyt oparty na włóknach węglowych i żywicy
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Ramiona pomp 
do betonu często

muszą „łamać się”
i „wyginać”, aby

podać mieszankę
betonową np.

przez okna 
czy pod strop
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„Wszystkie maszyny Cifa w naszej
firmie zamontowane są na podwoziach
Mercedes-Benz, to niezawodne samo-
chody i – biorąc pod uwagę aspekt czysto
ekonomiczny – jest to korzystne w póź -
niejszej odsprzedaży. Do zakupionych
ostatnio dwóch betonomieszarek rów-
nież wybraliśmy podwozie niemieckiego
producenta” – wyjaśnia Rafał Nacios. 

Ważnym nowatorskim wyposaże -
niem pomp Carbotech jest elektroniczny
układ nadzoru i kontroli pracy K-Tronic,
którego zadaniem jest bieżące monito-
rowanie parametrów pracy urządzenia
oraz kontrola stabilności podparcia, co
przeciwdziała powstawaniu niebezpiecz-
nych sytuacji. Jeśli pompa jest np. źle wy-
poziomowana i niebezpiecznie przechy-
lona, następuje przerwanie pracy do czasu
prawidłowego jej ustawienia. K-Tronic
pełni rolę „czarnej skrzynki”, rejestrując
wszystkie najważniejsze parametry ro-
bocze maszyny i umożliwia ich analizę
przez serwisantów.

Przede wszystkim bezpieczeństwo
Spółka Europompy wynajmuje swój

sprzęt głównie do budowy dróg i bu-
dynków mieszkalnych, od domków jed-
norodzinnych po wieżowce. Właściciele
firmy kładą duży nacisk na bezpieczeń-
stwo, dlatego szkolą pracowników, jak
bezpiecznie obsługiwać maszyny, aby
nie zrobić krzywdy sobie i innym oraz nie
uszkodzić sprzętu. Korzystają również ze
szkoleń prowadzonych przez przedsta-
wicieli Cifa, a w razie potrzeby radą i ser-
wisem służy firma Tarbi, jedyny przed-
stawiciel marki Cifa na Polskę. 

„Operator podczas pracy musi czuć
się bezpiecznie, musi mieć niezawodny
sprzęt. Maszyny produkcji Cifa mają dobre
rozwiązania, a ich konstrukcja i system
rozkładania pozwalają na niemal bezawa -
ryjną pracę przy prawidłowej obsłudze
– kontynuuje Rafał Nacios i dodaje: „Fla-
gowy model Cifa K41H, 41-metrowy
z układem ramion składanym typu „Z”,
jest rewelacyjny, jeśli chodzi o możliwość
podawania mieszanki betonowej np. przez
okna budynku, w którym trwają prace
budowlane. To duża maszyna, a często
beton podawany jest nad innymi budyn-
kami czy ponad głowami pracowników
na budowie, a my mamy pewność, że
pracujący rurociąg jest sprawny i wy-
trzymały i wszystko przebiegnie w bez-
pieczny i profesjonalny sposób. To nam
daje pełny komfort pracy”.Pompy Carbotech podczas wylewania betonu
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Maszyny K45H za-
montowane zostały
na podwoziach 
Mercedes-Benz 
Actros i Arocs 
w układzie 8x4
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Modele
Carbotech
przy pracy
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Beton
na budowę

skali zadań związanych z trans-
portem mieszanki betonowej naj-
lepiej świadczy przykład realizo-

wanej budowy terminalu gazu skroplonego
LNG w Świnoujściu, gdzie do budowy
zbiorników zużyto ponad 32 tys. m3 be-
tonu. Gdyby przyjąć, że do transportu
wykorzystywane były betonomieszarki
średniej wielkości, oznacza to, że musiały
wykonać ponad 4 tys. kursów.

Bez względu jednak na wielkość rea-
lizowanej operacji transportu betonu
awaria betonomieszarki to poważny pro-
blem zarówno dla oczekujących na do-
stawę, jak i dla kierowcy oraz właściciela
pojazdu. Najpoważniejsze następstwa
niesie za sobą awaria napędu mieszal-
nika – zwłaszcza gdy przewożona w nim
mieszanka zaczyna się zestalać (proces
ten można spowolnić, ale nie zatrzymać).
Jeśli w odpowiednim czasie nie uda się

doprowadzić do awaryjnego opróżnienia
mieszalnika, grozi to jego zniszczeniem
lub pracochłonnym i kosztownym roz-
kuwaniem związanego betonu.

Różne napędy
W zasadzie we współcześnie produ-

kowanych i właściwie eksploatowanych
maszynach awarie układu napędzającego
mieszalnik zdarzają się rzadko, co nie
oznacza, że nie są możliwe. Warto w tym
miejscu podkreślić, że od co najmniej
dwóch dekad dominującym rozwiązaniem
napędu mieszalnika jest układ hydrau-
liczny, w którym pompa jest napędzana
z przystawki odbioru mocy pojazdu (PTO).
Co prawda rozwiązanie takie uzależnia
obroty robocze mieszalnika od pracy głów-
nego silnika ciężarówki, jednak eliminuje
konieczność instalacji własnego silnika za-

budowy betonomieszarki. Oprócz prost-
szej i tańszej konstrukcji takiego układu
niezaprzeczalną zaletą jest także niższa
masa zabudowy. Dla przykładu: włoska
firma Cifa – jeden z największych w Eu-
ropie producentów pomp do betonu i be-
tonomieszarek instalowanych na podwo-
ziach samochodów ciężarowych – oferuje
betonomieszarkę model SL 9 o nomi-
nalnej pojemności mieszalnika wyno-
szącej 9 m3 i geometrycznej 15,9 m3

w odmianie zarówno z własnym napędem
wysokoprężnym, jak i napędem hyd-
raulicznym od PTO ciężarówki. W przy-
padku tego drugiego wariantu masa
własna zabudowy, przeznaczonej do mon-
tażu na ramie o długości niespełna 6 m,
wynosi 3966 kg. Napęd mieszalnika rea-
lizowany jest hydraulicznie za pośred-
nictwem pompy współpracującej z przy-
stawką odbioru mocy pojazdu (PTO).

Marek Rutka

4400 | STYCZEŃ–LUTY 2015 | Transport – Technika – Biznes

Betonomieszarki instalowane na podwoziach samochodów ciężarowych to nieodzowny

element każdej poważnej budowy. Od niezawodności tego sprzętu bardzo często może

zależeć powodzenie całej realizowanej inwestycji budowlanej.
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W modelu SLA 9 do napędu mieszalnika
(o takiej samej pojemności jak w modelu
SL 9) wykorzystywany jest własny silnik
wysokoprężny. Takie rozwiązanie po-
ciąga za sobą wzrost długości i masy za-
budowy o ok. 500 kg, a co za tym idzie
konieczność montażu na podwoziu czte-
roosiowym (model bez własnego silnika
może być zabudowany na podwoziu trzy-
osiowym). Podstawową zaletą rozwią -
zania wykorzystującego własny napęd
mieszalnika jest mniejsze zużycie pa-
liwa i emisja hałasu, zwłaszcza podczas
postoju pojazdu i oczekiwania na opróż -
nienie mieszalnika. 

Obecnie wszyscy liczący się produ-
cenci betonomieszarek, m.in. Baryval,
Cifa, Liebherr, Putzmeister/Intermix,
Sermac, Sany czy Schwing-Stetter, ofe-
rują maszyny z tymi dwoma rodzajami
napędu mieszalników.

Na całkowicie odmienny sposób na-
pędu mieszalnika w swoim najnowszym
modelu betonomieszarki zdecydowała
się firma Cifa. Ten włoski producent
opracował pierwszą na świecie betono-
mieszarkę z napędem hybrydowym –
Cifa Energya 9 (jej premiera odbyła się
niespełna dwa lata temu na targach
Bauma). Źródłem napędu zabudowy tej
„zielonej” betonomieszarki jest silnik
elektryczny o mocy 75 kW, który może
być zasilany własnym silnikiem spali-
nowym (generatorem elektrycznym),
prądnicą współpracującą z PTO pojazdu
lub zestawem akumulatorów litowych (te
ostatnie doładowywane są podczas jazdy
dzięki układowi KERS odzyskującemu

energię elektryczną podczas hamowa-
nia). Oprócz tego betonomieszarka pod-
czas postoju ma możliwość zasilania ze-
wnętrznego z sieci elektrycznej 400 V
i jednoczesnego doładowywania zestawu
baterii (standardowe ładowanie trwa 4
godziny, a ze stacji „szybkiego” łado-
wania 18 minut). Największe zalety mo-
delu Energya 9 to zerowa emisja spalin
podczas pracy, co jest istotne np. pod-
czas rozładunku mieszanki betonowej
w zamkniętym pomieszczeniu. Bardzo
ważna jest także redukcja poziomu hałasu
o ponad 10 dB, zmniejszenie zużycia pa-
liwa o 25–30% – w porównaniu z typo-
wym napędem PTO lub własnym silni-
kiem Diesla. Obecnie betonomieszarki
serii Energya to dwa modele o pojem-
ności nominalnej 8 i 9 m3. 

Hybrydowa 
betonomieszarka 
Cifa Energya 9 
o pojemności 
mieszalnika 9 m3

©
 Ci

fa

Najmniejsze betono-
mieszarki o pojemności
ok. 4 m3 instalowane
są na podwoziach
dwuosiowych
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Ciężki beton

Specyficzny kształt i konstrukcja mie-
szalnika sprawiają, że objętość (nazy-
wana także pojemnością geometryczną
lub wodną) mieszalnika nie jest tym
samym co jej pojemność nominalna. Be-
ton poddawany w czasie transportu mie-
szaniu wypełnia – w zależności od kon-
kretnego modelu urządzenia – od ok.
49 do 65% jego pojemności geomet-
rycznej, co sprawia, że mieszalnik o po-
jemności geometrycznej 15,15 m3 ma
pojemność nominalną ok. 9 m3. Z reguły
procentowa pojemność nominalna rośnie
wraz z geometryczną wielkością mieszal-
nika, choć nie zawsze tak się dzieje. Na
pojemność nominalną duży wpływ ma
kształt mieszalnika – wzrost średnicy nie



zwiększa pojemności nominalnej w takim
stopniu jak jego wydłużenie. I tak np.
mieszalnik o pojemności nominalnej 6 m3

może być zapełniony w 49,4%, a ten o po-
jemności 12 m3 aż w 59,2% (dane dla
maszyn Baryval serii AMB). Na pojem-
ność nominalną wpływ ma także wyso-
kość, na której znajduje się otwór zała -
dowczo-wyładowczy.

Obecnie mieszalnikami o najwięk-
szej nominalnej pojemności są te, które
mogą zabrać ok. 12 m3 mieszanki beto-
nowej – np. Cifa SL12/SLA12 i Intermix
IMI 12.1. Tej wielkości urządzenia insta -
lowane są na podwoziach czteroosio-
wych o dmc. 32 t. 

Z technicznego punktu widzenia nie
ma żadnej przeszkody, aby produkować
i montować mieszalniki o większej no-
minalnej pojemności, jednak barierą jest
dmc. pojazdu. Warto pamiętać, że 1 m3

mieszanki betonowej ma masę ok. 2,3 t,
stąd też pełne możliwości transportowe
największych betonomieszarek można
wykorzystać jedynie poza drogami pub-
licznymi. 

Rozwiązaniem problemu ogranicze-
nia dmc. wynoszącej – dla czteroosio-
wych pojazdów jednoczłonowych – 32 t
jest montaż mieszalników na podwo-
ziach naczep. Takie rozwiązanie, które
przez ostatnie dekady było nieco zapom-
niane, ostatnio zdobywa coraz większą
popularność nie tylko ze względu na
większą pojemność transportową, ale
i uniwersalność. 

W przypadku braku zleceń na przewóz
mieszanki betonowej taki zestaw nacze-
powy może być rozprzęgnięty, a ciągnik
i jego kierowca wykorzystany do innych
zadań. 

Do zalet betonomieszarek naczepo-
wych zaliczyć należy większą pojemność
mieszalnika niż w przypadku podwozia
czteroosiowego. 

Nominalna pojemność największych
mieszalników instalowanych na nacze-
pach wynosi od 15 m3, np. Baryval SRH-
15/111, do blisko 17 m3, np. Liebherr
HTM 1204. Zainstalowana na naczepie
betonomieszarka, szczególnie gdy współ -

Iveco Trakker 410. Najczęściej
stosowany w betonomieszarkach

układ napędowy to 8×4
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Betonomieszarka Cifa SL7 
wyposażona w napęd mie-
szalnika od PTO ciężarówki

© Cifa
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Renault C 430 
z układem napędo-
wym 8×4 – najbar-
dziej popularne roz-

wiązanie w przypadku
betonomieszarek

czteroosiowych
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Brinella) powyżej 450 HB (np. Hardox
500). Coraz częściej dla ochrony pozos-
tałych elementów stalowych, które mają
kontakt z mieszanką betonową, stosuje
się specjalne wykładziny gumowe. Za-
bezpieczona wykładziną (np. Remathan)
rynna spustowa mieszalnika jest kilka-
krotnie bardziej trwała niż pozbawiona
takiej ochrony. 

Według danych producentów nowe
materiały i rozwiązania konstrukcyjne
pozwalają obniżyć masę zabudowy be-
tonomieszarki o co najmniej 10%. Firma
Putzmeister/Intermix podaje, że zasto-
sowanie stali Hardox pozwoliło obniżyć
masę ich zabudowy o 18%. Takie „lekkie”
modele betonomieszarek w swojej ofercie
ma m.in. Cifa (seria SLX), Schwing/Stet-
ter (seria Light Line), Hymix (seria P)
i Putzmeister/Intermix (seria Ultra Light). 

Wysokowytrzymałe gatunki stali co-
raz częściej używane są także do budowy
ram podwozi naczep betonomieszarek.

pracuje z ciągnikiem siodłowym o wszyst-
kich osiach napędzanych, podczas jazdy
w terenie nie ustępuje „gruszkom” na
podwoziach o układzie 8×4. 

Masa i wytrzymałość 
Sposobem zwiększenia możliwości

transportowych jest także obniżenie
masy własnej zabudowy. Jest to możliwe
dzięki zastosowaniu nowych materiałów
i rozwiązań konstrukcyjnych – przede
wszystkim bardziej wytrzymałych, jed-
nocześnie cieńszych i lżejszych gatun-
kowo stali, np. typu Hardox 500 czy
18GA2. Zastosowanie tych lżejszych i wy-
trzymalszych na ścieranie gatunków stali

daje korzyść nie tylko w postaci redukcji
masy, ale także dłuższej eksploatacji
mieszalnika (obniżenie masy zabudowy
pozwala na zwiększenie pojemności i re-
dukcję zużycia paliwa). Trzeba podkreś-
lić, że znacznie bardziej od ścian we-
wnętrznych na ścieranie narażone są
umieszczone w mieszalniku spirale mie-
szające. Zadaniem ich jest mieszanie,
a po zmianie kierunku obrotów mie-
szalnika – wypychanie mieszanki na ze-
wnątrz. Z tego też względu spirale mie-
szalnika wykonywane są z najbardziej
odpornych na ścieranie stali chromowo-
-magnezowych o twardości np. (wg skali

Projektanci firmy Baryval wykorzystali
do tego celu stal Domex o wysokiej wy-
trzymałości, co pozwoliło na redukcję
masy własnej podwozia o 25% – czyli po-
nad pół tony. Biorąc pod uwagę, że wy-
sokogatunkową stal zastosowano także
do budowy mieszalnika, masa własna
kompletnej naczepy obniżona została
o 1,7 t (w porównaniu z poprzednim mo-
delem o zbliżonej wielkości). Co istotne,
wykorzystanie nowych materiałów od-
było się bez pogorszenia wytrzymałości
i trwałości, a poszerzona i odpowiednio
wyprofilowana rama podwozia pozwoliła
na obniżenie środka ciężkości i poprawę
stabilności naczepy na drodze.

Wylewanie fundamentów 
na budowie wymaga często
pracy betonomieszarki 
przez całą noc
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OSPTN w sprawie warunków
technicznych pojazdów

zięki kontaktowi, jaki „Samochody
Specjalne” utrzymują ze Stowa-
rzyszeniem, i szczególnej pomocy

prezesa zarządu OSPTN Łukasza Chwal-
czuka możemy zaprezentować naszym
Czytelnikom najważniejsze zgłoszone
przez Stowarzyszenie uwagi i zastrze-
żenia na temat proponowanych zmian.
Więcej szczegółów zainteresowani od-
szukają na stronie internetowej www.po-
nadnormatywni.pl.

Stanowisko ogólne OSPTN
Według oceny Stowarzyszenia treść

przesłanego projektu rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury i Rozwoju zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie warun-
ków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich wyposażenia wprowadza jedynie nie-
zbędne zmiany w zakresie transportu
intermodalnego, co należy uznać za krok
w dobrą stronę, aczkolwiek ogranicza
możliwości technologiczne w przypadku
pojazdów przystosowanych do transportu
nienormatywnego. Zwrócono uwagę na
fakt, że naczepy niskopodwoziowe, na-

czepy modułowe, samojezdne wózki mo-
dułowe, które są niezbędne do wykona-
nia inwestycji i projektów inicjowanych
przez szeroko rozumiane podmioty pań-
stwowe, według obowiązującego stanu
prawnego nie mogą być zarejestrowane
na terenie RP.

Aktualny stan prawny nie przewi-
duje w swoim zakresie pojazdów (w tym
zespołów pojazdów), które pod względem
chociażby liczby osi przekraczają ustalone
wiele lat temu normy. Nie są uwzględ-
nione również występujące w praktyce
osie niezależne (osie wahliwe, zwane

również wahadłowymi), które z racji
większej liczby kół w linii pozwalają na
lepsze i bardziej równomierne rozłożenie
masy obciążonego zespołu pojazdu wzglę-
dem drogi, po której się porusza. W ist-
niejących przepisach nie przewiduje się
również możliwości zwiększenia nacisków
osi dzięki zastosowaniu innowacyjnych
technologii – osi wahliwych lub opon
bliźniaczych na kilku osiach w linii.

W ramach aktualnych przepisów nie
przewiduje się również istnienia ani tym
bardziej możliwości łączenia tzw. wóz-
ków modułowych, które tworzą specja-
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego

otrzymało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Specjalistyczny, niskopodwo-
ziowy, wielosegmentowy po-
jazd utworzony z połączenia
wózków modułowych
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listyczną, niskopodwoziową, wieloseg-
mentową naczepę lub przyczepę. Tego
typu specjalistyczny sprzęt albo jest re-
jestrowany poza granicami RP, albo po-
rusza się po polskich drogach pomimo
braku jednoznacznych i wyczerpujących
regulacji prawnych (zdjęcie 1). 

OSPTN w swojej opinii na temat pro-
ponowanych zmian w rozporządzeniu
podkreśla, że brak przepisów w zakresie
wymiarów (długość i szerokość) wyłą -
czających naczepy specjalistyczne spod
normatywnych regulacji powoduje znaczne
ograniczenie konkurencyjności polskiej
gospodarki, albowiem polskie firmy prze-
wozowe, które inwestują ogromne środki

Zamieszczamy fragmenty komenta-
rzy merytorycznych uzasadniających opi-
nię OSPTN na temat propozycji zmian
w treści rozporządzenia w sprawie wa-
runków technicznych pojazdów oraz za-
kresu ich niezbędnego wyposażenia. 

Wahliwe osie niezależne
Od wielu lat w całej Unii Europejskiej

produkowane są specjalistyczne naczepy
niskopodwoziowe wyposażone w tzw.
osie niezależne (zdjęcie 2). Tak zaawan-
sowane technologicznie zawieszenie po-
przez połączenie zawieszenia hydraulicz-
nego oraz osi niezależnych pozwala na
idealne dostosowanie się zawieszenia przy-
czepy do warunków drogowych (w tym
pochyłości i nierówności terenu). Osie nie-
zależne są dużo bardziej zaawansowane
w swojej budowie w stosunku do trady-
cyjnych osi i występują tylko z zawiesze-
niem hydraulicznym o skoku siło wników
wynoszącym kilkaset milimetrów.

Siłowniki zawieszenia połączone są
ze sobą (w zależności od warunków
transportu) w 3 lub 4 grupy zawiesze-
nia. Duży skok zawieszenia oraz za-

Oś wahadłowa
stosowana 

w naczepach
Faymonville 

(z prawej) oraz
niezależna oś
wahaczowa 
stosowana 

w pojazdach
Goldhofer 
(na górze)
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finansowe w najwyższej klasy europejski
sprzęt, nie są w stanie zarejestrować
takiego pojazdu lub wymaga to wielo-
miesięcznego oczekiwania na odstęp-
stwo od warunków technicznych pojaz-
dów. Niezależnie od tego, jak korzystne
i rewolucyjne zmiany zaszły w przepisach
ustawy o ruchu drogowym w 2012 r.
w zakresie dostępności długoterminowych
zezwoleń na przejazd pojazdem nienor-
matywnym, łatwiej jest uzyskać zezwo-
lenie na faktyczne poruszanie się zespołem
pojazdów o długości 23 lub nawet 30 m,
niż zarejestrować 15–18-metrową na-
czepę w odpowiednim urzędzie. 
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stosowanie siłowników hydraulicznych
powoduje, że naciski są rozkładane rów-
nomiernie na każdą oś. Pochylenie drogi
(wzdłużne oraz poprzeczne) jest z łatwoś-
cią kompensowane dzięki dużemu sko-
kowi zawieszenia. Inną cechą wyróż -
niającą tego typu osie jest niezależne
zawieszenie ich po obu stronach po-
jazdu. Osie niezależne doskonale radzą
sobie przy wzdłużnych nierównościach
infrastruktury drogowej (koleiny) dzięki
zastosowaniu łożysk wahliwych. Cecha
ta gwarantuje optymalny kontakt wszyst-
kich kół z podłożem oraz jednakowy
nacisk opon w większości trudnych wa-
runków drogowych oraz utrzymuje plat-
formę ładunkową w prawie poziomym
położeniu (zdjęcie 3). 

Zastosowanie natomiast np. dwóch
osi niezależnych wyposażonych w opony
bliźniacze, umieszczone w jednej linii,
bez wątpienia minimalizuje wpływ na-
cisków osi na jezdnię (zdjęcie 4). Zasto-
sowanie np. ośmiu kół, dwóch nieza-
leżnych i – co bardzo ważne – skrętnych
osi, znacznie ogranicza zużycie na-
wierzchni drogi. Z tego powodu Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Przewoźników
Transportu Nienormatywnego propo-
nuje dodanie fragmentu (w § 1 ust. 3,
pkt. 12a) o treści: „Osi niezależnej – ro-
zumie się przez to oś, która składa się
z minimum dwóch segmentów w jednej
linii osiowej, niezależnie zawieszonej”. 

Zastosowanie osi niezależnych wyposażonych
w opony bliźniacze umieszczone w jednej linii

minimalizuje wpływ nacisków osi na jezdnię

4

Definicja „grupa osi” o ile ma pełne
zastosowanie do „zwykłych” osi używa-
nych w standardowych pojazdach (po-
jedyncze opony, sztywne – nieskrętne
osie), o tyle niezmiernie limituje tech-
nologiczne możliwości specjalistycznych
osi niezależnych. Z tego powodu propo-
nowana jest modyfikacja treści opisującej
grupę osi (w § 1 ust. 3, pkt. 14): „grupie
osi – rozumie się przez to co najmniej
dwie osie o odległości (d) między sobą
określonej w niniejszym rozporządzeniu,
które oddziaływają na siebie ze względu
na szczególną konstrukcję zawieszenia,
zwane «osiami składowymi». Nie doty-
czy to osi niezależnych”.

Wymiary pojazdów, 
naciski dopuszczalne

Wiele naczep specjalistycznych prze-
kracza swoim wymiarem podstawowe
normy wynikające z treści przedmioto-
wego rozporządzenia. Powoduje to ko-
nieczność uzyskania indywidualnego od-
stępstwa od warunków technicznych
pojazdów, mimo że analogiczne naczepy

były już wielokrotnie rejestrowane na te-
renie RP. Z tego powodu OSPTN propo-
nuje wprowadzenie nowych przepisów,
które pozwolą uprościć procedury, a za-
razem odciążą ministra właściwego do
spraw transportu od wydawania indywi-
dualnych, jednorazowych decyzji w za-
kresie naczep specjalistycznych. 

Ze względu na dość szeroki zakres
propozycji w niniejszym omówieniu zre-
zygnowaliśmy z ich szczegółowego przed-
stawienia. W uproszczeniu – proponowane
są zapisy dotyczące szerokości i długości
naczep lub przyczep specjalistycznych
przeznaczonych do przewozu ładunków
niepodzielnych: dopuszczalna szerokość
3 m oraz odległość między osią sworz-
nia siodłowego urządzenia sprzęgającego
a tylnym obrysem naczepy, która dla tej
kategorii pojazdów mogłaby przekra-
czać 12 m. 

Konsekwencją wprowadzenia defi-
nicji osi niezależnych jest konieczność
określenia nacisków dopuszczalnych
(§ 5.1 ust. 1). OSPTN proponuje doda-
nie zapisu (pkt. b) określającego do-
puszczalny nacisk w przypadku osi nie-
zależnej na 12 t. 
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Duży skok zawieszenia osi niezależnych
oraz zastosowanie siłowników hydraulicz-
nych powoduje, że naciski są rozkładane
równomiernie na każdą oś, a nierówności
drogi są z łatwością kompensowane dzięki
dużemu skokowi zawieszenia
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Samojezdny wózek modułowy ma agregat silni-
kowy i silniki hydrauliczne w osiach, jest stero-
wany hydraulicznie i może być łączony z innymi
kompatybilnymi wózkami modułowymi

5

Kolejne propozycje dotyczą modyfi-
kacji w zapisach określających dopusz-
czalne naciski dla grupy osi (§ 5.1 ust. 3).
Tak więc dla grupy osi składającej się
z trzech osi nienapędowych, przy od-
ległości (d) między osiami składowymi
większej od 1,4 m i mniejszej lub równej
1,8 m (1,4 < d ≤ 1,8), proponuje się przy-
jęcie dopuszczalnych nacisków 30 t,
jeżeli osie wyposażone są w opony bliź-
niacze. Analogiczne rozwiązania należy
wprowadzić w przypadku grupy osi
składającej się z więcej niż trzech osi nie-
napędowych (§ 5.1 ust. 3a). Wówczas
przy odległości (d) między osiami składo-
wymi większej od 1,3 m i mniejszej lub
równej 1,8 m (1,3 < d ≤ 1,8) proponuje
się przyjęcie dopuszczalnych nacisków
10 t, jeżeli osie wyposażone są w opony
bliźniacze.

Brakujące regulacje w projekcie
rozporządzenia

OSPTN w swej opinii na temat pro-
jektu rozporządzenia wskazuje również
na konieczność dodania niezbędnych de-
finicji, które powinny być niezwłocznie
wprowadzone do polskiego porządku
prawnego. Aby nie burzyć stworzonego
już wzoru, nie wskazano, w którym miej-
scu rozporządzenia takie przepisy po-
winny się znaleźć. Stowarzyszenie wy-
raża jedynie głębokie ubolewanie, iż
Polska jako jeden z nielicznych krajów
Unii Europejskiej nie ma przepisów –
definicji pozwalających precyzyjnie roz-
różnić i nazwać pojazd, który może być
konfigurowany według możliwości tech-
nologicznych nadanych mu przez pro-
ducenta oraz odpowiednie certyfikaty
unijne.

Z tego powodu zaproponowano stwo-
rzenie nowych definicji pojazdów spe-
cjalistycznych: 
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Niezbędny dla wszystkich użytkowników
żurawi, tylnych burt załadunkowych,
wciągników hakowych i bramowych,
suwnic oraz wózków widłowych

ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
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• wózek modułowy – pojazd mający
co najmniej 2 osie niezależne w jed-
nej linii, sterowany hydraulicznie,
umożliwiający połączenie z innymi
kompatybilnymi wózkami moduło -
wymi,

• wózek modułowy samojezdny – przy-
czepa wyposażona w agregat silni-
kowy i silniki hydrauliczne w osiach,
sterowany hydraulicznie, umożli-
wiający połączenie z innymi kompa-
tybilnymi wózkami modułowymi, po-
ruszający się bez konieczności użycia
pojazdu silnikowego (zdjęcie 5),

• pojazd modułowy – przyczepa skła -
dająca się co najmniej z jednego lub
więcej wózków modułowych, której
dopuszczalna masa całkowita stanowi
sumę dopuszczalnych mas całkowi-
tych pojedynczych wózków połączo-
nych mechanicznie oraz systemem
hydraulicznym, mających wszystkie
osie skrętne, przeznaczona do prze-
wozu ładunków niepodzielnych, po -
łączona z ciągnikiem siodłowym po-
przez łabędzią szyję lub z ciągnikiem
balastowym poprzez dyszel.

Opracował Dariusz Piernikarski
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nować bardzo doświadczonym zespołem
ludzi – chodzi nie tylko o sprzedaż, ale
także o obsługę.

Czyli utrzymanie wysokiego wskaźnika
czasu gotowości pojazdu jest dla Was
niezmiernie istotne?
Tak, z mojego punktu widzenia, w przy-
szłości stanie się to jeszcze ważniejsze.
Wiąże się to z przewidywalnością kosz-
tów, jakie generuje ciężarówka uwięziona
w serwisie. Nasi klienci umieją liczyć
i zwracają szczególną uwagę na koszty
pojawiające się w trakcie eksploatacji.
Tak więc obsługa serwisowa jest bardzo
ważną częścią naszej strategii działania,
w tym aspekcie uzupełniamy ją o kon-
trakty serwisowe, które, tak na margine-
sie, cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem. To wszystko jako cały pakiet
– dobry produkt, dobry serwis – tworzy
podwaliny naszej strategii rynkowej, która
ma nam dać sukces w przyszłości.
Pod względem produktów i stosowa-
nych technologii wybiegamy w przy-
szłość, czego dowodem była ciężarówka
przyszłości Future Truck 2025, poka-
zana na targach IAA w Hanowerze.
Wiele zastosowanych w niej rozwiązań
zaczerpnęliśmy z obecnie produkowa-
nych pojazdów, a część z nich niedługo
wejdzie do produkcji seryjnej, jak np.
monitoring martwego pola. Myślę, że

jest bardzo ważne, aby rozwijać właściwe
rozwiązania pod względem efektywności
i bezpieczeństwa. Trzecim wymiarem
staje się wzajemna łączność między po-
jazdami i pojazdu z infrastrukturą. Do-
piero wtedy ciężarówka stanie się dla
naszych klientów konkurencyjnym na-
rzędziem do prowadzenia działalności.
Ważne jest również, aby z jakościowego
punktu widzenia każda następna wpro-
wadzana na rynek generacja samocho-
dów była co najmniej na tym samym
poziomie co poprzednia.

Mercedes-Benz to marka obecna global-
nie, oferująca swoje produkty na rynkach
bardzo odmiennych pod względem wy-
magań. Gdzie znajduje się punkt przej-
ścia z bycia producentem globalnym na
rzecz działań zorientowanych lokalnie?
Musimy tu dokonać pewnego rozróżnienia
pojęć – bycie maksymalnie producentem
globalnym i jednocześnie lokalnym do-
tyczy głównie Daimler Trucks, mam tu
na myśli zwłaszcza podejście modułowe.
Jeśli zaś chodzi o Mercedes-Benz Trucks,
to jesteśmy obecni na wszystkich ryn-
kach – zarówno tych dużych, jak i mniej-
szych. To, dlaczego nie jesteśmy obecni
w Ameryce Północnej, nie wymaga głęb-
szych wyjaśnień – obowiązują tam od-
mienne wymagania prawne, inne są
również wymagania klientów. Jesteśmy

„Samochody Specjalne”: Mercedes-Benz
to wiodący producent w skali global-
nej, aktywnie działający na wielu różno-
rodnych rynkach. Jakie są, Pana zda-
niem, najważniejsze podstawy strategii
rozwoju marki?
Stefan Buchner: Ogólnie w pierwszej
dziesiątce rynków zbytu Mercedes-Benz
Trucks jest sześć lub siedem państw
spoza Europy, jednak to Europa jest dla
nas jednym z najważniejszych rynków.
Polska, będąc na 10. pozycji, jest oczy-
wiście także bardzo ważna. Wracając do
Europy – mowa jest oczywiście o wszyst-
kich 29 krajach, które łącznie tworzą
dla nas największy rynek zbytu. Nasz
udział rynkowy w Europie to obecnie
23,7%, ale w porównaniu z ubiegłym ro-
kiem poprawiliśmy naszą pozycję niemal
o punkt procentowy. To dobre osiągnięcie,
biorąc pod uwagę, że rynek europejski
przeżywa trudne chwile i odnotowujemy
niewielki spadek sprzedaży – niewielki,
bo tylko na poziomie około 5%.

Mimo tego negatywnego trendu sta-
ramy się realizować nasze wyraźnie na-
kreślone cele strategiczne. Po pierwsze,
jest to dysponowanie innowacyjnymi
produktami, które są konkurencyjne
zwłaszcza pod względem efektywności.
Po drugie, jest to utrzymanie wizerunku
silnej marki. A Mercedes-Benz jest silną
marką. No i po trzecie, musimy dyspo-

O transporcie, technice i biznesie rozmawiamy ze Stefanem Buchnerem,

który od stycznia 2013 r. jest szefem Mercedes-Benz Trucks.

Staramy się
realizować nasze cele
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tam, gdzie nasze ciężarówki z perspek-
tywy klienta i z perspektywy prawnej
mają rację bytu. Jesteśmy tam, gdzie
możemy spełnić lokalne oczekiwania.
Mamy produkty w tej chwili już klasyczne,
spełniające standardy emisji Euro III,
Euro IV oraz Euro V, w przyszłości roz-
szerzymy nasze platformy produktowe
także o normę Euro VI, dzięki czemu
będziemy mogli spełniać oczekiwania
klientów na całym świecie. 

Na terenie Europy Mercedes-Benz Trucks
postrzegane jest jako marka premium,
ale współzawodniczycie z innymi, bar-
dzo dobrymi producentami. To klienci,
dokonując zakupów, wystawiają ocenę
końcową. Co robicie, aby przekonać
ich do wyboru właśnie samochodów
z gwiazdą na masce?
Przede wszystkim traktujemy naszych
konkurentów bardzo poważnie. Jakie-
kolwiek niedocenianie konkurencji byłoby
olbrzymim błędem. Niezależnie od tego,
co decyduje o tym, że dana marka jest
marką premium, to atutem Mercedes-
-Benz Trucks są niskie koszty własności
i użytkowania, czyli TCO naszych cięża -
rówek. Uważam, że pod tym względem
jesteśmy na czele.  

Patrząc na biznes transportowy w Eu-
ropie, zauważamy, że samochód cięża -
rowy to jedynie część całości. Mamy
jeszcze bogatą ofertę w szeroko rozu-
mianej obsłudze posprzedażnej. Czy

w tym kontekście można powiedzieć,
że w przyszłości sama ciężarówka będzie
odgrywać mniej istotną rolę?
Całkowity koszt własności i użytkowa-
nia, TCO, obejmuje wszystkie aspekty
związane z użytkowaniem pojazdu. Tak
jak mówiłem, sam zakup pojazdu to je-
dynie część kosztów. Największym skład-
nikiem są koszty związane ze zużyciem
paliwa. W przyszłości, jeśli uda się sku-
tecznie wprowadzić wzajemną łączność
między ciężarówkami i nawiązać łącz -
ność z infrastrukturą, wzrośnie znacze-
nie pozostałych składników. Myślę, że
coraz większego znaczenia nabierze go-
towość techniczna pojazdu i możliwość
precyzyjnego określenia kosztów z tym
związanych. 
Konieczna staje się dostępność najlep-
szych procesów serwisowych i szerokiej
oferty usług posprzedażowych. Samo-
chód w serwisie nie zarabia, generuje je-
dynie koszty. W tym aspekcie ważna
staje się możliwość przewidywania obsług,
wcześniejszego zamówienia części za-
miennych i identyfikacja usterek – jest
to już częściowo osiągalne, ale pracujemy
nad poszerzeniem tych możliwości. Jest
jeszcze sporo problemów do rozwiąza-
nia, jednym z nich są np. wiarygodne
sygnały diagnostyczne, dzięki którym
można będzie na bieżąco informować
kierowców i serwisy o pojawiających się
problemach. Wiarygodna informacja na
temat aktualnego stanu technicznego
pojazdu dostępna z odpowiednim wy-

przedzeniem jest tu sprawą zasadniczą,
pracujemy nad takimi rozwiązaniami.
Mając informację o konieczności napra -
wy sprzęgła, powiedzmy za 1000 km,
można by to połączyć z obsługą serwi-
sową. W efekcie jest to tylko jedna wi-
zyta w serwisie i krótszy czas nieefek-
tywnego wyłączenia z ruchu. To jedno
z ważniejszych zagadnień, nad którym
pracuje cała branża, my także na tym się
koncentrujemy. 

Jak mogą wyglądać najważniejsze zmiany
w rozwoju samochodów ciężarowych
Mercedes-Benz w perspektywie, po-
wiedzmy, najbliższych 5 lat?
Tematem numer jeden jest ograniczanie
emisji dwutlenku węgla i dalsza reduk-
cja zużycia paliwa. Czyli ogólnie – po-
prawa efektywności. Ważna jest poprawa
poziomu bezpieczeństwa. Pod tym wzglę-
dem jesteśmy liderem, choć nie spo-
czywamy na laurach, czego dowodem
jest bliskie wprowadzenie do produkcji
seryjnej systemu monitoringu pola mar-
twego, doskonalimy również nasz system
hamowania awaryjnego Active Brake
Assist – wkrótce pojawi się jego 4. ge-
neracja. Rozważamy też wprowadzenie
kilku nowych pomysłów… Rozwijać na-
leży również wzajemną łączność pojazdów
V2V oraz łączność z infrastrukturą V2I.
Myślę, że w tym zakresie nowe wdrożenia
pojawiać się będą coraz częściej. 
Jeśli mówimy o zmniejszaniu zużycia
paliwa, to należy przypomnieć, że w tym
procesie zaangażowani są nie tylko fi-
nalni producenci, jak Mercedes-Benz.
Jeśli chodzi o producentów samochodów
ciężarowych, to myślę, że my wszyscy
wykonaliśmy nasze zadania w tym za-
kresie, są jeszcze producenci naczep,
dostawcy opon i pozostałych kompo-
nentów. Jest także cała sfera związana
z obowiązującymi przepisami – tu należy
wreszcie ustalić i zaakceptować zakres
zmian niezbędnych do wprowadzenia,
aby dalsze, efektywne zmniejszanie zu -
życia paliwa było możliwe. Skoncentro-
wanie się jedynie na ciężarówce spo-
woduje, że postęp nie będzie tak duży,
jak tego oczekujemy. Tylko jednoczesne
wykorzystanie wszystkich możliwości
da znaczące efekty.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski 

Stefan Buchner, 
szef Mercedes-Benz

Trucks

SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ–LUTY 2015 | 4499

©
 Da

im
ler



2014 – mogło być
lepiej…

rezentowane w dalszej części ar-
tykułu dane liczbowe w odniesie-
niu do Unii Europejskiej pochodzą

z materiałów publikowanych przez ACEA,
czyli Zrzeszenie Europejskich Producen-
tów Samochodowych. Wszystkie szcze-
gółowe wyniki sprzedaży w Polsce za-
czerpnięto z raportów publikowanych
przez Polski Związek Przemysłu Moto-
ryzacyjnego PZPM.

Europa znów na minusie
Podsumowując ogólnie sprzedaż sa-

mochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t
w Unii Europejskiej w roku ubiegłym, na-
leży odnotować spadek o 8,1% (sprze-
dano 280 391 pojazdów). Niewątpliwy
wpływ miało nasycenie rynku pojazdami
Euro V kupionymi rok wcześniej – w grud-
niu spadek sprzedaży dla całego rynku

unijnego wyniósł bowiem 49% w po-
równaniu ze sprzedażą w grudniu 2013
oraz spadki sprzedaży na tak dużych
rynkach jak Francja (–13,7%) i Wielka
Brytania (–27,8). Na kluczowym dla sta-
tystyk rynku niemieckim można mówić
o powtórzeniu wyników – spadek wyniósł
bowiem tylko 0,9%. Hiszpania najwyraź-
niej odżywa po recesji – sprzedano tam
5251 pojazdów – o 23,3% więcej niż rok
wcześniej. W Polsce 17 711 sprzedanych
ciężarówek to mniej o 10,2% niż w 2013,
pozwoliło to nam na utrzymanie 4. po-
zycji w rankingu.

Ogólne zestawienie sprzedaży samo-
chodów ciężarowych (> 3,5 dmc.) na 10
największych rynkach w Unii Europej-
skiej z wyróżnieniem segmentu ciężkiego
(> 16 t dmc.) przedstawia tabela 1.

W ciągu 2014 r. w Unii Europejskiej
(UE28) pojazdów ciężkich zarejestrowano
o 6,1% mniej niż rok wcześniej – według
danych ACEA było to 217 958 pojaz-
dów. Warto zwrócić uwagę na znaczny
spadek poziomu sprzedaży w Wielkiej
Brytanii (–28,3%) i utrzymanie tenden-
cji wzrostowej na największym rynku –
w Niemczech (+6,1%). Dynamicznie
wzrosła sprzedaż w Hiszpanii (+25,6%).

Dariusz Piernikarski

| BIZNES |

Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w roku 2014. Był to

specyficzny rok, ponieważ w związku z wejściem w życie normy Euro VI firmy

transportowe masowo wymieniały tabor pod koniec roku 2013 i – w miarę

dostępności sprzętu – jeszcze na początku tego roku. Poziom sprzedaży

w kolejnych miesiącach był wielką niewiadomą…
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Niemcy 85 971 –0,9 57 886 6,1

2. Francja 38 784 –13,7 32 698 –13,1

3. Wielka Brytania 38 240 –27,8 27 095 –28,3

4. Polska 17 711 –10,2 15 356 –8,2

5. Hiszpania 16 214 23,2 13 808 25,6

6. Włochy* 12 665 0,0 9 495 –1,4

7. Holandia 10 366 –23,3 9 273 –21,0

8. Czechy 9 054 4,8 7 463 7,5

9. Belgia 7 801 1,9 6 307 2,1

10. Austria 6 829 –8,2 6 300 –8,8

Unia Europejska** 280 391 –8,1 217 958 –6,1

Tabela 1. Rejestracje samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5 t) w 2014 r. w Unii Europejskiej

* dane orientacyjne; ** EU28 – dane dla Malty i Bułgarii niedostępne
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W Polsce – lekko w dół
Po znakomitym grudniu 2013 r. było

do przewidzenia, że liczba rejestracji
w początkowym okresie roku 2014 r. zde-
cydowanie się zmniejszy (wykres 1).
Wtedy rejestrowano przede wszystkim
pojazdy Euro V z końcowej partii pro-
dukcji – efektem tego było to, że w pierw-
szym kwartale ub. r. sprzedaż samocho-
dów ciężarowych była lepsza niż w 2013
(+21,6% – styczeń, +28,2% – luty, +7%
– marzec). Ta wysoka dynamika wzrostu
i wyższy wolumen sprzedaży zapowia-
dały wyrównanie poziomu w następnych
miesiącach roku, co zresztą potwierdziły
późniejsze wyniki. W kolejnych mie-

siącach sprzedaż malała, z oczywistych
względów przybywało pojazdów Euro VI.
Bardzo słabo w porównaniu z rokiem
poprzednim wypadła sprzedaż w mie-
siącach letnich (czerwiec – sierpień), wy-
nikało to z tego, że rok wcześniej w tym
okresie nastąpiła zmiana wymogów ho-
mologacyjnych i dokumentów do re-
jestracji (22.06.2013 r.) – teraz nie było
już tego czynnika. W czerwcu w grupie
nowych ciągników samochodowych udział
pojazdów Euro VI przekroczył już 94%.

We wrześniu nastąpiło przełamanie
trendu spadkowego utrzymującego się od
czerwca, a październik 2014 dla samo-
chodów ciężarowych, chociaż zamknął się
na poziomie niższym o 15% niż przed ro-
kiem, był najlepszym miesiącem w całym
roku – do odbiorców trafiło 1935 pojaz-
dów. Czwarty kwartał należy uznać za

udany – mimo pogłębiających się dwu-
cyfrowych spadków sumarycznie od paź-
dziernika do grudnia 2014 r. sprzeda -
no najwięcej samochodów. Oczywiście
w grudniu, w porównaniu z poprzednim
rokiem, wystąpił spadek sprzedaży na po-
ziomie 40,2% (grudzień 2013 – 2958 szt.,
grudzień 2014 – 1768 szt.), rok wcześ-
niej mieliśmy przecież do czynienia z ma-
sowym wykupem europiątek i dlatego
porównanie z grudniem 2013 nie jest
miarodajne. 

W całym 2014 r. sprzedaż nowych sa-
mochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t
zmniejszyła się o 10,2%. Zarejestrowano
łącznie 17 711 pojazdów, tj. o 2004 mniej
niż w roku 2013. Rynek nowych pojaz-

dów nasyca się samochodami spełnia -
jącymi normę Euro VI – ich sprzedaż
w całym roku stanowiła już ponad 81%.

Zmniejszyło się zapotrzebowanie na
samochody segmentu ciężkiego (dmc.
> 16 t) – sprzedano 15 356 pojazdów,
czyli o 8,2% mniej niż rok wcześniej. Ich
udział w rynku wyniósł 87% i jest o 2%
wyższy niż przed rokiem. Sprzedaż ciąg -
ników siodłowych zmniejszyła się o 9,6%
w skali roku do poziomu 12 887 szt., sta-
nowiły one jednak 83,9% całej sprzedaży
nowych samochodów w segmencie cięż -
kim. Ich udział w sprzedaży w 2013 r.
wynosił 85,2%. 

Tradycyjnie dynamika sprzedaży uży -
wanych samochodów ciężarowych w ciągu
całego roku 2014 utrzymywała się na
znacznie wyższym poziomie niż nowych
(różnica 36,2%). Zarejestrowano 24 114
samochodów używanych – o 2,2% mniej
niż przed rokiem.

Spadki odnotowano również w seg-
mencie lekkim (3,5–6 t dmc.) oraz śred-
nim (6–16 t dmc.) – sprzedano bowiem
tylko 2343 nowe ciężarówki, tj. o 19,3%
mniej niż w 2013 r. 

Przetasowania 
Pozycji lidera rynku pod względem

całkowitej liczby sprzedanych samocho-
dów ciężarowych (> 3,5 t dmc.) nie obro-
niło DAF Trucks. Na pierwsze miejsce
(z trzeciego w 2013 r.) wskoczył Mer-
cedes-Benz, sprzedając łącznie 3315
ciężarówek – jest to co prawda tylko
o 3,8% więcej niż w 2013 r., ale produ-
cent z gwiazdą to jedyna marka z wiel-
kiej siódemki, która odnotowała wzrost
sprzedaży. Mercedes-Benz zakończył rok
z udziałem w rynku wynoszącym 18,72%
(poprawa o 2,52%). Wspomniany DAF
Trucks uplasował się na 3. miejscu ze

Wykres 1. Sprzedaż nowych i używanych samochodów ciężarowych 
o dmc. > 3,5 t w Polsce w 2014 r. wraz ze wskaźnikami zmiany r/r

© PZPM

Bez wątpienia o sukcesie Mercedesa-Benza
zdecydowała ugruntowana pozycja nowego
Actrosa Euro VI oraz rosnąca popularność
pozostałych pojazdów nowej gamy: 
Antosa, Arocsa i Atego
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sprzedażą 2869 pojazdów i ten producent
odnotował największy spadek sprzedaży
(–28%) oraz utratę udziałów rynkowych
aż o 4%. Po raz kolejny 2. miejsce wy-
walczył MAN Truck & Bus ze sprzedażą
3171 ciężarówek (17,9% udziału w rynku,
spadek sprzedaży o 12,7%). Warto zwró-
cić uwagę, że w statystykach pozostali
producenci (Volvo Trucks, Scania, Iveco,
Renault Trucks) wzmocnili swoje udziały
rynkowe mimo spadków sprzedaży. Choć
odnotowana przez PZPM sprzedaż pojaz-
dów pozostałych marek to tylko 130 szt.,
warto zauważyć udany powrót marki Isuzu
– salon sprzedaży w Czosnowie k. Warsza -
wy w pierwszym i to niepełnym roku dzia -
łalności sprzedał 33 samochody. 

roku wiodło się w segmencie ciężkim
firmie MAN Truck & Bus – niemiecki
producent odnotował spadek sprzedaży
o 9,6% (2476 szt.). Pozwoliło to Volvo
Trucks na zajęcie 3. miejsca ze sprzedażą
2632 samochodów o dmc. > 16 t. Warto
zauważyć, że 2. miejsce w sprzedaży
ciągników siodłowych przypadło firmie
Mercedes-Benz (2383 szt.), a miejsce 3.
Volvo Trucks (2270 szt.). Ci dwaj pro-
ducenci dość wcześnie mieli do zaofe-
rowania pojazdy w konfiguracji Euro VI,
co pozwoliło im skutecznie konkurować
z DAF Trucks. Gdy wydano ostatnie
europiątki, wielu klientów zdecydowało
się właśnie na sprawdzone od kilkunastu
miesięcy pojazdy tych marek. 

Nadal słabym zainteresowaniem cieszą
się ciężkie podwozia pod zabudowę –
w 2014 r. sprzedano 2469 pojazdów
(2013 r. – 2481 szt.), chociaż w porów-
naniu z poprzednimi latami można mówić
o poprawie koniunktury w tym segmen-
cie, gdyż spadek sprzedaży wyniósł tylko
0,5% (ciągniki: –9,6%). Pierwsza trójka

Wykres 2. 
Sprzedaż samochodów

ciężarowych o dmc. 
> 3,5 t w 2014 r.
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W segmencie ciężkim (dmc. > 16 t)
sprzedano ogółem 15 356 pojazdów –
mniej o 8,2 % niż w 2013 r. Liderem zo-
stał Mercedes-Benz (2859 szt., wzrost
sprzedaży samochodów ciężkich o 5,4%),
udział w rynku 18,6%. Mercedes-Benz
zepchnął DAF-a Trucks (2783 szt.) na 2.
miejsce (spadek sprzedaży w segmencie
ciężkim o 26,9%). Holenderski producent
mimo spadku sprzedaży o 26,6% utrzy-
mał pozycję lidera sprzedaży ciągników
siodłowych (2487 szt.) – w roku 2014
jego udział rynkowy w tej grupie produk-
towej wyniósł 19,3% (jednak mniej o 4,5%
niż w 2013 r.). Nieco gorzej w ubiegłym

Q-Service Truck – 
autoryzowany salon 

i serwis Isuzu w Czos-
nowie k. Warszawy
sprzedał 33 samo-

chody – grono zado-
wolonych klientów

stale rośnie, dlatego
plany w 2015 r. są

bardzo ambitne
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Wykres 3. 
Udziały rynkowe
poszczególnych
producentów 
(samochody 
o dmc. > 3,5 t)
na koniec 2014 r.

2014
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w sprzedaży podwozi to Scania (544 szt.,
udział 22%), Mercedes-Benz (476 szt.,
19,3%) oraz MAN Truck & Bus (440 szt.,
17,8%). Od lat te trzy marki dominują
w segmencie podwozi – w roku ubiegłym
ich pojazdy stanowiły 59,1% całej sprze-
daży w tej grupie produktowej. 

W segmentach lekkim i ciężkim do-
minującą pozycję ma Iveco, włoski pro-
ducent dostarczył polskim klientom 924
samochody (na 2343 sprzedane w grupie
3,5–16 t dmc.), co dało mu 39,4% udziału

w rynku, jednak jest to mniej o 20,6%
niż rok wcześniej. Na drugim miejscu jest
MAN Truck & Bus ze sprzedażą 692 po-
jazdów (spadek sprzedaży o 18,8%, udział
w rynku 29,6%), na podium znalazł się
również Mercedes-Benz, dostarczając
451 samochodów (19,3% udziału, mniej
o 4% niż w 2013 r.).

Szczegółowe wyniki z podziałem na
marki i segmenty masowe oraz udziały
w rynku przedstawiamy na wykresach
2–5. 

Komentarz
Pierwsze oceny wyników gospodarki

wskazują na to, że polski PKB w 2014 r.
urósł o około 3,2–3,3%, a produkcja prze-
mysłowa wzrosła o 9,5%. Należy odno-
tować wzrost zamówień w polskim prze-
myśle i zwiększenie poziomu inwestycji,
wzrost konsumpcji oraz spadek bezro-
bocia, a ludzie, czując się pewni na rynku
pracy, zwiększyli wydatki. W ubiegłym
roku widać było normalny cykl ożywie-
nia gospodarczego, polska gospodarka
powoli wychodziła na prostą. 

Były także negatywy: chociaż Rosja
nie jest naszym najważniejszym partne-
rem handlowym, to pogarszająca się tam
sytuacja gospodarcza wywołana przez kry-
 zys na Ukrainie oraz dwustronne sankcje
nakładane przez Unię Europejską i Rosję
odbiły się negatywnie także na Ukrainie,
Białorusi i całym obszarze postsowieckim,
z którym prowadzimy przecież sporą wy-
mianę handlową. Polskie firmy, które stra-
ciły tamtejsze rynki, a zwłaszcza Rosji
i Ukrainy, dość sprawnie przeniosły swoją
aktywność na rynki strefy euro. Ponadto
złagodzeniu tej trudnej sytuacji sprzyjały
niskie ceny ropy naftowej.

Summary

Published economic indicators con-
firm that Polish economy is over the
hump. GDP growth rate for 2014
was approx. 3,2–3,3%. New and used
trucks sales in Poland amounted to
41 825 units, among which 17 711
were new (decrease by 10,2% in
comparison to 2013) and 24 114
used vehicles. The market leader
was Mercedes-Benz with sales of
3315 vehicles (market share 18,7%).
In heavy truck segment (GVW > 16 t)
15 356 new trucks were sold – 8,2%
less than in 2013. The market lea-
der is Mercedes-Benz which sold
2859 heavies. In tractor segment
again DAF Trucks took the leading
position with sales of 2487 vehicles
(26,6% less than in 2013) and mar-
ket share of 19,3%. 

Wykres 4. 
Sprzedaż samochodów 
ciężarowych w 2014 r. 
w segmencie ciężkim 

> 16 t dmc. 
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Wykres 5. 
Sprzedaż ciągników

siodłowych w 2014 r. 



Scania podsumowuje

Polsce do listopada 2014 r.
dostarczono klientom 13 744
samochody ciężarowe o dmc.

> 16 t (jest to o 4,5% mniej niż w ana-
logicznym okresie roku ubiegłego), w tym
11 636 ciągników siodłowych oraz 2138
podwozi. O słabszych wynikach w roku
bieżącym zadecydowało niewątpliwie
wprowadzenie normy Euro VI, któremu
pod koniec 2013 r. towarzyszyło ogromne
zwiększenie popytu na pojazdy w konfi-
guracji Euro V. Mimo słabszych wyników
całego rynku Scania może mieć powody do
zadowolenia. Do końca listopada 2014 r.
udało się sprzedać w Polsce 2238 sa-
mochodów – w tym 466 podwozi (21,8%
więcej niż rok wcześniej) oraz 1772 ciąg-
niki (+15,2%), co daje firmie 16,2%
udziału w rynku. W omawianym okresie
Scania była liderem na rynku podwozi
oraz wiodącym dostawcą pojazdów ko-
munalnych i strażackich.

W okresie styczeń–listopad 2014 r.
do odbiorców trafiło w sumie 18 601
samochodów używanych, przy czym po-
dobnie jak w latach poprzednich naj-
większą grupę stanowiły pojazdy starsze
niż 8-letnie (32%), pojazdy nie starsze
niż 3-letnie to tylko 14,7% rejestracji.
Scania Polska, dostarczając 3185 samo-
chodów używanych (udział w rynku po-
jazdów używanych 17,1%), znalazła się
na 3. miejscu za firmami MAN Truck
& Bus Polska i DAF Trucks Polska.
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Na początku grudnia Scania Polska podsumowała

wyniki swojej działalności w roku 2014.

Finansowanie i serwisowanie
Działając w bardzo konkurencyjnym

otoczeniu innych instytucji, Scania Fi-
nance Polska sfinansowała zakupy 799
środków transportu ciężkiego (samo-
chody Scania i naczepy), co daje penetra-
cję rynku na poziomie 40,4%. Po 3 kwar-
tałach ub. roku obrót Scania Finance
Polska wyniósł 313 mln zł netto, co dało
firmie dopiero 7. miejsce (lider VB Lea-
sing miał obrót 478 mln zł netto) w gru-
pie firm prowadzących leasing środków
transportu ciężkiego. Rosną cą popular-
nością cieszy się również krótkotermino -
wy wynajem pojazdów – flota do wypoży -
czenia liczy obecnie ok. 100 pojazdów. 

Niewątpliwym sukcesem Scanii Polska
było uruchomienie w 2014 r. dwóch no-
wych serwisów – w Białymstoku i Biel-
sku-Białej. W ubiegłym roku odbył się
krajowy konkurs dla młodych kierowców
Young European Truck Driver, na 2015 r.
planowany jest finał światowy. Hitem
rynkowym okazał się 410-konny silnik
Euro VI z układem oczyszczania spa-
lin bez EGR. W międzynarodowych tes-
tach porównawczych zestaw wyposa -
żony w ciągnik Scania R 410 z tym
silnikiem zwyciężył, osiągając zużycie
paliwa 23,29 l/100 km. Wszystkie silniki
Scania Euro VI charakteryzują się niskim
zużyciem paliwa – średnio jest to 13%
mniej w porównaniu z wersją Euro V.

Klienci doceniają projekt Ecolution, po-
legający na ciągłym doszkalaniu kierow-
ców. Trenerzy Scania Polska co miesiąc
kontaktują się z kierowcami uczest-
niczącymi w projekcie (jest ich już 500)
i przekazują im wskazówki dotyczące
możliwości poprawy techniki jazdy i dal-
szego obniżania zużycia paliwa. 

Do sukcesów zaliczyć można również
zwycięski przetarg na dostawę 18 auto-
busów do Słupska oraz rozpoczęcie przez
Scania Polska sprzedaży autobusów
używanych – już dostarczono 28 pojaz-
dów. Warto wspomnieć o stałym roz-
szerzaniu listy usług oferowanych wraz
z pojazdem – wystarczy powiedzieć, że
system zarządzania flotą Fleet Manage-
ment Solutions jest aktywowany w 90%
nowych Scanii, a niemal 50% pojazdów
sprzedawanych jest wraz z kontraktami
obsługowo-naprawczymi. 

Scania Polska w roku 2015 zamierza
zwiększyć swoją aktywność w segmen-
cie budowlanym. W 2015 r. odbędzie
się również międzynarodowy konkurs
dla mechaników Scania Top Team. Na-
dal rozwijana będzie oferta usług ser-
wisowych, uruchomiony zostanie nowy
serwis w Bolesławcu.

Opracowanie i zdjęcie: 
© D. Piernikarski
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oniec roku i początek nowego to
idealny moment, aby spróbować
spojrzeć na rynek pojazdów użyt-

kowych globalnie i perspektywicznie –
wielokrotnie już na naszych łamach pi-
saliśmy o tym, że środek ciężkości na-
szej branży od kilku już lat leży poza
Europą (niestety), choć producenci dzia-
łający na Starym Kontynencie stanowią
nadal siłę napędową pod względem tech-
nologicznym.

Prognozy, na które możemy się na-
tknąć w specjalistycznych opracowa-
niach analitycznych, wskazują na to, że
w ciągu najbliższych 5 lat światowy ry-

nek samochodów ciężarowych segmentu
średniego i ciężkiego będzie się rozwi-
jać w sposób stabilny i z raczej niewiel-
ką średnią roczną stopą wzrostu (za-
leżnie od źródła, np. [2], [4]), na poziomie
od 2 do 5%.

Wraz z zamknięciem cyklu bizneso-
wego około 2020 r. ma nastąpić lekki
spadek koniunktury. Nie są to niestety
prognozy nastrajające zbyt optymis-
tycznie, ale głębsza analiza w zależności
od segmentu masowego i regionu po-
zwala na wychwycenie kilku interesu-
jących trendów.

Rok 2014 – postępujące
przetasowania

Najważniejsze wydarzenia roku 2014
powiązane były z sytuacją ekonomiczną
i dużą ilością zapasów w Chinach, Bra-
zylii oraz na najważniejszych rynkach
Eurazji, czyli Rosji, Białorusi, Turcji i Ukrai-
ny. W krótkim okresie największe waha-
nia w poziomie produkcji obserwowane
będą w ciężarowym segmencie lekkim
i średnim (3,5–16 t dmc.). W ujęciu iloś-
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Branża 
w prognozach Dariusz Piernikarski

Przewiduje się, że w skali globalnej produkcja samochodów ciężarowych i autobusów

w 2014 r. wzrośnie o ok. 4% (dane prognozowane, gdyż brak jeszcze ostatecznych

wyników). Czy takie tempo wzrostu się utrzyma? Przyjrzyjmy się prognozom rozwoju

światowego rynku samochodów ciężarowych w perspektywie najbliższych 5 lat. 

Wykres 1. 
Sprzedaż samo-
chodów ciężaro-
wych i autobu-
sów na świecie
– stan obecny
i perspektywy
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Wykres 2. Prognozy rozwoju rynku samochodów ciężarowych w segmencie średnim i ciężkim (MD i HD) do 2020 r. 
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ciowym segment lekki (3,5–6 t dmc.) od-
powiadał w ubiegłym (2014) roku za ok.
31% produkcji, natomiast pojazdy o dmc.
pomiędzy 6 a 12 t stanowiły jedynie 10%. 

Po 2015 r. to właśnie dla samocho-
dów segmentu średniego przewiduje się
wyższe tempo wzrostu produkcji i sprze-
daży niż dla segmentu lekkiego. 

Główną przyczyną takiego zjawiska
ma być szeroko realizowana strategia
dopasowania czy też optymalizacji wiel-
kości i składu flot, postępująca urbaniza-
cja, rozwój modeli dystrybucji towarów

typu koło i szprychy oraz doskonalenie
dostępnej gamy produktowej na rynkach
wschodzących, takich jak Chiny, Indie,
kraje Ameryki Południowej i Azji Połud -
niowo-Wschodniej oraz Rosji i Turcji. 

Produkcja samochodów ciężarowych
segmentu średniego (dmc. 12–16 t) nie
była zbyt imponująca jeszcze w 2013 r.
głównie ze względu na niski popyt na
rynkach będących ich tradycyjnymi od-
biorcami, czyli w Indiach, Korei Połud -
niowej i Japonii. Perspektywy wyglądają
dobrze, ponieważ poprawia się sytuacja

w górnictwie i rośnie eksport – a są to
dwa obszary działań gospodarczych, któ -
re silnie wpływają na popyt na usługi
transportowe w tych krajach. 

Azja w natarciu
Można powiedzieć, że w ujęciu glo-

balnym użytkownicy, a więc i producen-
ci samochodów ciężarowych otrząsnęli
się już z wielkiej recesji lat 2009–2010.
Ocenia się, że w 2020 r. światowy ry-
nek samochodów ciężarowych osiągnie
poziom 6,25 mln pojazdów (w 2009 r.
było to 3,7 mln), a biorąc pod uwagę
wzrost liczebności flot, nadal zauważalne
będą istotne różnice pomiędzy krajami
rozwiniętymi i wchodzącymi na rynek.
Region Azji pozostanie największym pro-
ducentem samochodów ciężarowych –
powstawać tam będzie ok. 66% pro-
dukcji globalnej. Nadal rynkiem domi-
nującym będą Chiny, jednak przewiduje
się, że udział ilościowy samochodów tam
produkowanych spadnie z obecnych 42%
do ok. 39% w roku 2020. 

Wykres 3. 
Sprzedaż samo-
chodów ciężaro-

wych i autobu-
sów z podziałem

na segmenty 
masowe – zesta-

wienie dla 2014 r.

Wykres 4. 
Sprzedaż samochodów
ciężarowych i autobu-
sów na świecie z rozbi-
ciem na segmenty ma-
so we – stan obecny
i perspektywy
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Przyczyną będzie zwiększenie udziału
cięższych samochodów o większej ładow-
ności spowodowane wzrostem kosztów
pracy i rosnącym zatłoczeniem dróg. Na
innych rynkach wschodzących tempo
wzrostu produkcji będzie większe – cho-
dzi tu o tak „pojemne” rynki, jak Indie,
Azja Południowo-Wschodnia, kraje Ame-
ryki Południowej, Rosja i Turcja. Dojrzałe
rynki europejskie (UE 28 + EFTA) oraz
północnoamerykańskie (USA i Kanada)
także będą się rozwijać stabilnie pod
wzglę dem ilościowym. Różnice regional -
ne będą wynikały ze zmian w przepisach
lokalnych. Obecnie na rozwiniętych ryn-
kach obowiązują przepisy ograniczają -
ce toksyczność spalin na poziomie norm

Euro VI/EPA GHG 2014, natomiast w Chi-
nach trwają przygotowania do wprowa-
dzenia normy Euro IV, w Indiach rozwa -
ża się rozszerzenie w 2015 r. normy BS-IV
(odpowiednik Euro IV) na 50 miast i peł -
ne wprowadzenie BS-V (odpowiednik
Euro V) do 2020 r. 

Motto na przyszłość: obniżamy TCO
Aby przeciwdziałać wzrostowi kosz-

tów zakupu (średnio od 4 do 6 tys. euro
za pojazd), rośnie zainteresowanie użyt-
kowników poprawą bilansu całkowitego
kosztu użytkowania i własności (TCO)
oraz związanym z tym obniżaniem zu -
życia paliwa. Aby spełnić oczekiwania

klientów pod tym względem, producenci
pojazdów, silników (20 największych pro-
ducentów silników zaopatruje ok. 88%
rynku) oraz kluczowych dla ekonomiki
paliwowej komponentów rozwijają inno -
wacyjne produkty m.in. pozwalające na
obniżenie masy własnej, zmniejszenie
przestrzeni zajmowanej przez osprzęt,
co w efekcie daje zwiększenie ładow-
ności oraz przestrzeni ładunkowej. Rea-
lizowane są liczne projekty ukierunko-
wane na następujące działania:
• zwiększenie sprawności silnika,
• obniżenie oporów toczenia i poprawa

trwałości opon,
• doskonalenie zautomatyzowanych

skrzyń biegów,
• doskonalenie napędów hybrydowych

i szersze stosowanie paliw alterna-
tywnych. 
Inicjatywy te wpływają na kompletny

łańcuch wartości w globalnej produkcji
samochodów ciężarowych niezależnie
od tego, czy mowa o układzie napędo-
wym, nadwoziach, infrastrukturze czy
zarządzaniu flotą. Wysoki koszt prac ba-
dawczo-rozwojowych prowadzi do zwięk-
 szenia zakresu wspólnych działań mię-
dzyproducenckich, pojawiają się coraz
częściej różnego rodzaju konsolidacje
czy przejęcia – rynek staje się coraz bar-
dziej skoncentrowany. Ważnym zjawi-
skiem jest coraz szersze wykorzystanie
silników zasilanych gazem ziemnym –
ma to swój korzystny wymiar ekolo-
giczny i ekonomiczny. Przejście flot na
zasilanie CNG/LNG szczególnie wyraź-
nie widoczne jest na rynku północno -
amerykańskim. W pozostałych regio-
nach rozwój parku pojazdów gazowych
jest hamowany przez braki w infrastruk -
turze tankowania oraz niekorzystną po-
litykę cenową poszczególnych państw. 
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Wykres 5. Sprzedaż samochodów ciężarowych w najważniejszych regionach
świata – porównanie dla lat: 2009, 2014 oraz prognoza na 2020 

Producenci i właściciele flot
koncentrują się na obniża niu

całkowitego kosztu własności 
i użytkowania 
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Mimo to przewiduje się, że do 2020 r.
w skali globalnej produkcja silników
zasilanych gazem ziemnym podwoi się
– głównie za sprawą zmian w infra-
strukturze. 

W Europie – bez zmian, ale…
Europejski rynek pojazdów użytko-

wych jest bardzo stabilny i można by
rzec przewidywalny – zarówno pod wzglę-
dem poziomów sprzedaży, jak i rynko-
wych udziałów poszczególnych produ-
centów, choć nawet tu można mówić
o pewnych istotnych dla branży zmia-
nach i trendach: 
• Volkswagen wraz z przejęciem udzia -

łów kontrolnych w firmach MAN
Truck & Bus oraz Scania stał się naj-
większym producentem samochodów
ciężarowych w Europie. 

• Rosyjski Kamaz rozpoczął montaż
w swoich ciężarówkach 13-litrowych
silników Euro IV, które dostarcza
Daimler w ramach istniejącego joint
venture. Największy rosyjski produ-
cent planuje rozpoczęcie samodziel-
nej produkcji silnika Euro V w opar-
ciu o licencję od firmy Liebherr. 

• Producenci finalni, tacy jak np. Iveco
(działając w ramach grupy CNH In-
dustrial), konsolidują swoje działania
operacyjne, aby zredukować elemen -
ty nadmiarowe w swoich systemach
produkcyjnych. 

• Wielu producentów będzie przenosić
swoje miejsca produkcji z Europy Za-
chodniej w lokalizacje bliższe ich naj-
większym rynkom eksportowym i do
krajów o niższych kosztach produkcji. 

• Globalne platformy obejmujące po-
jazdy i silniki będą nadal rozwijane,
celem jest stworzenie systemu mo-
dułowego w zakresie technologii pro-
dukcji i wspólnych komponentów. 

• Wielu producentów dysponuje już
„budżetowymi” (czyli tańszymi) ro-
dzinami samochodów ciężarowych,
dzięki którym możliwa staje się sku-
teczna penetracja bardzo konkuren-
cyjnych rynków wschodzących. 

• W Unii Europejskiej ciężar gatun-
kowy, jeśli chodzi o działania legi-
slacyjne, spoczywa na ograniczaniu
zużycia paliwa i emisji gazów cie-
plarnianych (dwutlenku węgla) – po-
dobnie jak w Stanach Zjednoczonych. 

Podsumowanie w skrócie 
Głównym czynnikiem wpływającym

na wielkość sprzedaży samochodów cię -
żarowych jest sytuacja ekonomiczna pa-
nująca w danym regionie. Jak wraż liwa
jest branża pojazdów użytkowych na
wahania koniunktury gospodarczej, udo-
wodnił globalny kryzys lat 2008–2009,
gdy w skali globalnej popyt na samo-
chody ciężarowe zmalał o ok. 20%, przy
czym niektóre regiony odczuły to jesz-
cze dotkliwiej. 

Producenci pojazdów użytkowych na
całym świecie stoją w obliczu złożonych
wyzwań, które dodają się do już istnie -
jącej rosnącej presji na marże zysku.
Firmy zmagają się z wpływem dwufa-
zowej recesji w Europie, rosnącą konku -
rencją ze strony graczy z rynków wscho -
dzących i rosnącym upowszechnieniem
ich produktów, a także z coraz ostrzej-
szymi przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska wprowadzanymi w poszcze -
gólnych regionach. Ponadto główne tren -
dy rynkowe kształtujące branżę różnią
się znacznie w skali regionalnej, zwięk-
szając tym samym złożoność konfronta-
cji najważniejszych producentów.

Do roku 2020 globalna branża cięża -
rowa rozwijać się będzie stabilnie w tem-
pie wzrostu nieprzekraczającym 5% rocz-
nie. Chiny są i pozostaną największym
rynkiem na świecie, lecz oczekuje się, że
Indie – dzięki korzystnym zmianom praw-
 nym i rozwojowi infrastruktury – mogą
zastąpić Stany Zjednoczone na drugim
miejscu. Afryka jest nadal niewykorzy -
staną szansą, lecz istniejące tam olbrzy-
mie dysproporcje w poziomie ekonomicz-
nym poszczególnych państw i rozwoju
infrastruktury stanowią barierę na razie
nie do pokonania. 

W Europie tempo wyjścia z kryzysu
lat 2008–2009 okazało się najwolniejsze
w historii zmian cyklicznych, jednakże

widoczna jest stabilna, dodatnia dyna-
mika wzrostu rynku pojazdów użytko-
wych, idąca w ślad za poprawiającą się
sytuacją gospodarczą. 

Opracował Dariusz Piernikarski
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Summary
Sales volume of trucks depends on the
economic situation prevailing in the
given region. The crisis of 2008–2009
proved the sensitivity of commercial
vehicle industry, when global demand
for trucks has dropped by approx.
20%. OEMs around the world face
complex challenges that add to the in-
creasing pressure on profit margins.
Companies are struggling with the
impact of the recession, increasing
competition from players from emer-
ging markets and the growing pe-
netration of their products, as well as
increasingly stringent environmen-
tal regulations introduced in the va-
rious regions. 
In the 2020 global truck industry will
develop steadily in the growth rate
between 2 and 5 percent. China is and
will remain the largest market in the
world, but India might replace the
United States in second place. 
In Europe, the rate of recovery from
the crisis of 2008–2009 proved to be
the slowest in the history of cyclical
developments, however a stable, po-
sitive growth rate of commercial ve-
hicle market is expected, following
the improvement of the economic
situation.
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Powinniśmy być
głodni sukcesu

„Samochody Specjalne”: Pana dotych-
czasowe doświadczenia zawodowe zwią-
zane są raczej z samochodami osobo-
wymi i dostawczymi. Jak ocenia Pan
swoje możliwości działania w tak od-
miennych warunkach?
Thomas Hajek: Samochodami dostaw-
czymi zajmowałem się niemal przez dzie-
sięć lat a biznes ten pod wieloma wzglę-
dami jest zbliżony do branży ciężarowej.
Jest w porównaniu z branżą samochodów
osobowych mniej emocjonalny, ale nie
pozbawiony emocji. Oczywiście jest tu
większe skoncentrowanie na kosztach
i cenie jednego kilometra, jakości pro-
duktu i obsługi. W porównaniu z branżą
osobową zdecydowanie większe znacze-
nie mają tu wzajemne relacje interper-
sonalne w trójkącie klient–sprzedaw-
ca–serwis. Biorąc pod uwagę strategię
Wieltonu, większe znaczenie ma moje
doświadczenie w branży motoryzacyjnej,
zwłaszcza gdy mówimy o rozwoju ryn-
ków, budowie nowej struktury handlo-
wej. A takie doświadczenie zdobywałem
w firmach Fiat, Mazda i Maserati, budu-
jąc i zarządzając strukturami handlo-
wymi w całej Europie.

W zakresie Pana odpowiedzialności są
tylko pojazdy użytkowe czy również
rolnicze?

Odpowiadam za całość prowadzonej przez
Wielton działalności w zakresie sprzedaży,
marketingu i obsługi posprzedażowej,
zarówno w obszarze pojazdów użytko-
wych – naczep, przyczep i zabudów na
samochodach ciężarowych, jak i podob-
nie rozbudowanej oferty dla rolnictwa.

Czy Pana pojawienie się tutaj oznacza,
że Wielton chce zmienić strategię roz-
woju i zwiększyć swoją obecność na
rynkach Europy Zachodniej?
Nie powiedziałbym, że jest to nowa stra-
tegia. To raczej konsekwentne posze-
rzanie obszaru wpływów. Analizując his-
torię firmy, widzimy, jak Wielton stawał
się coraz bardziej doświadczonym pro-
ducentem. Logicznymi etapami rozwoju
było najpierw skoncentrowanie się na

rynku krajowym, potem ekspansja na
wschód, a teraz nadszedł czas na wzmoc-
nienie pozycji na zachodzie Europy. Wiel-
ton jest obecnie w bardzo korzystnym
położeniu, dołożymy więc starań, aby
wzmocnić naszą pozycję na dotychcza-
sowych rynkach i rozpoczniemy działal-
ność w nowych miejscach, wykorzys-
tując istniejące szanse rozwoju na rynku
zachodnim.

Rozpoczynając pracę w Wieltonie, mu-
siał Pan założyć sobie jakieś cele –
krótko- i długoterminowe.
Tak, oczywiście. Celem krótkotermino-
wym jest przystosowanie naszej organi-
zacji do realizacji nowej strategii dzia-
łania. W dłuższej perspektywie pozwoli
to na zwiększenie produkcji, poprawę
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Od początku grudnia 2014 r. do składu zarządu Wielton SA dołączył

Thomas Hajek, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu ds. komercyjnych.

Jest on odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i obsługę posprzedażną.
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wiceprezes zarządu 
ds. komercyjnych 
w Wielton SA
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udziałów rynkowych i udoskonalenie pro-
cesów w naszej sieci obsługi posprze-
dażowej. Dotyczy to nie tylko Polski, ale
wszystkich rynków, na których jesteśmy
i będziemy obecni. Mamy mocną, stabilną
pozycję – zwłaszcza w Polsce, co nie zna-
czy, że będziemy spoczywać na laurach.
Powinniśmy być głodni sukcesu i nadal
w kraju stabilnie się rozwijać. 

Jakie Pana zdaniem są najmocniejsze
atuty grupy Wielton?
Mamy bardzo dobre produkty. Są to po-
jazdy, z którymi można śmiało konkuro-
wać z najlepszymi produktami czołowych
producentów. Jakości nie da się podro-
bić – stąd nasz ciągły rozwój i inwestycje
w nowoczesne technologie. To pokazuje
siłę producenta. Jednocześnie mimo że
Wielton jest dużą firmą, to nie straciła
bliskiego kontaktu z klientem. To bardzo
ważne, buduje pozytywne relacje z klien-
tem, budzi zaufanie.

Czy w długiej perspektywie Wielton
będzie drugim (no, powiedzmy, trzecim)
producentem naczep w Europie?
W zupełności zadowoli nas miejsce trze-
cie. Takie są realne szanse i może uda
się to osiągnąć w ciągu najbliższych
pięciu lat.

Jak Pana zdaniem – jako osoby odpo-
wiedzialnej za sprzedaż – firma może
stać się mniej czuła na wahania ryn-
kowe i zmiany koniunktury? 
Niezwykle ważne jest to, żeby dyspono-
wać „szczupłą” i efektywną organizacją
sprzedaży. Nasi handlowcy powinni mieć
maksymalną swobodę i know-how przy
współpracy z klientami. W tym biznesie
bliskie kontakty z klientami to podstawa
– to nie jest żadna tajemnica. Zarząd i kie-
rownictwo Wielton SA są dostępni, nie
budujemy nadmiernych struktur, które
mogłyby tę dostępność utrudnić. Ważna
jest też szybkość podejmowania decyzji
i utrzymanie niskich kosztów stałych.
To są, moim zdaniem, kluczowe kwestie
w biznesie. 

Nie rozważa się żadnych opcji wejścia
w produkty niszowe?
To rzeczywiście ciekawe rozwiązanie: im
rynek czy produkt bardziej niszowy, tym
większe marginesy zysku. Poza tym rynki
niszowe, w przeciwieństwie do masowych,
są mniej wrażliwe na zmiany koniunktu -
ry. Dlatego już z takich rozwiązań korzy -

stamy. Takim przykładem udanego wej-
ścia na, w pewnym sensie, rynek niszo -
wy było uruchomienie przez Wielton pro-
dukcji pojazdów dla rolnictwa. W tej chwili
nasz dział Agro rozwija się już samodziel-
nie i ma bardzo duży potencjał wzrostu,
również rentowność jest dobra. Pojazdy
rolnicze „made by Wielton” także stały się
dobrym produktem eksportowym. Udało
się nam też uzyskać dobrą pozycję na
rynku polskim. Obecnie sprzedaż naszych
produktów agro oscyluje wokół 12%
udziału na rynku polskim w przedziale
ładowności 6–17 ton. Mamy czwarte
miejsce w kraju, drugie wśród marek
premium. To sukces, biorąc pod uwa gę,
że dział Wielton Agro funkcjonuje 5 lat.

mowanych dostawców w krótszym cza-
sie, jeśli nie od ręki, w swoim serwisie
może zaoferować odpowiednie części
zamienne. 
W obecnych czasach sukces rynkowy
rzadko zależny jest tylko od jednego ele-
mentu. Powiedziałbym, że jest to złożona
mozaika, której elementy muszą być kom-
pletne i starannie do siebie dopasowane.
Nie wystarczy mieć świetne produkty,
w ślad za nimi musi podążać cała logis-
tyka: sieć serwisowa, dystrybucja części
zamiennych itp. 

Czy istnieje zagrożenie dla Wieltonu, że
jako trzeci czy czwarty producent euro-
pejski stanie się dostawcą masowym, bez
możliwości dopasowania produktów do
specyficznych potrzeb użytkowników?
Jak należy szukać tu równowagi? 
Produkcja masowa jest ważna ze względu
na efekt skali i możliwość tańszego za-
kupu komponentów. Zwiększając pro-
dukcję, uzyskujemy efekt skali, ale nie
można zapominać o uzyskaniu zrówno-
ważenia – w tym aspekcie oferowanie
dopasowanych produktów pozwala nam
na uzyskiwanie większych marginesów
zysku. Musimy dysponować mieszanką
o odpowiednich proporcjach. Ilość czyni
nas widocznymi na rynku, produkty spe-
cjalistyczne budują zaufanie klientów.
Skoro oferujemy skomplikowane pojazdy
o wysokiej jakości, to równie dobrze bę-
dziemy budować te prostsze. 
W realiach biznesowych nic nie trwa
wiecznie. Jeśli jakiś producent rozbudo-
wał nadmiernie swoje możliwości produk -
cyjne w czasach prosperity i nagle doszło
do załamania rynku, to konieczne stanie
się wykonywanie karkołomnych manew-
rów cenowych, aby jak najmniej stracić.
Widzieliśmy takie działania w 2009 r.
Biznes naczepowy widziany z zewnątrz
to taki rodzaj działalności, w którym jest
duże zagrożenie wypadnięcia z obiegu.
Dlatego nie należy tracić czujności, o któ-
rej pan wspominał. Mamy nasze koszty
pod kontrolą i nie mamy tak dużego ob-
cią żenia jak firmy, które znajdują się
przed nami. Chcemy stać się trzecim pro-
ducentem na rynku, ale bez budowania
tak olbrzymiej struktury kosztowej. Chce-
my się rozwijać, ale w skromny, „szczu -
pły” sposób. Jest to nasza szansa i rów-
nocześnie nasz problem – rozwijać się
i utrzymać „szczupłą” organizację.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

„Nie wystarczy mieć świetne produkty, 

w ślad za nimi musi podążać cała logis-

tyka: sieć serwisowa, dystrybucja 

części zamiennych itp.”.

W jaki sposób Wielton będzie konkuro-
wać w obsłudze posprzedażowej? 
O krajowej sieci nie chciałbym się wy-
powiadać, bo jeszcze wiem o niej zbyt
mało. Chciałbym jednak, aby została roz-
budowana nasza sieć serwisowa poza
granicami Polski. W Europie Zachodniej
już dysponujemy kilkoma miejscami, ale
to zbyt mało – rozwój sieci obsługi musi
podążać za wzrostem sprzedaży. Trans-
port dalekobieżny to działalność między-
narodowa, firmy muszą mieć zagwaran-
towane możliwości obsługi i naprawy
w dowolnym kraju na szlaku. Rozwijając
sieć serwisową na Zachodzie, wspierać
będziemy także – a może przede wszyst-
kim – polskich klientów. 

Rozwinięta sieć serwisowa może prze-
chylić szalę na korzyść Wieltonu w de-
cyzjach zakupowych?
To tylko jeden z aspektów. Najważniejsza
jest cena, choć powinienem może po-
wiedzieć: całkowity koszt własności. Im
większa firma, tym TCO w porównaniu
z ceną zakupu ma większe znaczenie.
Ważne jest również to, że gęsta sieć ser-
wisowa pozwala przewoźnikom skrócić
nieefektywny czas, kiedy naczepa nie
pracuje. W tym aspekcie producent ma-
sowy wykorzystujący części od reno-



orzystając z zaproszeniaDAFTrucks
Polska, uczestniczyliśmy w kon-
ferencji prasowej, na której Zbig-

niew Kołodziejek, marketing manager
DAF Trucks Polska, przedstawił i sko-
mentował wyniki sprzedaży uzyskane
przez firmę w roku ubiegłym i omówił
najważniejsze plany lidera sprzedaży
ciągników siodłowych na rynku polskim.

Sprzedaż pod presją konkurencji
Według publikowanych przez PZPM

danych w 2014 r. zarejestrowano w Pol-
sce 2869 nowych samochodów ciężaro-
wych marki DAF. Był to spadek sprze-
daży aż o 28% r/r – największy w grupie
producentów, pozwoliło to jednak na za-
jęcie trzeciego miejsca z łącznym udzia-
łem rynkowym w segmencie ciężaro-
wym (> 3,5 t dmc.) na poziomie 17,9%.
Po raz kolejny DAF Trucks był nie do po-
konania, jeśli chodzi o sprzedaż ciągni-
ków siodłowych – sprzedano 2487 po-
jazdów (26,6% mniej niż w 2013 r.),
co dało 19,3% udziału w tej grupie pro-
duktowej. Dobrze sprzedawały się uży-

wane DAF-y – sprzedano w sumie 3740
pojazdów, było to o 48% więcej niż rok
wcześniej.

Dobrze rozwijała się sprzedaż kon-
traktów obsługowo-naprawczych – obec-
nie ok. 24% sprzedawanych pojazdów
nowych objętych jest tą usługą, w sumie
DTP obsługuje 2575 kontraktów serwi-
sowych. Korzystnie wypadła też sprzedaż
usług finansowych – działający w Polsce
dopiero od dwóch lat PACCAR Finance
sfinansował w ub. roku 18,8% sprze-
daży (540 pojazdów).

Obsługa techniczna realizowana w ra-
mach ITS (International Truck Service)
również ma się czym pochwalić – badania
wykazują, że w Polsce 86% wszystkich
zgłoszeń udało się pozytywnie załatwić
w czasie nieprzekraczającym 6 godzin –
jest to znacznie poniżej średniej euro-
pejskiej dla ITS. Tym samym z tym wspa-
niałym wynikiem polska sieć ITS zajmuje
pierwsze miejsce w Europie.

Nadrzędnym celem firmy w roku
bieżącym jest dalsze wsparcie klientów
w usługach finansowych oraz zwiększe-
nie sprzedaży kontraktów serwisowych.

DAF Transport Efficiency
„Więcej mocy, więcej ładunku, niższe

koszty operacyjne” – takie hasło znajduje
się na jednym z pierwszych plakatów
reklamujących ciężarówki marki DAF na
początku ich produkcji, czyli w 1959 r.
Jak widać, od samego początku troską
firmy było maksymalne działanie na
rzecz klienta.

DAF Transport Efficiency oznacza
kompleksowy program łączący techno-
logie, usługi, porady oraz rozwiązania
służące podniesieniu osiągów transportu
oraz redukcję kosztów i wpływu na śro-
dowisko naturalne. Zwiększenie osiągów
transportu oznacza zwiększoną dostęp-
ność taboru, wysoką stawkę zwrotu z ki-
lometra oraz niższy negatywny wpływ na
środowisko naturalne.

Samochody DAF uważane są za bardzo
oszczędne. Ciągniki siodłowe XF w wersji
Euro VI charakteryzują się zużyciem pa-
liwa niższym o ok. 5% od poprzednich
Euro V – potwierdzają to czołowe miejsca
w wielu niezależnych testach, takich jak
chociażby European Truck Challenge 2014,
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W organizacji DAF funkcjonuje motto: „Twój zysk naszym celem”, i to właśnie

wcielanie w życie tej idei stanowi ważną siłę napędową działania firmy. 

DAF podsumowuje rok
Dariusz Piernikarski
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w którym zwyciężył model DAF XF 440.
O tym, że ciągniki DAF to pojazdy bardzo
oszczędne, świadczy niesłabnące zain-
teresowanie polskich użytkowników i po
raz kolejny utrzymanie pozycji lidera na
krajowym rynku w segmencie ciągni-
ków siodłowych. 

Efektywność transportu w wydaniu
DAF-a to nie tylko pojazdy. To również
wszystkie usługi minimalizujące koszty
operacyjne użytkownika, takie jak np.
kontrakty obsługowo-naprawcze, leasing
fabryczny czy wynajem długoterminowy.
Firma może pochwalić się najwyższym
ze wszystkich marek wskaźnikiem do-
stępności części zamiennych – aby to
było możliwe, w różnych częściach Eu-
ropy funkcjonuje 5 głównych magazynów,
z których realizowane są zamówienia

kierowców – a o tych dobrych jest prze-
cież coraz trudniej – decyduje się na
zakupy bardzo bogato wyposażonych
samochodów. 

Kolejna grupa zmian dotyczyć będzie
wyświetlacza na tablicy wskaźników, na
którym pokazywane będą dodatkowe in-
formacje uzyskane z tachografu cyfrowego
na temat np. czasu pracy, planowania
przerw i odpoczynku. Pozwoli to firmom
(i kierowcom) w większym zakresie uniknąć
kar za naruszenia przepisów związanych
z czasem pracy kierowcy. 

Nowością produktową będzie DAF XF
w wersji Super Low Deck, czyli ciągnik
z obniżoną ramą i niskim siodłem na
wysokości 910 mm. W modelach XF FT
i CF FT z kabinami sypialnymi pojawią
się również nowe spojlery o zoptyma-
lizowanym kształcie, pozwalające na
obniżenie spalania o ok. 1%. W modelach
XF/CF FT/FA 4×2 w wyposażeniu stan-
dardowym pojawi się wskaźnik zmian

i zabudowy zgodna z wytycznymi pro-
ducenta i firm zabudowujących, bazująca
na aktualnej ofercie produktowej. Istotne
jest to, że dane z programu mogą być
eksportowane do środowiska progra-
mowego, w którym z kolei odbywa się
przygotowanie pełnej oferty finanso-
wej, włączając w to kontrakt obsługowo
naprawczy. 

Lista planowanych zmian jest oczy-
wiście bardzo długa – wspomnieliśmy
o najważniejszych, o szczegółach będzie -
my informować na bieżąco. 

Kontrakty serwisowe górą
Stale rośnie penetracja kontraktów

obsługowo-naprawczych we flocie po-
jazdów DAF, eksploatowanej przez pol-
skich przewoźników. W 2010 r. kontrakty
te miało zaledwie 3,4% sprzedanych
pojazdów, w 2013 r. było to już 15,9%,
w ubiegłym roku – 24% (1575 kontraktów).

Typowo kontrakt obsługowo-napraw-
czy to dla firmy pełna przewidywalność
kosztów, gdyż – w zależności od rodzaju
kontraktu – obejmuje on obsługę, na-
prawy, przeglądy prawne i inne koszty
dodatkowe, także części podlegające
zużyciu eksploatacyjnemu. W ofercie
DAF-a znajdują się kontrakty na trzech
poziomach: DAF Multisupport Care+,
DAF Multisupport Xtra Care oraz pełny
Full Care. Jest jeszcze specjalny wariant
elastyczny Flex Care. 

W wydaniu DAF-a kontrakt serwi-
sowy może obejmować pojazd do 8 lat
eksploatacji, można go zawrzeć także
dla samochodu już używanego (podlega
on ocenie technicznej), stawki opłat mogą
być indeksowane, zabezpieczone przed
inflacją lub progresywne. Rozliczenie
przebiegu następuje raz w roku i w za-
leżności od ustaleń zawartych w kon-
trakcie realizowana jest dopłata (prze-
biegi wyższe, 75% stawki) lub zwrot
(przebiegi niższe, 50% stawki). W dużych
firmach możliwe jest również obliczanie
średniej flotowej.

DAF XF edycja roku 2015, 
czyli efektywność transportu w praktyce

Nowość w ofercie: DAF XF/CF FT Low Deck ma siodło na wysokości 91 cm, 
na osi napędowej ma opony 314/45 R22,5, z przodu 355/50 R22,5 lub 375/50 R22,5
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od dealerów. Istotną sprawą w utrzy-
maniu gotowości technicznej samochodów
jest również realizowana w ramach kon-
traktów obsługowo-naprawczych obsługa
zapobiegawcza, dzięki czemu maleje ry-
zyko awarii i nieplanowanych przesto-
jów. Działa również program flotowy
Paccar Part, w ramach którego w części
zamienne TRP (Truck Related Parts) za-
opatrywane są firmy, które samodziel-
nie prowadzą usługi serwisowe. 

Nowości w 2015 r.
Zmiany produktowe, które DAF Trucks

zamierza wprowadzać w tym roku, do-
tyczyć będą głównie wyposażenia pod-
noszącego komfort pracy kierowcy – mo-
dele XF i CF otrzymają nowe (oczywiście
opcjonalne) ekskluzywne skórzane wy-
kończenie kabiny. Wynika to z tego, że
wielu menedżerów zarządzających flo-
tami, chcąc docenić swoich najlepszych

ciśnienia w ogumieniu – bazuje on na
odczytach z czujników ABS. 

Nowością będzie również system AEBS
(Active Emergency Braking System),
czyli aktywny system hamulcowy ostrze-
gający kierowcę o możliwości najecha-
nia na pojazd poprzedzający i gdy to nie
odnosi skutku, samodzielnie podejmu -
jący hamowania z maks. opóźnieniem do
6 m/s2 do pełnego zatrzymania. Zmo-
dernizowano również układ ostrzegania
o nieplanowanej zmianie pasa ruchu
LDWS – obecnie czujnik znajduje się
przy górnej krawędzi szyby, co poprawia
możliwości obserwacji drogi i zwiększa
bezpieczeństwo. 

W 2015 r. handlowcy DAF otrzymają
najnowszą wersję programu TOPEC,
służącego do konfiguracji pojazdu. Oczy-
wiście chodzi o to, aby możliwe stało się
dostarczenie rozwiązania transporto-
wego dokładnie takiego, jaki chce klient.
TOPEC to pełna konfiguracja pojazdu



Badanie Mobil Delvac 1:
oszczędności dzięki olejom

ysoki udział paliwa w ra-
chunkach przewoźników po-
woduje, że jest ono decy-

dujące dla wyniku finansowego firmy.
Niestety, właściciele firm transporto-
wych jeszcze nie doceniają wszystkich
sposobów pozwalających na obniżenie
zużycia paliwa przez pojazd. Zużycie pa-
liwa bowiem mogą ograniczyć inwesty-
cje w nowoczesny tabor, szkolenia z eko-
nomicznej jazdy, ale także stosowanie
olejów silnikowych o specjalnej paliwo-
oszczędnej formulacji.

Zyskaj oszczędności dzięki olejom
Z badania Mobil Delvac 1 przepro-

wadzonego w okresie od czerwca do
października 2014 r. na grupie 109 właś-
cicieli i menedżerów firm transporto-
wych wynika, że wydatki na paliwo sta-
nowią ok. 34% kosztów ich działalności.
Dlatego to właśnie na możliwościach
ograniczania zużycia paliwa koncentro-
wało się przeprowadzone badanie w kon-
tekście optymalizacji wydatków i utrzy-
mania konkurencyjności.

Stosowanie paliwooszczędnego oleju
silnikowego znalazło się na piątym miej-
scu (17%) listy sposobów na obniżenie
kosztów paliwa. Najskuteczniejszymi,
według respondentów, są inwestycje
w nowy tabor i szkolenia z eco drivingu
(oba po 74%), wybór optymalnej trasy
(61%) oraz kontrola ciśnienia w ogu-
mieniu (50%). Interesujące są także od-
powiedzi z dolnej części rankingu, bo
poza stosowaniem paliw o wysokiej ja-
kości (16%) i poprawą właściwości aero-

dynamicznych pojazdu (15%) na liście
znalazły się kontrole kierowców, wyjazdy
po paliwo do Rosji lub montowanie plomb
na baku.

Aż 93% uczestników badania Mobil
Delvac 1 uznało, że oszczędność paliwa
rzędu 1,5–2,5% jest warta zmiany obec-
nie używanego oleju na inny. Jednak
wiedza właścicieli firm transportowych
w tym zakresie jest przez nich samych
oceniana tylko na dostateczną. Zaledwie
co piąta firma transportowa wykorzys-

| TRANSPORT |
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W połowie grudnia firma ExxonMobil Poland zorganizowała spotkanie, na którym

omówiono wyniki badania Mobil Delvac 1 dotyczącego możliwości oszczędzania

paliwa we flotach ciężarowych dzięki stosowaniu nowoczesnych syntetycznych

olejów silnikowych i innych środków smarnych.

W dyskusji nad wynikami badania Mobil Delvac 1 uczestniczyli m.in. (od lewej): Jerzy Domaszczyń-
ski, CVL Sector Specialist, Poland & EE Cluster, ExxonMobil Poland, Zbigniew Lizoń, były prezes Aka-
demii Transportu, Mark Mason, dyrektor generalny ExxonMobil Poland oraz Maciej Marcinowski, 
EAME CVL Marketing Advisor, ExxonMobil Poland
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tuje techniczne możliwości wydłużenia
okresów serwisowych, a najpopular-
niejszym sposobem jest używanie olejów
syntetycznych long life. 

Dla badanej grupy respondentów
średni roczny przebieg ciężarówki to
109 000 km. Zakładając, że litr oleju na-
pędowego kosztuje 5 zł, a średnie spala-
nie to 30 l/100 km, roczny koszt paliwa
jednego pojazdu wynosi 163 500 zł. Dla-
tego nawet 2% oszczędności, tj. 3270 zł
na każdą ciężarówkę, jest warte pozna-
nia sposobu na mniejsze spalanie dzięki
przejściu na nowoczesne oleje syntetyczne,
takie jak Mobil Delvac 1 LE 5W-30. 

obniżonego zużycia paliwa, ExxonMobil
zlecił niezależne testy zuży cia paliwa
w ośrodku badawczym Mill brook w Wiel-
kiej Brytanii. Wynika z nich, że zmiana
oleju silnikowego oraz oleju w skrzyni
biegów i tylnym moście na produkty
syntetyczne Mobil Delvac 1 zapewnia
obniżenie zużycia paliwa nawet o 2,9%.

Korzyści wynikające ze stosowania
olejów syntetycznych nie ograniczają się
tylko do obniżenia zużycia paliwa. No-
woczesne środki smarne coraz częściej
spełniają wymagania większej liczby po-
jazdów. W praktyce oznacza to, że jeden
olej silnikowy jest odpowiednim wybo-
rem dla floty mieszanej, co ogranicza
potrzeby magazynowe, ułatwia zama-
wianie środków smarnych oraz elimi-
nuje olejowe pomyłki, które w przypadku
nowoczesnych pojazdów ciężarowych
Euro VI mogą oznaczać duże wydatki.

Ponad połowa firm uczestniczących
w badaniu Mobil Delvac 1 używa dwóch
i więcej rodzajów olejów silnikowych.
77% respondentów zadeklarowało chęć
zastąpienia kilka rodzajów oleju jednym,
spełniającym wymagania wielu silników.
Podejmując taką decyzję, ważne jest,
aby nowy olej spełniał rekomendacje
producenta pojazdu lub silnika, a przy
okazji był najwyższej jakości produktem
syntetycznym przy możliwie niskiej lep-
kości – bo taki wybór daje największe
szanse na oszczędności.

Z badania Mobil Delvac 1 wynika
również, że w przypadku awarii za wy-
bór części zamiennych i płynów eks-
ploatacyjnych odpowiada najczęściej
właściciel firmy (57%), a co trzecia osoba
polega na rekomendacjach mechaników
lub znajomych. Okazuje się, że 38% firm
transportowych dysponujących własnym
zapleczem serwisowym (a jest to 61%
respondentów) mimo to szuka pomocy
w ASO lub w serwisach niezależnych. 

Badanie wykazało, że najważniej -
szymi czynnikami decydującymi o za-
kupie oleju silnikowego są skuteczna
ochrona silnika (26%), cena (22%), marka
(14%) oraz możliwość wydłużenia okre-
sów pomiędzy wymianami (14%). Nie-
stety dopiero na piątym i szóstym miej-
scu znalazły się czynniki, które w sposób
istotny mogą decydować o wyniku finan-
sowym i pozycji rynkowej firmy. Mowa
tu o zakupie olejów zgodnych z zalece-
niami producenta pojazdu (10%) oraz
możliwości ograniczenia zużycia paliwa
dzięki olejom (7%).

Nowy olej Mobil Delvac 
XHP ESP 10W-40

W kontekście badania Mobil Delvac 1
cichym bohaterem spotkania był naj-
nowszy produkt firmy ExxonMobil, czyli
niskopopiołowy olej silnikowy do floty
mieszanej Mobil Delvac XHP ESP 10W-40.
Pozwala on wydłużyć okresy pomiędzy
wymianami oraz ma jeszcze większą
liczbę dopuszczeń niż dotychczasowe
oleje serii Mobil Delvac XHP. Nowy olej
powinien zainteresować szczególnie wła -
ścicieli maszyn roboczych oraz pojaz-
dów rolniczych, które wymagają środków
smarnych klasy ACEA E9.

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 to
syntetyczny olej do silników Diesla, za-
projektowany z myślą o nowoczesnych
i niskoemisyjnych silnikach pracujących
w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Wysokiej jakości oleje bazowe zapewniają
doskonałą ich płynność w niskich tempe-
raturach, utrzymanie lepkości w tempe-
raturach wysokich oraz kontrolę lotności.
Nowy zaawansowany pakiet dodatków
dobrano tak, aby przedłużyć trwałość
silników i utrzymać sprawność syste-
mów oczyszczania spalin. 

Nowy produkt to propozycja nie tylko
dla właścicieli niskoemisyjnych pojaz-
dów ciężarowych wyposażonych w filtry
DPF. Mobil Delvac XHP ESP znajduje
również szerokie zastosowanie w obsza-
rze off-highway (pozadrogowym) oraz
w pojazdach rolniczych, których silniki
wymagają smarowania olejami klasy
ACEA E9 o lepkości 10W-40 – podkreśla
Maciej Marcinowski, CVL Marketing Ad-
visor z ExxonMobil.

Olej Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
spełnia lub przewyższa wymagania: ACEA
E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4,
Jaso DH-2, DAF wydłużone przebiegi,
Cummins CES 20081, CAT ECF-3. Po-
nadto produkt uzyskał dopuszczenia:
Mercedes-Benz MB 228.51, MAN M
3477/ M 3575/ M 3271-1, MTU Oil Ca-
tegory 3.1, Volvo VDS-4/ VDS-3, Re-
nault Truck RLD-3/ RLD-2, Deutz DQC
IV-10 LA. Dodatkowo ExxonMobil zaleca
olej Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 do
zastosowań wymagających aprobaty
Renault Trucks RXD/ RGD.

Opracował Dariusz Piernikarski

Jeden olej silnikowy byłby odpowiednim 
wyborem dla floty mieszanej, co ograniczyłoby
potrzeby magazynowe, ułatwiło zamawianie
środków smarnych oraz eliminowało 
olejowe pomyłki

Dobry olej 
= wymierne oszczędności

Badanie Mobil Delvac 1 wyraźnie po-
kazuje, że firmy transportowe jeszcze nie
potrafią docenić wszystkich sposobów na
zmniejszenie wydatków na paliwo. Chcąc
przekonać właścicieli do stosowania syn-
tetycznych olejów silnikowych o obniżo -
nej lepkości i tym samym uzyskiwania
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Praktyczny pomocnik.
Podesty załadowcze

żytkownicy podkreślają, że równie
istotną korzyścią jest ułatwienie
za- i wyładunku ciężkich i dużych

objętościowo przedmiotów, a także uczy-
nienie tych operacji znacznie bardziej
bezpiecznymi – zarówno dla osób, jak
i samego ładunku. Do korzyści zaliczyć
należy także ograniczenie liczby pra-
cowników zaangażowanych do operacji
przeładunku. Jak podkreślają przedsta-

wiciele firm zajmujących się sprzedażą
i montażem podestów załadowczych,
niemal każdy, kto w praktyce miał okazję
wypróbować zalety tych urządzeń, de-
cyduje się na ich instalację także w ko-
lejnych pojazdach.

Podesty załadowcze zyskują na po-
pularności także z powodu dynamicz-
nie rozwijających się przewozów dys-
trybucyjnych i kurierskich. Duży w tym

udział nowych i rozbudowujących się
centrów logistycznych, sieci dyskontów
spożywczych czy firm kurierskich.

Lekkie podesty do lekkich
samochodów

Od lat na polskim rynku obecni są
wszyscy liczący się w Europie producenci
podestów załadowczych, m.in. Anteo,
Dhollandia, Bär Cargolift, Behrens, Dau-
tel, Palfinger, Zepro (Hiab) i Sörensen.
Szeroka gama oferowanych przez nich
modeli i wariantów podestów sprawia,
że ich instalacja jest możliwa praktycz-
nie w każdym modelu pojazdu dostaw-
czego, ciężarowego, naczepy i przyczepy.

Najbardziej liczna grupa podestów
przeznaczona jest do montażu w samo-
chodach ciężarowych, choć należy przy-
znać, że w ostatnich latach znacznie
zwiększyła się oferta tych urządzeń prze-
znaczonych do samochodów dostawczych.

Marek Rutka

| TECHNIKA |
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Podesty załadowcze stały się niezbędnym elementem wyposażenia samochodów

dystrybucyjnych. Klienci przekonali się o zaletach, jakie dają te urządzenia, 

a nie sprowadzają się one wyłącznie do skrócenia czasu potrzebnego 

do operacji załadunku i wyładunku. 

Jednosegmentowe podesty załadowcze zamy-
kające w pozycji transportowej tylną część nad-
wozia – to najbardziej popularny rodzaj podestów ©
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Jest to z jednej strony odpowiedź na za-
potrzebowanie klientów, a z drugiej efekt
wprowadzenia nowych rozwiązań kon-
strukcyjnych i materiałów pozwalających
na redukcję wielkości i masy podestów.
Te dwa ostatnie parametry są szczegól-
nie istotne w przypadku samochodów
dostawczych o dmc. do 3,5 t, które bar-
dzo często wykorzystują firmy kurierskie
i ekipy serwisowe operujące w miastach
(w zależności od konkretnego modelu
i nośności podestu ich masa kształtuje
się od ok. 150 do 250 kg, przy nośności
od ok. 200 do ok. 600 kg). 

Jeśli chodzi o auta dostawcze z in-
tegralnymi nadwoziami furgonowymi,
to trzeba podkreślić, że ze względu na
różnice w konstrukcji poszczególnych
marek i modeli podesty załadowcze są
przeznaczone do każdego z nich osobno. 

W samochodach dostawczych z tego
typu nadwoziami mogą być instalowane
trzy podstawowe warianty podestów za -
ładowczych: umieszczone na zewnątrz za
tylnymi drzwiami, zainstalowane zamiast
nich oraz zamocowane za drzwiami – we-
wnątrz nadwozia. To ostatnie rozwią -
zanie stosowane jest najczęściej w pojaz-
dach wykorzystywanych do przewozu
osób niepełnosprawnych na wózkach,
a także przez ekipy serwisowe trans-
portujące wózki narzędziowe. Zaletą za-
budowy podestu wewnątrz nadwozia
jest jego ochrona przed niekorzystnym
działaniem czynników atmosferycznych
i ewentualnym uszkodzeniem np. pod-
czas manewrowania pojazdem. 

Przykładem takiego podestu jest mo-
del F3HD IVFL firmy Anteo (w Polsce
dystrybucję urządzeń tej marki prowadzi
wrocławska HEWEA). To kompaktowe

urządzenie o nośności do 320 kg prze-
znaczone jest do montażu w lekkich sa-
mochodach dostawczych wielkości od
Citroëna Berlingo, przez Fiata Scudo,
do Volkswagena Transportera.

Do najbardziej popularnych podestów
załadowczych instalowanych w samo-
chodach dostawczych z integralnymi
nadwoziami furgonowymi należą dwa
podstawowe warianty urządzeń: z pełną
platformą – na całą szerokość otworu
drzwiowego, i platformą połówkową –
o szerokości połowy otworu drzwiowego.

reklama

Szersze stosowanie aluminium do budowy podestów wpływa
na ograniczenie masy przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości  

| TECHNIKA |

Nośność podestów
załadowczych stoso-

wanych w lekkich sa-
mochodach dostaw-
czych nie przekracza

750–1000 kg
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Ten drugi wariant przeznaczony jest dla
klientów, którzy w swoim aucie dostaw -
czym potrzebują zarówno podestu, jak
i swobodnego dostępu do prawego skrzy -
dła tylnych – dwuskrzydłowych – drzwi
(przykładem takich urządzeń są: Palfinger
500 Minifix, VanLift FreeAccess firmy Bär
Cargolift i Dhollandia serii LSP). W więk-
szości modeli tych podes tów noś ność
maksymalna nie przekracza 600 kg. 

Zamiast drzwi i pod podłogą
Zyskującą coraz bardziej na popu-

larności grupę podestów instalowanych
w samochodach dostawczych z integral -
nymi nadwoziami furgonowymi stanowią
modele zastępujące tylne seryjne dwu-
 skrzydłowe drzwi. Przykładem takiego
urządzenia jest model DH-LC2 firmy
Dhollandia, w specyfikacji przeznaczo-
nej m.in. do montażu w integralnym fur-
gonie Iveco Daily. Ten zestaw – oprócz
samej platformy i układu roboczego – za-
wiera również kompozytowe elementy
nadwozia, które instaluje się po demon -
tażu tylnych seryjnych drzwi dwuskrzy -
dłowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu
światło otworu nadwozia zostaje dopa-
sowane do wymiarów i kształtu podestu
załadowczego.

Najnowszym rodzajem podestów
załadowczych przeznaczonych do mon-
tażu w autach dostawczych z integral-
nymi nadwoziami furgonowymi są urzą -
dzenia, które w pozycji transportowej
składane są całkowicie pod podłogę po-
jazdu. Ich główną zaletą jest możliwość
nieutrudnionego korzystania z tylnych
dwuskrzydłowych drzwi bez konieczności
uruchamiania podestu. Przykładem takiej
konstrukcji jest model F3 RE 032 firmy
Anteo o nośności 320 kg i wysokości pod-
noszenia 83 cm. Ta odmiana składanego
podestu przystosowana jest do montażu
w piętnastu modelach najbardziej po-
pularnych dostawczaków. 

Do cięższych zadań
Co prawda podesty załadowcze w sa-

mochodach dostawczych zyskują na po-
pularności, to jednak największy udział
w sprzedaży mają te przeznaczone do
montażu w samochodach ciężarowych.
Z tych zaś największą pod względem
sprzedaży grupę stanowią podesty za -
ładowcze instalowane w ciężarówkach
z nadwoziami kontenerowymi o dmc.
do 6 t i powyżej 12 t. 

Podobnie jak na innych europejskich
rynkach, także i w Polsce najbardziej
popularne są jednosegmentowe podesty
załadowcze zamykające w pozycji trans-
portowej tylną część nadwozia. W nad-
woziach kontenerowych platforma podes-
tu może być zainstalowana zamiast drzwi
lub bezpośrednio za nimi. To drugie roz-
wiązanie jest stosowane w pojaz dach
z zabudowami izotermicznymi i chłod-
niczymi wykorzystywanymi w trans-
porcie lokalnym. Zaletą tego typu jed-
nosegmentowych podestów jest prosta
i trwała konstrukcja, znaczny udźwig –
dochodzący w największych modelach do
3000 kg oraz możliwość wykorzystania
podestu jako rampy przeładunkowej.
Także w tej grupie produktów produ-
cenci starają się obniżyć masę własną
urządzenia z zachowaniem odpowied-
nich parametrów wytrzymałości i trwa -

Burta Sörensen 
o udźwigu 750 kg

| TECHNIKA |
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Jednosegmentowy podest załadunkowy Anteo
zamontowany na ciężarówce z nadwoziem izo-
termicznym wykorzystywanej w transporcie
dystrybucyjnym
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Podest załadowczy o nośności
1500 kg ze składaną platformą
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łości. Przykładem takiej konstrukcji jest
wprowadzony przed kilkoma miesiącami
nowy podest załadowczy Bär Cargolift
BC 1500 S4 z platformą roboczą typu
BAplan45VVL. Dzięki zastosowaniu alu-
minium do jej wykonania udało się osiąg -
nąć masę o 10 kg niższą na każdy metr
jej długości. 

Podobnie jak do lekkich samochodów
dostawczych, także do ciężarówek ofero -
wane są podesty połówkowe, które pozwa-
lają na otwarcie pojedynczego tylnego
skrzydła drzwi – co jest szczególnie do-
ceniane w przewozach kurierskich i dys-
trybucyjnych. Przykładem takich połów -
kowych podestów są: Anteo F3MH/X 075,
Dhollandia DH-LZ, Palfinger 1/2 T, któ-
rych cały układ roboczy z ramionami
wsporczymi i siłownikami mieści się po
jednej stronie ramy nośnej pojazdu. 

Dla zastosowań, w których z podestu
korzysta się sporadycznie lub wówczas,
gdy ciężarówka często dokuje do rękawów
stanowisk przeładunkowych, przezna-
czo ne są urządzenia, których platforma
robocza (o konstrukcji segmentowej) skła-
dana jest pod podłogę pojazdu. Z technicz-
nego punktu widzenia tego typu urządze-
 nia stanowią najbardziej zaawansowane
konstrukcje, co sprawia, że są także naj-
droższe ze wszystkich typów, proporcjo -
nalnie najcięższe, a ich nośność z reguły
nie przekracza 1500–2000 kg. Przy -
kładem jest nowy podest załadowczy
Dautel DS 1500VAL z wysuwaną dwu-
krotnie składaną aluminiową platformą
o masie 470 kg i nośności 1500 kg. 

Bezpieczeństwo i cisza
Wszystkie nowe wprowadzane przez

liczących się producentów modele po-
destów załadunkowych są od poprzed-
nich lżejsze, bardziej niezawodne, łat -
wiejsze i bezpieczniejsze w użytkowaniu,
a także bardziej przyjazne środowisku
naturalnemu. 

Jednym z przykładów zwiększania
bezpieczeństwa eksploatacji może być
opracowany i wprowadzony niedawno do
oferty przez firmę Bär Cargolift system
Bär CargoWarn. Zadaniem tego układu
jest monitorowanie parametrów pracy
podestu, jak np. sygnalizowanie prze-
ciążenia podestu podczas jego załadunku
(obciążania) oraz prawidłowości roz-
mieszczenia ładunku (ze względu na
długość ramion roboczych). Tym, co wy-

Anteo. Charakteryzują się one emisją
hałasu poniżej 60 dB(A) (poziom emi-
towanego hałasu odpowiada normalnej
rozmowie) i mają potwierdzający to cer-
tyfikat Piek. Podesty tej serii dostępne
są w wersjach o nośności od 1000 do
3000 kg – z przeznaczeniem do montażu
w samochodach ciężarowych oraz nacze-
pach i przyczepach. Podobne wyciszone
wersje podestów załadowczych mają
w swojej ofercie także Bär Cargolift oraz
Palfinger. Oprócz odpowiednio wy tłumio-
nych elementów roboczych (si łowników
i pompy hydraulicznej) podesty takie
wyposażone są w wygłuszone zawiasy
i ograniczające hałas specjalne pokrycia
platform. 

reklama

różnia ten system, jest przesyłanie infor -
macji o wszystkich parametrach pracy
urządzenia do smartfonu kierowcy (syg-
nalizacja następuje poprzez wibracje i wy-
świetlenie informacji na ekranie). 

Ze względu na stale rosnące w trans-
porcie wymagania odnośnie do ochrony
środowiska, z których także wynika ko-
nieczność redukcji emisji hałasu, produ-
cenci podestów musieli odpowiedzieć na
to wyzwanie (jeden z nowych przepisów
dotyczy konieczności rekcji hałasu przez
pojazdy i urządzenia wykorzystywane
w porze nocnej). Przykładem urządzeń
o specjalnie wyciszonej pracy, przezna-
czonych do tzw. nocnego rozładunku,
są podesty F3 CLP serii Cantilever firmy

Połówkowy 
podest serii

FreeAccess, 
w pozycji trans-

portowej umożli-
wia otwieranie
prawych drzwi
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Do wiosennych porządków

raz z nastaniem wiosny cała
(oby!) licząca ponad 380 tys. km
sieć dróg publicznych w na-

szym kraju będzie musiała przejść nie-
zbędny przegląd stanu technicznego. Jed-
nym z pierwszych zadań remontowych,
jakie będą realizowane przez drogow-
ców, jest usunięcie ubytków nawierz-
chni spowodowanych przez zamarzającą
w nich wodę.

Remontery do łatania
Ekipy naprawcze wykorzystują do

tego celu zwykłe samochody ciężarowe
wyposażone w niezbędny sprzęt lub spe-
cjalne profesjonalne zabudowy zwane
remonterami. Zabudowy te wyposażone
są w kocioł służący do podgrzewania
masy bitumicznej wykorzystywanej do
uzupełniania ubytków oraz agregat za-
silający młot hydrauliczny do kruszenia
asfaltu. Uzupełnieniem wyposażenia jest
przenośna piła spalinowa do nacinania
nawierzchni. W zależności od przyję-
tego rozwiązania zabudowy takie insta-
lowane są na stałe na ramie ciężarówki,
jako nadwozie wymienne współpracujące
z systemem hakowym lub wyposażone
we własne rozstawiane podpory. Zaletą
remontera wyposażonego w kocioł jest
możliwość roztopienia w nim usunię-

tego z jezdni pokruszonego fragmentu
nawierzchni. Taką operację recyclingu
przeprowadza się bezpośrednio na miej-
scu remontu, co jest nie tylko korzystne
ekonomicznie, ale i ekologicznie. W przy-
padku gdy remontowane są większe
fragmenty nawierzchni, wydajność kotła
typowego remontera o pojemności do
ok. 6–7 m3 zazwyczaj okazuje się nie-
wystarczająca. Do tego rodzaju zadań
wykorzystuje się pojazdy wyposażone

w termosy do asfaltu zdolne pomieścić
do 12 m3 masy asfaltowej. W zależności
od przyjętego rozwiązania termosy in-
stalowane są na stałe lub jako nadwozie
wymienne – te największe, o masie do
20 t, na podwoziach czteroosiowych cię-
żarówek. Dla utrzymania stałej tempe-
ratury termosy mają nie tylko izolację
termiczną, ale także niezależny układ pod-
grzewający mieszankę. Gdy zabudowa
zainstalowana jest np. na skrzyni samo-

Marek Rutka

| TECHNIKA |

Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury drogowej

to jeden z kluczowych elementów wpływających na bezpieczeństwo ruchu

drogowego. Odpowiednią wydajność i jakość tych prac można osiągnąć,

dysponując tylko nowoczesnym sprzętem.
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Remonter nawierzchni wyposażony w kocioł do masy bitumicznej i młot hydrauliczny
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chodu samowyładowczego lub współ -
pracuje z systemem hakowym, rozła -
dunek masy przewożonej w termosie
odbywa się grawitacyjnie. Natomiast
gdy termos do asfaltu ma być zainsta-
lowany na stałe do ramy lub czasowo np.
na platformie ciężarówki, wówczas za-
budowy takie wyposażone są we własne
ślimakowe układy rozładowcze. Przy -
kładem takiej konstrukcji jest seria ter-
mosów do asfaltu TR-H produkowa -
nych przez łódzką firmę Hydrog (ich
po jemność w zależności od wersji wynosi
od 3 do 4,5 m3). 

lub specjalistycznych pojazdów – noś-
ników urządzeń z tego względu, że są
one wyposażone w przystawki odbioru
mocy (PTO) oraz wydajną pokładową in-
stalację hydrauliczną. O ile do koszenia
traw na poboczach, skarpach i rowach od-
wadniających kosiarki o mniejszej mocy
mogą być zasilane z instalacji hydrau-
licznej pojazdu, o tyle maszyny o większej
mocy wymagają już napędu z PTO. Duża
popularność ciągników rolniczych wy-
korzystywanych do tych prac wynika nie
tylko z obecności PTO, ale i bardzo do -
brych właściwości terenowych oraz wi-
doczności z kabiny kierowcy-operatora. 

Podstawowe modele kosiarek mają
bardzo ograniczoną możliwość regulacji
obszaru roboczego i w praktyce spraw-
dzają się najbardziej do pielęgnacji dużych

otwartych przestrzeni. Dla służb drogo-
wych znacznie bardziej użyteczne są ko-
siarki z głowicą koszącą zainstalowaną
na wieloramiennym sterowanym hyd-
raulicznie wysięgniku. W zależności od
przyjętego wariantu taka kosiarka może
być instalowana zarówno z przodu, jak
i tyłu ciągnika rolniczego, a zasięg ro-
boczy głowicy może dochodzić nawet
do 9 m. Takie parametry maszyny po-
zwalają na wykonanie wszystkich prac
związanych z koszeniem traw, przyci-
naniem krzewów i drobnych gałęzi drzew
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Przy -
kładem takiego urządzenia jest czter-
nastonożowa głowica kosząca GK 140
umieszczona na dwuramiennym, hyd-
raulicznym wysięgniku uniwersalnym
WWP600 firmy Pronar (zasięg maksy-
malny głowicy wynosi 6,7 m). Zestaw ten
przeznaczony jest do współpracy z ciąg -
nikami rolniczymi o mocy minimalnej
80 KM i wyposażonymi w przystawkę
odbioru mocy (urządzenie zasilane jest
z PTO). Zakres wykorzystania wysięgnika
można rozszerzyć, stosując dodatkowe
wymienne głowice, w tym np. wielotale-

Termos do asfaltu
współpracujący 
z systemem hakowym

Zabudowa 
przeznaczona 
do jednoczesnego
mycia ścian 
i sufitu tuneli 
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Oprócz podwozi samochodów cię -
żarowych zarówno remontery, jak i ter-
mosy do asfaltu montowane są także na
podwoziach przyczep. To ostatnie roz-
wiązanie jest popularne, gdy firma re-
montowa dysponuje ciągnikami rolni-
czymi lub specjalistycznymi nośnikami
urządzeń, takich jak np. Mercedes-Benz
Unimog, Bremach, Aebi i Multicar. 

Zadbana zieleń
Innym rodzajem zadań służb drogo-

wych, do których realizacji przystępują
w okresie wiosennym, są zabiegi pielęg -
nacyjne drzewostanu i terenów zielonych.

Do prac związanych z koszeniem traw
oraz przycinaniem drzew i krzewów uży -
wa się najczęściej ciągników rolniczych



sięgnikach. Takie głowice myjące prze-
ważnie instalowane są na uniwersalnych
wysięgnikach używanych po przezbro-
jeniu także do wycinki traw i gałęzi. Nie-
zbędnym elementem zestawu myjącego
jest zbiornik na wodę i chemiczne środki
myjące (obecnie stosuje się wyłącznie
biodegradowalne). W ciągnikach rolni-
czych zbiorniki takie montowane są na
tylnym zawiesiu, a w samochodach cięża-
rowych na skrzyni ładunkowej. Ze wzglę -

ciej wykorzystywane są maszyny zwane
potocznie zamiatarkami – instalowane na
podwoziach specjalnych, samochodach
ciężarowych lub przyczepach. 

Do największych i najbardziej zna-
nych producentów zamiatarek należą
m.in. Bucher Schörling, Boschung,
Küpper Weisser, Schmidt, Faun, Farid,
Johnston, Scarab, Haller, MWM Brzesko,
Ekocel/Zoeller, WUKO Łódź, Dobrowol-
ski i Kobit.

rzową piłę do gałęzi, myjkę do zna ków
czy odmularkę do rowów melioracyjnych.
Ważną zaletą wysięgników uniwersal-
nych serii WWP jest możliwość przesu-
wania ramienia na prawą lub lewą stronę
nośnika, co umożliwia pracę po obu stro-
nach drogi bez konieczności zmiany kie-
runku jazdy maszyny. 

Wszystkie tego typu urządzenia,
oprócz ciągników rolniczych, mogą być
montowane także na samochodach cię -
żarowych, o ile wyposażone są w PTO
i odpowiednie znormalizowane zawiesia
(płytę komunalną DIN 76060). 

Mycie i szczotkowanie
W okresie wiosennym i letnim, oprócz

prac związanych z pielęgnacją terenów
zielonych i drzewostanu, sporo zabiegów
służb drogowych to usuwanie zanie-
czyszczeń z jezdni i innych elementów
infrastruktury komunikacyjnej. Do mycia
znaków, sygnalizatorów świetlnych, tab-
lic informacyjnych, barier energo chłon -
nych, ekranów dźwiękochłonnych i la-
tarni oświetleniowych wykorzystuje się
pojazdy wyposażone w głowice z obro-
towymi szczotkami zamontowane na wy-

du na niewielkie zapotrzebowanie na moc
urządzenia do mycia zasilane są z insta-
lacji hydraulicznej i elektrycznej noś-
nika. W najbardziej zaawansowanych
modelach stosowane są układy, które
automatycznie wykrywają położenie
i kształt np. słupków hektometrowych
czy znaków i same w odpowiednim mo-
mencie uruchamiają funkcję mycia. 

Największe i najbardziej wydajne
układy myjące stosowane są w maszy-
nach przeznaczonych do mycia i konser-
wacji tuneli. Ze względu na znaczne
zużycie wody i środków myjących po-
jazdy takie często współpracują z do-
datkowymi cysternami umieszczonymi
na podwoziach przyczep. 

Drogowe odkurzacze
Mimo że zarządcy dróg coraz częś-

ciej ograniczają lub wręcz rezygnują
ze stosowania w okresie zimowym tzw.
środków uszarstniających, np. piasku
i drobnego żwiru, to i tak zawsze z na-
staniem wiosny konieczne jest zebranie
zanieczyszczeń zalegających na pasie
drogowym. Do ich usuwania najczęś-

| TECHNIKA |
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Zamiatarka 
13.250 MAN
TGM Küpper
Weisser S600
wyposażona 
we własny silnik
zabudowy

Zabudowa przeznaczona do automatycznego 
usuwania spękań w nawierzchni 
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Najbardziej rozbudowany model ko-
siarki przeznaczonej dla służb zajmu -
jących się utrzymaniem infrastruktury
drogowej oferuje niemiecka firma Mu-
lag. Model MKM 700 tej firmy to urzą -
dzenie przeznaczone do montażu na sa-
mochodzie Unimog serii 300. Maszyna
wyposażona jest w dwa moduły koszące:
jeden zamontowany z przodu pojazdu,
drugi za kabiną na skrzyni ładunkowej
(każdy wyposażony jest w oddzielne ra-
mię wysięgnika). Wysoka wydajność
pracy MKM 700 wynika przede wszyst-
kim z wynoszącego 6,9 m zasięgu ramion
kosiarki oraz szerokości koszenia/przy-
cinania wynoszącej od 1,2 do 2 m – dla
każdego modułu. 

Pracom związanym z pielęgnacją
poboczy towarzyszy także przycinanie
gałęzi, więc do zmniejszania ich objętości
przed transportem wykorzystuje się rę-
baki do drewna. Maszyny te instalowane
są na podwoziach przyczep – wyposa -
żonych we własne silniki lub jako przy-
stawki montowane na nośnikach i zasi-
lane z PTO. 
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Podstawowe modele zamiatarek do-
czepnych zarówno do ciągników rolni-
czych, jak i pojazdów ciężarowych (mogą
być zasilane z układu hydraulicznego
i PTO) wyposażone są jedynie w układ
zgarniająco-zamiatający. Jako że w tego
rodzaju maszynach zbierane zanieczysz -
czenia transportowane są do zasobnika
w sposób mechaniczny, to najbardziej
skuteczne są do zbierania piasku, żwiru
i kamieni. Znacznie gorzej radzą sobie
z lekkimi frakcjami zanieczyszczeń, jak
np. liście czy sucha trawa, do których
usuwania najskuteczniejsze są maszyny
wyposażone w układ ssąco-zamiatający.
Tego typu zamiatarki używane do oczysz-
czania ulic i dróg najczęściej zabudowy-
wane są na zmodyfikowanych podwo-
ziach samochodów ciężarowych. 

większych ulicznych zamiatarkach, jak
Boschung S600 na trzyosiowym podwo -
ziu Scania P400 o pojemności komory na
zanieczyszczenia ok. 12 m3, moc silnika
zabudowy wynosi 150 KM (110 kW). 

Dla zapewnienia płynnej i stałej pręd-
kości jazdy podczas pracy (ok. 15–20 km/h)
układy przeniesienia napędu poddawane
są niezbędnym modyfikacjom. W przy-
padku zamiatarek zabudowywanych na
podwoziach ciężarówek napęd na koła
jezdne najczęściej przekazywany jest
mechanicznie, ale są także modele, np.
Schmidt SK 500/600/700, wyposażone
w hydrostatyczne układy napędowe. Po-
nieważ zamiatarki poruszają się z nie-
wielką stałą prędkością, konieczna jest
instalacja dodatkowych wysokowydaj-
nych układów chłodzenia wody i oleju

Unimog U400 wyposażony w zestaw trzech
kosiarek do poboczy i układ automatycznego
wykrywania przeszkód, np. słupków hekto-
metrowych czy barier energo chłonnych
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Stosowany od lat podział na samochody do-
stawcze o dmc. do 3,5 t i lekkie samochody
ciężarowe o dmc. do 7,49 lub 11,99 t (gra-
nica opłat autostradowych) w rezultacie po-
woduje obecność na rynku coraz większej
liczby samochodów, w których wysokość
załadunku i tym samym wysokość podestu
załadowczego nie odpowiadają typowym
wysokościom ramp. Firma Sörensen Hydrau-
lik opracowała platformę załadowczą – model
X1AH 750SL, w której zintegrowano dodatkowy,
odrębny pomost ładunkowy. 

Pomost ten można unieść do góry o 520 mm za
pomocą hydraulicznego nożycowego systemu
podnoszenia. Tym samym, korzys-
tając z tej dodatkowej plat-
formy, możliwy jest spraw -
ny za- i rozładunek przy
rampach o wysokości
od 1100 do 1300 mm.
Sam podnośnik nożyco -
wy waży zaledwie 95 kg,
urządzenie może być za-
montowane w zabudowach
skrzyniowych – wtedy nośność
platformy X1AH 750SL wynosi 750 kg,
natomiast w zabudowach furgonów dostawczych
nośność platformy to 600 kg. 

Pomost ten został wyróżniony w ub. roku pres-
tiżową nagrodą Trailer Innovation 2015. Jury do-
ceniło innowacyjność rozwiązania – uwagę zwró-
cono też na takie aspekty, jak bezpieczeństwo,
ekonomiczność i ergonomię jego użytkowania.
Nagrodę wręczono podczas wrześniowych targów
pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze.

Autoryzowanym przedstawicielem Sörensen
w Polsce jest firma Kamil-sped z Mysłowic. [DP]

news

Trailer Innovation 2014 
dla Sörensen Hydraulik 

© Sörensen

W zależności od wielkości i wydaj-
ności urządzenia do zasilania układu
ssąco-zamiatającego wykorzystywane
są silniki podwozia pojazdu (poprzez
PTO i pompę hydrauliczną) lub instalo-
wane są dodatkowe niezależne silniki spa-
linowe. Moc dodatkowego silnika uza-
leżniona jest od wielkości pojazdu i jego
przeznaczenia, jednak przyjmuje się, że
przy pojemności komory na zmiotki wy-
noszącej ok. 5–6 m3 wystarcza jednostka
o mocy 60–90 KM (44–66 kW). W naj-

(dotyczy to zarówno silnika głównego
pojazdu, jak i tego umieszczonego w za-
budowie). Spośród wszystkich układów
zabudowy najwięcej energii pochłania
napęd wentylatora ssawnego, który dla
zapewnienia odpowiedniej siły ciągu
musi obracać się ze znaczną prędkością
– nawet ponad 3000 obr/min. Prędkość
obrotowa wentylatora może być – stosow-
nie do potrzeb – regulowana, np. w ma-
szynach Johnston serii VT i VS w za-
kresie od 2400 do 3500 obr/min. Oprócz
zasobników na zmiotki dużą część za-
budowy zajmują zbiorniki na wodę wy-
korzystywaną do zraszania zamiatanej
powierzchni. Ich pojemność w zależności
od wielkości maszyny wynosi od kilku-
set do nawet 5 tys. litrów. 



Pojedynek mistrzów

ałożeniem pomysłodawców mię-
dzynarodowego konkursu ekono-
micznej jazdy Optifuel Challenge,

organizowanego przez Renault Trucks,
jest promowanie i nagradzanie kierow-
ców, którzy potrafią jeździć oszczędnie
i sprawnie, z poszanowaniem przepisów
ruchu drogowego.

Każdy przedsiębiorca transportowy
doskonale wie, że ekonomicznie i bez-
piecznie jeżdżący kierowca przynosi fir-
mie ogromne oszczędności. Dlatego też
zainteresowanie udziałem w drugiej mię-
dzynarodowej edycji konkursu Optifuel
Challenge 2014 było ogromne – w run-
dach kwalifikacyjnych udział wzięło nie-
mal 6000 uczestników reprezentujących
w sumie 15 krajów i ponad 1200 firm

transportowych. O tytuł Mistrza Ekono-
micznej Jazdy walczyło ostatecznie 28
najlepszych kierowców, a finałowe roz-
grywki odbyły się 28 października ub.
roku na drogach Lazurowego Wybrzeża.
W zmaganiach tych Polskę reprezentował
Paweł Bucior, 35-letni współwłaściciel
firmy Styropianex, zwycięzca polskiej
edycji Optifuel Challenge 2014.

Sprawnie i ekonomicznie
Finaliści wraz z przedstawicielami

swoich firm, pracownikami Renault Trucks
i dziennikarzami z różnych krajów zebrali
się w Pałacu Nikaia w Nicei, gdzie odbył
się etap pierwszy konkursu, a mianowi-
cie sprawdzian teoretyczny ze znajomości

zasad ekonomicznej jazdy. Ten 15-mi-
nutowy test składający się z 15 pytań
mógł jedynie w maksymalnie 10% wpły-
nąć na wynik końcowy.

Po części teoretycznej nastąpił prak-
tyczny sprawdzian umiejętności – uczest-
nicy w towarzystwie jurora musieli prze-
jechać 29-kilometrowy odcinek testowy,
wyznaczony po drogach miejskich i od-
cinku autostrady wokół Nicei. Na poko-
nanie trasy mieli 30 min.

Do dyspozycji uczestników oddano
osiem identycznych ciężarówek nowej
gamy Renault Trucks T 460 Optifuel z na-
czepami o masie całkowitej 32 t każda.
Startowali co 3 min. Ta część stanowiła
90% oceny ogólnej i była najbardziej
emocjonującym etapem konkursu.

Katarzyna Biskupska

| TECHNIKA |
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W finale międzynarodowego konkursu Optifuel Challenge o tytuł Mistrza

Ekonomicznej Jazdy 2014 oraz atrakcyjne nagrody rywalizowało 

28 najlepszych kierowców ecodrivingu. Walka była trudna, gdyż mistrzowie

nie popełniają już błędów technicznych, a na wynik końcowy 

często ma wpływ stres i zbieg okoliczności.

© Renault Trucks
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Dla zapewnienia finalistom równych
szans zarządzono losowanie kolejności
startu i przyporządkowanie zestawów
drogowych. Nasz reprezentant Paweł
Bucior nie miał łatwego zadania, wylo-
sował bowiem jazdę w grupie pierwszej
i w dodatku pojazdem nr 1. „Trasa była
porównywalna do trasy finałowej w pol-
skich eliminacjach, autostradą jecha -
łem bardzo krótko, bo ok. 4 km, reszta
to odcinek miejski. To, co szczególnie za-
pamiętałem, to specyficzne złudzenie
optyczne na jednym z fragmentów drogi
– wiedziałem, że jechałem pod górkę,
a złudzenie było takie, jakbym zjeżdżał
z góry. Było to niemal niezauważalne,
do skontrolowania jedynie na podsta-
wie zużycia paliwa na wskaźniku” – opo-
wiadał nasz rodak po jeździe finałowej.

Sprawiedliwie dla wszystkich
Ponieważ konkurs odbywał się w ot -

wartym ruchu, na drodze publicznej, a fi-
naliści pokonywali swoją trasę konkur-
sową o różnych porach dnia, zmienność
czynników zewnętrznych, takich jak na-

grupą finalistów. Sędziowie rejestrowali
odchyłki od normy i na tej podstawie
dokonywali kompensacji wyników.

Oprócz tego, aby zapewnić wszyst-
kim kierowcom równe szanse i uniknąć
drastycznych różnic w zużyciu paliwa,
biorące udział w konkursie ciężarówki
przetestowano i precyzyjnie skalibrowano
kilka dni wcześniej przed finałowymi
zmaganiami. Dodatkowo pojazdy przez
cały dzień finału były w ciągłym ruchu

– nie tylko podczas jazd konkursowych,
ale i w czasie przerwy na lunch, a wszystko
po to, aby silniki i opony były rozgrzane
tak samo dla wszystkich.

Pod czujnym okiem
Najważniejszymi kryteriami oceny

kierowców podczas etapu finałowego
był styl jazdy (30%), czyli liczba cykli
hamowania, czas jazdy bez dotykania
stopą któregokolwiek z pedałów i łączny
czas pracy silnika w ekonomicznym za-
kresie obrotów, czyli tzw. zielone pole,
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Podczas konkursu finaliści musieli pamiętać, że na francuskich
drogach ekspresowych i autostradach ograniczenie prędkości

dla zestawów ciężarowych wynosi 80 km/h, a w mieście 
i na terenach zabudowanych 50 km/h. Na pasie wjazdowym
na teren obiektu, gdzie odbywał się konkurs, można było się 

poruszać z prędkością 20 km/h

Test ze znajomości zasad ekonomicznej
jazdy jedynie w 10% mógł wpłynąć 
na wynik końcowy
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Finałową trasę uczestnicy musieli przejechać sprawnie
i jednocześnie ekonomicznie – ta część stanowiła 90%
oceny ogólnej. Mieli na to 30 min, tyle bowiem wyniósł
czas przejazdu zestawu referencyjnego ustalony dzień
wcześniej. Jeśli zawodnik przyjechał minutę po tym
czasie, otrzymywał 10 pkt karnych, co w przypadku 
3 min spóźnienia oznaczało stratę 30 pkt, czyli 
wszystkich możliwych do uzyskania za osiągnięcie 
odpowiedniej średniej prędkości

Kierowcom podczas zmagań 
kibicowali przedstawiciele jego

firmy, pracownicy Renault Trucks
i dziennikarze z różnych krajów.

Mogli oni w czasie rzeczywistym
obserwować dokonania swojego
kierowcy za pośrednictwem sys-
temu zarządzania flotą Optifleet

tężenie ruchu i korki, powodowałaby,
że konkurs byłby niesprawiedliwy. Dla-
tego zawodnikom towarzyszył zestaw
sędziowski, tzw. referencyjny, którego
za łoga miała za zadanie notowanie wszel-
kich nieoczekiwanych zmian, jakie wy-
stąpiły na drodze, a były niezależne od
kierowców, i mogłyby zafałszować ocenę
przejazdu. Pojazd ten startował jako piąty
w kolejności i później jeździł z każdą
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a także średnia prędkość (30%) i ogólne
zużycie paliwa (30%) analizowane za
pomocą oprogramowania Optifuel Info-
max. Parametry te oceniane były tylko
podczas jazdy. Gdy sygnalizacja świetlna
nakazywała im się zatrzymać, czasu i zu -
życia paliwa nie mierzono.

W trakcie jazdy finaliści byli oceniani
również przez kierowców demonstracyj-
nych jadących z nimi w kabinie, którzy
za określone naruszenia przepisów dro-
gowych mogli przyznawać punkty karne.
„Naszym zadaniem było niestety kara-
nie uczestników. Obserwacja zaczynała
się od samego wejścia do kabiny, mie-
liśmy specjalne formularze i było kilka

ważnych punktów, według których oce-
nialiśmy zawodnika, m.in. czy ustawił
sobie fotel i lusterka oraz czy zapiął pasy
bezpieczeństwa przed uruchomieniem sil-
nika. Obserwowaliśmy, jak finalista sto-
sował się do przepisów ruchu drogowego,
tzn. czy umyślnie przekraczał linię, czy
włączał kierunkowskaz, czy przewidywał,
czy zachowywał bezpieczny odstęp oraz
czy przestrzegał ograniczeń prędkości,
a jeśli nie, to czy robił to przez przypa-
dek, czy permanentnie. Było bardzo wiele
czynników, które miały wpływ na to, czy
kierowca został ukarany” – zdradził Łukasz
Kurcbard, który jako kierowca demon-
stracyjny jechał z trzema zawodnikami
i, jak podkreślał, z zadowoleniem odda-
wał puste formularze.

Po wykonaniu jazd finałowych jurorzy
za pomocą programu Infomax odczytali
dane nt. prędkości jazdy, poziomu zuży -
cia paliwa oraz techniki jazdy każ dego
uczestnika, dokonując ogólnej oceny po-
przez zsumowanie wszystkich punktów
w poszczególnych kategoriach. Wykorzy -
stany skomplikowany algorytm uwzględ-
niał m.in. takie parametry, jak obciąże -
nie silnika czy wykorzystanie zwalniaczy.

Zapytany o popełniane przez kie-
rowców błędy, Łukasz Kurcbard podsu-
mował: „Już podczas finału krajowego
trudno było wskazać jakiekolwiek błędy,
które popełniali kierowcy. Teraz było
jeszcze trudniej, bo mieliśmy tu najlep-
szych z najlepszych. To już nie były
błędy, to raczej wpływ stresu, zbiegu
okoliczności”. 

And the winner is...
Po całodniowych zmaganiach, wielu

emocjach i żarliwych dyskusjach nt.
techniki jazdy wieczorem podczas uro-
czystej kolacji przedstawiono zwycięzców
Optifuel Challenge 2014.

Paweł Bucior, polski Mistrz Optifuel
2014, jako pierwszy pojechał w kon-
kursie i osiągnął też najmniejsze zużycie
paliwa – 26,5 l/100 km. To bardzo dobry
wynik, jednak założeniem konkursu jest
osiągnięcie najmniejszego spalania przy
utrzymaniu najwyższej średniej pręd-
kości, która u naszego reprezentanta
wyniosła 50,6 km/h. Przypomnijmy, że
Paweł Bucior podczas polskiego finału
zdeklasował rywali rewelacyjną wręcz
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„Konkursy takie jak Optifuel Challenge
uświadamiają nam, że z pojazdów mo -
żemy dużo uzyskać, a przekłada się to na
zyski w transporcie drogowym. Jednak
jeśli chodzi o ekonomię, to rozwiązania
techniczne zastosowane w ciężarówce
nie rozwiążą całego problemu. Kluczem
do sukcesu są odpowiednio wytreno-
wani kierowcy, dlatego warto ich wysyłać
na szkolenia racjonalnej jazdy. Po kon-
kursie w Młochowie, po wygraniu finału
krajowego, chciałem mieć we flocie tak
oszczędne auto. Kupiłem 2 nowe ciągniki
T460 i myślę, że nie będą to ostatnie po-
jazdy nowej gamy w mojej flocie”.

Paweł Bucior, 
współwłaściciel firmy

Styropianex, zwycięzca
polskiego finału Optifuel

Challenge 2014

„Konkurs Optifuel Challenge jest inicjatywą marketingową, a edycja 2014 odby-
wała się pierwszy raz na samochodach nowej gamy Renault Trucks. Chcieliśmy przy-
bliżyć klientom, zarówno obecnym, jak i przyszłym, nowe modele. Chcieliśmy po-
kazać, dlaczego są takie oszczędne, jaki mają potencjał i jakie oszczędności mogą
przynieść, gdy się nimi nauczy jeździć. Jeżeli firma X po konkursie decyduje się na
zakup pewniej liczby samochodów, to znaczy, że cel takich spotkań został osiągnięty,
że udało nam się przekonać klienta do tego, aby ten samochód kupił i zobaczył, ile
może oszczędzić. A przy okazji, jeśli propagujemy technikę racjonalnej jazdy, bez-
piecznej i wydajnej, i robimy to pod naszą flagą – z czego jesteśmy dumni – to ge-
nialne, jesteśmy wygrani i o to nam chodziło”.

Łukasz Kurcbard, 

menedżer ds. ekonomiki eksploatacji
Grupy Volvo rynku CEN i kierowca
demonstracyjny finału w Nicei
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cher Renault Trucks o wartości 3000 euro.
Udział większej liczby uczestników z Fran-
cji, podobnie jak z kilku innych krajów,
m.in. Hiszpanii, był możliwy dzięki wy-
sokiej sprzedaży pojazdów Renault Trucks
na tych rynkach.

Trzecie miejsce w konkursie i jed-
nocześnie najlepsze w regionie Europy
Centralno-Wschodniej (CEE) zdobył Wę-
gier Daniel Nagy, na co dzień jeżdżący
w rodzinnej spółce Káta-Kamion. 26-letni
kierowca otrzymał voucher o wartości
1000 euro, a do firmy powędrował vou-
cher Renault Trucks o wartości 2000 euro.
Za osiągnięcie najlepszego wyniku spo -
śród 6 finalistów z regionu CEE Daniel
Nagy otrzymał dodatkowo nagrodę ufun-
dowaną przez Toma Jörninga, dyrek-
tora zarządzającego rynkiem CEE, a mia-
nowicie voucher na kwotę 4000 euro,
a dla firmy pojazd T460 na pół roku
użytkowania.

„Z tego, co mi wiadomo po rozmo-
wach z sędziami, im bliżej podium, tym
różnice między zawodnikami były mniej-
sze. Poziom tej edycji konkursu Optifuel

Challenge był niesamowicie wyrównany,
a walka toczyła się wręcz o ułamki pro-
centa. Wiek kierowców był różny, a także
ich doświadczenie. Ale zasady racjo-
nalnej jazdy są proste – jeśli się je zna
i wciela w życie, to można mieć rewela-
cyjne wyniki. Wystarczyłoby, żeby każdy
kierowca jeździł jak najsłabszy z finalis-
tów, wówczas świat byłby piękny. To są
mistrzowie mistrzów!” – podsumował
Łukasz Kurcbard.

Krajowe eliminacje do tegorocznej
edycji konkursu Optifuel Challenge 2015
ruszą już na przełomie kwietnia i maja br.
– podobnie jak w zeszłym roku zakończą
się finałem ogólnoeuropejskim.

Zdjęcia: © K. Biskupska

W czasie trwających kilka godzin zmagań 
konkursowych organizator przygotował wiele
atrakcji dla członków ekip i kierowców. Chętni
mogli m.in. przyjrzeć się bliżej koncepcyjnemu
pojazdowi Renault Trucks Optifuel Lab, 
w którym zastosowano różne rozwiązania
technologiczne prowadzące do zmniejszenia
zużycia paliwa. Można było także wziąć udział
w międzydrużynowych zawodach w kilku kon-
kurencjach takich jak quiz wiedzy o produktach
posprzedażnych producenta, spróbować swoich
sił na symulatorze jazdy modelem T czy w rywa-
lizacji na manewrowanie zdalnie sterowanymi
modelami Renault Trucks w skali 1:14

prędkością średnią, tu niestety pojechał
za wolno, gdyż wynik referencyjny wy-
nosił 28,7 l/100 km przy prędkości śred-
niej 62,8 km/h. 

Zdobywcą tytułu Mistrza Ekonomicz-
nej Jazdy 2014 został Francuz Stéphane
Safes pracujący w firmie transportowej
Semezies. Zwycięzca otrzymał voucher
o wartości 8000 euro oraz wartościowe
nagrody rzeczowe, a firma, w której jest
zatrudniony, opłacony roczny wynajem
na Renault Trucks T460 Optifuel wraz
z pełnym kontraktem serwisowym. 

Drugie miejsce również wywalczył
Francuz – Jean-Philippe Rioux, kierowca
z 30-letnim doświadczeniem zawodo-
wym, pracujący w firmie Stef. Finalista
otrzymał voucher o wartości 2000 euro,
a jego firma dodatkowo otrzymała vou-

Francuz Stéphane Safes, zwycięzca finału, 
tak skomentował swój udział w konkursie:
„Uznałem, że mam spore szanse, gdyż 
zostałem dobrze przeszkolony przez Renault
Trucks w zakresie technik ekonomicznej jazdy.
Ale na mecie i tak odczuwałem duży stres!
Presja była naprawdę ogromna”. W firmie, 
w której pracuje, dzięki szkoleniom kierowców
oszczędza się 25 000 l paliwa rocznie i ponosi
mniejsze koszty obsługi technicznej pojazdów,
głównie za sprawą bardziej umiejętnego
używania hamulców.
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Pawłowi towarzyszyła 
mocna drużyna z Polski



Obieg płynów
eksploatacyjnych

części pierwszej tekstu („Sa-
mochody Specjalne” nr 10/
2014) skupiliśmy się na urzą-

dzeniach, których zasada działania ze
względu na budowę obsługiwanych me-
chanizmów polegała na grawitacyjnym
lub podciśnieniowym odbiorze płynów
roboczych i ich zbiórce w odpowiednich
zasobnikach, a w przypadku dystrybu-
cji grawitacyjnego lub ciśnieniowego
napełniania podzespołów pojazdu przy
wykorzystaniu różnych rozwiązań.

W drugiej części artykułu skupimy się
na urządzeniach, które zostały pogrupo-
wane ze względu na rodzaje płynu eks-
ploatacyjnego lub system, który obsłu-
gują. Konstrukcja układów, w których
obsłudze narzędzia te biorą udział, oraz
właściwości fizykochemiczne samych
płynów wykluczają możliwość wykorzys-
tania tego samego urządzenia do innych
czynników roboczych lub zamianę płynów.
Mimo to urządzenia do wymiany płynów
hamulcowych i olejów hydraulicznych są
niemal identyczne. Podobnie jest z ma-
szynami do wymiany oleju w automa-
tycznych skrzyniach biegów i urządze-
niach do wymiany płynów chłodniczych.
W związku z dużym podobieństwem w ich
budowie omówimy je w dwóch grupach.

W układach hamulcowych i układach
sterowania hydraulicznego reżimy tech-
nologiczne wykluczają możliwość wy-
miany grawitacyjnej, a tym bardziej za-
powietrzenia, dlatego wymiana płynów
musi być prowadzona przez odbiór prze-
pracowanego płynu z jednoczesnym za-
silaniem układu w świeży. Podobnie dzia-
łają maszyny do „automatów” (skrzyń
automatycznych) i układów chłodzenia,
mimo że akurat w tych dwóch przypad-
kach grawitacyjna wymiana i zapowiet-
rzenie układu są możliwe i dopuszczalne.

Płyny hamulcowe i oleje hydrauliczne
W sferze zainteresowań naszego cza-

sopisma znajdują się wszelkie pojazdy
użytkowe, w tym także dostawcze, a te
z reguły wyposażone są w hydrauliczne
układy hamulcowe. W samochodach cię-
żarowych hydraulicznie sterowane mogą
być zewnętrzne mechanizmy manual-
nych skrzyń biegów, sprzęgła i inne pod-
zespoły, w których czynnikiem roboczym
może być np. pentozyna (pentozyna to
odmiana oleju hydraulicznego. Działa-
nie tych urządzeń musi być pewne ze
względu na bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo jazdy.

Warunkiem prawidłowej wymiany
lub odpowietrzenia układu po wymianie
elementów czy naprawie jest właśnie
użycie odpowiednich urządzeń warsz-
tatowych, które w ogólnym zarysie dzie-
limy na nadciśnieniowe i podciśnieniowe.

Arkadiusz Gawron

Część II
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W drugiej części artykułu omawiamy warsztatowe urządzenia i przyrządy

służące do odbioru płynów hamulcowych, chłodniczych, olejów

hydraulicznych oraz olejów do przekładni automatycznych.

Nadciśnieniowe
przeponowe
urządzenie
do wymiany
płynu hamul co-
wego działające 
na sprężone 
powietrze
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Urządzenia nadciśnieniowe
Ze względu na sposób wytwarzania

nadciśnienia urządzenia te dzielimy na
elektryczne, działające na sprężone po-
wietrze i manualne. Urządzenia napę-
dzane elektrycznie wytwarzają ciśnienie
(w zakresie od 0 do 3 bar) i utrzymują
je, zasilając świeżym płynem przez cały
proces wymiany lub odpowietrzania
zbiorniczek wyrównawczy. Ciśnienie wy-
twarza i utrzymuje napędzana elek-
trycznie pompa z regulatorem ciśnienia
i manometrem. Najczęściej urządzenia
te zasilane są z sieci elektrycznej 220 V,
ale dostępne są także wersje zasilane
z akumulatora obsługiwanego pojazdu.
Szczel ne połączenie różnego typu zbior-
niczków zapewniają odpowiednie adap-
tery uzbrojone w króćce z szybkozłączem
do podłą czania maszyny. Dzięki tak wy-
tworzonemu ciśnieniu można po kolei
odkręcać odpowietrzniki przy zaciskach
kół, spuszczając stary płyn. Zanim jednak
rozpocznie się proces samej wymiany, ze
zbiorniczka wysysa się stary płyn wraz
z zanieczyszczeniami, aby nie przetłaczać
go przez cały układ hamulcowy. Następ-
nie układ zalewa się świeżym płynem,
wykorzystując przeznaczony specjalnie

do tego celu pistolet nakładany na szyb-
kozłącze przewodu napełniającego. To
znacznie ułatwia napełnianie trudnodo-
stępnych zbiorników w komorze silnika
lub pod kabiną kierowcy bez rozlewania
ze standardowych butelek. Do odessania
używa się (opisanych dalej) urządzeń pod-
ciśnieniowych lub wykorzystuje się do
tego celu, jeśli są zabudowane – pompy
podciśnieniowe. Każde urządzenie jest
wyposażone w sygnalizator niskiego po-
ziomu czystego płynu, który uruchamia
sygnał akustyczny, zapobiegając w ten
sposób zapowietrzeniu. W skład kom-
pletu wchodzi zazwyczaj zbiornik zbie-
rający z przewodem do odpowietrzni-
ków na zużyty płyn. 

Takimi samymi urządzeniami prze-
prowadza się wymianę olejów we wspom-
nianych układach hydraulicznych. Różnica
polega przede wszystkim na zastosowa-
niu innego czynnika roboczego i odmien-
nej procedurze wymiany, oczywiście zgod-
nej z wytycznymi producenta pojazdu. 

W pozostałych typach przyrządów
nadciśnienie wytwarzane jest przez sieć
pneumatyczną warsztatu lub ręcznie
pompami tłokowymi zabudowanymi na
urządzeniu. Wytworzone poprzez sprę -
żone powietrze ciśnienie nad lustrem
płynu hamulcowego lub oleju (w za-
leżności od tego, do czego jest przezna-
czone urządzenie) wypycha płyn, który
z kolei zastępuje płyn zużyty. Nadciś-
nieniowe maszyny do płynów eksploa-
tacyjnych są bardzo wydajne i skuteczne,
dają dużą pewność w przeprowadzanej
wymianie, zapewniają także najkrótszy
czas całej operacji. Ze względu na sku-
teczność są zalecane do stosowania przez
większość producentów pojazdów.

Urządzenia podciśnieniowe
Urządzenia te wytwarzają podciś-

nienie, dzięki któremu wysysają płyn
eksploatacyjny z układów roboczych po-
jazdów poprzez odpowietrzniki. Podciś-
nienie wytwarzane jest z wykorzysta-
niem ciśnienia instalacji pneumatycznej
warsztatu lub manualnie. Z instalacji
pneumatycznej serwisu podciśnienie wy-
twarzane jest z wykorzystaniem zwężki
Venturiego, manualnie – za pomocą tło -
kowych pomp podciśnienia zabudowa-
nych na urządzeniach. W każdym przy-
padków zasada działania jest taka sama
i mocno przypomina (opisane w pierw-
szej części artykułu) wysysarki do ole-
jów. Ubytek jest uzupełniany na bieżąco
dzięki odpowiedniej „butelce” monto-
wanej na zbiorniczku wyrównawczym
w taki sposób, aby odwrócona do góry
dnem końcówką swojej zakrętki była za-
nurzona w lustrze płynu, dzięki czemu
ilość nowo podanego płynu jest dokład-
nie taka sama jak ilość odessanego. Za-
letami urządzeń podciśnieniowych są
niewielkie wymiary i niska cena, mała
masa i duża poręczność, niestety sam za-
bieg okupiony jest długim czasem trwa-
nia i w przypadku niektórych zespołów
ABS/ESP nieskuteczną lub niecałkowitą
wymianą płynu. 

Wytwarzane podciśnienie, choć nie-
wielkie (około 0,5 bar), stwarza ryzyko
zmniejszenia przekroju przewodów lub
nawet ich całkowitego zamknięcia pod-
czas operacji odpowietrzania. Z tego też
powodu wielu producentów pojazdów
oraz komponentów hamulców nie zaleca
lub wręcz odradza stosowanie tych urzą -
dzeń w praktyce warsztatowej, zdecy-

Napędzane elektrycznie 
nadciśnieniowe urządzenie 
do wymiany płynu hamulco-
wego, z pompką do odsysa-
nia ze zbiorniczka wyrównaw-
czego, regulatorem ciśnienia
ze wskaźnikiem, przystoso-
wane do współpracy 
z zasobnikami do 30 l
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Przykładowy zestaw adapterów
na zbiorniczek wyrównawczy do wy-
miany nadciśnieniowej. Na zdjęciu 
widać także pistolet napełniający
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dowanie rekomendując urządzenia nad-
ciśnieniowe. Nadciśnieniowo prowadzona
wymiana jest bardziej zbliżona do na-
turalnego sposobu działania układów,
zużyty płyn jest skuteczniej „wypychany”
przez nowy, szczególnie z zespołów elek-
trohydraulicznych ABS/ESP i skompliko-
wanych układów w skrzyniach biegów
ciężarówek. Łatwiej jest również wy-
kryć usterki w przewodach elastycznych
i wszelkie nieszczelności. Z tych powo-
dów urządzenia podciśnieniowe należy
traktować jako pomocnicze przy odsysa-
niu płynów ze zbiorniczków wyrównaw-
czych i innych zasobników w samochodach
lub stosować je tylko w prostych ukła -
dach o niewielkiej pojemności, gdzie sku-
teczność ich działania będzie wysoka.

Oleje w automatycznych skrzyniach
biegów i płyny chłodnicze

Olej w automatycznych skrzyniach
biegów jest czynnikiem konstrukcyjnym,
ponieważ to właśnie on przenosi w tych
przekładniach strumień mocy z silnika
i uruchamia wszystkie sprzęgła i ha-

mulce wewnątrz przekładni. Dlatego
jego ilość, jakość i stan czy zawartość za-
nieczyszczeń są tak ważne. Tradycyjna
wymiana oleju w skrzyniach automatycz-
nych polega na spuszczeniu go z miski
olejowej przekładni, jeśli jest to możliwe,
to także ze sprzęgła hydrokinetycznego,
odkręceniu miski olejowej w celu wymiany
filtra oraz po zamontowaniu wszystkich
części w odwrotnej kolejności napełnie-
niu skrzyni nowym olejem do wymaganego
poziomu przy zalecanej temperaturze. 

szyn. Wtedy w razie konieczności pozo -
staje kilkakrotne płukanie przeprowadza -
ne tradycyjnym sposobem wymiany oleju.

Dzięki dynamicznej wymianie oleju,
czyli podczas pracy skrzyni przy pracu -
jącym silniku (samochód na podnośniku),
nowy olej dociera do wszystkich elemen-
tów wewnątrz „automatu”, wypłukując
zanieczyszczenia będące produktami zu -
życia. Dodatkowo urządzenia takie mają
wtryskiwacz realizujący funkcję płukania
za pomocą specjalnych środków z de-
tergentami, co umożliwia dokładniejsze
„mycie” i może poprawić pracę automatu
lub nawet usunąć niektóre niedomagania.

Urządzenia takie składają się z pomp
do zużytego i czystego oleju, wzierników
do oceny ich stanu, regulatorów ciśnienia,
czujników mierzących przepływ oleju,
ciśnienie i temperaturę, zbiorników na
nowy i zużyty olej, filtrów dokładnego
oczyszczania, dodatkowego wtryskiwa-
cza środka do płukania. 

Zestaw 
do utylizacji płynu

hamulcowego, 
w którego skład
wchodzą cztery
pojemniki zbie-
rające z syste-

mem szybkiego
opróżniania 

w dnie i zbiornik
zlewowy 220 l
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Jak oceniają fachowcy, w taki sposób
można wymienić około 50 do 70% oleju,
jaki zawiera skrzynia automatyczna. Po-
została ilość zostaje w mechanizmach
i ewentualnie w chłodnicy oleju. Poprawa
skuteczności wymiany (do ponad 90%
oleju) jest możliwa dzięki specjalnym
urządzeniom. Występują one w dwóch
podstawowych wersjach: automatycznej
i manualnej. Różnica polega tylko na spo-
sobie obsługi, a nie na zasadzie działania. 

Urządzenia są wpinane w układ hyd-
rauliczny skrzyni biegów. Najczęściej
jest to połączenie przewodów chłodnicy
oleju, jeśli chłodnica występuje, a jeśli
nie, to innych punktów przewidzianych
przez producenta urządzenia. Oczywiś-
cie w każdym modelu auta podłączenie
wymaga odpowiedniego adaptera, który
zazwyczaj jest wyposażeniem uzupełnia -
jącym. Lokalizacja miejsc podłączenia
w konkretnym aucie, pojemności oleju,
ciśnienia i inne dane są udostępniane przez
producenta urządzenia jako dokumentacja.

Niestety nie wszystkie automatyczne
skrzynie przekładniowe umożliwiają wpię-
cie się w hydrauliczny obieg oleju, a tym
samym zastosowanie opisywanych ma-

Manualne urządzenia podciśnie-
niowe do wymiany płynu hamul-
cowego różnej wielkości i wydaj-
ności. Na zdjęciu (mniejsze
urządzenie) widać specjalną 
butelkę zasilającą zbiorniczek 
wyrównawczy świeżym 
płynem
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Proces dynamicznej wymiany oleju
można podzielić na następujące etapy,
według których pracuje maszyna: my-
cie/płukanie z detergentem na starym
oleju, odessanie zużytego oleju, wymiana
filtra i pozostałych uszczelnień w skrzyni,
napełnianie „automatu” nowym olejem
do prawidłowego poziomu. Bez wątpie-
nia przeprowadzenie samej wymiany
oleju w skrzyni automatycznej tradycyj-
nym sposobem, zgodnym z wytycznymi
producenta pojazdu, jest szybsze niż za-
stosowanie urządzenia. Jednak dzięki pro-

Zautomatyzowane urządzenia 
do wymiany i płukania automa-

tycznych skrzyń biegów
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cesowi dynamicznej cyrkulacji czynnika
roboczego wymiana oleju jest pełniejsza,
a samo płukanie szybsze od tego prze-
prowadzanego przez kilkakrotną wy-
mianę „płynu”. 

Maszyny do układów chłodzenia
Wymiana płynu chłodzącego w iloś-

ciach spotykanych w pojazdach cię -
żarowych może okazać się kłopotliwa
(kilkadziesiąt litrów), a prawidłowe od-
powietrzanie świeżo zalanego układu
bardzo czasochłonne, szczególnie przy
coraz bardziej rozbudowanych i skom-
plikowanych układach chłodzenia silni-
ków Euro VI. Dlatego w ofercie produ-
centów sprzętu warsztatowego coraz
częściej znajdują się urządzenia do jego
wymiany.

Ich zasada działania jest bardzo po-
dobna do tej w urządzeniach do auto-
matycznych skrzyń biegów i polega na wy-
mianie zużytego płynu chłodzącego, nie
dopuszczając do zapowietrzenia układu.
Miejsce wpięcia w układ chłodzenia jest
zależne od konkretnego pojazdu i typu
silnika. Najlepsze z urządzeń podgrze-
wają wymieniany czynnik chłodzący,
dzięki czemu podczas całego procesu
termostat, a więc duży obieg chłodzenia,
pozostaje otwarty i umożliwia pełną wy-
mianę bez konieczności odpowietrzania.
Urządzenie samoczynnie wytwarza pod-
ciśnienie ssące i ciśnienie podające nowy
płyn, ocenia jego temperaturę i ciśnienie.
Dzięki działaniu w obiegu zamkniętym
i ciągłemu monitorowaniu całego pro-
cesu skraca się czas wymiany płynu
chłodzącego wraz z prawidłowym prze-
prowadzeniem odpowietrzenia, co przy
rozbudowanych układach chłodzenia
staje się coraz trudniejsze. Zastosowa-
nie takich urządzeń, zamiast grawita-
cyjnej wymiany zgodnej z technologią
producenta pojazdu, może znacznie skró-
cić czas całej operacji, a więc być eko-
nomicznie bardzo uzasadnione. 

O tym, jaką metodą płyny eksploa-
tacyjne będą wymieniane w najbliższej
przyszłości, prawdopodobnie zadecydują
czynniki ekonomiczne związane z czasem
wymiany i prawidłowością przeprowa-
dzanych w taki sposób operacji oraz
techniczne dostosowanie obecnych i przy-
szłych samochodów do stosowania przed-
stawionych urządzeń.
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Belgijski producent naczep i przyczep do transportu nienormatywnego Faymonville skon-
struował na zamówienie czeskiego klienta APB Plzeň dwie siedmioosiowe, wyposażone
w pojedynczy teleskop, niskopodłogowe naczepy z serii MultiMAX. Decydującym czynnikiem
technicznym był wybór osi. Wysunięcie na zewnątrz wahadłowych osi Faymonville pozwoliło na
obniżenie wysokości ładunkowej w pozycji do jazdy do 740 mm, licząc od prowadnic szynowych na
naczepie. Dzięki temu udało się bez problemu utrzymać ładunek poniżej wymaganej maksymalnej wy-
sokości całkowitej, a przejazdy podziemne nie są już dla naczepy żadną przeszkodą. 

Kolejną „sztuczką” techniczną jest wpuszczenie prowadnic szynowych w pokład ładunkowy,
co pozwala na zastosowanie szyn o zmiennej szerokości: 1000, 1450 lub 1670 mm.
Jest to niezbędne, ponieważ pojazdy szynowe mają różne rozstawy kół w zależności
od kraju użytkowania. 

APB Plzeň zamówiła obydwa pojazdy z opcją innowacyjnego, hydraulicznie
podnoszonego i opuszczanego systemu przedłużania tyłu („stojaka”) do bez-
piecznego załadunku i rozładunku oraz do optymalizacji rozkładu obciążenia.
Zintegrowane przedłużenia szyn „stojaka” pozwalają na szybki montaż rampy
załadunkowej o maksymalnym nachyleniu 2,5° (bez pomocy wózka widłowego
lub podobnego sprzętu). Przedłużony tył może także przyjąć do 15 t ładunku
podczas transportu. Umożliwia to znaczne odciążenie ciągnika siodłowego, a także
poprawę rozkładu ładunku. 

Oprócz wykorzystania teleskopowo wydłużanej platformy ładunkowej APB Plzeň ma możliwość zwięk-
szenia szerokości naczepy dzięki dołączanym rozszerzeniom. W tym celu między łabędzią szyją a po-
wierzchnią ładunkową wbudowany został punkt rozprzęgania – tzw. sprzęg sworzniowo-łącznikowy.
Także w tym przypadku firma Faymonville zadbała o to, aby naczepę mogła w miarę możliwości
obsługiwać tylko jedna osoba, bez użycia środków pomocniczych. Wszystkie funkcje są obsługiwane
hydraulicznie, a elementy przedłużające można bez trudu montować i demontować za pomocą rolek
i prowadnic kołowych. 

Wreszcie dzięki optymalnemu rozkładowi obciążenia w obrębie teleskopowej belki przedłużającej
można teraz przewozić nawet najcięższe pojazdy szynowe z wieloosiowymi podwoziami, bez ugięcia
powierzchni ładunkowej. 

Podsumowując: na podstawie nawet najbardziej złożonych wytycznych projektu dla APB Plzeň firmie
Faymonville udało się stworzyć rozwiązanie optymalne zarówno pod względem technicznym, jak
i ekonomicznym. [KB]

Zdjęcie: © Faymonville
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Faymonville MultiMAX dla APB Plzeň



Samochód Dostawczy
Roku 2014 – znamy zwycięzcę

zorem konkursu Internatio-
nal Van of the Year wybory
Samochodu Dostawczego

Roku w Polsce wpisały się na stałe do
krajowego kalendarza konkursów moto-
ryzacyjnych. Wspólnie z dziennikarzami
czasopism i portali branżowych („Cięża-
rówki”, „Polski Traker”, „VanEkstra”,
4Trucks.pl) przeprowadziliśmy 4 i 5 lis-
topada minionego roku wiele testów ma-
jących na celu wyłonienie najlepszego, na-
szym zdaniem, samochodu dostawczego.

Zadanie okazało się dość trudne, gdyż
wszystkie testowane furgony to bardzo
dobre samochody, a to, że każdy wyróżniał
się czymś na tle konkurencji, w pewnym
sensie przeczy opinii, że wszystkie do-
stawczaki są takie same.

Tym razem do tytułu Samochód Do-
stawczy Roku w Polsce pretendowały:
Citroën Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit,
Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, Re-
nault Master oraz Volkswagen Crafter.

Nie tylko po równych drogach
Trasa testowa z Warszawy do Krynicy

Morskiej i z powrotem umożliwiła bliższe
zapoznanie się ze wszystkimi samocho-
dami. Poruszając się po drogach niemalże
każdej kategorii, w ciągu dwóch dni po-
konaliśmy ponad 800 km, co było dosko-
nałą okazją do sprawdzenia możliwości

Mateusz Samulak
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Wybory Polskiego Samochodu Dostawczego Roku 2014 już za nami. W piątej 

edycji do konkursu wystawiono siedem furgonów o dmc. 3,5 t. Każdy z testowanych

samochodów miał wiele atutów, co sprawiło, że decyzja nie była łatwa.

Podobny nie znaczy taki sam

© M. Bąk

układów napędowych i jezdnych, dokład-
nego pomiaru zużycia paliwa w różnych
warunkach jazdy, a także oceny wrażeń
z jazdy. 

Na zróżnicowanej trasie testowej oka-
zało się, że na krętych i zniszczonych od-
cinkach dróg lokalnych nie wszystkie
pojazdy radziły sobie tak doskonale jak
na pokonywanych z maksymalnymi doz-
wolonymi prędkościami odcinkach dróg
S7 czy A1. Zużycie paliwa zmierzyliśmy
tradycyjną metodą „pod korek”. To, że



| TECHNIKA |

wyniki znacznie odbiegały od danych
katalogowych, raczej nikogo nie dziwiło,
ale zmierzone zużycie paliwa poniżej
9,5 l/100 km w przypadku samochodów
dostawczych z silnikami o mocy ok. 150–
160 KM jest bardzo zadowalające, tym
bardziej że każdy samochód obciążony był
ładunkiem o masie ok. 1050 kg, a więc
bliskiej ładowności dopuszczalnej.

Kryteria oceny
Tradycyjnie, wzorem poprzednich lat,

ocenialiśmy pojazdy według kryteriów
podzielonych na grupy: kabina, ładow-
nia, układ napędowy, właściwości jezdne
oraz codzienna funkcjonalność. W przy-
padku kabiny ocenialiśmy m.in. jej wy-
miary, możliwość rozmieszczenia ubrań
wierzchnich i bagażu, obecność uchwy-
tów na dokumenty, widoczność w lu-
sterkach zewnętrznych, ergonomię de-
ski rozdzielczej. 

Przy ocenie ładowni uwagę zwróci-
liśmy na: wymiary liniowe, regularność
kształtów, rozmiary światła otworów
załadunkowych, liczbę i rozmieszczenie
punktów mocowania ładunku. Układ na-
pędowy ocenialiśmy pod kątem ela-

styczności, łatwości zmiany biegów oraz
czytelności i poprawności sugestii wskaź-
nika wyboru przełożeń.

W grupie właściwości jezdne ocenie
podlegało działanie zawieszenia pod ob-
ciążeniem, stabilność jazdy, zwrotność,
wysiłek potrzebny do manewrowania,
a także skuteczność działania układu
hamulcowego.

Pod kątem codziennej funkcjonal-
ności ocenialiśmy dostęp do koła zapa-
sowego, możliwości wymiany żarówek,
uzupełniania płynów eksploatacyjnych,
skontrolowaliśmy również obecność i czy-
telność tabliczki z zalecanym ciśnieniem
w ogumieniu.

Z roku na rok wraz z rozwojem tech-
nicznym przybywa elementów podda-
wanych ocenie. Poza standardowymi
mierzalnymi parametrami, jak wspom-
niane wymiary ładowni czy liczba schow-
ków w kabinie, postanowiliśmy przyjrzeć
się bliżej wyposażeniu, którym dealerzy
zachęcają nas do kupna pojazdów, a które
nie zawsze jest wyposażeniem seryjnym.
Ocenialiśmy łatwość obsługi urządzeń

liśmy hałas w kabinie zarówno podczas
pracy silnika na biegu jałowym, jak i przy
stałych prędkościach jazdy 50 i 80 km/h.

Bohaterowie w skrócie 
Samochody dostawcze wystawione

do konkursu to modele najnowszej ge-
neracji. Wszystkie napędzane były bardzo
mocnymi silnikami wysokoprężnymi
Euro V sprzęgniętymi z manualnymi
6-biegowymi przekładniami. Podsta-
wowe dane techniczne samochodów oraz
zmierzone na trasie zużycie paliwa przed-
stawiono w tabeli.

Master – mistrz jest tylko jeden
Po wnikliwej analizie danych uzys-

kanych z prób drogowych i testów sta-
cjonarnych, a także po wyrażeniu przez
każdego z jurorów subiektywnych i obiek-
tywnych wrażeń z jazdy tytuł Samochodu
Dostawczego Roku 2014 w Polsce przy-
znaliśmy temu właśnie pojazdowi. Spo -
śród siedmiu testowanych samochodówDobry dostęp do przestrzeni ładunkowej

oraz jej oświetlenie znacznie ułatwiają
codzienną pracę

Komfort pracy kierowcy w dzień i w nocy
to jedno z ważniejszych kryteriów oceny
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multimedialnych, możliwość nawiązania
połączenia ze smartfonem i prowadze-
nia rozmów, a także obecność i umiejs-
cowienie gniazd zasilania, gdy korzys-
taliśmy z telefonu przymocowanego do
szyby. Zwróciliśmy uwagę również na
przydatność i poprawność działania ukła -
dów wspomagających kierowcę, takich
jak system rozpoznawania znaków, ka-
mery cofania itp. Dodatkowo zmierzy-
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Silnik 2.2 HDI 2.2 TDCi 2.3 MJ II 2.3 FIA Euro 5+ 2.3 dCi 2.2 CDI 2.0 TDI

Moc maksymalna (KM) 150 155 148 146 163 163 163

Maks. moment obrotowy (Nm) 350 385 350 350 360 360 400

Skrzynia biegów Manualna 6-biegowa
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Dop. ładowność (kg) 1525 1321 1525 1175 1284 1218 1027

Testowe zużycie paliwa (l/100km) 9,3 8,6 9,2 8,6 8,0 8,6 9,3

Podstawowe dane techniczne
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ma on zdecydowanie najwięcej zalet –
można o nim powiedzieć, że jest na-
prawdę dobrym, wszechstronnym samo-
chodem dostawczym.

Niewątpliwie największą zaletą Ma-
stera jest średnie zużycie paliwa, które
wyniosło 8 l/100 km! Wynik ten był bar-
dzo miłym zaskoczeniem, zważywszy że
dynamika jazdy, jaką zapewnia 163-konny
silnik, jest wręcz rewelacyjna – co teo-
retycznie powinno być okupione wyż -
szym spalaniem. Podwójnie doładowany
diesel świetnie współpracuje ze skrzy-
nią biegów. Jazda na najwyższym biegu
z prędkością 60 km/h niemalże całko-
wicie obciążonym samochodem nie sta-
nowi problemu, a gdy zachodzi potrzeba,
układ napędowy pozwala na płynne, bez-
wibracyjne przyspieszanie do dozwolo-
nych w Polsce 140 km/h (na autostra-
dzie) bez redukcji przełożeń, z dynamiką
zbliżoną do samochodów osobowych.

W Masterze komfort jazdy, jaki za-
pewnia przestronna, dobrze wykończona
kabina z wygodnymi fotelami, które nie
męczą nawet na dłuższych trasach, jest
na bardzo wysokim poziomie. Warto zwró-
cić uwagę, że w osłonie przeciwsłonecz -
nej pasażera zamontowano ciekawy gadżet
o nazwie WideView. Jest to lusterko sfe-
ryczne, które redukuje do minimum ob-
szar martwego pola obok pojazdu. Roz-
wiązanie to jest niezwykle przydatne

Siedem samochodów
dostawczych najnowszej
generacji

Po prostu 
najlepszy. 

Renault Master
pozytywnie za-

skoczył jury

w ruchu miejskim. Deska rozdzielcza
jest bardzo ergonomiczna, a obsługa in-
strumentów pokładowych po kilku mi-
nutach staje się intuicyjna. 

Zawieszenie Mastera świetnie spraw-
dza się nie tylko na równych drogach. Nie
wykazuje tendencji do podskakiwania
i zapewnia stabilne prowadzenie pojazdu.
Układ kierowniczy działa precyzyjnie,
a siła wspomagania została optymalnie
wyważona pomiędzy łatwością manew-
rowania a pewnym prowadzeniem przy
większych prędkościach. Układ hamul-
cowy ze standardowymi systemami ABS
i ESP oraz asystentem ruszania na wznie-
sieniu pozwala poczuć się bezpiecznie
w każdych warunkach.

Uznanie należy się wszystkim
Na drugim miejscu w konkursie z wy-

nikiem 48,8 pkt uplasował się Mercedes-
-Benz Sprinter. Jego układ napędowy
pozwala jeździć dynamicznie i ekono-
micznie, niestety niemiłym zaskocze-
niem były nieprzyjemne drgania poja-
wiające się w zakresie niskich prędkości
obrotowych silnika rzędu 1400 obr/min.
Na plus przemawia zdecydowanie ja-
kość wykończenia kabiny i wysoki kom-
fort jazdy. Sprinter nie męczy kierowcy
dzięki wygodnym fotelom, ergonomicz-
nej desce rozdzielczej i dobrej widocz-
ności w lusterkach, a za sprawą tylnego
napędu jest pojazdem bardzo zwrotnym.
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Trzecie miejsce zajął Fiat Ducato.
Włoski samochód jest bardzo nowoczesny,
ma dobrze zestrojony układ napędowy
pozwalający na sprawną, dynamiczną
jazdę. Niestety technologia MultiJet oka-
zała się niezbyt ekonomiczna. Zawie-
szenie Fiata lubi podskakiwać, szkoda,
bo układ kierowniczy dla odmiany gwa-
rantuje pewne prowadzenie przy wyż -
szych prędkościach. Ducato ma doskonale
wyciszone wnętrze, do uszu kierowcy
nie docierają odgłosy pracy silnika ani za-
wieszenia. Niestety widoczność w bocz-
nych lusterkach sferycznych ograniczona
jest przez zakropkowany w miejscu wkle-
jenia obrys szyb. Brak wygodnie umiejs-
cowionego schowka na telefon i trudności
z nawiązaniem połączenia Bluetooth
także dawały się we znaki. 

Na kolejnych miejscach uplasowały
się odpowiednio: VW Crafter, Citroën
Jumper, Ford Transit i Iveco Daily. Craf-
ter, mimo że ogólnie jest dobrym samo-
chodem dostawczym, to nie imponuje już
tak jak podczas premiery kilka lat temu.
Najmocniejszy z obecnie dostępnych dla
Craftera silników nie powalał osiągami,
nawet podwójne doładowanie nie wy-
eliminowało efektu „turbodziury”, zu -
życie paliwa także pozostawia wiele do
życzenia. Poza tym niemiecki furgon miał
najmniejszą ładowność ze wszystkich
samochodów biorących udział w kon-
kursie. Może trzeba poczekać na nowy

model – wyprodukowany w Polsce? Cit-
roën Jumper zdobył najwięcej punktów
za możliwości przewozowe. Zarówno
największa dopuszczalna ładowność, jak
również stosunkowo duża kubatura ła -
downi sprawiły, że w tej kategorii okazał
się on faworytem. 

Silnik Jumpera mimo średniej mocy
całkiem rączo napędzał łatwy w prowa-
dzeniu samochód, co niestety było oku-
pione najwyższym w konkursie zużyciem
paliwa. Citroën, jako pojazd bardzo mocno
powiązany konstrukcyjnie z Fiatem Du-
cato, miał też podobne do włoskiego od-
powiednika wady, jak np. podskakujące
przednie zawieszenie i brak wygodnego
miejsca na telefon. Citroën nie zachęcał
do jazdy i zajął w ogólnym zestawieniu
V miejsce. 

Ford Transit jest zdecydowanie naj-
wygodniejszym samochodem dostaw-
czym spośród całej siódemki, a jego ka-
bina może wyznaczać standardy w tej
grupie pojazdów. Jako jedyny z testo-
wanych samochodów standardowo wy-
posażony był w dwupłaszczyznową re-
gulację kolumny kierowniczej. Niestety,
dobrze wykończona ergonomiczna kabina
to chyba jedyny atut tego samochodu.
Mimo mocnego silnika Transit porusza
się ociężale przez źle dobraną skrzynię
biegów, niemieccy inżynierowie bowiem,
stawiając na ekonomikę, jednak przesa-
dzili, wydłużając poszczególne przeło -

żenia. Cechą, która poniekąd zdyskwa-
lifikowała Forda Transita w zakresie
przyjazności obsługi, jest konieczność
posiadania specjalnego lejka, bez którego
niemożliwe jest dolanie paliwa z kanistra.
Lejek ten należy do standardowych akce-
soriów, w jakie wyposażony jest pojazd,
jednak należy wziąć pod uwagę to, że
może się po prostu zgubić.

Iveco Daily negatywnie zaskoczyło
nas hałasującym mostem napędowym
i stukami w układzie przeniesienia na-
pędu. Być może to pojedynczy przypadek,
ale w tak nowoczesnym samochodzie
jest to niedopuszczalne. Na jego nieko-
rzyść działa też duża masa własna ogra-
niczająca ładowność. Ku zdziwieniu ju-
rorów Daily mające najsłabszy silnik wśród
testowanych samochodów zapewniało
dynamikę jazdy zbliżoną do pozostałych,
biorących udział w konkursie, aut z sil-
nikami mocniejszymi o ok. 30 KM.

Podsumowując
Konkurs Samochód Dostawczy Roku,

którego pomysłodawcą i przewodniczą -
cym jury jest redaktor naczelny czaso-
pisma „VanEkstra” Wojciech Karwas, to
ciekawe wydarzenie umożliwiające ocenę
samochodów dostawczych nie tylko pod
kątem kosztów zakupu czy eksploatacji.
Celem nie było wytknięcie niedosko-
nałości, a dokonanie obiektywnej oceny
samochodów, która może być podpo-
wiedzią dla przyszłych nabywców. 

Mimo że samochody są coraz dosko-
nalsze i bardziej zaawansowane tech-
nicznie, a o żadnym z nich nie można po-
wiedzieć, że jest źle skonstruowany czy
niebezpieczny, to wciąż zdarzają się od-
czuwalne w praktyce eksploatacji takie
niedociągnięcia, jak regulacja kolumny
kierowniczej tylko w jednej płaszczyźnie.
Być może wady te zostaną wyelimino-
wane przy okazji liftingu lub w modelu
kolejnej generacji.

Szczególne podziękowania kierujemy
do firm, które nieodpłatnie udostępniły
samochody do testów.

Zdjęcia: © M. Samulak
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Samochody dostawcze
i ich wartość rezydualna

zestawieniu uwzględniono
wszystkie znajdujące się ak-
tualnie w ofercie nowe sa-

mochody dostawcze w typowo użytko-
wej wersji nadwozia typu furgon i jego
pochodnych (związanych z długością
ładowni, rozstawem osi oraz wysokoś-
cią dachu). Ranking wartości prezen-
tuje prognozowane wartości rezydualne
dotyczące notowań sprzedaży (przyszłych
wartości rynkowych) w okresie 36 mie-
sięcy i pochodzi z programu Forecast
firmy Eurotax (baza danych 12/2014).
Uwzględnione w zestawieniu przebiegi
zależą od segmentu.

Wartość rezydualna samochodu (RV)
to jego prognozowana przyszła wartość.
Najczęściej jest podawana procentowo –
jako relacja do ceny nowego pojazdu.
Wartość RV to podstawowy wskaźnik
wykorzystywany przez firmy leasingowe
i zarządzające flotami, określający opłacal-
ność korzystania z samochodu. Stanowi
ona również około 50-procentowy skład-
nik tzw. TCO, czyli całkowitego kosztu
posiadania i użytkowania samochodu
dostawczego.

Według ekspertów z firmy Eurotax
wartość rezydualna powinna być pod-
stawową informacją braną pod uwagę
podczas zakupu pojazdu. Jej wysoka
wartość świadczy o renomie marki, nie-
zawodności modelu i jego walorach użyt-

kowych. Można więc uznać wartość RV
za obiektywny wskaźnik jakości do ceny.

Zestawienie wartości przygotowano
w oparciu o następujący podział:
• lekkie samochody dostawcze o dmc.

do 2,5 t, konstrukcyjnie podobne do
samochodów osobowych, przezna-
czone do bliskiej dystrybucji;

• średnie samochody dostawcze o dmc.
2,5–3 t, przeznaczone do przewozu
towarów na bliższe i dalsze odległości;

• ciężkie samochody dostawcze o dmc.
3–3,5 t, to wyspecjalizowane kon-
strukcje o wielu wariantach i uni-
wersalnym zastosowaniu.

Lekkie samochody dostawcze
W tej kategorii ranking zdominowała

jedna marka i jeden model: Volkswa-
gen Caddy. Pierwsze 16 (!) miejsc zaj-
mują różne typy (wersje) Caddy. Później
dopiero pojawiają się w zestawieniu
pierwsze modele konkurencyjnych po-
jazdów (Škoda Praktik).

Ze względu na podobne wyniki po-
szczególnych typów jednego modelu
przygotowano również ranking modeli,
który uwzględnia średnią wartość RV
dla każdego z nich. Pozwala to ocenić,
jak będzie wyglądała przyszłość modelu
w sytuacji bez podziału na konkretne
wersje. W tym wypadku na pierwsze

miejsce wysunęła się Škoda Praktik (do-
syć niszowy model, o niewielkim wybo-
rze typów i jednostek napędowych, ale
korzystnie skalkulowanej cenie zakupu.
Dodajmy, że niska cena zakupu samo-
chodu korzystnie wpływa na RV, co ozna-
cza, że ubogo wyposażone lub podsta-
wowe, np. silnikowo (tańsze), wersje
będą lokowały się wyżej). Miejsca ustę-
puje mu Caddy, co wynika z bardzo sze-
rokiej gamy dostępnych wersji, w tym
również bardzo drogich 4Motion i ze
skrzyniami automatycznymi DSG, które
zaniżają średnią wartość RV. Trzecie
miejsce należy do nowego Opla Combo.
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Spółka EurotaxGlass's Polska przygotowała po raz pierwszy dla

rynku polskiego zestawienie wartości rezydualnych pojazdów

zaliczanych do segmentu samochodów dostawczych.
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Wartość 
RV

1.
Volkswagen Caddy 

1.6 TDI 75 KM
60,4 %

2.
Volkswagen Caddy 

1.6 TDI 102 KM
60,4 %

3.
Volkswagen Caddy Maxi

2.0 TDI DSG 140 KM
59,6 %

4.
Volkswagen Caddy Maxi

2.0 TDI 140 KM
59,4 %

5.
Volkswagen Caddy 

1.6 TDI DSG 102 KM
59,2 %

Ranking wersji. Prognoza na 36 miesięcy dla
nadwozia furgon przy przebiegu 30 tys. km/rok
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Średnie samochody dostawcze
Podobnie jak w samochodach lek-

kich początek zestawienia należy do jed-
nego modelu: Volkswagena Transportera
T5. Dopiero na 9. miejscu znajduje się
przedstawiciel konkurencji – Mercedes-
-Benz Vito 110 CDI.
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Średnia 
wartość 

RV

1.
Škoda 
Praktik

5 55,6 %

2.
Volkswagen 

Caddy
30 54,36 %

3. Opel Combo 10 51,75 %

4.
Mercedes-
-Benz Citan

10 50 %

5.
Dacia 

Dokker
6 49,08 %

Ranking modeli. Wartość rynkowa nadwozi
typu furgon, prognoza na 36 miesięcy przy
przebiegu 30 tys. km/rok
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RV

1. Transporter T5 TDI 102 KM, rozstaw osi 3 m 61,8 %

2. Transporter T5 TDI 140 KM, rozstaw osi 3 m 61,8 %

3. Transporter T5 TDI 140 KM, rozstaw osi 3,4 m 61,5 %

4. Transporter T5 TDI 102 KM, rozstaw osi 3,4 m 61,4 %

5. Transporter T5 TDI 140 KM, rozstaw osi 3 m, wysoki dach 61,1 %

Ranking wersji.
Prognoza na 36
miesięcy dla 
nadwozia furgon
przy przebiegu 
35 tys. km/rok
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Średnia wartość RV

1. Iveco Daily 106 50,86 %

2. Mercedes-Benz Sprinter 105 50,62 %

3. Volkswagen Crafter 52 50,17 %

4. Fiat Ducato 88 45,2 %

5. Peugeot Boxer 31 44,13 %

Ranking modeli. Wartość rynkowa nadwozi typu furgon,
prognoza na 36 miesięcy przy przebiegu 40 tys. km/rok

W zestawieniu modeli dominuje
niemłody już model samochodu Volks-
wagen Transporter T5. Wynik ten świad-
czy o dużym zaufaniu klientów do tego
modelu. Niewiele niższe RV osiągnął

spełniającym normę emisji spalin Euro 6,
o objętości ładowni 15,5 m3. Tuż za nim
znalazł się bliźniaczy model, ale jeszcze
z silnikiem Euro 5. Pierwszą trójkę za-
myka mały, 9-metrowy furgon Volkswa-
gen Crafter 30 TDI o dmc. 3 t z silnikiem
o mocy 109 KM.

W ogólnym zestawieniu modeli zwy-
ciężył nowy Iveco Daily, minimalnie przed
odnowionym Sprinterem i Crafterem.
Pozostałe modele osiągnęły już znacznie
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wartość 
RV

1.
Volkswagen 
Transporter

T5
68 56,33 %

2.
Mercedes-
-Benz Vito

80 52,71 %

3.
Renault 
Traffic

52 45,37 %

4. Fiat Scudo 27 43,87 %

5.
Nissan
NV200

8 43,79 %

Ranking modeli. Wartość rynkowa nadwozi
typu furgon, prognoza na 36 miesięcy przy
przebiegu 35 tys. km/rok
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Wartość RV

1. Mercedes-Benz Sprinter 310 BlueTEC, obj. ładowni 15,5 m3 55,8 %

2. Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI, obj. ładowni 15,5 m3 55,5 %

3. Volkswagen Crafter 30 TDI, obj. ładowni 9 m3 55,3 %

4. Mercedes-Benz Sprinter 310 BlueTEC, obj. ładowni 17 m3 54,9 %

5. Iveco Daily 35S15 V, obj. ładowni 18 m3 54,8 %

Ranking wersji. Prognoza na 36 miesięcy dla nadwozia furgon przy przebiegu 40 tys. km/rok
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nowy Mercedes-Benz Vito. Trzecie miejsce
zajął Renault Traffic, jednak już ze znacz-
nie niższą średnią wartością RV.

Ciężkie samochody dostawcze
W tej kategorii żaden model nie zdo-

minował rankingu (jest to zapewne wy-
nik panującej w tym segmencie dużej
konkurencji). Na jego czele znalazły się
jednak wersje dosyć nietypowe, ale o sto-
sunkowo nisko skalkulowanej cenie za-
kupu (w stosunku do wersji najpopular-
niejszych na rynku). Wygrał Mercedes-Benz
Sprinter 310 BlueTEC z silnikiem 95 KM

niższe RV. Z pierwszej trójki Sprinter
ma najszerszą ofertę dostępnych wersji
silników, w tym z niszowymi benzyno-
wymi i CNG, które obniżają jego ogólny
wynik. Z kolei Iveco oferuje najwięcej
wersji objętościowych oraz dwa warianty
osi (pojedyncze/podwójne ogumienie).
Najstarszym modelem w pierwszej trójce
jest Volkswagen Crafter, ale o znacznie
mniejszej palecie jednostek napędowych
(wyłącznie diesle) i dawno niezmienia-
nym designie.

Podsumowanie
Jak widać, najlepiej utrzymujące war-

tość modele osiągają 36-miesięczną RV
na poziomie 50–55%. Oznacza to, że
w tym okresie nie tracą nawet połowy
wartości liczonej od ceny nowego samo-
chodu. Oczywiście szczególny sposób
eksploatacji może w zasadniczy sposób
zmienić ranking. Należy również pamię-
tać, że indywidualne wymagania użyt-
kownika są czasem najważniejsze i na-
rzucają wybór konkretnego samochodu.
Niemniej jednak, podejmując decyzję
o zakupie nowego pojazdu, zwłaszcza
użytkowego, warto przyjrzeć się jego
postrzeganiu na rynku, ponieważ po-
zwoli to zaoszczędzić czas i koszty przy
późniejszej odsprzedaży.

Opracowała Renata Pawliszko 
Na podstawie danych przygotowanych

przez EurotaxGlass's Polska



Rynek dostawczych:
osiem procent w górę

amochody dostawcze są kupo-
wane nie tylko przez duże firmy,
ale także te niewielkie, nawet jed-

noosobowe. Koniunktura gospodarcza
pomału, ale stale się poprawia. W takich
warunkach, by się rozwijać, potrzeba
sprawnych narzędzi pracy. Samochód
dostawczy to właśnie uniwersalne na-
rzędzie, nadające się zarówno do wożenia
bułek z piekarni do sklepu, jak i pracy
w roli pomocnika brygady budowlano-
-remontowej czy wysoko wyspecjalizowa-
nych mobilnych warsztatów, laboratoriów
oraz pojazdów ratowniczych. Uniwersa-
lizm ten jest jeszcze wsparty tym, że sa-
mochodem dostawczym może kierować
niemal każdy, wystarczy legitymowanie
się prawem jazdy kategorii B.

Na zakup nowych pojazdów decydują
się najczęściej firmy, które już okrzepły
i ustabilizowały swoją pozycję na rynku
sprzedaży lub usług. Chcą mieć pewne
i niezawodne środki transportu, a te wa-
runki najlepiej spełniają nowe pojazdy,
objęte gwarancją. Wymagania te do-
strzegli importerzy i od kilku lat mocno
starają się ułatwiać życie użytkowni-
kom aut dostawczych, tworząc specjalne

strefy obsługi w serwisach i oferując
coraz atrakcyjniejsze warunki zakupu
tego rodzaju sprzętu.

Statystyka i przeboje
W grupie nowych samochodów do-

stawczych do 3,5 t dmc. wysoką sprze-
daż zanotowano w pierwszej połowie
roku 2014. Później, mówiąc kolokwialnie,
rynek nieco „siadł”, by ponownie wzro-
snąć w ostatnich miesiącach roku. Tylko
w grudniu według danych Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów, opracowanych przez
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyj-
nego (PZPM), w Polsce zarejestrowano
4970 samochodów, tj. więcej o 9,1%
(+413 szt.) rok do roku i więcej o 26,7%
(+1048 szt.) w skali miesiąca. Był to
podobnie jak w 2013 r. najlepszy mie-
siąc minionego roku.

W roku 2014 zarejestrowano w sumie
45 376 samochodów dostawczych o dmc.
poniżej 3,5 t, tj. więcej o 7,6% (o 3194
szt.) niż w 2013 r. Od początku 2014 r.
Fiat (10 589; +7%) niezmiennie zaopat-
rywał blisko jedną czwartą rynku (udział
23,3%). Na drugiej pozycji znalazło się
Renault (6308; +28,9%), które wypraco-
wało udział rynkowy w wysokości 13,9%.
Ta marka wyparła z drugiego miejsca
Peugeota (taką pozycję zajmował on
w rankingu 2013 r.). Peugeot w 2014 r.
sprzedał (4683; –18,3%) i sporo stracił
w wartości udziału w rynku (10,3% wo-
bec 13,6% rok wcześniej). Czwarty Ford
(4215 szt.) był marką najbardziej dyna-
micznie zwiększającą sprzedaż (+39,9%),
na piątym miejscu ulokował się Volks-
wagen (3996 szt.; +15,6%). Dziesięć
najpopularniejszych modeli aut dostaw-
czych o dmc. do 3,5 t w 2014 roku to:

Tomasz Marszałek

| BIZNES |

Rok 2014 był trzeci z rzędu, w którym w Polsce rósł rynek samochodów

dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Przyczyn tego jest

kilka. Najważniejsza to oczywiście wzrost gospodarczy. Poza tym nie tylko

najmniejsze firmy, ale często i duże przedsiębiorstwa transportowe

dostrzegają potencjał tych samochodów i ich zalety.

Fiat Ducato to w Polsce od lat nieza-
grożony lider sprzedaży samochodów

użytkowych o dmc. do 3,5 t

8888 | STYCZEŃ–LUTY 2015 |
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Fiat Ducato (6852 szt.), Renault Master
(5134), Peugeot Boxer (2468), Mercedes
Sprinter (2376), Iveco Daily (2049), Peu-
geot Partner (1838), Ford Transit (1814),
Dacia Dokker (1658), Citroën Berlingo
(1603) i Volkswagen Caddy (1507). 

Siła nowości 
W 2014 r. w segmencie samochodów

dostawczych mieliśmy sporo nowości. Na
naszym rynku pojawiło się wiele grun-
townie zmodernizowanych lub całkiem
nowych samochodów. Jednym z najak-
tywniejszych graczy był tu Ford, który
całkowicie wymienił gamę swoich po-
jazdów. Cała została skupiona pod jedną
nazwą Transit, co potencjalnym użyt-
kownikom, mniej biegłym w fordowskiej
nomenklaturze, sprawia pewną trud-
ność w określeniu konkretnego modelu.
A rodzinka Transit składa się już z czte-
rech modeli – do debiutujących w 2013 r.
średniaków Transita Custom i Transita
Connect w 2014 r. dołączyły największy
Transit (można by powiedzieć „po prostu
Transit”) oraz najmniejszy Transit Cou-
rier. Efekt nowości z ostatnich dwóch
lat widać w rankingu – Ford sprzedał aż
o 1202 samochody dostawcze więcej niż
w 2013 r., zwiększył rynkowy udział
o 2,15% (z 7,14 do 9,29%) i wskoczył
z szóstego na czwarte miejsce statystyki.

Jeszcze bardziej efektownego skoku
dokonało Renault – zwiększyło swój udział
rynkowy o 2,3% (z 11,60 do 13,90%),
sprzedając przy tym aż 6308 aut – o 1416
więcej niż w 2013 r. Główna zasługa
w tym wyniku odnowionego Mastera,
którego modernizacja wydawała się nie-

zauważona. Dostrzegli ją jednak użyt-
kownicy, szczególnie jeśli chodzi o nowe
silniki o pojemności 2,3 l pracujące pod
maskami tych samochodów. Cechują je
przede wszystkim bardzo niskie zużycie
paliwa oraz bardzo dobre osiągi. Zalety
Mastera dostrzegła także branżowa prasa
– w konkursie Samochód Dostawczy
Roku 2014 Renault Master, głównie za
sprawą kapitalnej ekonomiki zużycia pa-
liwa, zajął pierwsze miejsce. Model ten
to sprzedażowy hit w użytkowej gamie
Renault – firma sprzedała ich w ubiegłym
roku aż 5134 (dla porównania w 2013
„tylko” 3709). Rynek dobrze przyjął też
nowego Trafica – jednak tu na wymierny
wynik trzeba poczekać do 2015 r., po-
nieważ samochód został wprowadzony
do sprzedaży dopiero w drugiej połowie
ubiegłego roku. Warto jednak pamiętać,
że stary Trafic był i jest jednym z najpo-
pularniejszych w Polsce pojazdów do-
stawczych o dmc. od 2,8 do 3 t. To
wszystko dotyczy też jego „klona” ofe-
rowanego przez Opla, czyli Vivaro. 

Nowy Mercedes-Benz Sprinter jest
obecny na rynku od ponad półtora roku
i widać to w statystykach. W 2014 r.
dealerzy niemieckiej marki sprzedali go
2376 razy, było to o 174 pojazdy więcej
niż w 2013 r., a trzeba pamiętać, że
wciąż mamy rynek, na którym o zakupie

wciąż najczęściej decyduje cena. A Sprin-
ter razem z bliźniaczym VW Crafterem
to w grupie największych dostawcza-
ków zdecydowanie górna półka cenowa.
Trudno na razie powiedzieć cokolwiek
o sprzedaży nowego Vito, bo wszedł na
rynek późną jesienią, ale w 2015 r. jego
sprzedaż przy sensownej polityce ceno-
wej może znacznie wesprzeć statystykę
Mercedesa. Z kolei w Iveco nowością

Renault Master 
ruszył w 2014 r. 

w pościg za liderem.
Wynik francuskiego

koncernu jest 
imponujący

Ford zakończył od-
nowę dostawczej

gamy i bardzo
umocnił swoją 

pozycję na rynku

| BIZNES |

końca roku była kolejna generacja Daily
– na jej odbiór przez klientów też trzeba
jeszcze poczekać.

Mówiąc o nowościach, oczywiście nie
sposób nie wymienić Fiata Ducato i jego
francuskich pobratymców – Citroëna Jum-
pera i Peugeota Boxera, które pojawiły
się na rynku późną wiosną 2014 r. Co
ciekawe, tylko Fiat Professional potrafił
dobrze wykorzystać tę premierę. Ducato
tak jak dotychczas pozostało lokomotywą
sprzedaży tej marki. Jej sprzedawcy ulo-
kowali u polskich klientów aż 6852 takie
samochody (na początku roku w ofercie
był jeszcze poprzedni model) – to niemal
o 850 więcej niż w 2013 r.! W przy-
padku Boxera sprzedaż natomiast spadła
niemal o 10%. Wytłumaczyć to można
jedynie większą pomysłowością i kon-
sekwencją Fiata w kreowaniu rynku – za-
równo pod względem sposobów dotar-
cia do klientów, jak i polityki obsługowej
i cenowej. W zasadzie Fiat mógłby sku-
pić się na sprzedaży tylko Ducato i jej wy-
nik zapewniłby mu zwycięstwo w ran-
kingu całego segmentu do 3,5 t. 

Wzloty i spadki 
Wspomnieliśmy już o znaczących

awansach w rankingu Forda (wzrost
sprzedaży o 39,9%) i Renault (28,9%). Nie
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jest to jednak najwyższy skok w pierw-
szej dziesiątce. Najlepszy wskaźnik wzro -
stu odnotował w niej Opel, który sprzedał
w 2014 r. 1678 samochodów dostawczych.
W porównaniu z wynikiem z 2013 r. –
1030 szt., daje to wzrost aż o 62,9%!
Firma i jej handlowcy wykonali naprawdę
kawał dobrej roboty. 

Niezmiennym zaufaniem polscy klienci
obdarzają Volkswagena. Mimo że marka
spadła w zestawieniu o jedną pozycję –
na piąte miejsce, to udało jej się sprzedać
aż o 15,6% więcej samochodów użytko-

centowy spadek sprzedaży Boxera i nie-
wytłumaczalny spadek popularności
Partnera – z 2573 w 2013 r. do 1838
w 2014 r. Szczególnie dziwi to w zesta-
wieniu z 3,2-procentowym wzrostem,
jaki w tym czasie odnotował siostrzany
model z koncernu PSA, czyli Citroën
Berlingo! W efekcie udział rynkowy Peu-
geota zmniejszył się z 13,59% w 2013
do 10,32% w ubiegłym roku. 

sprzedając niewielką furgonetkę Dokker,
znalazła się na dziesiątym miejscu ze
sprzedażą 1663 szt. (w tym 1658 Dok-
kerów) z udziałem w rynku na poziomie
3,66% i 17,5-procentowym wzrostem
w stosunku do poprzedniego roku.

Zdjęcia: © T. Marszałek, 
materiały producentów 

Na efekt nowości Renault Trafic i „brat” Opel Vivaro 
na dobre zaczną pracować dopiero w tym roku

Jednym mode-
 lem – Dokkerem
– Dacia wypraco-
wała 10. miejs ce
w rankingu

Hyundai H350 pojawi się
w tym roku w Europie.

Kiedy u nas? Jeszcze 
nie wiadomo

wych niż rok wcześniej, bo 3996 i zwięk-
szyć swój rynkowy udział z 8,20 do 8,81%.
Co ciekawe, VW nie ma w swojej gamie
żadnej ubiegłorocznej nowości – kolejna
generacja Caddy debiutuje w lutym br.,
Transporter T6 jeszcze dokładnie nie
wiadomo kiedy, a na następcę Craftera
trzeba poczekać do końca 2016 r., kiedy
ruszy jego polska fabryka, której budowa
trwa pod wielkopolską Wrześnią. 

Zajmujący szóstą lokatę Mercedes
sprzedał 3167 samochodów, z czego
większość to aż 2376 Sprinterów. Udział
niemieckiego producenta w rynku wy-
nosi 6,98%, a wzrost sprzedaży to 4,5%.
Na siódmym miejscu znalazł się Citroën
ze sprzedażą 3106 szt. Tu, podobnie jak
w Mercedesie, trzon sprzedaży stanowił
jeden model, ale o dwa „numery” mniej-
szy – Berlingo, którego Polacy kupili 1603.

W tym miejscu przyjrzyjmy się Peu-
geotowi, który z wynikiem 4683 pojazdy
zajmuje silne trzecie miejsce, ale jest je-
dyną marką z pierwszej dziesiątki, która
zaliczyła w 2014 r. wyraźny spadek sprze-
daży i udziału w rynku. Peugeot sprzedał
aż o 1051 aut mniej niż w 2013! W tej
liczbie zawarty jest m.in. niemal 10-pro-

Ciekawostkę w pierwszej dziesiątce
stanowią dwie marki sprzedające prak-
tycznie po jednym modelu samochodu
dostawczego. To Iveco (ósme miejsce)
i Dacia (dziesiąte). Iveco ma w ofercie
tylko Daily – to powszechnie cenione za
ramową konstrukcję auto sprzedaje się
od lat bardzo stabilnie i jest podstawą
sprzedaży włoskiej marki w Polsce. Wynik
2054 szt. to dokładnie o 200 więcej niż
w 2013 r., daje to wzrost o 10,8% i ryn-
kowy udział 4,53%. Warta zauważenia
jest także znakomita pozycja Dacii, która

.eu



THOMAS HAJEK (55 l.) 1 grudnia 2014 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. ko-
mercyjnych spółki Wielton. Jest absolwentem niemieckich uniwersytetów w Berlinie

oraz Kolonii. Ma ponad 20-letnie doświadczenie jako menedżer w branży motoryzacyjnej. W latach 1988–1992
pełnił funkcję regionalnego dyrektora sprzedaży marki Lancia w Fiat Automobil AG Germany. Od 1993 r. przez
5 lat pracował w Fiat Group Poland na różnych stanowiskach, m.in. dyrektora handlowego i dyrektora marek
Alfa Romeo, Lancia oraz lekkich pojazdów użytkowych. W 1998 r. objął stanowisko dyrektora regionalnego ds.
dystrybucji i rozwoju biznesu w Mazda Motor Europe GmbH, a w 2002 r. został dyrektorem działań operacyj-
nych w tej samej spółce. W latach 2004–2008 pełnił funkcję prezesa w Fiat Group Automobiles Germany AG
and Austria GmbH, a następnie do 2009 r. był wiceprezesem ds. operacyjno-handlowych we włoskim oddziale
Grupy Fiat. Od października 2009 r. przez niemal 3 lata piastował stanowisko prezesa zarządu w Maserati S.p.A,
a następnie od 2012 r. również jako prezes zarządu pracował w firmie Bemotion sp. z o.o. Jest żonaty, ma
trójkę dzieci.

PAWEŁ WĘCŁOWSKI (41 l.) we wrześniu 2014 r. został dyrektorem ds. sprzedaży Volvo Trucks Poland.
Jest absolwentem wydziału mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W latach

1999–2006 pracował w firmie Sommer Polska Sp. z o.o., producenta przyczep, naczep i zabudów, jako regio-
nalny kierownik sprzedaży. W 2006 r. rozpoczął pracę w Volvo Polska na stanowisku reprezentanta handlo-
wego w Gdyni. Dwa lata później awansował na regionalnego menedżera sprzedaży w rejonie północnym.
Na obecnym stanowisku dyrektora ds. sprzedaży odpowiada za sprzedaż pojazdów ciężarowych Volvo w Polsce
i prowadzi dział handlowy z biura w Młochowie. Jest żonaty, ma jednego syna. Na stałe mieszka w Trójmieście,
a jego pasją są motocykle terenowe.

KRZYSZTOF GACEK od 1 grudnia 2014 r. jest nowym dyrektorem działu marketingu marki Volkswagen
w Polsce. Jest absolwentem Uniwersytetu Dominican w Illinois (USA), Szkoły Głównej

Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Z branżą motoryzacyjną związany od 15 lat.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w Renault Polska w listopadzie 1999 r. w dziale marketingu obsługi po-
sprzedażnej, gdzie pracował do 2003 r. Następnie przez 7 lat – również w dziale marketingu – w BMW Polska
odpowiadał za wprowadzenie na rynek nowych modeli BMW oraz zarządzanie relacjami z klientami i marke-
ting dealerski. Od 2010 r. w ramach Volkswagen Bank Polska przez niemal 5 lat był odpowiedzialny za ofertę
kredytową i leasingową, a także za rozwój współpracy z Volkswagen Group Polska. Na nowym stanowisku bę-
dzie odpowiadał za planowanie oraz wdrożenie strategii produktowej i marketingowej marki.

ALFREDO LEGGERO (58 l.) od 1 grudnia 2014 r. jest nowym prezesem zarządu Fiat Auto Poland SA.
Jest absolwentem Politechniki w Neapolu, gdzie ukończył Inżynierię Mecha-

niczną oraz podyplomowe studia MBA na Wydziale Inżynierii Przemysłowej. Współpracę z Grupą Fiat rozpoczął
w 1983 r. jako asystent dyrektora zakładów Alfa Romeo w Pomigliano i Arese. W latach 1987–1999 pełnił
funkcje kierownicze na wydziałach produkcyjnych oraz był asystentem dyrektora produkcji w zakładach Fiat
Auto S.p.A. Od listopada 1998 r. był dyrektorem zakładu w Rivalta w Turynie, a od grudnia 1999 r. do stycznia
2006 r. – zakładu w Pomigliano. Następnie przez rok pracował na stanowisku menedżera w zakładzie w Melfi-
-Sata, a w latach 2007–2009 pełnił funkcję dyrektora generalnego we włoskim zakładzie Sevel w Atessa. Przez
kolejne 2 lata zajmował stanowisko dyrektora generalnego Suspension Systems Business Line i Plastic and Com-
ponents Business Line w firmie Magnetti Marelli S.p.A. oraz dyrektora produkcji tej spółki na poziomie worldwide.
Od grudnia 2011 r. do listopada 2014 r. pełnił funkcję dyrektora produkcji regionu LATAM w Ameryce Łaciń-
skiej, a od grudnia 2014 r. objął stanowisko dyrektora produkcji Mass Market Brands w regionie EMEA.
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O CZYM P I
Temat numeru Nr

Pojazdy zasilane CNG i LNG 1/2

Oleje silnikowe 3

Transport chłodniczy 4

Transport nienormatywny 5

Transport dystrybucyjny 6

Samochody specjalne 7/8

Silniki Euro VI 9

Serwis i części zamienne 10

Naczepy kurtynowe 11

Przyszła mobilność 12

Transport Str. Nr

Cała prawda o gazie 16 1/2

Ponadgabarytowe akcje
i modernizacje

64 1/2

Etykieta kontra świadomość 74 1/2

Dostawcze: Jeszcze nie boom… 44 3

Zimno jedzie dostawczym 28 4

Transport materiałów
farmaceutycznych

34 4

Przewoźnik może odzyskać
maut w Niemczech

85 4

Jak przewieźć tysiąc ton? 14 5

Stawiamy wiatraki 21 5

Naczepa uniwersalna: najlżejsza
i najniższa (Rozmowa z D. i M.
Wochami, Focus Truck)

28 5

CombiMAX – zestaw
do samodzielnej konfiguracji

32 5

Urzędniczy spór o wagi 42 5

Young European Truck Driver 2014 83 5

Do transportu bliskiego.
Zabudowy dystrybucyjne

18 6

Rozwieź i odbierz 24 6

Opony w dystrybucji 30 6

Zabójcy myta 46 6

Przewidywanie. Złota zasada
ekonomicznej jazdy (Rozmowa
z Ł. Kurcbardem, Renault Trucks)

58 6

Bezprawny podatek od paliw 61 6

Mistrzostwa ekonomicznej jazdy 64 6

Nowy Fiat Ducato:
technologia i efektywność

80 6

Nowe Iveco Daily: Mocne z natury 50 7/8

Strongmeni w praktyce 75 7/8

Najpiękniejsze ciężarówki
na 10. Master Truck

88 9

Nienormatywne nowości 46 10

Transport ponadgabarytowy
po rewolucji

52 10

Światowy finał The Drivers’
Fuel Challenge

70 10

Najlepsi w 2015 roku 58 11

Mistrzostwa UICR 90 11

Floty na drodze
zrównoważonego rozwoju

20 12

Telematyka na celowniku 28 12

Biała Księga Goodyeara 33 12

Jeździmy tam, gdzie są pieniądze
(Rozmowa z M. Lisem, DOM-TRANS)

60 12

Skuteczne szkolenie
w trudnym terenie

88 12

Technika Str. Nr

Paliwa gazowe CNG i LNG 10 1/2

Pojazdy użytkowe zasilane
paliwami gazowymi

22 1/2

Najwyższa Cifa już w Polsce 26 1/2

Budowa pod ciśnieniem 32 1/2

Beton z dostawą 36 1/2

Pomocnik w transporcie:
podesty załadowcze

40 1/2

Czysto i wydajnie.
Pojazdy do utrzymania dróg

46 1/2

Twardziele na budowie 50 1/2

Comvex 2013 – tureckie targi
pojazdów użytkowych

54 1/2

Transport budowlany – Krone
w drodze do rozwiązań idealnych

58 1/2

Ulepszone nośniki narzędzi
Mercedes-Benz

61 1/2

Rusza fabryka opon
bieżnikowanych Continental

70 1/2

Ciężka nawigacja 76 1/2

Hydrauliczne układy
hamulcowe i sprzęgłowe

80 1/2

Naturalny prąd u Scanii
(Test Scanii Streamline
G410 LA 4x2 MNA)

84 1/2

Pionier nowatorskich rozwiązań 88 1/2

Oleje silnikowe a norma Euro VI 14 3

Oleje na szóstkę 20 3

Problemy kierowców
z olejem silnikowym

26 3

SLT – Mercedesy do ciężkiej roboty 48 3

Wozimy maszyny budowlane 54 3

W poszukiwaniu nowości
rynkowych – zabudowy wywrotek

60 3

Stal w pojazdach użytkowych 64 3

Więcej, wydajniej, bezpieczniej 67 3

Kontenery (prawie) do wszystkiego 71 3

Żurawie przeładunkowe 79 3

Nie tylko komunalne.
Bramowce i hakowce

82 3

Rajd Dakar – najtrudniejszy,
ale i najdroższy

86 3

Samochód Dostawczy Roku 2013 90 3

Chłodzenie lub mrożenie 10 4

Zarządzanie temperaturą? Z głową! 17 4

Supernaczepa w standardzie
(Rozmowa z M. Mozolem,
EWT Truck&Trailer)

24 4

Obrazki z wystawy GasShow 2014 40 4

Jeden Canter
– nieskończone możliwości

54 4

Streamline R 490 Euro VI
– ku paliwowym oszczędnościom

62 4

Co nowego w świecie opon? 66 4

Osie w naczepach 74 4

Układy oczyszczania spalin
w silnikach Euro VI

78 4
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Przegląd konstrukcji FPS 
z lat 1991–1998. Część I

82 4

Podwójna kabina z plandeką? 86 4
Interesująca propozycja 
(Test Mercedesa-Benza 
Sprintera 313 DCI)

Fabryka Faymonville w Büllingen 38 5

Zaczynają tam, 
gdzie kończy się standard

44 5

Lekkość – trudna sztuka 48 5

Skręt wymuszony 
w osiach do naczep

58 5

Nowe wywrotki Wieltonu 62 5

Liderzy branży betonu towarowego 65 5

Gala z pompą… Cifa K80H 68 5

Droga ku wysokim osiągom 
(Test Iveco Stralis Hi-Way)

72 5

Wysokie wymagania. Zawieszenia 
samochodów dostawczych

78 5

Z ruchomą podłogą 86 5

Stralis na gaz ziemny 90 5

Przegląd konstrukcji FPS 
z lat 1991–1998. Część II

91 5

Szarża lekkiej brygady 12 6

Naczepa Wielton typu huckepack 44 6

Fuso Canter i Tramagal story 50 6

Kögel Trailer: 80 lat 
tradycji i innowacji

54 6

Nie tylko wygięty kawałek metalu 66 6

Praktyczne i popularne 
podesty załadowcze

70 6

Przyjemny chłód – klimatyzacja 
w pojazdach użytkowych

76 6

Widlasta ósemka królową szos 
(Test Scanii Streamline 
R580 LA 4x2 MNA)

84 6

Rynek pojazdów komunalnych 
– rok po rewolucji

87 6

Mini- i midibusy 90 6

Samochody specjalne w praktyce 12 7/8

Przegląd oferty pojazdów 
specjalizowanych i specjalnych

18 7/8

Z pomocą na drodze 23 7/8

Pomoc na wysokości 30 7/8

Pomoc pod napięciem 34 7/8

TGX D38 – nowy okręt 
flagowy floty MAN

38 7/8

D jak dystrybucja 62 7/8

Witamy w świecie Krone 70 7/8

Komunalna prezentacja 79 7/8

Szkolenia SACHS 
Race Challenge 2014

85 7/8

Jubileuszowa Edura 90 7/8

Euro VI – i co dalej? 14 9

Euro VI warsztatowo 20 9

Trzynastki w Euro VI. Część I 25 9

Trwałość oleju silnikowego 32 9

Oszczędności dzięki olejom 35 9

Maksymalna kubatura 42 9

Silnik MAN D3876 – mocny, 
ekonomiczny i niezawodny

51 9

Schmitz Cargobull przed IAA 54 9

Dystrybucja dla wymagających 
(Test Mercedesa-Benza 
Atego 1221)

62 9

Zabudowy serwisowe 
– odsłona druga

66 9

Do zimowych zadań 70 9

Nie tylko śmieci 77 9

Sprzęgi – konstrukcja 
i eksploatacja. Część I

80 9

Oświetlenie w samochodach 
użytkowych i specjalnych

84 9

Produkty Europart 
w ciężarówkach wyścigowych

91 9

Serwis idealny – mit 
czy rzeczywistość?

18 10

Obieg płynów eksploatacyjnych 
w serwisie. Część I

23 10

Warsztatowy niezbędnik 27 10

Elektronika wspiera mechaników 30 10

Opona w serwisie 34 10

IAA 2014: efektywność, 
łączność i elastyczność

38 10

Continental na IAA 56 10

Opony na każdą oś 66 10

Układy kierownicze: nie zawsze 
na wprost, ale zawsze pod kontrolą

74 10

Siodła – konstrukcja 
i eksploatacja. Część II

77 10

Wyzwanie podjęte – Optifuel 2014 82 10

Duet szwedzko-polski 
– Scania Streamline R 410 
z naczepą Wielton

85 10

Trzynastki w Euro VI. Część II 88 10

Naczepa do wszystkiego 
– czyli do niczego?

12 11

Chcemy się jeszcze bardziej rozwijać 
(Rozmowa z D. Hoffmannem, 
EWT Truck&Trailer Polska)

18 11

Naczepowy zawrót głowy 20 11

Osie do naczep – nowe trendy 
i rozwiązania

28 11

Nie tylko firanki. Zastosowanie 
plandek w zabudowach pojazdów

34 11

Zimno, pewnie, bezpiecznie 38 11

Liczy się przestrzeń 43 11

Gorący temat: redukcja emisji CO2 46 11

Zabudowy KH-kipper na IAA 50 11

Trailer Innovation 2015 52 11

Mercedesa wizja przyszłości 62 11

Technologie jutra 
na Automechanice

74 11

Utytułowany król 78 11

Pierwsza jazda nowym 
Solarisem Urbino

82 11

Transexpo 2014 86 11

Energetab 2014 91 11

Mobilne aplikacje w transporcie 24 12

Dwa sprzęgła Volvo Trucks 36 12

Warsztaty Iveco Tech Lab 2014 42 12

Swedish Steel Prize 
– „stalowy nobel”

46 12

10-tysięczne Volvo z Wrocławia 51 12

Dla wymagających: 
Actros SLT, Arocs SLT

56 12

Śmieciarki z przyszłością 63 12
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Nowy Solaris Urbino 
– sprawdzony w bojach

66 12

Sympatyczny dystrybutor 
(Test MAN-a TGL 12.220)

68 12

Osprzęt naczepowy 
– przegląd nowości

72 12

Nowe Vito 447 75 12

Ciężka dystrybucja po szwedzku 78 12

Muzeum Berlieta 84 12

Pojazdy specjalne strażaków 
w Litomĕřicach

91 12

Biznes Str. Nr

Większa przestrzeń 
magazynowa firmy Firestone

15 1/2

Jedenasta odsłona 
kampanii „Dobry Beton”

31 1/2

Świątecznie u Scanii 45 1/2

Nowa siedziba SAF-Holland Polska 49 1/2

2013: wskaźniki mocno w górę 30 3

Najlepszy rok od lat 41 3

KH-kipper zwiększył eksport 59 3

Bieżnikowanie w cenie 76 3

Brak standardu jest u nas 
standardem (Rozmowa z K. Kamionką 
i Ł. Karczewskim, KH-kipper)

44 4

Sprzedaż naczep w 2013: 
kurtynowa dominacja

45 4

Wielki Rajd – wielkie nagrody 51 4

ZF Services: oferujemy 52 4
części oryginalne i jakość 
(Rozmowa z Peterem Rothenhöferem, 
ZF Friedrischshafen)

Wielton – pełną parą naprzód 58 4

Rynek opon – jest lepiej 72 4

Polski rynek autobusów 
w roku 2013

90 4

Nadchodzą czasy naczep 
(Rozmowa z T. Heckelem 
i T. Escheyem, Kögel Trailer)

54 5

Zwycięstwo WTC 84 5

W całkowitej trosce o klienta 34 6

Liczy się znajomość i zaufanie do 
produktu (Rozmowa z K. Kunstlerem, 
Schaeffler Polska)

40 6

Nowa fabryka Eberspächer 43 6

Kieleckie targi A.D. 2014 62 6

27. targi Energetab już we wrześniu 28 7/8

Rekordowy rok Inter Cars SA 43 7/8

Samochody ciężarowe 
za Wielkim Murem Chińskim

44 7/8

Warsztaty prasowe VDA 56 7/8

Ciężarowe Isuzu rusza 
na podbój Polski

60 7/8

Gala Mistrzów Warsztatu 2014 68 7/8

Bosch – dobre wyniki i prognozy 82 7/8

Krone KTX: zasadnicza zmiana 
strategii (Rozmowa z Bernardem 
Krone, Krone)

48 9

I półrocze: Nie jest źle… 58 9

Leasing po półroczu 74 9

Części zamienne: co, komu i za ile? 12 10

Mamy ponadczasową ciężarówkę, 44 10
choć to wcale nie takie łatwe 
(Rozmowa z C. Nilssonem, 
Volvo Trucks)

Koncentrujemy się na ekonomice 
paliwowej (Rozmowa z B. Blin, 
Renault Trucks)

54 10

Niezbędny beton 60 10

Ciężarowe perspektywy 2030 92 10

Spotkanie ponadnormatywnych 61 11

Future Truck 2025: wizja możliwa 66 11
do zrealizowania (Rozmowa 
ze Svenem Ennerstem, 
Daimler Trucks)

Rynek opon – zmiany? 69 11

Oszczędzaj z ContiPressureCheck 
(Rozmowa z J. Lehmannem 
i H. Kühnem, Continental)

72 11

Zrównoważony rozwój transportu 14 12

Mamy klientów, którzy kochają 
nasze ciężarówki (Rozmowa 
z A. Nielsenem, MAN Truck & Bus)

40 12

W biznesie liczy się zaufanie 
(Rozmowa z T. Wolfem, 
Continental)

54 12

Zaawansowana karta 81 12

Personalia Str. Nr

P. Karásek, P. Olney, 
T. Piasny, J. Pryczek

91 1/2

A. Zielińska, J. Wesołowski, 
H. Pae, M. Sumiya

94 3

Ł. Chwalczuk, M. Ślęzak, 
S. Vaudaine, J. Kochański

94 4

E. Bigos, D. Cipolla, 
T. Tarkowski, Y. Oyama

94 5

K. Bartosik, R. Schoske, 
S. Cyborowski, I. Kapitany

94 6

M. Wiśniewski, M. Neuheisel, 
R. Petru, B. Głód

94 7/8

P. Szarek, B. Smart, 
D. Trzaskowski, R. Berckhan

94 9

M. Zawistowski, N. Fryer, 
D. Michalak, B. Ancelin

96 10

S. Ennerst, M. Gruber, 
Ch. V. Tschirschnitz, M. Cierniak

94 11

A. Rushforth, A. Żelazny, 
A. Schaible, A. Etryk

94 12

Promocja Str. Nr

Jak zapewnić długi okres 
eksploatacji układu hydraulicznego

52 3

Trwałość i czystość od Alcoa 74 3

Kögel kreuje trendy 16 4

Centrum Szkoleniowe Carrier 
Transicold Polska

22 4

Bieżnikowanie 
a oszczędności paliwa

70 4

Dopasowane do potrzeb 20 5

BPW – systemowe rozwiązania 
dla transportu 36 5

Cysterny od Schwarzmüllera 57 5

Nowy Transit wzbudza 
zainteresowanie

70 5

Alcoa zwiększa moce produkcyjne 76 5

Felgi Dura-Bright EVO 
jeszcze lepsze

28 6

KH-kipper na targach IAA 54 7/8

Łatwa konserwacja felg Alcoa 66 7/8

Europart w FIA European 
Truck Racing Championship

88 7/8

Integracja w rozwiązaniach 30 9
układów hydraulicznych zwiększa 
uniwersalność, podnosi efektywność 
i usprawnia sterowanie

Alcoa Wheel Products Europe 
w segmencie samochodów 
dostawczych

40 9

Nie tylko Isuzu 61 9

Uniwersalność i innowacyjność 
– pompogruszka z wysięgiem 
karbonowym

64 10

Amortyzatory TRW 
– budowa i działanie

72 10

Agenci do zadań 
specjalnych od Alcoa

80 10

Efektywny transport z BPW 26 11

Alcoa Dura-Bright – i żadne inne 32 11
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7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Business Centre Club do uczestnictwa w Wiel-
kiej Gali Liderów Polskiego Biznesu.
DAF Trucks Polska sp. z o.o. na prezentację
platformy DAF Transport Efficiency.
Iveco Poland Sp. z o.o. na oficjalne przeka-
zanie ciągnika LNG z naczepą klientowi do
Śremu.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
i Polski Związek Oponiarski na konferencję
prasową „Autem za granicę”.
Solaris Bus&Coach SA na konferencję prasową,
na której podsumowano wyniki z ubiegłego
roku oraz przedstawiono plany na rok 2015.
Wielton SA na spotkanie z nowym prezesem
firmy nt. planów spółki na rok 2015.

zaprosili nas

Zapraszamy do oglądania!

Od stycznia program „Na osi” można oglądać na kanale Tele5, nadawanym między innymi przez Cyfrowy
Polsat na kanale 192. To dodatkowa audycja – program nadal jest emitowany o stałych porach w Moto-
wizji i TVR. Nowy kanał – Tele5 – jest niekodowanym satelitarnym kanałem telewizyjnym, nadawanym 
z satelity HotBird, ale dostępnym też na platformach: Cyfrowy Polsat kanał 192 i NC+ kanał 225. 
Program Tele5, a w nim audycję „Na osi”, znajdziecie też u takich operatorów, jak: Multimedia kanał 19,
Netia kanał 23, Orange TV kanał 172, Toya kanał 634; UPC kanały 169 i 132 oraz 119 i 48, Promax 
kanał 404, Vectra kanał 126, Inea kanał 294. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

W LUTYM

sponsorzy
programu

1. odcinek lutowy
rok 2014 według Volvo Trucks;
zamieszanie wokół karnetów TIR w Rosji
nadal trwa; w cyklu „Używka XXL” –
MAN TGS; w cyklu „Kierowca i jego auto”
– DAF z firmą Nika Trans; w cyklu „Jak to
nazwać?” – agroshow i amerykański 
tor przeszkód

2. odcinek lutowy
rok 2014 według Iveco; co zmienia 
nowa rosyjska Ustawa o transporcie;
austriackie pociągi dla ciężarówek; finał
konkursu DAF-a „Kto da radę mniej”; 
w cyklu „CV Truck” – jak i gdzie testuje
się auta ciężarowe; w cyklu „Jak to
nazwać” – zabójczy prysznic i głupota
większa od ciężarówki

3. odcinek lutowy
rok 2014 według DAF-a; co niepokoi
francuskich przewoźników; mały wielki
Fiat Fiorino; w cyklu „Używka XXL” –
wywrotka na podwoziu Actrosa; monstra
na torze, czyli „Traktor Pulling”; w cyklu
„Jak to nazwać?” – załadowczy
majstersztyk i górska precyzja

4. odcinek lutowy
test MAN-a TGL; czym jest Forum
Transportu Drogowego; gdzie zawodowy
kierowca może wygrać samochód; 
w cyklu „CV Truck” – parada europejskich
zlotów ciężarówek; w cyklu „Jak to
nazwać?” – babciny wyścig 
i trik bilardowy

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie

można m.in.:

Premiery kolejnych odcinków „Na osi” w Motowizji w każdą sobotę o godz. 14:00, w TVR we wtorki
o godz. 21:30 i w Tele5 również we wtorki o godz. 22:30, a wszystkie godziny emisji znajdziecie 

na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl oraz na profilu programu na Facebooku.

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

zapraszają 
na program

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

na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl.
Od niedawna odcinki po emisji w telewizji 

trafiają też do serwisu YouTube.



A  W O R L D  O F  C O M F O R T

O G R Z E W A N I E  |  A I R T R O N I C

OGRZEWANIA DO SAMOCHODÓW

w w w. e b e r s p a e c h e r. p l

ä
ä




	01-poczatek.pdf
	02-Informacje z rynku.pdf
	03-Paliwa gazowe w transporcie - perspektywy rynkowe.pdf
	04-Gazowe alternatywy.pdf
	05-Czas na gaz - przeglad oferty.pdf
	06-Iveco Stralis CLNG juz w Sremie.pdf
	07-Strefa Metanu Poznan 2014.pdf
	08-Dwanascie lat kampanii Dobry Beton.pdf
	09-Pompowanie na budowie_.pdf
	10-Lekkie i wytrzymale bo to Carbotech.pdf
	11-Beton na budowe.pdf
	12-OSPTN konsultuje projekt....pdf
	13-Stefan Buchner - staramy sie realizowac nasze cele_.pdf
	14-2014 - moglo byc lepiej.pdf
	15-Scania podsumowuje rok 2014_.pdf
	16-Branza w prognozach.pdf
	17-Powinnismy byc glodni sukcesu_.pdf
	18-DAF podsumowuje rok.pdf
	19-Badanie Mobil Delvac 1.pdf
	20-Praktyczny pomocnik - podesty zaladowcze.pdf
	21-Do wiosennych porzadkow.pdf
	22-Pojedynek mistrzow.pdf
	23-Obieg plynow eksploatacyjnych - Czesc II.pdf
	24-Samochod dostawczy roku 2014.pdf
	25-Samochody dostawcze i ich wartosc rezydualna.pdf
	26-Rynek dostawczych - 8 procent w gore.pdf
	27-Personalia.pdf
	28-O czym pisalismy 2014.pdf
	29-Prenumerata.pdf
	30-koniec.pdf

