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Podobnie jak w przypadku innych rodzajów
zabudów producenci nadwozi izotermicznych
i chłodniczych z jednej strony dążą do polep-
szenia parametrów użytkowych, z drugiej zaś
starają się obniżyć ich masę własną.

10 Chłodzenie lub mrożenie

Ciężki transport chłodniczy w Polsce jest
zdominowany przez produkty jednej marki –
Schmitz Cargobull. O chłodniach tego niemiec-
kiego producenta rozmawiamy z Mirosławem
Mozolem – dyrektorem handlowym EWT
Truck & Trailer Polska.

24 Supernaczepa w standardzie

Ciągniki siodłowe zdominowały ubiegłoroczną
sprzedaż nowych samochodów ciężarowych,
w grupie naczep podobną pozycję uzyskały
naczepy kurtynowe (rozmowy z liderami sprze-
daży umieszczamy na końcu tekstu). Po-
twierdza to przewagę transportu daleko-
bieżnego, a zwłaszcza międzynarodowego,
nad innymi sektorami branży.

45 Sprzedaż naczep w 2013:
kurtynowa dominacja

Korzystając z zaproszenia Mercedes-Benz
Polska, polecieliśmy pod koniec lutego do
Portugalii, by tam, w bliskim sąsiedztwie
Atlantyku, poznać i w praktyce ocenić nowe
wersje produkowanego w Tramagal modelu
Fuso Canter Euro VI.

54 Jeden Canter – nieskończone możliwości

Klienci oczekują od opon niskiego zużycia
paliwa, wysokiej trwałości i bezpieczeństwa.
W krótkim zestawieniu prezentujemy naj-
nowsze propozycje rynkowe spełniające te
oczekiwania.
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Zrozumieć priorytety

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

Zgodność z normami i przepisami, efektywność i redukcja kosztów – tak zapewne
brzmieć będą najważniejsze hasła dla większości menedżerów, inżynierów i techników
w całej branży transportowej w dającej się przewidzieć przyszłości. I choć może się wy-
dawać, że wzajemnie się wykluczają, to w wielu wypadkach bliższa analiza wykazuje
wyraźną zależność.

Zatem, upraszczając nieco: właściwe systemy i kompetentni ludzie to minimum
kosztów do poniesienia, jeśli się chce prowadzić biznes transportowy. I zdumiewające
jest, jeśli komuś udaje się inaczej...

Branża transportu, podobnie jak reszta świata korporacyjnego, jest pod presją, więc
w pewnym sensie zaciskanie pasa jest dzisiejszym imperatywem biznesowym. Proble-
mem jest jednak, aby zrozumieć, co jest rozsądne, a co po prostu lekkomyślne. Cięcie
kosztów czy też oszczędzanie, realizowane poprzez zmniejszanie zużycia paliwa (a nie-
kiedy też poprzez obniżanie składek ubezpieczeniowych), za pomocą działań, które po-
prawiają zachowanie – styl jazdy kierowcy (w oparciu np. o telematyczne systemy za-
rządzania flotą) – zdecydowanie ma sens. Oczywiście trzeba na początku nieco
zainwestować, ale zwrot poniesionych nakładów może być bardzo szybki, a następnie
działa się już na plusie.

Mniej więcej podobne zasady obowiązują w zakresie zasad specyfikowania pojazdów,
tak aby jak najbardziej były przystosowane do zakładanych funkcji. Można przy tym
korzystać z różnorodnych ulepszeń technologicznych, które zwiększają efektywność dzia-
łania bez negatywnego wpływu na pozostałe wskaźniki kosztowe. Można np. specyfi-
kować bardziej pojemne zabudowy lub zdecydować się na przyczepy jeszcze zanim sta-
nie się przed problemem braku możliwości transportu ładunków o określonej objętości.
Jeśli ocena profilu eksploatacji wskazuje na korzyści płynące z zastosowania silników wie-
lopaliwowych (lub gazowych) albo napędów hybrydowych, uzyskane oszczędności pali-
wowe w zadowalającym czasie powinny przynieść zwrot wyższych kosztów zakupu.

Rozważania te wyraźnie pokazują, że konieczne jest dobre zrozumienie całkowitego
kosztu posiadania pojazdu, a przede wszystkim bieżących kosztów operacyjnych i przy-
równywanie ich do średniej w branży. Dzięki temu można zobaczyć, gdzie najlepiej
trochę wydać i potem dużo zaoszczędzić.

Naturalnie, gdyby to wszystko było łatwe i pozbawione ryzyka, wszyscy już by tak
postąpili. Problemem jest zawsze zrozumienie priorytetów, unikanie ślepych uliczek
i uwolnienie zasobów, aby to, co dobre dla firmy, się stało.

Życzę udanej lektury



Unikanie przełączania 
biegów na wzniesieniu.

Przetaczanie się przez 
wierzchołek wzniesienia.

Wykorzystywanie 
rozpędu.

Zna Twoją trasę. I dodatkowo zmniej- 
sza zużycie paliwa nawet o 5 %.
Nowy Actros z systemem Predictive Powertrain Control.

Jeszcze ekonomiczniej przez Europę*: z systemem Predictive Powertrain Control. 
Ten przewidujący, dostępny na życzenie system zwiększa możliwości nowego Actrosa – 
zna bowiem przebieg drogi, na przykład zbliżające się spadki i wzniesienia, zanim  
jeszcze się pojawią. Dzięki temu może przewidująco optymalizować zmianę biegów i 
prędkość. Rezultat: dodatkowe zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 5 %. Więcej infor-
macji o nowym Actrosie z systemem Predictive Powertrain Control uzyskają Państwo 
korzystając z kodu QR, u najbliższego dealera Mercedes-Benz lub na stronie interne- 
towej www.mercedes-benz.com/overall-economy
 * 95-procentowe pokrycie autostrad i dróg krajowych.
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SACHS Race Challenge
już w maju 2014

Formułą imprez organizowanych
przez firmę ZF Friedrichshafen AG jest
połączenie fachowych szkoleń technicz-
nych z atrakcyjną sportową częścią
rozrywkową. Po sukcesie akcji SACHS
Roadshow w ubiegłym roku przedsta-
wicielstwo koncernu ZF w Polsce przy-
gotowało dla pracowników branży warsz-
tatowej kolejne wydarzenie – SACHS
Race Challenge 2014. „Zeszłoroczny
SACHS Roadshow był imprezą szkole-
niową połączoną z częścią rozrywkową,
która spotkała się z ogromnym zainte-
resowaniem naszych klientów. Otrzy-
maliśmy 12,5 tys. zgłoszeń, liczba ta
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania

– podsumował cykl szkoleń Peter Rot-
henhöfer, dyrektor ZF Friedrichshafen
AG w Polsce. – W ciągu 21 dni szkole-
niowych, w czterech miejscach w Polsce
przeszkoliliśmy w sumie 2328 osób.
Cieszy nas, że impreza ta spotkała się
z bardzo dobrym odbiorem i pozytywną
opinią przedstawicieli branży. W tym
roku kontynuujemy ekskluzywny cykl

szkoleń w zupełnie nowej odsłonie. Tym
razem całodniowym szkoleniom technicz-
nym i sprzedażowym będą towarzyszyły
emocje związane z wyścigami rallycross”.

Wiedza i praktyka
Impreza odbędzie się w maju i czerwcu

br. na specjalnie przygotowanych torach
rallycrossowych w Słomczynie, Debrznie
i Wrocławiu. W każdej lokalizacji SACHS
Race Challenge 2014 będzie gościł
przez kilka dni. W sumie w ciągu 12 dni
szkoleniowych udział weźmie blisko
1200 pracowników branży warsztato-
wej. W programie akcji znalazły się szko-
lenia techniczne z zakresu układów za-
wieszenia i kierowniczych oraz systemów
hybrydowych, prowadzone przez eksper-
tów z przedstawicielstwa koncernu ZF
w Polsce. Nie zabraknie też szkoleń prak-
tycznych w formie jazd porównawczych.

Tym razem uczestnicy przekonają się, jak
ważnym aspektem w kwestii bezpieczeń-
stwa są sprawnie działające amortyzatory
przednie. Podczas szkoleń sprzedażowych
podjęty zostanie temat reklamacji –
trudny, ale niezwykle ważny dla pro-
fesjonalnej obsługi klientów nowoczes-
nego warsztatu.

Atrakcyjnym tłem szkoleń będą jazdy
po torze rallycrossowym w specjalnie
przygotowanych na tę okazję samocho-
dach Mercedes C280. Opiekunem tech-
nicznym samochodów wyścigowych
biorących udział w akcji jest Jörg van
Ommen – niemiecki kierowca wyści-
gowy. „Pojazdy wyposażyliśmy w spe-

cjalne felgi i opony oraz dostosowaliśmy
je pod kątem technicznym do specyfiki
rallycrossu. Bez najmniejszego problemu
wchodzą w poślizgi, pozwalają na zaciętą
rywalizację na torze z zachowaniem naj-
wyższych standardów bezpieczeństwa”
– opowiedział o przygotowaniu samocho-
dów do jazd po torze Jörg van Ommen.
Na uczestników czekają treningi, kwa-
lifikacje i wielki finał pod koniec każdego
dnia akcji, a wieczorem przy muzyce
uroczyste wręczenie nagród dla wy-
różniających się uczestników. Dobra za-
bawa i emocje gwarantowane.

Jak wziąć udział?
Akcja skierowana jest do warszta-

tów pojazdów osobowych i ciężarowych,
które zaopatrują się w oryginalne części
firmy ZF. Podstawowym warunkiem
udziału w SACHS Race Challenge 2014

jest zakup przez dany warsztat w okre-
sie od 1 stycznia do 10 maja br. części
marek Sachs, Lemförder, ZF Parts oraz
ZF Lenksysteme o wartości minimalnej
wynoszącej w przypadku warsztatów
osobowych od 2 do 6 tys. zł, a warszta-
tów ciężarowych od 4 do 12 tys. zł. Za-
proszenia do udziału w imprezie otrzy-
ma 1,2 tys. pracowników warsztatów,
które osiągną najlepsze wyniki w po-
szczególnych kategoriach. Udział w akcji
można zgłosić na stronie internetowej
www.zf.com/pl lub u dystrybutorów
uczestniczących w akcji: Inter Cars,
Inter Team, Moto-Profil, Auto Partner
oraz Gordon. (KB)
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Dodatkową atrakcją dla przedstawicieli 
warsztatów naprawiających pojazdy użytkowe
będzie udział Grzegorza Barana – wielokrot-
nego uczestnika Rajdu Dakar oraz możliwość
jazdy na miejscu pasażera w jego rajdowej
ciężarówce MAN TGA

©
 Dakar Polish Truck Team
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Walne zgromadzenie 
Ponadnormatywnych 

21 lutego br. w Łodzi odbyło się spot-
kanie członków Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Przewoźników Transportu Nie-
normatywnego „ponadnormatywni.pl”,
zajmującego się problematyką prawną
transportu ładunków nienormatywnych.
W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt
osób reprezentujących firmy przewo-
zowe, pilotażowe, spedycyjne, doradcze,
byli też przedstawiciele producentów
naczep. W trakcie obrad powołano nowy
skład zarządu oraz komisji rewizyjnej
w celu zapewnienia konsolidacji rynku
ponadgabarytowego oraz działania na rzecz
wszystkich przewoźników i podmiotów
związanych z branżą ciężkich przewozów
specjalistycznych. Na stanowiska człon-
ków zarządu wybrano następujące osoby:
Łukasz Chwalczuk – Kancelaria Prawna
Iuridica (prezes zarządu), Maciej Łubiń-
ski – Herkules SA, Wiesław Bednarz –
BedMet Logistic, Wiesław Wiesiollek –
Transannaberg Logistic, Kazimierz Sku-
ratowicz – MTD Skuratowicz, Barbara
Lesik – Natalex. Do komisji rewizyjnej
powołano: Aleksandra Rybkę – Ol-Trans,
Krzysztofa Bartosika – Faymonville Pol-
ska i Juliana Stalę – ZTE Radom.

Podczas spotkania obradowano i pod-
jęto uchwały, które mają na celu skie-
rowanie działalności Stowarzyszenia na
następujące tematy: 
• Pilotaż: usprawnienie procesu szko-

leniowego osób świadczących usługi
pilotażu, wprowadzenie dodatko-
wych szkoleń dla osób zdających na
prawo jazdy, aby potrafili odpo-
wiednio reagować i zachować się na
drodze w związku z poruszaniem się
pojazdów nienormatywnych oraz
uprawnieniem pilotów do kierowa-
nia ruchem.

• Odstępstwa od warunków technicz-
nych pojazdów: usprawnienie pro-
cesu wydawania decyzji przez właś-
ciwego ministra oraz umożliwienie
szybszej rejestracji pojazdów.

• Wykonywanie indywidualnych eks-
pertyz obiektów drogowych, które
aktualnie wykorzystywane są jeden
raz. Powoduje to generowanie olbrzy-
mich kosztów dla całej branży związa-
nej z transportem nienormatywnym,
pomimo iż przez takie obiekty dro-

gowe, jak np. mosty, poruszają się
pojazdy o bardzo zbliżonej charak-
terystyce.

• Zgłoszenie Stowarzyszenia do kręgu
podmiotów, z którymi dokonuje się
konsultacji społecznych projektów
aktów prawnych, aby np. budowa
nowych dróg (a w szczególności rond)
odbywała się po uzyskaniu opinii
specjalistów z dziedziny przejazdów
pojazdami nienormatywnymi. Obecna
forma budowy rond, w których na
środku ronda usypuje się coś na wzór
kopca, powoduje, że pojazdy nie-
normatywne napotykają na ogromne
przeszkody w pokonaniu takiego
obiektu. Część województw i po-
wiatów już konsultuje swoje projekty
budowy dróg z przewoźnikami po-
nadgabarytowymi, niestety to jeszcze
dość rzadka praktyka, którą stowa-
rzyszenie ma zamiar zmienić.

• Uaktualnienie przepisów prawa prze-
wozowego do współczesnych norm
i specyfiki m.in. poprzez wydłużenie
okresu przedawnienia roszczeń trans-
portowych, usprawnienia i uprosz-
czenia procedury reklamacyjnej,
zmniejszenia formalizmu związanego
z treścią protokołu szkody, pisma
reklamacyjnego oraz wezwania do
zapłaty.

• Warunki ubezpieczeń transporto-
wych. Stowarzyszenie przyjęło za cel
lobbowanie w kierunku zmniejszenia
wymogów formalnych, jakie stawiają
firmy ubezpieczeniowe w ogólnych
warunkach ubezpieczenia, które często
są podstawą do odmowy wypłaty od-
szkodowania.

• Działania w sprawie wymogu posia-
dania polisy ubezpieczeniowej z gwa-
rantowaną sumą ubezpieczenia 25 mln
euro w przypadku przejazdów po-
jazdami nienormatywnymi przez te-
rytorium Niemiec.
Nowy zarząd Stowarzyszenia podjął

się także wprowadzenia zmian w por -
talu internetowym stowarzyszenia –
www.ponadnormatywni.pl, aby zwięk-
szyć wzajemne bezpieczeństwo stowa-
rzyszonych firm w świadczeniu usług
transportowych i aby członkowie Stowa-
rzyszenia mogli pomagać sobie nawzajem
w unikaniu nierzetelnych zleceniodaw-
ców. Strona internetowa stowarzyszenia
zostanie gruntownie przebudowana, aby
użytkownicy mieli łatwy dostęp m.in.
do wzorów odwołań od kar ITD, giełdy

wierzytelności, listy firm wspierających
transport (firmy doradcze, ubezpiecze-
niowe, pilotażowe itp.) oraz do aktualnych
informacji związanych z branżą ponad-
gabarytową. Zainteresowane osoby mogą
nadal przystępować do stowarzyszenia,
co umożliwi wpływanie na decyzje po-
dejmowane przez stowarzyszenie i kie-
runki jego rozwoju. Wszystkich zaintere-
sowanych prosimy o kontakt mailowy na
adres info@ponadnormatywni.pl. (KB)

Rusza konkurs Optifuel 
Challenge 2014 

W marcu br. rozpoczęły się między-
narodowe eliminacje do kolejnej edycji
Optifuel Challenge 2014. Początek pol-
skiej edycji przewidziany został na maj.
Optifuel Challenge to międzynarodowy
konkurs propagujący oszczędną jazdę,
opracowany i organizowany przez Re-
nault Trucks w Europie, Maroku, Tunezji
i Rosji. Podczas kwalifikacji zadaniem
uczestników będzie pokonanie wyzna-
czonej trasy zestawem z ciągnikiem Re-
nault serii T. Jazda zostanie poddana
ocenie według takich kryteriów, jak śred-
nia prędkość i średnie zużycie paliwa. Po-
miary i analiza tych parametrów będą
dokonywane za pomocą narzędzi IT do-
stępnych na pokładzie, tj. systemu tele-
matycznego Optifleet i aplikacji anali-
tycznej Optifuel Infomax. Uczestników
krajowych rund kwalifikacyjnych konkursu
Optifuel zgłaszają szefowie firm trans-
portowych. Eliminacje krajowe wyłonią
krajowego mistrza. Następnie najlepsi
z 34 krajów będą rywalizowali ze sobą
w finale europejskim w listopadzie br.
Konkurs Optifuel jest odzwierciedleniem
wsparcia, jakiego Renault Trucks udziela
przewoźnikom i kierowcom w zakre-
sie doskonalenia technik ekonomicznej
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jazdy. Jednocześnie demonstruje wiedzę
firmy w tej dziedzinie i efektywne na-
rzędzia, którymi dysponuje, zapewniające
firmom transportowym dodatkowe ko-
rzyści. Dzięki Optifuel Programme oszczęd-
ności w całej flocie mogą sięgnąć nawet
15%. Usługi i technologie, opracowane
z myślą o firmach transportowych i ich
kierowcach, m.in. Optifuel Training i Opti-
fuel Infomax, będzie można zobaczyć
w działaniu podczas konkursu Optifuel
Challenge 2014. (KB)

z zaokrągloną wanną (1966 r.), central-
noosiowa naczepa wywrotka (1974 r.),
przedłużone o blisko 1,3 m naczepy
Euro Trailer (2005 r.) oraz CNG-Trailer
(2012 r.). Dziś Kögel buduje swoją po-
zycję na tradycji marki, doświadczeniu
i kompetencji swoich pracowników. Czyn-
niki, które dotąd stanowiły o sile przed-
siębiorstwa, w dalszym ciągu są decy-
dujące: pasja do transportu, niezawodność
rodzinnego interesu i pierwszorzędna
jakość. Jubileuszowy rok niemieckiego
producenta naczep będzie zdominowany
przez imprezy i akcje dla klientów, pra-
cowników, dostawców oraz wszystkich
pozostałych osób interesujących się
działalnością firmy Kögel. (KB)

Tytuły Dealer of the Year 2013 
w sieci Volvo Group Trucks rozdane

13 marca br. w Iławie, na dorocznym
spotkaniu serwisów Volvo Group Trucks,
przyznane zostały tytuły dla najlepszych
autoryzowanych serwisów Volvo Trucks
i Renault Trucks roku 2013. Konkurs
Dealer of the Year odbywa się w sieci
Volvo Trucks w Polsce corocznie już od

Tytuł Dealer of the Year to ogromne wy-
różnienie dla serwisu i równocześnie
potwierdzenie jego rozwoju, ale przede
wszystkim to gwarancja najwyższej ja-
kości obsługi i usług świadczonych klien-
towi. Najlepszym autoryzowanym pun-
ktem Volvo Trucks okazał się działający
od 2003 r. serwis TMiK Tomasz Dzida
z Pszczyny. Spośród serwisów Renault
Trucks zwyciężył Tandem Trucks z Mi-
kołowa, funkcjonujący od roku 2005.
„Oba punkty serwisowe w roku 2013
spełniły doskonale wszystkie kryteria
oceny. Badanie satysfakcji klienta ser-
wisu TMiK Tomasz Dzida z obsługi zgod-
nej z zasadami Oryginalnych Usług Ser-
wisowych Volvo wykazało wzorową
realizację jej założeń i bardzo wysoki
poziom zadowolenia klientów, co prze -
kłada się przede wszystkim na płynność
obsługi oraz optymalną dyspozycyjność
flot naszych klientów – podsumował
Piotr Szarek, dyrektor ds. obsługi po-
sprzedażnej Volvo Group Trucks, Rynek
Europy Centralno-Wschodniej, i dodał:
– Punkt serwisowy Tandem Trucks Mi-
kołów natomiast w ciągu całego roku
wykazał się wzorowym podejściem do
obsługi klienta, czego najlepszym do-
wodem są wyniki serwisu, a przede

10 lat, natomiast dla serwisów Renault
Trucks zorganizowany został w tej for-
mule po raz pierwszy. W rywalizacji
wzięły udział wszystkie autoryzowane
punkty serwisowe Volvo Trucks (obec-
nie jest ich 32) oraz Renault Trucks (28
punktów i 10 serwisów dwumarkowych).

wszystkim szerokie grono zadowolonych
klientów eksploatujących pojazdy Re-
nault Trucks”. Oba zwycięskie punkty
serwisowe otrzymały tytuł Dealer of the
Year, prawo do używania tego tytułu
w komunikacji, a także prestiżowe tro-
feum przechodnie. (KB)
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Przedstawiciele nagrodzonego
punktu Volvo Trucks (od lewej):
Tomasz Dzida – właściciel TMiK
z synem Nikodemem, Jerzy 
Lasek – szef serwisu, Piotr 
Szarek – dyrektor ds. obsługi 
posprzedażnej…

…oraz punktu Renault Trucks 
(od lewej): Krzysztof Głuszek 

– szef serwisu, Krzysztof 
Majcherek – prezes Tandem

Trucks, Piotr Szarek – dyrektor
ds. obsługi posprzedażnej 

Kögel w maju skończy 80 lat!
Dokładnie 1 maja br. firma Kögel –

producent pojazdów transportowych –
będzie świętowała jubileusz 80-lecia
istnienia. „W naszej branży nic nie liczy
się bardziej niż tradycja, doświadczenie
i kompetencja. Wszyscy klienci firmy
Kögel korzystają z tych zdobyczy. W ten
sposób łączymy tradycję, teraźniejszość
i przyszłość” – powiedział Thomas Heckel,
prezes zarządu firmy Kögel. „O przeszłości
świadczy fakt naszego osiemdziesiątego
jubileuszu, teraźniejszość odzwiercied-
lona jest w naszym szerokim postrze-
ganiu rynku pojazdów użytkowych. Przy-
szłość natomiast widzimy pod znakiem
dalszej optymalizacji produktów na po-
trzeby klientów, rozwijania strategicz-
nych partnerstw i proponowania inno-
wacyjnych rozwiązań” – dodał. Kögel od
1934 r. wyznacza standardy w rozwoju
i produkcji nowoczesnych naczep. Pun-
ktami zwrotnymi w historii firmy są
przełomowe nowości, dzięki którym pro-
ducent na trwałe wpisał się w historię
rynku motoryzacyjnego. Należą do nich
m.in. pierwsza naczepa chłodnia o kon-
strukcji w całości z tworzywa sztucznego
(1961 r.), pierwsze nadwozie wymienne
na nogach podporowych (1965 r.), pierw-
sza samonośna aluminiowa wywrotka
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Chłodzenie lub mrożenie

szystkie te zabiegi podykto-
wane są koniecznością obni-
żenia kosztów eksploatacji

przy jednoczesnym zwiększeniu uni-
wersalności wykorzystania zabudów, to
zaś pozwala przewoźnikom na pełniejsze
wykorzystanie taboru.

Obniżenie masy zabudowy przekłada
się nie tylko na redukcję zużycia paliwa,
ale także na zwiększenie ładowności
(przy zachowaniu tej samej dmc. po-
jazdu). To, co dla użytkownika oznacza
same korzyści, dla konstruktorów jest
jednak poważnym wyzwaniem. Zmniej-
szenie masy nie może w żadnym stop-

niu oznaczać zmniejszenia wytrzymałości
i trwałości nadwozia, a także negatywnie
wpłynąć na parametry użytkowe takie jak
np. własności izolacyjne, co w przypadku
nadwozi chłodniczych i izotermicznych
jest szczególnie istotne.

Osiągnięcie tych celów nie jest moż-
liwe bez zastosowania nowoczesnych
metod projektowych oraz rozwiązań i ma-
teriałów konstrukcyjnych. Podobnie jak

do innego rodzaju zabudów producenci
na coraz szerszą skalę starają się wyko-
rzystać aluminium. Materiału tego uży-
wają zarówno do budowy ramy, jak i struk-
tury samego nadwozia. Wzrasta również
udział tworzyw sztucznych i materiałów
kompozytowych, które charakteryzują
się zarówno wysoką wytrzymałością, jak
i niewielkim współczynnikiem przeni-
kania termicznego. Rosnące wymaga-

nia odnośnie do ochrony środowiska
sprawiają, że agregaty chłodnicze muszą
emitować coraz mniejszy hałas przy
jednoczesnym spadku zużycia paliwa.
W przypadku tych urządzeń ważnymi

Marek Rutka

| TECHNIKA |
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Podobnie jak w przypadku innych rodzajów zabudów producenci nadwozi

izotermicznych i chłodniczych z jednej strony dążą do polepszenia parametrów

użytkowych, z drugiej zaś starają się obniżyć ich masę własną.

Panele Ferroplast 
stosowane w chłodniach 
Schmitz Cargobull to pianka poliuretanowa
spieniana pomiędzy zewnętrznymi arkuszami
pokrycia z blachy stalowej

© Schmitz Cargobull

W izotermach dostaw-
czych i dystrybucyjnych

spotykamy panele 
z pokryciem z blach 

aluminiowych
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parametrami, na które uwagę zwracają
klienci, jest także ograniczenie czyn-
ności obsługowych, mniejsze rozmiary
i masy własne. 

Przypomnijmy w skrócie, że zabu-
dowy pojazdów w transporcie chłodni-
czym klasyfikowane są na: zabudowy
izotermiczne (izotermy) – zakres tempe-
ratury powyżej 0°C, zabudowy chłodnicze
(chłodnie) – zakres temperatury od 0 do
–18°C, zabudowy mroźnicze (mroźnie)
– z zakresem temperatury poniżej –18°C.

„Odchudzanie” się opłaca
Dążąc do obniżania mas naczep prze-

znaczonych do przewozów ładunków
w temperaturach kontrolowanych, pro-
ducenci przez wiele lat skupiali się przede
wszystkim na części nadwoziowej. Od
pewnego czasu działania te w większej
mierze obejmują również podwozie z ramą
nośną i układem jezdnym. W przypadku
zawieszeń i osi jezdnych producenci na-
czep korzystają zarówno z rozwiązań włas-
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Dzięki zastosowaniu nowego rodzaju paneli
warstwowych w naczepie serii Kögel Cool
PurFerro udało się obniżyć 
masę o 250 kg
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W przewozach
wielotemperaturo-

wych stosowane
są ścianki działowe
oraz agregaty z kil-
koma parownikami
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nych (np. Schmitz Cargobull), jak i z oferty
dostawców zewnętrznych. Warto zwró-
cić uwagę, że zazwyczaj zostawiają swoim
klientom szeroką swobodę w doborze
dostawcy (marki) producenta układu
jezdnego, stosownie do własnych pre-
ferencji i posiadanego zaplecza serwi-
sowego. To, czy klient – szczególnie ten
flotowy – będzie chciał widzieć swoją
naczepę izotermiczną, czy chłodnię na
osiach BPW, SAF, Schmitz Cargobull lub
Mercedes-Benz, zależy niemal wyłącznie
od niego. 

W zależności od przyjętych przez
producenta rozwiązań i od konkretnego
modelu naczepy używa się ram wyko-
nanych z wysokowytrzymałych gatun-
ków stali lub aluminium. Zastosowanie
nowych gatunków stali pozwoliło na jed-
noczesne zmniejszenie masy i redukcję
liczby elementów ramy. Przykładem ta-
kiej konstrukcji jest naczepa chłodnicza
Wielton NS 3 CM2 z ramą wykonaną
z wysokowytrzymałej stali Domex 700.
Masa gotowej do drogi naczepy wraz
z agregatem i skrzynią na palety wy-
nosi 8150 kg. 

Zastosowanie nowych materiałów
i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy
ram nośnych w każdym przypadku – czy
to naczepy izotermicznej, czy chłodniczej
– pozwoliło na zaoszczędzenie co naj-
mniej kilkudziesięciu kilogramów. 

Zabiegi konstruktorów odnośnie do
nadwozi naczep przeznaczonych do prze-
wozów ładunków w temperaturach kon-
trolowanych realizowane są kilkutorowo.
Z jednej strony – podobnie jak w przy-
padku podwozi – chodzi o zmniejszenie
masy, z drugiej o podniesienie paramet-
rów izolacji termicznej oraz zwiększenie
wytrzymałości i możliwości transporto-
wych. Ten ostatni kierunek obejmuje
także podniesienie uniwersalności i możli-
wości alternatywnego wykorzystania na-
czepy. Przykładem takiego rozwiązania
jest naczepa chłodnicza Kögel Cool Pur-
Ferro, która może być wykorzystywana
również do zastosowań ogólnych, takich
jak np. transport papieru w rolach. Uni-

Z myślą o jak najniższym zużyciu
paliwa naczepy chłodnicze 
wyposaża się w pakiety 
aerodynamiczne
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Największy udział w rynku mają chłodnie
zabudowywane na podwoziach samocho-

dów dostawczych i dystrybucyjnych
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Chłodnie Schmitz Cargobull S.KO Cool wykonane
są w całości jako klejone bez użycia nitów
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wersalność to w przypadku naczep chłodniczych coraz częś-
ciej doceniany przez klientów parametr, ponieważ pozwala on
istotnie ograniczyć puste przebiegi, które w przypadku taboru
chłodniczego są relatywnie częste. 

Izolacja i trwałość
Szczegółowe wymagania dotyczące poziomu przenikal-

ności termicznej dla nadwozi izotermicznych i chłodniczych
określają zapisy załącznika nr 1 do umowy ATP Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ. Większość obecnie produkowanych
nowoczesnych zabudów izotermicznych może mieć współczyn-
nik przenikania termicznego nie większy niż 0,7 W/m2K, a nad-
wozi chłodniczych nie więcej niż 0,4 W/m2K. Wartości te stały
się możliwe do osiągnięcia zarówno dzięki nowoczesnym ma-
teriałom izolacyjnym, jak i rozwiązaniom konstrukcyjnym
ograniczającym liczbę tzw. mostków termicznych. Obecnie
w powszechnym użyciu jako materiał izolacyjny stosowany jest
polistyren lub twarda bezfreonowa pianka poliuretanowa.
Materiał izolujący stanowi integralną część paneli warstwo-
wych, z których wykonywane są wszystkie ściany nadwozia.
Takie rozwiązanie z jednej strony zapewnia odpowiedni po-
ziom izolacji termicznej, z drugiej zaś pozwala na wykonanie
odpowiednio wytrzymałej struktury nośnej nadwozia. W za-
leżności od producenta i konkretnego modelu naczepy stosowane
są panele z poszyciem zewnętrznym wykonanym z arkuszy sta-
lowych, aluminiowych lub laminatowych (poliestrowo-szkla-
nych z żelkotem). Obserwując tendencje rynkowe, trzeba za-
znaczyć, że obecnie coraz większym powodzeniem cieszą się
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poszycia stalowe. W przypadku powierzchni paneli wewnętrz-
nych stosuje się poszycia z laminatu lub PVC (w tym także stali
powleczonej PVC). Ściany wykonane w tej technologii cha-
rakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i za-
pewniają również wysoką sztywność całej struktury nadwo-
zia, są też łatwe w naprawie. Dla przykładu: przednia ściana
naczepy Wielton NS 3 CM2 zdolna jest wytrzymać maksymalny
nacisk ładunku wynoszący 13 500 kg. 

Grubość ścian zabudowy uzależniona jest od jej przezna-
czenia: w przypadku nadwozi izotermicznych to ok. 45–55 mm,
a chłodniczych 70–100 mm. Zarówno nowoczesne materiały,
jak i rozwiązania konstrukcyjne przyczyniają się nie tylko do
podwyższenia parametrów termicznych, ale także obniżenia
masy zabudowy. W przypadku naczep serii Kögel Cool Pur-
Ferro zastosowanie nowych paneli warstwowych pozwoliło
zmniejszyć masę własną i jednocześnie zwiększyć ładow-
ność o 250 kg. 

reklama

W naczepach chłodniach wielotemperaturo-
wych dodatkowy parownik montowany 

jest z tyłu ładowni
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W różnej temperaturze
Naczepy przeznaczone do przewozu

ładunków w obniżonej temperaturze wy-
korzystywane są przede wszystkim do
transportu długodystansowego, dlatego
największy udział w produkcji mają za-
budowy chłodnicze i mroźnie. 

Producenci nadwozi wspólnie z do-
stawcami agregatów chłodniczych stale
udoskonalają sposoby rozprowadzania
chłodnego powietrza wewnątrz zabu-
dowy. Ulepszona cyrkulacja powietrza –
m.in. dzięki elastycznym kanałom wen-
tylacyjnym – pozwala nie tylko na peł -
niejsze zagospodarowanie przestrzeni
ładunkowej przy zachowaniu wymaga-
nych parametrów temperaturowych, ale
także przekłada się na redukcję zużycia
energii przez agregat. 

W tego rodzaju nadwoziach chłod-
niczych stosowane są rozwiązania, dzięki
którym możliwe jest podzielenie ładowni
na kilka stref o różnej temperaturze.
Strefy takie wydzielane są za pomocą
przegród segmentowych składanych lub
elastycznych, tzw. kołder termicznych.
Dla zapewnienia różnych temperatur
w wydzielonych strefach ładowni sto-
sowane są dodatkowe parowniki pod-
sufitowe. Rozwiązanie takie pozwala na
przewóz w przedniej części ładowni to-
warów wymagających np. temperatury
do –20°C, a w tylnej produktów wyma-
gających temperatury –2°C. 

Osobną grupę zabudów do przewo-
zów ładunków w obniżonej temperaturze
tworzą wielokomorowe mroźnie prze-
znaczone do dystrybucyjnego transportu
produktów głęboko zamrożonych. W tego
typu zabudowach dostęp do poszcze-
gólnych komór o oddzielnie regulowa-

nej temperaturze (może być ich nawet
14–16) możliwy jest przez boczne indy-
widualne drzwi. Takie wielokomorowe
mroźnie najczęściej są instalowane na
podwoziach samochodów o dmc. do 6 t.

Podstawowym zadaniem zabudów
izotermicznych jest ochrona przewo -
żonego ładunku przed niekorzystnym
oddziaływaniem temperatury zewnętrz-
nej. Jako że tego typu przewozy odbywają
się z reguły na stosunkowo niewielkie
odległości, nie ma konieczności instalo-
wania urządzeń schładzających. Nie-
którzy producenci, jak np. Autonadwozia
Matczak, już w wersjach standardowych
przednie ściany kontenerów izotermicz-
nych wykonują w odmianie wzmocnio-
nej umożliwiającej późniejszą instala-
cję agregatu chłodniczego. Rozwiązanie
takie pozwala – gdy właściciel pojazdu

będzie miał taką potrzebę – na przero-
bienie relatywnie niewielkim kosztem
nadwozia izotermicznego na chłodnicze.
Pamiętać jednak należy, że poziom izo-
lacji termicznej standardowego nadwo-
zia izotermicznego nie pozwala na to,
aby osiągnąć parametry odpowiadające
mroźni, czyli temperatury poniżej –20°C. 

W zabudowach izotermicznych do
przewozu ładunków w obniżonej tem-
peraturze coraz częściej wykorzystuje
się wózki lub kontenery izotermiczne,
w których umieszczane są produkty
głęboko zamrożone. Wózki takie są po-
pularnym rozwiązaniem w transporcie
dystrybucyjnym, np. na potrzeby sieci
sklepów dyskontowych.

O jakości chłodzenia decyduje także sposób 
rozprowadzania zimnego powietrza – 
umożliwia to podwieszany pod sufitem 
specjalny rękaw
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We Wrześni będzie produkowany
nowy VW Crafter

18 marca br. ogłoszona została pla-
nowana lokalizacja fabryki nowego Craf-
tera. Następca aktualnego modelu VW
Crafter będzie produkowany w Polsce od
2016 r. w nowym zakładzie we Wrześni,
w województwie wielkopolskim. Wraz
z budową nowego zakładu marka Volks-
wagen Samochody Użytkowe utworzy
co najmniej 2300 nowych miejsc pracy.
„Decyzja o produkcji Craftera w Polsce
oznacza, iż wytyczamy nowy kierunek
w strategicznym rozwoju lekkich samo-
chodów użytkowych marki Volkswagen.
Crafter nadaje się doskonale na wszystkie
rynki zbytu całego świata wykazują ce ten-
dencje wzrostowe” – powiedział Dr Leif
Östling, członek zarządu Volkswagen SA,
odpowiedzialny za obszar samochodów
użytkowych. Nowy zakład we Wrześni,
produkujący na bazie modu ło wej plat-
formy podłogowej samochodów użytko-
wych, stanie się obok VW Poznań drugim
ośrodkiem produkcyjnym marki Volks-
wagen Samochody Użytkowe w Polsce.
W zakładzie w Poznaniu od 10 lat produ-
kowany jest miejski samochód dostaw-
czy VW Caddy. „Zakład we Wrześ ni
będzie pod każdym względem korzystał
z bliskiej lokalizacji VW Poznań i to za-
równo w zakresie produkcji, logistyki,
dostawców, jak i prze de wszystkim doś-
wiadczenia” – dodał Jens Ocksen, od-
powiedzialny za realizację projektu Craf-
ter. Teren przyszłego zakładu obejmuje
220 ha, a w jego skład wchodzić będą
dział produkcji karoserii, lakiernia oraz
dział montażu. Początek budowy plano-
wany jest na koniec br., a produkcja ma
zostać uruchomiona w czwartym kwar-
tale 2016 r. (KB)
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Kögel kreuje trendy

a początku lat 50. ubiegłego wieku firma
rozpoczęła produkcję małych zabudów
typu furgon z metali lekkich, które stały

się bazą dla późniejszych pojazdów – chłodni.
Konstruktorzy firmy Kögel od wielu lat opracowują
i wdrażają do produkcji nowatorskie rozwiązania.

Pierwsze chłodnie
Zgodnie z dewizą „zawsze na czele” w firmie
Kögel oprócz produkcji zabudów trwały prace nad
metodami produkcji paneli typu sandwich wyko-
nanych w całości z tworzywa sztucznego. Dzięki
temu już w 1961 r. producent mógł zaprezento-
wać pierwszą naczepę siodłową chłodnię o kon-
strukcji z tworzywa sztucznego, tzw. poly-cell, ze
zintegrowanym kanałem powietrznym. Przy gru-
bości ściany wynoszącej tylko 100 mm osiągnięto
współczynnik K wynoszący 0,25 W/m2K. Kolej-
nymi rynkowymi sukcesami były również pierw-
sze nadwozie wymienne na podporach (1965 r.)
i pierwsza samonośna aluminiowa wywrotka z za-
okrągloną wanną, która zadebiutowała na rynku
rok później.
Dzięki stałemu doskonaleniu procesu produkcji
typu „mokre na mokrym” firma Kögel w 1969 r.
wprowadziła na rynek pierwszą naczepę siodłową
do palet. Natomiast w 1974 r. opatentowała cen-
tralnoosiową naczepę wywrotkę, a w 1976 r. za-
prezentowała pierwsze naczepy chłodnie o sa-
monośnej konstrukcji. Kolejnymi opracowanymi
produktami były lekkie naczepy siodłowe z 1982 r.
i instalacje KTL do optymalnej ochrony antykoro-
zyjnej ram (2001 r.).

Od początku swojej działalności przedsiębiorstwo
z Burtenbach stawiało na pracę nad wysokojakoś-
ciowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w dzie-
dzinie naczep do przewozów w temperaturach kon-
trolowanych, przyczyniając się tym samym do
rozwoju transportu chłodniczego. Działania te zna-
lazły bezpośrednie odzwierciedlenie w stałym do-
skonaleniu produktów. Widoczne to było też m.in.
w naczepach Cherreau-Kögel produkowanych
w latach 2002–2004.

Sukcesywny rozwój
Kolejnym ważnym wydarzeniem w działalności
firmy było wprowadzenie na rynek w roku 2007
chłodni Euro Trailer wydłużonej o 1,3 m. Następ-
nym krokiem milowym w historii spółki był zakup
firmy Kögel PurFerro GmbH & Co. KG. pod koniec
2011 r. To ośrodek projektowy z siedzibą w Duin-
gen (Niemcy), specjalizujący się w dziedzinie pro-
dukcji paneli typu sandwich, który obecnie dostar-
cza podzespoły do zaprezentowanej w 2012 r.

naczepy chłodni z segmentu premium PurFerro.
W 2012 r. zaprezentowano również naczepę
CNG Trailer.

Na światowym poziomie
Kögel od czasu powstania w 1934 r. wyprodu-
kował już ponad 500 000 pojazdów. Od 80 lat ofe-
ruje najwyższej jakości pojazdy użytkowe i rozwiąza-
nia technologiczne na potrzeby firm transportowych
i budowlanych. We wszystkich działaniach od za-
wsze najważniejsza była pasja do tworzenia no-
woczesnych rozwiązań technologicznych, z któ-
rych największe korzyści czerpią klienci z branży
transportowej.
Siedziba firmy i główny zakład produkcyjny Kögel
Trailer GmbH & Co. KG znajduje się w bawarskiej
miejscowości Burtenbach. Zakłady i siedziby są
również w Neu-Ulm (Niemcy), Duingen (Niemcy),
Chocen (Czechy), Moskwie i Petersburgu (Rosja).
Dzięki pracy około 1000 pracowników firma osiąg-
nęła w 2013 r. obrót prawie 275 mln euro.
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Już od lat 50. ubiegłego wieku firma Kögel ustanawia nowe trendy

w produkcji zabudów typu furgon oraz chłodniczych.

Chłodnie Kögel wczoraj i dziś
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Zarządzanie temperaturą?
Z głową!

ak na razie nieliczne firmy realizu-
jące transport ładunków w tempe-
raturach kontrolowanych – prze-

ważnie te największe – aktywnie inwestują
w poprawę jakości kontroli temperatury
w swoich chłodniach. Większość opera-
torów zgadza się jednak ze stwierdze-
niem, że dobre zarządzanie tempera-
turą jest niezwykle ważne, jeśli chce się
zmniejszyć straty w przewożonym ładun-
ku lub zminimalizować ryzyko utraty
zlecenia. Wprowadzając zaledwie kilka
prostych rozwiązań pozwalających na
poprawę jakości kontrolowania tempe-
ratury, można uzyskać znaczne korzyści,
jak chociażby niższe koszty operacyjne,
zmniejszenie strat, wydłużenie trwałości
przewożonych produktów i niższe stawki
ubezpieczeniowe.

Zarządzanie temperaturą –
to już za mało

Systemy śledzenia pojazdu i moni-
torowania temperatury to oczywiście
nic nowego: połączenie danych o tem-
peraturze z informacją na temat po-
łożenia pojazdu od lat jest jedną z ty-

Dariusz Piernikarski

Zarządzanie temperaturą w przewozach chłodniczych to nie tylko koszt. Praktyka

ta przynosi wymierne korzyści: niższe koszty operacyjne, zmniejszenie strat

ładunku, większa trwałość produktów i niższe stawki ubezpieczeniowe. I może

przede wszystkim – większe zaufanie klienta do firmy transportowej.

Rodzinę agregatów naczepowych
Carrier Transicold tworzą obecnie
modele Vector 1350, Vector 1550
oraz Vector 1950; obsługuje je
sterownik LogiCOLD

powych opcji dostępnych w różnych sys-
temach telematycznych. Zazwyczaj użyt-
kownik ogranicza się do danych dostar-
czanych przez jeden typ rejestratora
(taki sam rejestrator znajduje się w więk-
szości pojazdów we flocie). Nie musi to
być jednakże regułą. Są już „lepsze” sys-
temy telematyczne, które realizując pod-
stawowe funkcje (tj. zapis i przechowy-
wanie danych o przebiegu temperatury
w chłodni), są w stanie łączyć się z róż-
nymi typami urządzeń rejestrujących
wbudowanych w agregaty różnych ma-
rek. Oprócz raportowania o przebiegu
temperatury dostarczane są informacje
specyficzne dla agregatu i procesu chło-
dzenia, takie jak np. wartości nastaw,
liczba przepracowanych godzin – pierw-
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szy z tych parametrów pozwala na ewen-
tualne korygowanie błędów kierowcy,
drugi na optymalizację planowania czyn-
ności obsługowych agregatu czy chłodni.
Można także uzyskiwać wczesne ostrze-
żenia o pojawiających się problemach
technicznych.

Chcąc lepiej przybliżyć temat kontroli
temperatury w chłodniach, koncentru-
jemy się na rejestratorach temperatury
i modułach telematycznych oferowa-
nych przez dwóch czołowych producen-
tów – mowa oczywiście o firmach Car-
rier Transicold (DataCOLD, COLDTrans)
i Thermo King (TouchPrint i TracKing).

Rejestratory DataCOLD
Carrier oferuje dwie wersje rejes-

tratorów temperatury DataCOLD. Pod-
stawowym systemem zbierania danych
za pomocą czujników temperatury jest
DataCOLD 250, podczas gdy wersja Da-
taCOLD 500 jest bardziej rozbudowana
i zapewnia więcej możliwości zapisu
sygnałów wejściowych oraz dodatkowe
funkcje komunikacji.

Rejestrator DataCOLD 250 umożli-
wia niezależny sposób kontrolowania
temperatury przewożonego ładunku za
pomocą zewnętrznych czujników i opra-
cowanego przez Carrier logicznego ukła-
du alarmowego. Rejestrator DataCOLD
500, oprócz funkcji rejestratora Data-
COLD 250, zapewnia dodatkowe infor-
macje dzięki łączności z agregatem
chłodniczym Carrier oraz sygnałom z do-
datkowych czujników. Istotną cechą tego
rejestratora jest zastosowanie alarmo-
wego układu logicznego. Rejestrator tem-
peratury DataCOLD 500 podłączany jest
do agregatu Carrier zamontowanego
w pojeździe chłodniczym w celu infor-
mowania o ważnych sytuacjach alar-
mowych na podstawie stanów wystę-
pujących podczas pracy urządzenia:
opóźnień odszraniania, alarmów uru-
chamianych w oparciu o nastawy tem-
peratury oraz innych danych dotyczących
pracy chłodni.

Producent wraz z rejestratorami pro-
ponuje akcesoria i opcje dodatkowe –
są to np. dodatkowe czujniki tempera-
tury czy czujniki wilgotności (współ-
pracujące tylko z DataCOLD 500). Jako
system gromadzenia danych w czasie
rzeczywistym rejestrator DataCOLD wy-
posażony jest w program narzędziowy
DataLOG ułatwiający centralizację i ana-

lizę danych zarejestrowanych przez re-
jestratory temperatury firmy Carrier.

Standardowo rejestrator DataCOLD
250 współpracuje z 2 czujnikami tem-
peratury oraz obsługuje 2 wejścia cyf-
rowe (rejestracja otwierania drzwi). Pa-
mięć operacyjna wynosi 256 KB, co
pozwala na przechowanie rocznego za-
pisu z 2 czujników w 15-minutowych od-
stępach. Możliwa jest zmiana odstępu
między pomiarami w zakresie 1–60
minut. DataCOLD 250 ma ekran LCD
z podświetleniem, wyświetlacz 80×16
punktów, 4 programowalne klawisze za-

pewniające łatwość obsługi oraz dru-
karkę termiczną. Działa w sumie w 17
językach, w tym także polskim.

Rejestrator DataCOLD 500 ma 4
czujniki (temperatury lub wilgotności),
4 wejścia cyfrowe oraz 2 wyjścia cyfro-
we, które można wykorzystać np. do włą-
czania diod alarmowych. Zainstalowa-
na pamięć to 512 KB (roczny zapis z 4
czujników), podobna jak w DataCOLD
możliwość zmiany częstości odczytów
(1–60 minut). Rejestrator ma ekran LCD

z podświetleniem (122×32 punkty),
4 programowalne klawisze zapewniają-
ce łatwość obsługi oraz drukarkę ter-
miczną. Obsługa możliwa również w ję-
zyku polskim.

COLDTrans – praca w czasie
rzeczywistym

Oferowany przez Carrier Transicold
system COLDTrans to rozwiązanie tele-
metryczne działające poprzez interne-
towy dostęp do produkowanego przez

firmę modułu rejestratora temperatury
DataCOLD. System umożliwia w czasie
rzeczywistym zdalne zarządzanie tem-
peraturą ładowni w ciężarówkach i na-
czepach chłodniczej floty transportowej,
używając komunikacyjnej platformy glo-
balnego systemu pozycjonowania obiek-
tów (GPRS). COLDTrans to kompletne
i efektywne rozwiązanie śledzenia drogi
produktu, zapewniające rozszerzone bez-
pieczeństwo ładunku i jednocześnie opty-
malne zarządzanie flotą pojazdów. Użyt-
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Z lewej: rejestrator temperatury DataCOLD 500 T przeznaczony do montażu na ścianie
przedniej chłodni, poniżej: DataCOLD 500 R instalowany w kabinie pojazdu

e-hydraulika.eu
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kownik może kontrolować pojedyncze
ładunki na swoich pojazdach, znajdujące
się w dowolnym miejscu w Europie, bez
potrzeby wychodzenia z biura.

COLDTrans łączy się bezpośrednio
z ukła dem chłodniczym agregatu Car-
rier i rejestratorem temperatury Data-
COLD 500 i tym samym następuje do-
stęp do zapisu ustawień oraz możliwość
modyfikacji żądanej od urządzenia tem-
peratury, trybu pracy, statusu komór
ładunkowych, informacji o odszrania-
niu i otwarciu drzwi komory ładunkowej
czy czasu pracy i alarmów ostrzegaw-
czych. Dzięki uzyskanym informacjom
można odpowiednio wcześnie reagować
przed potencjalną awarią i w ten sposób
zapobiegać uszkodzeniu ładunku. 

Dzięki ciągłemu monitoringowi tem-
peratury pojawienie się zdarzenia ta-
kiego jak otwarcie drzwi czy jakichkol-
wiek odstępstw od zadanej temperatury
powoduje odpowiednią reakcję systemu.
Poprzez zastosowaną technologię wy-
syłania wiadomości tekstowych (SMS)
lub ostrzeżenia pocztą e-mail COLD-
Trans daje operatorowi rzeczywisty wgląd
w sytuację jego floty. Niezależnie od po -
łożenia pojazdu wszystkie informacje,
włączając w to jego lokalizację, pręd-
kość i odczyt liczby godzin pracy urządze-
nia z dokładną temperaturą ładunku,
można odczytać za pośrednictwem In-
ternetu. Położenie pojazdu jest pokazy-
wane na mapie wysokiej rozdzielczości.
COLDTrans upraszcza zatem i zwiększa
kontrolę nad flotą chłodniczą ciężaró-
wek i naczep, zapewniając użytkowni-
kowi ciągłe monitorowanie temperatu-
rowo czułych produktów. Przez zdalną
kontrolę pracy agregatu COLDTrans po-
zwala na utrzymanie odpowiedniego
środowiska przewozu dla całego czasu
podróży.

Touch Print – w służbie 
bezpieczeństwa

Rejestrator danych Thermo King
TouchPrint podwyższa jakość kontroli
transportów i zwiększa ich bezpieczeń-
stwo, to urządzenie metrologiczne speł -
niające odpowiednie normy branżowe

www.pozkrone.pl

reklama

Przebiegi temperatur przekazane przez 
rejestrator DataCOLD przechwycone przez
system ColdTrans można przeanalizować

na portalu internetowym
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i zapewniające nadzór nad transportem
chłodniczym zgodny z wymaganiami
prawnymi. Najważniejsze cechy tego za-
awansowanego urządzenia to dokładny
odczyt, wygodne opcje eksportu danych
i intuicyjny interfejs. Rejestrator Thermo

King TouchPrint pozwala klientom za-
chować pełną kontrolę nad najważniej -
szymi zdarzeniami związanymi z bez-
pieczeństwem przewożonego towaru,
takimi jak otwarcie drzwi lub zmiana
nastawy temperatury. Wysoka moc ob-
liczeniowa i duża ilość pamięci pozwa-
lają na wygodną pracę z ekranem doty-
kowym i szybką drukarką termiczną.

Sprawia to, że początkowa konfiguracja
i dalsza obsługa rejestratora są bez-
problemowe. Przejrzyste menu na ekra-
nie pojemnościowym (wybór 18 języ-
ków) z ikonami i klawiszami skrótu
ułatwia monitorowanie temperatury,
pobieranie starszych odczytów oraz ich
archiwizację, a niewielka drukarka ter-
miczna daje możliwość drukowania wy-
raźnych tabel i wykresów. 

Rejestrator TouchPrint współpracuje
ze wszystkimi sterownikami Thermo
King Smart Reefer-2/Smart Reefer-3
(SR-2/SR-3) w ciężarówkach i nacze-
pach. Nastawy są wyświetlane na ekra-
nie dotykowym obok sześciu konfiguro-
walnych wejść (analogowych i cyfrowych)
oraz drukowane jako odniesienie na
każdym potwierdzeniu (obok odczytów
temperatury). Port szeregowy pozwala
na nawiązanie łączności z innymi sys-
temami telematycznymi i zdalny moni-
toring czujników rejestratora Touch-
Print. Z rejestratorem współpracować
mogą także czujnik otwarcia drzwi oraz
manualny (mobilny) czujnik tempera-
tury Thermo King. W każdym konfigu-
rowalnym wejściu można także ustawić
alarm o przekroczeniu temperatury.

Continental w Indiach 
Firma Continental, światowy produ-

cent ogumienia, uruchomiła w Indiach
produkcję opon radialnych do pojazdów
ciężarowych. Po wykupieniu w 2011 r.
indyjskiego producenta opon Modi  Con-
tinental rozpoczyna kolejny etap roz-
szerzania swojej działalności w tym
kraju. „Wprowadzenie opon radialnych
do pojazdów ciężarowych Continental
na rynek indyjski jest dla nas bardzo
ważnym wydarzeniem. Indie to drugi
pod względem wielkości rynek ogumie-
nia do pojazdów ciężarowych w regionie
Azji i Pacyfiku (APAC)” – powiedział
dr Andreas Esser, dyrektor działu opon
do pojazdów użytkowych w firmie Con-
tinental. Continental inwestuje znaczne
środki zarówno w nowe budynki, jak
i w maszy ny do produkcji opon radial-
nych. Ponad to firma sprowadziła do Indii
doświadczone kadry z zakładów w innych
krajach. Zadaniem tych osób będzie prze-
szkolenie miejscowych pracowników
w zakre sie obsługi nowych maszyn i tech-
nologii produkcji. Ponad 100 miejscowych
pracowników wysłano za granicę, do za -
kładów produkcyjnych w Niemczech,
Rumunii, Chinach i Malezji, gdzie przej dą
kompleksowe szkolenie w zakresie pro-
dukcji opon radialnych i zagadnień tech-
nicznych. Początkowo portfolio opon ra-
dialnych Continental będzie obejmowało
ogumienie do pojazdów służących do prze-
wozu towarów, osób oraz eksploatowa-
nych na placach budowy. W segmencie
transportu towarów będą to opony HSR2
na oś kierowaną i HDR2 na oś napędzaną.
W segmencie transportu osób Continen-
tal wprowadza specjalne ogumienie do
autokarów, zapewniające wysoki kom-
fort jazdy, duże przebiegi i stabilność
kierunkową. Ofertę uzupeł niają opony do
pojazdów eksploatowanych na placach
budowy, czyli HSX2 i HDX2, charaktery-
zujące się dużą wytrzymałością. (RP)

Nowoczesny kontroler SR-3 ma m.in. możliwości
śledzenia położenia pojazdu i pozwala użytkow-
nikom na zdalny odczyt danych diagnostycznych
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Agregaty chłodnicze Thermo King, takie jak np. SLXe, wyposażone są w zaawansowany
kontroler temperatury SR-3 rejestrujący najważniejsze parametry pracy
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TracKing – więcej opcji, 
większe oszczędności

Thermo King ma w swojej ofercie
TracKing – łatwy w obsłudze system ko-
munikacji GPRS/GPS, dzięki któremu
możliwa jest obserwacja ładunków chłod-
 niczych przez operatora w bazie trans-
portowej. Na bieżąco odczytywana jest
temperatura ładunku, jego lokalizacja
oraz dodatkowe informacje ostrzegaw-
cze. Wykorzystując GPS i technologię
lokalizacji geofencing, TracKing może
zidentyfikować próbę niepowołanego
dostępu do naczepy lub nieautoryzo-
waną zmianę jej położenia.

Rozwiązanie to pomaga podwyższyć
efektywność operacyjną firm realizu -
jących przewozy ładunków w tempera-
turach kontrolowanych: obniża się zu -
życie paliwa, mniejsze są nakłady na
czynności obsługowe i większe bezpie-
czeństwo ładunku. TracKing może być
zainstalowany w samochodach ciężaro-
wych i naczepach, w najnowszej wersji
powiększono moc obliczeniową, zwięk-
szając prędkość pracy procesora i pa-
mięć operacyjną. Oznacza to, że moduł
GPS/GPRS może działać szybciej i z krót-
szym czasem reakcji. Obniżono również
pobór mocy, co w efekcie pozwoliło na
autonomiczną pracę modułu z zasila-
niem bateryjnym przez 5 dni. TracKing
działa na platformie programowej Li-
nux, co pozwala na łatwą integrację no-
wych funkcji, a użytkownicy mogą prze-

syłać profile temperatury lub zarządzać
większą liczbą monitorowanych obsza-
rów ograniczających położenie pojaz-
dów floty. 

Użytkownicy systemu TracKing mogą
wykorzystywać komunikację dwukierun -
kową, aby zdalnie obsługiwać funkcje
chłodni. We wcześniejszych wersjach
możliwe było ustawianie temperatury,
zmiana trybu pracy i uruchamianie pro-
cesu odszraniania. W najnowszej wersji
pojawiła się funkcja zdalnego urucha-
miania naczepy, co daje operatorom
większą kontrolę nad flotą i pozwala na
zminimalizowanie ryzyka utraty ładunku
lub rozładowania akumulatorów. 

TracKing może informować do pię-
ciu różnych użytkowników o zarejestro-
wanych ważnych wydarzeniach, ko-
rzystając z poczty elektronicznej lub SMS
– może to być np. nieautoryzowane
otwarcie drzwi chłodni, nieprzewidziana
zmiana parametrów pracy agregatu lub
temperatury we wnętrzu lub wreszcie
nagły ubytek paliwa w zbiorniku zasi-
lającym silnik agregatu. 

Strona internetowa TrackKing
(www.tktracking.com) została przygo-
towana tak, że można dowolnie konfigu -
rować wyświetlane na niej informacje –
może tam być do siedmiu kluczowych
wskaźników dla pojedynczego pojazdu.
Parametry pracy chłodni i agregatu moż -

na z łatwością odczytać z konsoli cen-
tralnej, w której zamieszczone są infor-
macje na temat położenia pojazdu, stop-
nia wykorzystania, bieżących przebiegów
temperatury oraz przebiegów archiwal-
nych, są tam też rejestrowane ostatnie
zgłoszenia alarmowe. 

Summary

So far, only few companies trans-
porting goods in temperature control -
led conditions – usually the biggest
ones – actively invest in improving
the quality of temperature control in
their reefers. Most operators, how -
ever, agree with the statement that
a good thermal management is ex-
tremely important if you want to re-
duce the loss of the cargo or mini-
mize the risk of losing the contract.
Benefits can be obtained by intro-
ducing a few simple solutions to im-
prove the quality of temperature
control, lower operating costs, reduce
losses, and extend the durability of
transported products and lower in-
surance premiums. The article de-
scribes solutions within data recor ders
and telematic systems offered by
two main OEMs: Carier Transicold
and Thermo King. 

Rejestrator TouchPrint współpracuje ze
wszystkimi sterownikami Thermo King Smart
Reefer-2/Smart Reefer-3 (SR-2/SR-3) 
w ciężarówkach i naczepach

System TracKing pozwala na śledzenie warunków, w jakich odbywa się transport produktów 
w temperaturach kontrolowanych – każdy  użytkownik uzyskuje indywidualne prawa dostępu 
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Centrum Szkoleniowe
Carrier Transicold Polska

rganizowane są w nim szkolenia dla tech-
ników zajmujących się obsługą urządzeń
chłodniczych, dla producentów zabudów

oraz klientów producenta. Od chwili uruchomie-
nia w styczniu 2013 r. w Centrum przeprowadzono
5300 godzin szkoleń dla blisko 350 techników
serwisowych. Obiekt ma dobrze wyposażoną salę
wykładową, własny warsztat oraz specjalną na-
czepą szkoleniową z zamontowanymi agregatami
chłodniczymi Carrier Transicold różnego typu. Na-
czepa wykorzystywana jest również do promo-
wania urządzeń producenta.

Naczepa szkoleniowa
Nadwozie naczepy szkoleniowej zostało zapro-
jektowane i zbudowane w Polsce. Wnętrze po-
dzielone jest na trzy przedziały. Z przodu i z tyłu
znajdują się małe komory chłodnicze, a w środ-
kowej części pojazdu – pomieszczenie do nauki.
W naczepie znajduje się sześć agregatów stałych
i dwa przenośne. Każdy z nich reprezentuje jedną
z rodzin produktów Carrier Transicold. Z przodu
naczepy umieszczony jest najnowszy agregat
Vector 1350, z tyłu zamontowany jest jednotem-

| PROMOCJA |
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Nowe Centrum Szkoleniowe Carrier Transicold

Polska w Święcicach, znajdujące się na terenie

siedziby firmy Remo-Car, należy do najnowo-

cześniejszych obiektów w Europie.

Adam Głowała, 
dyrektor techniczny Carrier 
Transicold Polska

Jesteśmy dumni z nowego Centrum Szkolenio-
wego i wsparcia, jakiego udziela w systema-
tycznym doskonaleniu umiejętności techników
serwisowych. Wysokie kwalifikacje mechaników
są kluczowe dla efektywności serwisu i przynoszą
zysk naszym klientom. Zainteresowanie szkole-
niami jest duże. Co tydzień mamy komplet. Ser-
wisy chętnie wysyłają ludzi, ponieważ dobrze
wyszkolony mechanik wykonuje naprawy lepiej
i szybciej. Wykwalifikowani technicy sprawiają, że
rośnie wydajność warsztatu oraz jego renoma
związana z wysoką jakością usług.

Panel sterowania agregatu Vector 1350.
Obok znajduje się dodatkowy schemat
szkoleniowy, pokazujący na bieżąco
stany pracy agregatu.
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Teoria i praktyka
Cotygodniowe szkolenia prowadzone są przez
specjalistów w zakresie urządzeń chłodniczych
Carrier Transicold i obejmują trzy główne obszary:
podstawy chłodnictwa, elektrotechniki i elektro-
niki oraz funkcjonowania silników Diesla; budowę
urządzeń chłodniczych Carrier Transicold oraz
diagnostykę i naprawy agregatów chłodniczych.
Typowy cykl szkoleniowy trwa trzy dni i kończy się
egzaminem sprawdzającym teoretyczną i prak-
tyczną wiedzę kursantów. Szkolenia odbywają
się według planów opracowanych dla każdego
warsztatu. W kursie bierze udział najwyżej kilka
osób, co pozwala dokładnie przećwiczyć czyn-
ności praktyczne przez uczestników. Celem jest
utrwalenie nabytych umiejętności do codziennej
pracy w serwisie. 

Firma Carrier Transicold przywiązuje dużą wagę
do bezpieczeństwa uczestników szkoleń. Wszyscy
kursanci muszą mieć odpowiedni strój i obuwie.
Podczas obsługiwania agregatów korzystają rów-
nież ze środków ochrony indywidualnej, takich
jak rękawice i okulary ochronne. A wszystko dla-
tego, że podczas codziennej pracy technicy często
mają do czynienia z wysokim napięciem, pracą na
drabinie lub podnośniku oraz mają styczność z che-
mikaliami. Dlatego organizatorzy szkoleń starają
się wpoić uczestnikom dobre nawyki dotyczące
bezpieczeństwa, aby stosowali je w swoich warsz-
tatach i dawali przykład swoim kolegom.
Organizatorzy kursów przygotowali również spe-
cjalny program szkoleniowy dla producentów za-
budów. Wyjaśnia on prawidłowe metody montażu
agregatów chłodniczych, co ma istotny wpływ na
bezawaryjną eksploatację i trwałość urządzeń.
Wkrótce też poszerzona zostanie oferta szkoleń
dla klientów firmy Carrier Transicold, w tym kie-
rowców obsługujących agregaty. Centrum Szko-
leniowe przeprowadza również kursy dla pracow-
ników sieci Carrier Transicold z zagranicy.

Opracowała Katarzyna Biskupska 
Zdjęcia: © Carrier Polska

peraturowy Vector 1550, a we wnęce po prawej
stronie jednotemperaturowa Maxima 1300.
Wewnątrz natomiast znajdują się trzy agregaty
wielotemperaturowe: 
• Xarios 600MT z napędem bezpośrednim od

silnika pojazdu; 
• Pulsor 600MT zasilany elektrycznie w tech-

nologii E-Drive przez generator napędzany sil-
nikiem pojazdu oraz 

• Supra 750MT napędzana silnikiem Diesla. 
Agregaty zamontowane na stałe wyposażone są
w typowe panele sterownicze oraz schematy
ideowe, w tym diagramy obrazujące za pomocą
diod, które elementy włączonego urządzenia aktual-
nie pracują. Dodatkowo w naczepie znajdują się
dwa agregaty przenośne: Neos 100S i Viento 200,
napędzane przez silnik pojazdu i wykorzystywane
do chłodzenia samochodów dostawczych. 

Wnętrze naczepy
szkoleniowej

Naczepa szkoleniowa firmy Carrier Transicold Polska z zamonto-
wanym w bocznej niszy agregatem Maxima 1300 oraz agregatem

Vector 1550 umieszczonym na tylnej ścianie naczepy
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Supernaczepa w standardzie

chmitz Cargobull od lat jest czo ło-
wą marką naczep sprzedawanych
w Polsce – w 2013 r. rynkowy

udział Schmitza wynosił 26% (sprzedaż
3548 szt. według CEPIK). Od lat nie-
miecki producent jest także absolutnym
liderem w grupie naczep chłodniczych
z ponad 70-procentowym (!) udziałem
w rynku – w 2013 r. sprzedano 1506 po-

jazdów (według danych EWT Truck &
Trailer Polska). Największy z konkuren-
tów – firma Krone – sprzedała w tym sa-
mym okresie 410 naczep chłodniczych.

Przypomnijmy, że grupa EWT (EWT
Truck & Trailer Handels GmbH) działa
w Polsce, Czechach i na Słowacji, w jej
skład wchodzi w sumie 5 firm: polskie
spółki EWT Truck & Trailer Polska oraz
Diesel Truck, słowacka Central Europe
Trailer oraz dwie spółki czeskie – EWT

oraz Hoffman & Zizak. EWT jest w tych
krajach generalnym przedstawicielem
Schmitz Cargobull, a w Polsce i w Cze-
chach prowadzona jest również sprze-
daż i serwis pojazdów użytkowych Mer-
cedes-Benz. 

„Samochody Specjalne”: Dlaczego chłod-
nie Schmitz Cargobull mają udział w rynku
na poziomie 70–80%? Co decyduje o tym,
że pojazdy te są tak chętnie kupowane?

Mirosław Mozol: Znaczy, że jest ich za
mało? Na początku, konstruując swoją
chłodnię, firma Schmitz Cargobull wy-
brała dobry kierunek, decydując się na po-
krycie stalowe, a nie laminatowe. Użyt-
kownicy mają wiele doświadczeń z blachą,
chociażby z samochodów osobowych,
a laminat to wciąż materiał niezbyt
często stosowany i stwarzający kłopoty.
Poza tym pokrycie z blachy jest w 100%
szczelne na dyfuzję. Myślę, że to właśnie

| TECHNIKA |

Ciężki transport chłodniczy w Polsce jest zdominowany przez produkty

jednej marki – Schmitz Cargobull. O chłodniach tego niemieckiego

producenta rozmawiamy z Mirosławem Mozolem – dyrektorem

handlowym EWT Truck & Trailer Polska.
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Mirosław Mozol, 
dyrektor handlowy EWT 

Truck & Trailer Polska
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wybranie pokrycia stalowego było pójściem
w dobrą stronę. I teraz to owocuje. 
Poza tym dla Schmitz Cargobull ważne
było to, aby w maksymalnym zakresie
ułatwić sobie produkcję. Zainwestowano
olbrzymie pieniądze w fabrykę paneli

Ferroplast we Vreden, powstał niezwykle
nowoczesny zakład produkcyjny. To, co
robi konkurencja, czyli panele z pokryciem
laminatowym, nie wymaga zbyt wielkich
nakładów w przygotowanie produkcji.

Jakie jeszcze czynniki decydują o prze-
wadze „schmitzek”?
Technologia ta jest po prostu lepsza.
W panelach Ferroplast możemy zastoso-
wać więcej pianki dzięki temu, że mamy
blachę o grubości 0,6 mm, a laminat
musi mieć przynajmniej 2,5 mm grubości.
O właściwościach izolacyjnych decyduje
przecież pianka. Ani laminat, ani blacha
tak na dobrą sprawę nie izolują. Tu oczy-
wiście moglibyśmy wejść w detale, ale
należy stwierdzić, że oba typy zabudów
uzyskują przecież certyfikaty ATP. 

Skoro właściwości izolacyjne są porów-
nywalne, to co jeszcze?
Przede wszystkim trwałość, która  uwida -
cznia się po latach użytkowania. Uderzona
blacha wygnie się, ale w przeciwieństwie
do laminatu nie pęknie. Uszkodzenia me-
chaniczne nadwozi w transporcie są nie-

stety nagminne. Nasze naczepy jeżdżące
w dystrybucji po 8–10 latach mają we-
wnątrz zabudowy bardzo dużą ilość wgnie-
 ceń, ale pokrycie jest cały czas szczel ne.
Przy laminacie nie ma na to szans. 

Czy produkowane przez Schmitz Cargo-
bull i Krone oraz kilku innych produ-
centów chłodnie stalowe wyprą całko-
wicie z rynku zabudowy z pokryciem
laminatowym?

Jeśli spojrzymy na ubiegłoroczne udziały
w polskim rynku – 71,7% Schmitz, 19,5%
Krone – to dla pozostałych graczy zos-
taje 10%. W Niemczech jest bardzo po-
dobnie. To mówi samo za siebie.

Częściowe podwozie w Waszych nacze-
pach to korzyść? Nie wszyscy są tego
zdania…

Schmitz Cargobull S.KO Cool

Od lat produkowana przez Schmitz Cargobull
naczepa chłodnia S.KO Cool jest najchętniej
w Europie kupowanym pojazdem tego typu.
Można nawet mówić o absolutnej dominacji czy
też wręcz monopolizacji długodystansowych prze-
wozów ładunków w temperaturach kontrolowa-
nych przez firmę Schmitz i jej chłodnie. Oczy-
wiście na europejskim rynku aktywnie działają
również inni producenci chłodni, można tu wy-
mienić takie marki, jak Krone, Kögel, Lamberet,
Chéreau, VéDéCar czy nasz rodzimy Wielton –
w zależności od rynku i lokalnych preferencji
transportowych mają oni mniej lub bardziej
znaczące udziały rynkowe. 
Chłodna S.KO Cool podlega stałym modyfika-
cjom, dzięki czemu producent jest w stanie stale
spełniać zmieniające się oczekiwania różnych
grup użytkowników i zapewnić doskonałe osiągi
pojazdu potwierdzane jego supremacją rynkową.
W 2012 r. udoskonalono technologię produkcji pa-
neli izolacyjnych Ferroplast – do ich produkcji
wprowadzono nową technologię spieniania po-
liuretanu NX17, co poprawiło własności izola-
cyjne i wytrzymałość nadwozia. Wzmocniono
naroża drzwi, zwiększając sztywność konstrukcji
nadwozia i zmniejszając obciążenia występujące
w tylnej części pojazdu podczas dokowania do
ramp załadowczych. Wprowadzono również nowy
system załadunku dwupoziomowego, w którym
elementy mocujące (szyny) zostały zintegrowane
na płasko w konstrukcji ścian. W dwupoziomo-
wej chłodni S.KO Cool zmieści się 66 europalet. 
W pojazdach przystosowanych do przewozów
multitemperaturowych stosowane jest częściowe
zagłębienie parownika dachowego. Dzięki temu
powiększa się wolna przestrzeń w części górnej
– ułatwia to załadunek, zmniejsza ryzyko uszko-
dzenia towaru i samej chłodni podczas za- lub
rozładunku. Jeśli chłodnia została wyposażona
w agregat chłodniczy jeszcze w fabryce, to prze-
wody doprowadzające środek chłodniczy zo sta ją
zintegrowane z panelami dachowymi. W chłodni
S.KO Cool jest też wiele drobnych rozwiązań ułat-
wiających codzienną eksploatację. Można tu wy-
mienić np. system oświetlenia wnętrza z lampami
LED, ergonomiczne uchwyty blokad drzwi po
pełnym otwarciu z automatycznym powrotem
do położenia spoczynkowego, wysuwana drabinka
wejściowa z szerokim stopniem górnym.

Panele Ferroplast, pokrycie z blach stalowych,
wytrzymała skręcana rama nośna i atrakcyjna

cena – to tajemnica sukcesu chłodni S.KO Cool

Skrócona rama skręcana i nadwozie
samonośne – to sekret wytrzymałości
chłodni S.KO Cool

Specjalnie ukształto-
wane wloty kanałów

rozprowadzających
zimne powietrze za-

pewniających równo-
mierne chłodzenie 

w całej ładowni
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To zdecydowanie korzyść. Naczepy bez-
ramowe Schmitz produkuje od 1998 r.
i nie jestem w stanie przypomnieć sobie
przypadku, aby brak ramy był w jakikol-
wiek sposób przyczyną zniszczenia za-
budowy. Gdyby coś było nie tak, zostali-
byśmy zweryfikowani przez klientów. 

Konstrukcja Schmitza jest samonośna,
czyli cała zabudowa przenosi obciążenia.
Jedną z zalet takiego rozwiązania jest
wyeliminowanie problemów z wytrzy-
małością pełnej ramy, które niestety
zdarzały się w konstrukcjach ramowych.
U nas ten czynnik został wyelimino-
wany. Ciekawostką jest technicznie do-
puszczalny nacisk na siodło – we wszyst-
kich naczepach wynosi on około 12–13 t,
według przepisów jest to 11, a w naszych
chłodniach wynosi on 15 t. To  może
świadczyć o wyjątkowej wytrzymałości
pojazdu. 
Problemy z chłodniami pojawiają się do-
piero po 6–10 latach eksploatacji, a za -
łożenie jest takie, że chłodnia powinna
pojeździć co najmniej 15 lat. W takim
wypadku najważniejsze jest doświad-
czenie producenta. Trudno zatem w pełni
ocenić chłodnię, gdy ktoś ją produkuje
dopiero 3–4 lata. 

Gdzie jeszcze tkwią dodatkowe atuty
chłodni Schmitz Cargobull?
Dodatkowym atutem jest to, że klient
w standardzie otrzymuje supernaczepę.
Na przykład nie ma dopłat do aluminio-

wej podłogi. Brak ramy pozwala na za-
mocowanie kosza na palety na dużej wy-
sokości – ulega on rzadziej uszkodze-
niom i na to klienci bardzo zwracają
uwagę. Kosz na palety jest w zasadzie
standardem w dalekobieżnym trans-
porcie międzynarodowym, czasami re-
zygnuje się z niego w dystrybucji. Każdy
typ naczepy chłodniczej Schmitz – czy
jest to tzw. „kwiatówka”, „hakówka”,
czy też „standard” – jest zawsze precy-
zyjnie wykonany.

Na ile pewność dotycząca możliwości
odsprzedaży używanej naczepy chłodni-
czej zwiększa zainteresowanie klientów? 
Wartość rezydualna chłodni Schmitz
po każdym okresie eksploatacji jest za-

wsze wyższa niż pojazdów konkurencji.
Warto też zauważyć, że popyt na chłod-
nie w mniejszym zakresie podlega wa-
haniom rynkowym niż np. na naczepy
kurtynowe. Oczywiście w okresie kry-
zysu 2008–2009 odnotowaliśmy spadek
sprzedaży, ale nie był on aż tak drastyczny
jak w kurtynach. 

Chłodnia chłodni nie równa, czy zauwa -
żalne są jakieś preferencje klientów?
Bez wątpienia najczęściej sprzedajemy
chłodnie monotemperaturowe, wśród
nich jest coraz więcej pojazdów przygo-
towanych do załadunku dwupoziomo-
wego. O ile w roku 2012 około 15% na-
czep chłodniczych Schmitz Cargobull
sprzedawanych w Polsce miało załadunek
dwupoziomowy, o tyle obecnie jest to
przynajmniej 40%. Coraz więcej klientów
ma takie zlecenia i coraz więcej z nich
chce mieć zabezpieczenie: nawet jeśli
dzisiaj nie wożą dwupoziomowo, to może
kiedyś będą… Belki przecież można pod-
ciągnąć pod sufit lub zdemontować, ale
gotowej naczepy nie da się już przecież
doposażyć, listew się nie wklei. Naczepy

„Mirosław Mozol: Jak powinna wyglądać

chłodnia idealna? To proste – tak jak 

wygląda chłodnia marki Schmitz”.

| TECHNIKA |

Solidny portal tylny, podwójne zamki, osłony przed uszkodzeniami tyłu
pojazdu – wszystko zgodnie z oczekiwaniami użytkowników

© D. Piernikarski
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wielotemperaturowe czy ze ścianką dzia -
łową kupują częściej klienci działający
w dystrybucji – na przykład duże sieci
supermarketów. W chłodniczych przewo-
zach międzynarodowych ściana działowa
to rzadkość. 

Schmitz Cargobull ma także w ofercie
chłodnicze zabudowy na samochodach
ciężarowych i przyczepach – czy EWT
w Polsce ma klientów zainteresowa-
nych takimi zestawami?

Realizujemy nasz projekt Schmitz Baltic
tak jak to sobie dwa lata temu założyliśmy.
Cały czas idziemy do przodu – w ubiegłym
roku przekazaliśmy 70 pojazdów, to
sporo, zwłaszcza że zaczynaliśmy prze-
cież od zera.  

EWT w Polsce ma niemal pozycję mo-
nopolisty w sprzedaży naczep chłodni-
czych. Czy to pozwala Wam  kształtować
ceny?

To niezupełnie jest tak. Jeśli dzisiaj klient
akceptuje jakąś różnicę w cenie, bo jed-
nak Schmitz jest trochę droższy, to
gdzieś jest ta granica. Poza tym to właś-
nie nasza konkurencja kształtuje ceny,
chcąc z nami konkurować. 

Jak powinna wyglądać chłodnia idealna?
Jak? To proste – tak jak wygląda chłod-
nia marki Schmitz.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

W zmodernizowanym systemie
załadunku dwupoziomowego szyny
zostały zintegrowane na płasko
w konstrukcji ścian, a belki można
przestawiać diagonalnie©
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Ergonomiczne uchwyty blokad
drzwi po pełnym otwarciu 
z automatycznym powrotem 
do położenia spoczynkowego

© Schmitz Cargobull
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Zagłębiony we wnęce
parownik w chłodniach
multitemperaturowych

„Jeśli dzisiaj klient akceptuje jakąś różnicę

w cenie, bo jednak Schmitz jest trochę

droższy, to gdzieś jest ta granica. Poza tym

to właśnie nasza konkurencja kształtuje

ceny, chcąc z nami konkurować”.



zasadzie auta te nie prze-
wożą tylko ładunków po-
nadgabarytowych, chociaż

uczestniczą w ich konwojowaniu jako
środki lokomocji pilotów. Powszechnie
wykorzystywane są w dystrybucji arty-
kułów spożywczych – tu coraz częściej
w roli chłodni i izoterm.

Renault Maxity,
zabudowa

Moto Wektor

| TRANSPORT |

Samochody dostawcze są jedną

z najbardziej uniwersalnych

i najczęściej wykorzystywanych

grup pojazdów użytkowych.

Śmiało można powiedzieć,

że niemal nie ma sektora gospo-

darki, gdzie nie można ich spotkać.

Fiat Ducato
z nadwoziem Gruau

Zimno jedzie
dostawczym Tomasz Marszałek

Specjalizacja środków transportu nie
omija pojazdów do przewożenia żywno-
ści i półproduktów spożywczych. W zna-
komitej większości są to towary deli-
katne, o krótkiej trwałości, dlatego ich
transport musi być nie tylko szybki, ale
także wykonywany z zachowaniem bar-
dzo ostrych reżimów sanitarnych. Naj-

ważniejszymi warunkami, które stawia
się przed środkami transportu przezna-
czonymi do ich przewożenia, są czys-
tość i możliwość zachowania podczas
transportu odpowiedniej temperatury.
Wytyczne w zakresie środków transpor-
tu przeznaczonych do przewożenia żyw-
ności i półproduktów do jej wytwarza-
nia jest, wspominana przez nas kilka
miesięcy temu w artykule o chłodni-
czych zabudowach pojazdów ciężaro-
wych, międzynarodowa umowa zwana
konwencją ATP. Została sporządzona
w Genewie 1 września 1970 r. i określa
szczegółowo, jakie warunki techniczne
powinny one spełniać. Zawarto ją, chcąc
poprawić warunki zachowania jakości
szybko psujących się artykułów żyw-
nościowych w czasie ich przewozu. Pol-
ska ratyfikowała umowę w 1984 r. Pełny
tekst został opublikowany 24 września
1984 r. (Dz.U. 1984, nr 49, poz. 254).



Chłód w kontenerze
Duże nadwozia powstające na pod-

woziach aut dostawczych to najczęściej
prostopadłościenne pudła – tu technika
wykonania nie różni się od tych ofero-
wanych do podwozi aut ciężarowych.
Chociaż producenci zachwalają zawsze
swoje wyroby jako najlepsze, czemu
zresztą trudno się dziwić, to i tak każda
ze stosowanych technologii budowy nad-
wozia ma swoje wady i zalety, jednak od-
powiednio zastosowana przeważnie za-
pewnia pożądany efekt. Część wytwórców
postawiła na stalową konstrukcję ścian
z izolacją wykonywaną najczęściej z pianki
poliuretanowej – ta ostatnia jest wykle-
jana lub wtryskiwana w fazie ciekłej i spie-
niana między blachami poszycia umiesz-
czonymi w formie. Rozwiązanie to jest
obecnie rzadziej stosowane ze względu
na problemy technologiczne, trudno bo-
wiem kontrolować, czy w wypienionej
w takiej ścianie piance nie powstają pę-
cherze (pustki), które powodują pogor-
szenie własności izolacyjnych ściany.
Innym, coraz częściej stosowanym, izo-
latorem jest twardy styropian (EPS). Bla-
szane ściany najczęściej powstają z po-
wtarzalnych paneli o określonych przez

producenta rozmiarach. W razie uszko-
dzenia możliwa jest wymiana jednego
lub kilku paneli zamiast całej ściany.

Inna droga to wykonywanie ścian
izoterm i chłodni z laminatów, przy czym
najczęściej jest to laminat poliestrowo-
-szklany (PS) z przekładką z pianki PU
(konstrukcja sandwiczowa). Rzadziej sto-
sowane są do laminatów żywice epo-
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IVECO Daily z izotermą do przewozu
wyrobów cukierniczych 
z Iglopolu

ksydowe – tu chodzi już tylko o ekono-
mię, gdyż mimo większej wytrzymałości
są po prostu znacznie droższe. Poszycia
sandwiczowych ścian z laminatu mają
wielką przewagę nad wykonywanymi
z metalowych blach, są bowiem 100 razy
gorszym przewodnikiem ciepła. Każda
ściana to najczęściej jeden panel – po-
wstaje jako całość i ma konkretne, okreś-
lone w projekcie technicznym wymiary. 

Branża polskich producentów nad-
wozi izotermicznych, chłodniczych i in-
nych, przeznaczonych do transportowa-
nia ładunków wrażliwych na warunki
termiczne, jest bardzo zróżnicowana.
Działają w niej zarówno duże firmy, któ-
rych zdolności produkcyjne sięgają na-
wet paru tysięcy zabudów rocznie (Plan-
dex, Auto-Chłodnia, Autonadwozia,

System typu split NEOS 100S firmy Carrier, który jest montowany zewnętrznie na 
dachu pojazdu, aby zapewnić dodatkowe miejsce w przestrzeni ładunkowej, może
być montowany w furgonetkach większości typów, marek lub wielkości. Jego nie-
wielki parownik może być zainstalowany nawet w najmniejszych przedziałach ładun-
kowych, aby zoptymalizować wykorzystanie miejsca
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Acord, Carpol, Gruau, Iglopol, Wektor),
jak i niewielkie firmy, które produkują
jednostkowe lub małoseryjne nadwozia.
Szczególnie dużo takich przedsiębiorstw
znajduje się w okolicach małopolskiej
Dębicy. Przyczyna jest prosta – po upadku
wielkiego, kiedyś państwowego, zakładu,
jakim był tamtejszy Iglopol, pracujący
w nim fachowcy „poszli na swoje” i na-
dal robią to, na czym się najlepiej znają,
ale już na swoje konto. 

Do przewożenia artykułów spożyw-
czych niewrażliwych na temperaturę uży -
wa się najczęściej szczelnych nadwozi
typu kontenerowego. Polscy producenci
(np. Autonadwozia, Auto-Chłodnia, Acord,
Iglopol) najczęściej preferują konstruo-
wanie ich z blaszanych paneli stalowych
lub aluminiowych, zachodni dostawcy od
paru lat stawiają na sklejkowe płyty wie-
lowarstwowe typu plywood. Niezależnie
od tego, czy mamy do czynienia z izo-
termą, chłodnią czy kontenerem, ważne
argumenty skłaniające do zakupu samo-
chodu z takim nadwoziem to, poza trwa -
łością, także łatwość utrzymania w czys-
tości (np. podłoga w kształcie wanny
zachodząca na boki poszycia umożliwia
mycie bieżącą wodą) i prosta obsługa.
Rocznie sprzedaje się u nas kilka tysięcy
nadwozi izotermicznych i chłodniczych
zabudowanych na podwoziach aut do-
stawczych, a popyt wciąż rośnie.

W fabrycznym furgonie 
Poza dużymi nadwoziami chłodnie

budowane są też wewnątrz fabrycznych
furgonów samochodów dostawczych i to
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two jest przeładować, kierowca musi
uważać na spotkania z ITD... Fabryczny
furgon z płasko wbudowaną na dachu
obudową agregatu chłodniczego nie
rzuca się tak bardzo w inspektorskie oczy
jak podwozie z wysokim pudłem „kon-
tenera”. A i konkurencja często myśli:
„O, wożą zwykłymi furgonami, czyli nie
stać ich na porządne chłodnie...” To już
takie typowo polskie „kwiatki” z bizne-
sowej łączki.   

Niewielka chłodnia może być 
wyposażona w system mocowania
ładunku. A nawet powinna...

Trwałość i higiena – to po utrzymaniu temperatury 
następne z wymagań stawianych przez odbiorców –
podłoga wykonywana jest często w formie wywiniętej
na ściany metalowej wanny, chroniącej burty przed
uszkodzeniem przez palety i łatwej do mycia

niezależnie od ich wielkości. Powstają za-
równo w takich miniaturkach, jak Volks-
wagen Caddy, Citroën Berlingo i Renault
Kangoo, jak i w dysponującym nawet
17 m3 ładowni Fiacie Ducato, IVECO
Daily, Mercedesie Sprinterze czy VW Craf-
terze. Ciekawe bywają motywy zaku-
pów tego rodzaju pojazdów. Okazuje się,
że dzięki postępowi technicznemu, jaki
dokonał się w ostatnich latach w kon-
struk cji tych specyficznych zabudów, oraz

zmniejszeniu masy własnej agregatów
chłodniczych taki samochód wcale nie
musi być cięższy niż podwozie z nadwo-
ziem specjalistycznym. Nadwozie furgo -
nowe na pewno ma lepszą aerodynamikę,
a więc także niższe średnie zużycie pa-
liwa (czasami różnica ta może wynosić na-
wet 4–5 l oleju napędowego na 100 km!).
W ostatnich latach doszedł jeszcze je-
 den poważny argument – ponieważ auto
izotermiczne lub chłodnicze bardzo ła -

Citroën Jumper 
z wewnętrzną
chłodnią Carpolu
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nie niezbędne przy doborze właściwego
i niezawodnego agregatu chłodniczego.
Należy bowiem pamiętać, że większość
produktów spożywczych wymagających
transportowania w chłodniach lubi chłód,
ale mrozu już niekoniecznie, a szczegól-

nie w przypadku niewielkich kubaturo -
wo nadwozi granicę tę bardzo łatwo
przekroczyć. Toteż jeśli ktoś szuka tego
rodzaju pojazdu, powinien raczej nie
oszczędzać przy zakupie i zdecydować się
na sprawdzonych dostawców.

Do budowania chłodni w dostaw-
czakach przymierzało się kilka rodzimych
firm, jednak przeważnie z mizernym skut-
 kiem. Produkcja „wielkoseryjna”, czyli
w ilościach większych od prototypu, udaje
się nielicznym. Tu potrzebne jest nie tylko

doskonałe oprzyrządowanie, które kosz-
tuje spore pieniądze, ale także współpraca
z producentem samochodu, konieczna do
idealnego wbudowania izolacji we wnęt-
rze furgonu. A i to jeszcze nie wszystko
– potrzebna jest też wiedza i doświadcze -

Zabudowa
chłodnicza ASO
Oźmiński z Byd-
goszczy w furgo-
nie Citroën
Jumpy

HYVA Polska Sp. z o.o.
ul. Półłanki 29G, 30-740 Kraków
tel. 12 651 04 50, 653 27 31
faks 12 658 44 39
e-mail: office@hyva.com.pl

www.hyva.com
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„Kontener” chłodniczy można osadzić również na pod woziu miejskiej furgonetki – Fiat Dobl̀o
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Estetyką i jakością wyróżniają się
wbudowane chłodnie warszawskiej firmy
Carpol. Inne dobrze znane u nas firmy
oferujące tego rodzaju produkty to fran-
cuski Gruau, mający zabudowy do różnych
marek pojazdów, i niemiecki Kerstner,
specjalizujący się w Mercedesach. Plu-
sem jest to, że obie firmy mają w Polsce
przedstawicielstwa i serwis. 

Marka Kerstner, reprezentowana
w Polsce przez firmę Stasiccy ze Świd-
nika, proponuje gotowe systemy prze-

znaczone do montażu w samochodach
dostawczych. Przygotowane zestawy
obejmują agregat, wkład izolujący oraz
sterownik montowany w kabinie po-
jazdu. Wkłady izolujące przygotowano
dla samochodów dostawczych marki
Mercedes-Benz i Volkswagen – od naj-
mniejszych do największych. Agregaty
cechują się wydajnością od 1500 W dla
modelu Cool Jet 101 do 3000 W dla Cool
Jet 201. Przygotowanie pojazdu polega
na wyłożeniu zupełnie „gołej” ładowni
idealnie dopasowanym do przetłoczeń
karoserii wkładem izolującym wykona-
nym z poliuretanu. Całość pokryta jest
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To maleństwo na
pod woziu mikrosa-
mochodu – nomen

omen – Mega 
powstaje w zakła -
dach Lambereta.

Wjedzie wszędzie
i nie trzeba mieć

prawa jazdy

VW Caddy, Transporter i Crafter
z zabudowami Kerstnera



odpornym na uszkodzenia mechaniczne
tworzywem ABS. Podłogę wykłada się
aluminiową blachą tworzącą szczelną
wannę. Montowane na dachu agregaty
mają aerodynamiczną obudowę, przez co
zużycie paliwa zwiększa się minimalnie.
Przystosowano je do mycia pojazdu w myj -
ni automatycznej. Sprężarka napędzana
jest bezpośrednio z silnika samochodu. 

Przy współpracy z Mercedesem po-
wstał np. zestaw multitemperaturowy
z agregatem Cool Jet 202E. Ładownię
dostawczego Sprintera podzielić można
aż na 3 komory. W każdej z nich może
być utrzymywana i kontrolowana inna
temperatura: od –20 do +18°C. Przeni-
kalność cieplna izolacji osiągnęła już
bardzo niskie wartości: 0,4 W/m2K.
Ładownię łatwo można konfigurować
dzięki pomysłowym półkom i regałom
na teleskopowych podstawach, których
ustawianie wspomagane jest przez siło -
wniki. Wszystkie produkty Kerstnera
mają certyfikat ATP. 

Agregaty – w stronę elektryczności 
Od paru lat coraz większym wzięciem

cieszą się nowoczesne agregaty chłod-
nicze z napędem elektrycznym. W prze-
ciwieństwie do systemów z bezpośrednim
napędem (paskowym) agregaty Carrier
NEOS są wyposażone w całkowicie elek-
tryczną technologię, która korzysta z ener-
gii wytwarzanej przez alternator pojazdu
w celu zapewnienia ciągłego chłodzenia
lub ogrzewania, niezależnie od szybko -
ści poruszania się pojazdu. Gwarantuje
to zachowanie właściwej temperatury
transportu i bezpieczeństwo łańcucha
chłodniczego, a także umożliwia szybsze
schładzanie przy mniejszym obciążeniu
silnika, czego wynikiem jest redukcja zu -
życia paliwa. Zasilanie alternatorem eli-
minuje konieczność napędzania sprę żar-
ki silnikiem pojazdu, co pozwala pozbyć
się przewodów i złączy czynnika chłod-
niczego w celu podłączenia skraplacza.
W efekcie umożliwia to znaczne zredu-
kowanie potencjalnych wycieków czyn-
nika chłodniczego. Ponadto wszystkie
połączenia między skraplaczem a parow -
nikiem są wykonane z użyciem miedzia-
nych rurek zamiast elastycznych prze-
wo dów, aby jeszcze bardziej zredukować
potencjalne wycieki i zapewnić bezpie-
czeństwo ładunku. Sterowanie zasilaniem
i wszystkimi funkcjami systemu odbywa
się za pośrednictwem mikroprocesora po-

łączonego z kabinowym systemem ste-
rowania firmy Carrier, który umożliwia
monitorowanie i regulowanie nastaw
z miejsca kierowcy. 

Thermo King jest kolejnym rozda -
jącym karty na polskim rynku nowego
sprzętu chłodzącego. Przekrój oferowa-
nych urządzeń jest, można powiedzieć,
kompletny. W ofercie, której nie da się
tu w całości opisać, z pewnością znajdzie
się agregat odpowiedni na pojazd każ -
dych gabarytów. Najmniejsze oferowane
systemy chłodzące można montować na
samochodach typu np. Renault Kangoo,
idealnych do dystrybucji leków albo ca-

teringu. Agregat jest niewidoczny z ze-
wnątrz pojazdu. Skraplacz umieszczono
w komorze silnika. Pakiet zasilający in-
stalowany jest poziomo, pod siedzeniem
pasażera. Wydajność urządzenia określa
się na 740 W, a zdolność przewietrzania
na 450 m3/h. Nawet do tak niewielkich
układów Thermo King oferuje rejestra-
tor temperatury przewozu z drukarką.
Wymagający odbiorca żąda dowodu na
to, że towar cały czas utrzymywano w od-
powiednich warunkach. 

Zdjęcia: © T. Marszałek, 
materiały producentów

reklama
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Transport materiałów
farmaceutycznych

a zaproszenie firmy Fahrzeug-
werk Bernard Krone, uczestni-
cząc w zorganizowanych w Mar-

burgu (ok. 90 km na północ od Frankfurtu
nad Menem) warsztatach prasowych po-
święconych logistyce transportu materia-
łów farmaceutycznych, mieliśmy okazję
zapoznać się z wymaganiami stawiany-
mi tej dziedzinie i stosowanymi rozwią-
zaniami technicznymi.
Organizatorzy przygotowali też bardzo
interesujące wizyty: w magazynach fir-
my Pharmaserv Logistics, w których od-
bywa się konfekcjonowanie i pakowanie
leków gotowych. Odwiedziliśmy także
firmę Heidelmann Kühllogistik zajmują-
cą się chłodniczym transportem żywności

i środków farmaceutycznych. Nie mogło
również zabraknąć prezentacji chłodni
Krone Cool Liner Duoplex Steel z certy-
fikatem farmaceutycznym.

Transport leków
Transport leków powinien przebie-

gać z uwzględnieniem wymogów prze-
widzianych w przepisach ustawy Prawo
farmaceutyczne z dn. 6 września 2001 r.
(Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmia-
nami) oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy. W świetle tych przepisów pro-
dukty lecznicze nie mogą być traktowa-
ne w przewozie jak każdy inny towar
masowy. Obowiązujące w Polsce przepi-

sy nie precyzują w konkretny sposób
zasad przewożenia produktów leczni-
czych. Wszystkie warunki, które muszą
być zapewnione w czasie załadunku i tran-
sportu leków, zawarte są w Rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia w sprawie pro-
cedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1216). Pro-
cedury te są przeniesieniem wymagań
dyrektywy europejskiej 94/C63/03 (GDP
– Good Distribution Practices) z ostat-
nimi zmianami 2013/C68/01, które obo-
wiązują na terenie Unii Europejskiej od
8 września 2013 r.

We wspomnianym Rozporządzeniu
w par. 6.1 czytamy m.in., iż załadunek
i transport produktów leczniczych powi-

Dariusz Piernikarski
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Higiena, własności izolacyjne, rozkład temperatur – to niektóre z wymagań

obowiązujących w transporcie materiałów farmaceutycznych. Aby im sprostać,

operatorzy logistyczni i firmy transportowe poszukują innowacyjnych pojazdów

– wśród nich ważne miejsce zajmują naczepy chłodnie.

Chłodnia Krone Cool Liner Duoplex
Steel – pojazd certyfikowany do

przewozów farmaceutycznych



nien odbywać się w sposób gwarantu -
jący identyfikację produktu leczniczego,
nadawcy i odbiorcy. Przewoźnik musi
również zagwarantować zabezpieczenie
przed wzajemnym skażeniem produktów
leczniczych, zanieczyszczeniem, uszko-
dzeniem mechanicznym lub kradzieżą,
a także zabezpieczenie przed szkodli-
wym działaniem wysokiej i niskiej tem-
peratury, światła i wilgotności oraz in-
nych niekorzystnych czynników. Należy
również zagwarantować temperaturę
określoną przez podmiot odpowiedzialny
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Chłodnia dokuje do śluzy magazynu Pharmaserv, następnie połączenie zostaje 
uszczelnione pompowanym kołnierzem – eliminuje to straty temperatury 

Rozpoczyna się załadunek – w magazynie leków
utrzymywana jest temperatura 8–15°C 

Wnętrze w całej okazałości: złożone
belki do transportu dwupoziomowego,
ścianka działowa, kanał rozprowadza -
jący powietrze, stalowa podłoga z do-

spawaną boczną rynną ochronną

Chłodnia przede wszystkim musi speł -
niać wymagania ATP, co potwierdza
stosowna tabliczka na ścianie przedniej
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Pharmaserv Logistics

Marburg nieprzypadkowo został wybrany na miejsce warsztatów prasowych
Krone. W tym mieście znajduje się jeden z największych i najstarszych (istniejący
od 1904 r.) w Europie farmaceutyczny i biotechnologiczny park przemysłowy
Behringwerke. Na łącznej powierzchni ok. 172 ha w 150 różnych budynkach
(laboratoria, centra badawcze, miejsca produkcji, budynki infrastrukturalne
i biu rowe) pracuje ok. 5000 osób. Działają tu takie firmy branży farmaceutycz-
nej i biotechnologicznej, jak np. CSL Behring, bioCSL, Novartis, Siemens, Beck -
man Coulter, Karma. Spółka Pharmaserv jest właścicielem terenu i zarządcą
nieruchomości, zajmuje się utrzymaniem technicznym obiektów, jest też głów -
nym operatorem logistycznym. Oprócz tego na terenie parku przemysłowego dzia-
ła wiele firm zaplecza technicznego, logistycznego i infrastrukturalnego. Sama spół -
ka Pharmaserv zatrudnia w obiekcie 360 osób, jej obrót handlowy w 2013 r.
wyniósł 75 mln euro. 
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lub w odpowiedniej farmakopei – w przy-
padku produktów leczniczych wyma-
gających zapewnienia takich warunków. 

Wspomniane przepisy określają rów-
nież to, że transport produktów leczni-
czych może się odbywać tylko bezpośred-
nio między miejscem nadania a miejscem
odbioru, a przeładunek dozwolony jest

tylko w komorach przeładunkowych hur-
towni – które również muszą spełniać
szereg wymagań. Nie oznacza to jednak,
że firma zajmująca się obrotem lekami
nie może powierzyć przewozu leków ze-

wnętrznemu przewoźnikowi. Koniecz-
ność przeładunku materiałów farmaceu-
tycznych w komorach przeła dunkowych
stanowi na tyle poważne utrudnienie, że
w zasadzie eliminuje to transport far-

maceutyków w ramach prze wozów drob-
nicowych, w których wykorzystuje się np.
sieć lokalnych terminali przeładunko-
wych. Rozwiązania te są podyktowane
względami bezpieczeństwa.

Za zapewnienie właściwych warun-
ków transportu materiałów farmaceu-
tycznych odpowiada przede wszystkim
przedsiębiorca prowadzący np. obrót
hurtowy lekami. Uchybienia w realizacji
wymagań formalnych mogą prowadzić
do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie
obrotu hurtowego produktami leczniczy-

mi. Z kolei firma transportująca farma-
ceutyki – przewoźnik – musi również znać
powszechnie obowiązujące przepisy pra -
wa regulujące zasady postępowania z po-
szczególnymi grupami towarów. 

To, czy firma działająca w logistycz-
nym łańcuchu dostaw środków farma-
ceutycznych dostosowała się do wymo-

Krone Cool Liner Duoplex Steel 
z certyfikatem Pharmaserv i EIPL

Naczepa chłodnia Cool Liner Duoplex Steel speł -
nia ogólnoeuropejskie wymogi prawne związa -
ne z transportem materiałów farmaceutycz -
nych. Potwierdza to certyfikat Pharmaserv GmbH
& Co. KG oraz European Institute for Pharma Lo-
gistics GmbH.
Pharmaserv certyfikuje pojazd Krone w zakładzie
produkcyjnym w Lübtheen – procedura ta obej-
muje m.in. kilkudniowy test naczepy Cool Liner
wyposażonej w system Krone Telematics w rze-
czywistych warunkach eksploatacji. Aby uzyskać
jak najwięcej danych dotyczących rozkładu tem-
peratury we wnętrzu chłodni, we wcześniej wy-
znaczonych miejscach rozmieszcza się łącznie
24 czujniki – rejestratory danych, które nieprze-
rwanie monitorują temperaturę. Dodatkowo stały
nadzór i kontrola odbywają się przez portal Krone
Telematics. Testy wykazały, że parametry wy-
magane przez przemysł farmaceutyczny, np.
dobry współczynnik izolacyjności nadwozia, rów-
nomierny rozkład temperatury, jak również szcze-
gólne wymogi higieniczne przy doborze mate-
riału i wykonaniu, są w przypadku chłodni Cool
Liner Duoplex Steel zachowywane bez zarzutu.
Oprócz tego firma Krone może pochwalić się
również certyfikatem EIPL dla chłodni Cool Liner.
Świadectwo jest wystawiane przez firmę Euro-
pean Institute for Pharma Logistics GmbH spe-
cjalizującą się w upowszechnianiu wiedzy i usłu -
gach w punktach stycznych między przemysłem
farmaceutycznym a logistyką.
Naczepa Cool Liner z certyfikatem farmaceu-
tycznym jest dostępna w różnych wariantach
wyposażenia. Izolowane nadwozie może być wy-
posażone w ściany boczne o grubości 60 mm lub
45 mm. Agregat chłodniczy może być jedno- lub
wielotemperaturowy, w zależności od preferen-
cji klientów montowane są modele Carrier Vec-
tor 1950 T (z dodatkowym parownikiem MVS
1100), Thermo King SLXe 400 lub Thermo King
SLX Spectrum (z dodatkowym parownikiem S3). 
Eksploatując chłodnię Cool Liner, można sko-
rzystać z bogatego wyposażenia dodatkowego.
Opcjonalnie dostępny jest np. system do zała -
dunku dwupoziomowego, listwy do mocowania
ładunku, system zabezpieczenia ładunku Vario
Lock, wzdłużnie przesuwana ścianka działowa
Isowall, jednoskrzydłowe drzwi boczne, drzwi
rolowane oraz pakiet Krone Telematics.

| TRANSPORT  |

Mały drobiazg: czujnik
otwarcia drzwi jest
umieszczony w górnej
belce portalu tylnego 

Wymagane jest, aby każdy agregat wypo-
sażony był w rejestrator temperatury umożli-
wiający jej odczyt bez otwierania drzwi



gów prawnych, jest bardzo ważne – jest
to warunek zaistnienia w tym dość opła -
calnym biznesie. Jednak jeszcze waż -
niej szy jest sposób, w jaki zostało to zro-
bione, ponieważ to właśnie stosowane
rozwiązania (w tym oczywiście środki
transportu) decydują o konkurencyjności
firmy na rynku.

Kluczowa sprawa: temperatura
Pamiętajmy, że warunki transportu

leków są składową warunków ich prze-
chowywania – a w zasadzie transport to
także przechowywanie – a o nich mówi
zarówno charakterystyka produktu lecz-
niczego (zawiera ją m.in. dokumentacja
produktu, część jest też w ulotce dołączo-
nej do leku), informacje dostarczane dys-
trybutorom przez producentów, jak i prze-
pisy farmakopei polskiej i europejskiej.

Temperatura transportu wynika ze
specyfiki danego produktu – nadawca
musi o konkretnych wymaganiach ter-
micznych poinformować przewoźnika.
Najczęściej środki farmaceutyczne pod-
czas transportu utrzymuje się w 3 prze-
działach temperatur: 2–8°C (głęboko
chłodzone) oraz 8–15°C (chłodzone) lub
15–25°C (warunki standardowe). Ma-
ksymalna wilgotność powietrza także
wynika ze specyfiki towaru (nie może ona
zazwyczaj przekraczać 70%). Jednym
z naj ważniejszych aspektów przewozu
środków farmaceutycznych w tempe-
raturach kontrolowanych jest wymóg
bezwzględnego utrzymania zakresu wy-
maganej temperatury i obowiązkowe

udokumentowanie, że transport prze-
bie gał w temperaturze wymaganej.

Od strony technicznej oznacza to
konieczność wyposażenia chłodni w re-
jestrator temperatury z możliwością od-
czy tu zarejestrowanej temperatury z ze-
wnątrz, tj. bez konieczności otwierania
drzwi ładowni. Równie ważna jest okre-
sowa (przynajmniej raz w roku) kali -
bracja urządzeń pomiarowych – bez niej
odczyty temperatury są nieważne, a prze-
wożony ładunek nie zostanie wpro-
wadzony do obrotu i trzeba będzie go
zutylizować. Kosztem utylizacji w uza-
sadnionych przypadkach może zostać

obciążony przewoźnik – dotyczy to rów-
nież niespełnienia wymaganych warun-
ków transportu. 

Firmy działające w branży farmaceu-
tycznej – producenci czy dystrybutorzy
leków, opierając się na wytycznych za-
wartych w Dobrej Praktyce Dystrybu-
cyjnej, szukają rozwiązań gwarantują -

cych swoim klientom pewność co do
bezpieczeństwa farmaceutyków. Ope-
ratorzy logistyczni, odpowiednio orga-
nizując transport, nakładają na swoich
przewoźników bardzo ostre wymagania.
Ci ostatni zaś, aby je spełnić, muszą za-
opatrzyć się w odpowiednio dobre na-
rzędzia – środki transportu. Można tu
wykorzystać samochody chłodnie lub
naczepy chłodnicze. Inną metodą może
być użycie specjalnych opakowań izo-
termicznych (izolacja ze styropianu) uzu-
pełnionych o wkłady chłodzące. Wyko-
rzystuje się również specjalistyczne
kontenery chłodnicze pozwalające na

utrzymanie i kontrolę (rejestrację) wy-
maganej temperatury podczas całego
procesu dystrybucji. Wszystkie wspom-
niane sposoby są skuteczne, jednak wy-
korzystu jąc bardziej wyrafinowane roz-
wiązania, gwarantujące wyższy poziom
bezpieczeństwa ładunku, łatwiej zdo-
być zaufanie klientów.

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2014 | 3377
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Krone w swoich chłodniach
stosuje różne systemy

ochrony newralgicznej części
naczepy, jakim jest dolna

belka portalu tylnego 



Zarządzanie transportem 
farmaceutycznym 

Nadzorujący całość logistycznego łań-
cucha dostaw farmaceutycznych – czyli
w naszym przypadku firma Pharmaserv
Logistics – musi upewnić się, że współ -
pracujący z nią przewoźnicy dysponują
kwalifikowanymi (certyfikowanymi) środ-
 kami transportu. Dotyczy to takich ob-
szarów techniki, jak pojazdy (naczepy,
zabudowy na pojazdach), systemy chło -
dzenia, systemy dystrybucji powietrza
w ładowni oraz monitoring, rejestracja
i dostęp do danych na temat przebiegu
temperatury. Oprócz tego kontroli pod-

lega proces dokowania pojazdu do rampy
załadowczej w magazynie (śluzy ciśnie-
niowe) oraz sam przebieg załadunku. 

Proces certyfikacji pojazdu (w olbrzy-
mim skrócie) składa się z 3 etapów oce -
ny: walidacji, kwalifikacji i kalibracji. Sa -
ma kwalifikacja pojazdu przebiega w 4
fazach typowych dla Dobrych Praktyk Pro-
dukcyjnych (GMP – Good Manufactu ring
Practices) stosowanych w przemyśle far-
maceutycznym: DQ, IQ, OQ oraz PQ:
oceniana jest sama kwalifikacja projektu
(DQ – Design Qualification), następnie
odbywa się kwalifikacja instalacyjna (IQ
– Installation Qualification), kwalifikacja
operacyjna (Operational Qualification)
i kwalifikacja procesowa (Performance

Qualification). Dopiero po pozytywnej
ocenie pojazdy mogą otrzymać certyfi-
kat dopuszczający je do transportu ła -
dunków farmaceutycznych.

W zarządzaniu dostawami dąży się do
zminimalizowania występowania wahań
temperatury w całym procesie oraz eli-
minuje się opóźnienia. Utrudnieniem są
tu częste zlecenia krótkoterminowe do-
tyczące transportu oraz konieczność jak
najszybszej reakcji na występujące od-
chy lenia temperatur i stwierdzone nie-
prawidłowości. Stąd też większość firm
transportowych działających na rzecz Phar-
 maserv Logistics specjalizuje się w trans-
porcie chłodniczym, bardzo ograniczona
jest też liczba podwykonawców. 

| TRANSPORT  |
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Heidelmann Kühllogistik

Rodzinna firma Heidelmann Kühllogistik GmbH & Co specjalizuje
się w obsłudze chłodniczego łańcucha dostaw, działając w ra-
mach European Food Network (w Polsce w tej sieci działa
Fresh Logistics). Obecnie zatrudnienie wynosi 190 osób, flota
to 70 samochodów ciężarowych i 50 zestawów naczepowych.
Miesięcznie Heidelmann Kühllogistik przewozi ok. 25 000 t
ładunków. Na terenie firmy rozlokowane są 3 magazyny, w któ-
rych przechowywane są głównie towary spożywcze – w su-
mie jest to ok. 36 000 miejsc paletowych. Działając na rzecz
Pharmaserv jako kontraktowy podwykonawca, Heidelmann
Kühllogistik specjalizuje się w transporcie mrożonej plazmy
ludzkiej – służą do tego 3 samochody ciężarowe o ładowności
8 t każdy, przewożące do 17 europalet, wyposażone w 2 nie-
zależne systemy chłodzenia, rejestratory temperatury (Thermo
King Tracking i Idem Tcontrol) oraz systemy monitoringu położenia
(GPS, GPRS).Firma transportuje również inne – mniej wymagające
– ładunki farmaceutyczne. Do ich przewozu wystarczają certy-
fikowane chłodnicze zestawy naczepowe. Heidelmann Kühllogistik specjali-

zuje się w transporcie żywności

Flota Heidelmann Kühllogistik to 70 samochodów
chłodni i 50 naczep chłodni w zestawach 

e-hydraulika.eu
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 CAŁKOWITE KOSZTY POSIADANIA I UŻYTKOWANIA (TCO)
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POROZMAWIAJMY O FAKTACH

 PALIWO 

Potwierdzone zmniejszone 
zużycie paliwa w porównaniu 

z wcześniejszym modelem 
według TÜV.4

 IVECO CAPITAL 

3-letni leasing 107,6%  
dzięki IVECO Capital.3

 SERWIS 

Pełny Kontrakt Serwisowy  
na okres 36 miesięcy  

z przebiegiem do 420 000 km.5

W W W . I V E C O . P L

1 Pomiar porównawczy ciągnika IVECO Stralis Hi-Way Euro VI i ciągnika IVECO Stralis Hi-Way Euro V o podobnej mocy silnika. 
2  Pakiet Iveconnect Gold zawiera: lokalizację pojazdu, kalkulację zużycia paliwa, kalkulację godzin jazdy/odpoczynku, identyfikację kierowcy oraz bezpośrednią integrację z systemem back-o�ce.
3   Suma spłat w leasingu operacyjnym w przypadku finansowania IVECO CAPITAL, zgodnie z umową z EFL dla IVECO Stralis Hi-Way Euro VI. Finansowanie w Euro na okres 36 miesięcy/420.000 km, wpłata 

początkowa 5% (możliwość wyboru najniższej składki podatku drogowego i zmiana wysokości miesięcznych obciążeń w trakcie trwania umowy). Powyższe warunki finansowania nie stanowią oferty w 
rozumieniu kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną informacją, nie stanowiącą zobowiązania do udzielenia finansowania. Udzielenie finansowania uzależnione jest m.in. od pozytywnej decyzji kredytowej.

4   Pomiar porównawczy przeprowadzony zgodnie z certyfikowaną procedurą TÜV SÜD Auto Service Gmbh. W porównaniu udział brały ciągnik IVECO Stralis Hi-Way z silnikiem Cursor 11 Euro VI 
o mocy 460 KM oraz ciągnik IVECO Stralis Hi-Way z silnikiem Cursor 10 Euro V o takiej samej mocy.

5  Wyliczenia dotyczą pojazdu Stralis MY2013 Hi-Way AS440S46T/P Euro 6, ze skrzynią biegów EuroTronic ze standardowym wyposażeniem rynku polskiego. Cena zawiera ANS 24h i holowanie na 
terenie Europy. Dotyczy pojazdów użytkowanych w transporcie międzynarodowym, długodystansowym, z planowymi obsługami wykonywanymi w Polsce.

Szczegóły dostępne w sieci dealerskiej IVECO. Promocja dotyczy wybranych modeli, ważna do wyczerpania puli pojazdów.

 TELEMATYKA 

Pakiet Iveconnect Fleet 
dostępny bezpłatnie przez 
okres jednego roku.2
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Obrazki z wystawy
GasShow 2014

toiska wystawowe odwiedziło bli-
sko 6500 gości, którzy mieli oka-
zję zapoznać się z nowinkami

branży CNG, LPG i LNG oraz pojazdami
zasilanymi paliwami gazowymi. Na spe-
cjalnej wystawie ulokowanej przed gma-
chem hali targów GasShow 2014 poka-
zano samochody osobowe na LNG oraz
aż 16 pojazdów z fabryczną instalacją
CNG (m.in. IVECO, Mercedes-Benz, Fiat,
Opel), a zainteresowani mogli dodatko-
wo poznać zalety eksploatacji tych samo-
chodów na specjalnym stanowisku Stre-
fa Metanu, przygotowanym przez portal
cng.auto.pl. Stanowisko to było doskona-
łym miejscem do poszerzenia wiedzy nt.
perspektyw wykorzystania sprężonego
gazu ziemnego do zasilania pojazdów

Katarzyna Biskupska

| TECHNIKA |

W dniach 5–6 marca br. w warszawskiej hali Expo XXI odbyły się Międzynarodowe

Targi GasShow 2014. To największe w Europie środkowej wydarzenie w branży

paliw alternatywnych zgromadziło prawie 175 krajowych i zagranicznych

wystawców zajmujących się paliwami gazowymi.

Najmniejszym pojazdem IVECO zaprojekto-
wanym i zoptymalizowanym do pracy na ga-
zie ziemnym CNG jest model Daily Natural
Power. Na targach pokazany został model
Daily 35S14 NP, urządzenie hakowe, eks-
ploatowane w MPO Warszawa. Podwójny
napęd CNG/benzyna umożliwia ciągłą pracę
pojazdu nawet w sytuacji, gdy kończy się
gaz. Wtedy system automatycznie przełącza
się na tryb rezerwowy i zasilanie benzyną.
Zasięg samochodu przy napędzie gazowym
wynosi do 350 km w mieście.

Mercedes-Benz
Econic 1828 zasilany

sprężonym gazem
ziemnym, na codzień
wykonujący zadania

dla Jeronimo Martins
Dystrybucja
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w Polsce, możliwości, jakie daje infra-
struktura tankowania CNG, aktualnej
sytuacji prawnej tej branży w Polsce
oraz spotkania z producentami pojaz-
dów i tech nologii CNG. Aktualni i przy-
szli użytkownicy pojazdów zasilanych
gazem ziemnym dyskutowali o bieżą -
cych problemach branży z ekspertami
portalu oraz przedstawicielami instytu-
cji naukowo-badawczych. Honorowy pat-
ronat nad Strefą Metanu przyjął mi-
nister gospodarki Janusz Piechociński.
Wartością dodaną były z pewnością warsz-
taty edukacyjne dla studentów i uczniów
warszawskich szkół technicznych oraz za-
 jęcia praktyczne w zakresie budowy i eks -

ploatacji pojazdów CNG, przeprowadzo -
ne przez ekspertów Strefy Metanu.

Podczas targów GasShow już trady-
cyjnie wręczone zostały nagrody INPRO
2014, których zdobywcami zostali pro-
ducenci najlepszych z przedstawionych
na wystawie produktów i usług.

Edycja 2014
Wystawcy, którzy prezentowali swoje

produkty na targach, to producenci kom-
ponentów (układów gazowych, gazodie-
slowskich, zbiorników, sprężarek) o glo-
balnym zasięgu. Warto podkreślić, że
niektóre nasze firmy to już globalni do-

Jednym z głównych wystawców prezentujących pojazdy zasilane gazem ziemnym była firma IVECO Poland. 
Dwa modele IVECO Eurocargo (NP 160E2 CNG i NP 120 EL20 CNG) to pojazdy zaprojektowane do celów 
komunalnych i dystrybucji miejskiej. Zbiorniki Eurocargo pozwalają na zatankowanie ok. 120 m2 gazu ziemnego, 
co oznacza zasięg do 400 km w warunkach miejskich. Ergonomiczna kabina oraz łatwość manewrowania 
w wąskich ulicach ułatwiają pracę kierowcy pojazdu komunalnego. 

Firma LPGTECH zaprezentowała system zasilania
gazowego do silników Diesla opierający się na sek-
wencyjnym wtrysku paliwa, zainstalowany w sa-
mochodzie MAN TGA 18.440. Średnie zużycie
gazu na dystansie 100 km wynosi 17 l. Pojazd ma
zamontowane trzy 100-litrowe butle (ich po-
jemność rzeczywista wynosi 82 l, a każda jest nie-
zależnie zamykana elektrozaworem). Układ firmy
LPGTECH opiera się na dwóch reduktorach, które
zmieniają fazę gazu z ciekłej na lotną. Prezento-
wany pojazd na co dzień eksploatowany jest
w żwirowni i cementowni.

stawcy gazowych układów zasilania
i osprzętu niezbędnego do ich funkcjo-
no wania. Wzmacnia to pozycję Polski
jako jednego z europejskich i świato-
wych liderów rynku LPG, a obecność
firm zagranicznych podkreśla wagę tar-
gów w pol skim sektorze paliw alter-
natywnych.

Targi GasShow to bez wątpienia naj-
większa europejska impreza targowa
branży gazowej, ciesząca się ogromnym
zainteresowaniem zwiedzających, w du -
żej mierze obcokrajowców, nie tylko
związanych z branżą autogazu, ale też
indywidualnych użytkowników zainte-
resowanych tematem. Zwiedzający py-
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„Samochody Specjalne”: Jakie korzyści
osiągnie firma, zmieniając flotę pojaz-
dów na zasilaną gazem ziemnym? Czy
CNG nadal się opłaca? 
Na pewno jest to rozwiązanie proekolo-
giczne. Podczas spalania gazu ziemnego
nie dochodzi do emisji sadzy, czyli czą -
stek stałych, szczególnie szkodliwych
dla środowiska i zdrowia mieszkańców
miast. W pojeździe zasilanym gazem
ziemnym spalanie przebiega wolniej,
silnik pracuje ciszej niż na benzynie czy
oleju napędowym. Eksploatacja takich

pojazdów jest tania, gdyż gaz ziemny
jest tańszym paliwem niż tradycyjna
benzyna, olej napędowy czy nawet LPG.
W przypadku dużych pojazdów możemy
mówić o oszczędnościach od 25 do na-
wet 40% względem oleju napędowego.

Jakie są możliwości wyposażenia floty
pojazdów w zasilanie gazem ziemnym?
Pierwszym rozwiązaniem jest użytko-
wanie pojazdów zasilanych tylko gazem
ziemnym z awaryjnym zasilaniem ben-
zyną. W tym przypadku mówimy o sa-
mochodach fabrycznie wyposażonych
w odpowiednią instalację. Drugim roz-
wiązaniem jest gazodiesel, czyli do sa-
mochodów zasilanych silnikami Diesla
domontowuje się instalację, która pozwa -
la na dotrysk gazu ziemnego.

Czy ten rodzaj zasilania flot samochodo -
wych jest rozpowszechniony w Polsce?
Jeśli chodzi o flotę samochodów użytko -
wych i taksówek, to bez watpienia prym

Karol Wieczorek,
ekspert portalu cng.auto.pl
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wiedzie Warszawa. Takich pojazdów na-
pędzanych CNG jest już w stolicy kilka-
set. Na pochwalę zasługuje działanie
stołecznego zakładu oczyszczania miasta,
które obecnie ma flotę 40 śmieciarek
zasilanych gazem ziemnym. Natomiast
jeśli chodzi o zakłady komunikacji miej-
skiej, to np. w Rzeszowie, Tychach i Ra-
domiu autobusy napędzane są gazem
ziem nym. Najdynamiczniej rozwija się
w tym kierunku Gdynia – w mieście tym
jeździ już 16 przegubowych autobusów
zasilanych CNG. W najbliższych latach
liczba ta wzrośnie do 40.

Jakie są bolączki zasilania pojazów CNG?
Na pewno słaba dostępność do tego pa-
liwa. Na rynku działają zaledwie 24 ogól-
nodostępne stacje, gdzie można zatanko -
wać CNG. Są jednak sygnały, że podobnie
jak w Czechach i Niemczech, liczba tych
stacji będzie się systematycznie zwięk-
szać. Najlepszą alternatywą dla przed-
siębiorstw może być postawienie włas-
nego kompresora, takiego małego punktu
tankowania, który pozwala na tanko-
wanie gazu pochodzącego z miejskiej
sieci gazowej. Wtedy można by zaopat-
rzyć w CNG od jednego pojazdu do na-
wet floty kilkudziesięciu pojazdów użyt-
kowych zasilanych gazem ziemnym.

Kompresor przydomowy do tanko-
wania CNG firmy ASF można było
obejrzeć na stanowisku Strefa 
Metanu. Dzięki temu rozwiązaniu
możliwe jest tankowanie flot po-
 jazdów bez potrzeby dostępu 
do ogólnodostępnych stacji CNG

Holenderska firma Prins pokazała system zasilania gazowego Dieselblend 2.0, zamontowany 
w ciągniku IVECO Stralis, działający w oparciu o gaz ziemny przechowywany w kriogenicznym
zbiorniku w fazie ciekłej LNG (oszczędności ekonomiczne przy zastosowaniu gazu ziemnego 
sięgają 40%, a LPG – 20%)



tali o szczegóły związane z montażem
instalacji gazowych oraz eksploatacją sa-
mochodów napędzanych paliwami ga-
zowymi. Mogli wybierać wśród ofert pro-
ducentów pojazdów napędzanych gazem

ziemnym, którzy aktualnie są w stanie
zaproponować elastyczne rozwiązania
dopasowane do różnych potrzeb klien-
tów. Trzeba zaznaczyć, że systemy za-
silania paliwami alternatywnymi znaj-

dują się w ofercie coraz większej liczby
producentów. Kolejna edycja tej imprezy
już za rok w marcu.

Zdjęcia: © K. Biskupska

reklama
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Fiat Professional 
podkreślił swoją

rolę w segmencie
aut dostawczych

zasilanych CNG



Brak standardu
jest u nas standardem

„Samochody Specjalne”: Jak można oce-
nić Waszą ubiegłoroczną sprzedaż?
Łukasz Karczewski: Wyprodukowaliśmy
w ubiegłym roku około 900 pojazdów,
przy czym duży udział w naszej pro-
dukcji miały przyczepy samowyładowcze,
głównie w układzie tridem. Ich odbior-
cami byli przede wszystkim klienci z kra-
jów skandynawskich. W ogóle udział
eksportu w naszej produkcji wyniósł
około 90%. Łatwo więc policzyć, że dla
odbiorców w Polsce w ubiegłym roku
wykonaliśmy nieco ponad 80 pojazdów.
Dla porównania – w 2007 r. było to po-
nad 500 szt. Warto jeszcze zaznaczyć, że
choć w latach ubiegłych produkowa-
liśmy nawet 1500 pojazdów rocznie, to
obecny produkt, który dostarczamy, jest
dużo bardziej skomplikowany, pra-
cochłonny i w bogatszej specyfikacji.
Mimo mniejszej produkcji obroty firmy
są znacznie wyższe.
Konstanty Kamionka: Na tę sprzedaż, któ-
rą teraz mamy, pracowaliśmy od 2008 r.,
kiedy zauważyliśmy, że polski rynek
„siadł”. Zaczęliśmy jeździć po wysta-
wach, po klientach, odwiedzaliśmy na-
szych partnerów, szukaliśmy nowych.
To był bardzo długi proces i nie było to
łatwe. Teraz zaczyna to przynosić owoce.

W Polsce sprzedaż 80 pojazdów to mało
– jakie to były produkty?
Łukasz Karczewski: Sprzedawaliśmy
głównie wywrotki tylnozsypowe, było
też trochę pojazdów dla energetyki. Jeśli
chodzi o energetykę, to trafiają tam pro-
dukty mocno skomplikowane, bo często
oprócz skrzyni musi być zamontowany
żuraw i inne akcesoria.

Konstanty Kamionka: Zaczynamy też
być widoczni na rynku niemieckim –
zwracają się do nas klienci potrzebujący
produktów nie tak standardowych, jak
oferowane przez największego produ-
centa niemieckiego. Zlecają wykonanie
nam i w pewnym sensie ten brak stan-
dardu staje się u nas standardem.

Jak będzie wyglądać rozwój sytuacji
w branży budowlanej? Są realne per-
spektywy na poprawę na polskim rynku?
Konstanty Kamionka: Rozmawiają z na-
mi i klienci, i podwoziowcy, ale decyzji
zakupowych jeszcze nie ma. Wszyscy
czekają i myślę, że rynek się ruszy do-
piero w 2015 r. Trzeba mieć także świa-
domość tego, że firmy drogowe bardzo
się sparzyły na przetargach, gdzie klu-
czowym czynnikiem była jak najniższa
cena. Często było tak, że bezpośredni wy-
konawca, ten, który musiał wlać paliwo
do baku, pozostawał bez zapłaty…
Łukasz Karczewski: Wielu klientów ma
także obawy przed zakupem samocho-
dów Euro VI. Mamy nadzieję, że pod ko-
niec roku pojawią się pierwsze zamó-
wienia z realizacją w pierwszym kwartale
2015 r. Klient w Polsce też się zmienił
– wie jak długo może użytkować samo-
chód, jak go sfinansować, wie, że może
samochód po prostu wypożyczyć – na to
liczymy.

Czy to, że zamówienia pojawią się do-
piero pod koniec roku, daje czas dla
KH-kipper na zakończenie inwestycji?
Konstanty Kamionka: Grunt jest ku-
piony, maszyny są kupione, czekamy na
pozwolenie na budowę. Jesteśmy przy-

gotowani – przy mniejszej infrastruktu-
rze w 2007 r. produkowaliśmy co prawda
mniej złożone produkty, ale w znacznie
większych ilościach, powstało wtedy
1450 pojazdów. Tak że to nie będzie ja-
kiś wielki problem produkcyjny.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

| BIZNES |
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O krótki komentarz na temat ubiegłorocznej działalności KH-kipper i planów 

na rok bieżący poprosiliśmy Konstatnego Kamionkę – prezesa firmy 

oraz Łukasza Karczewskiego – dyrektora handlowego.

Łukasz Karczewski,
dyrektor handlowy KH-kipper

Konstanty Kamionka,
prezes KH-kipper
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Sprzedaż naczep w 2013:
kurtynowa dominacja

ane liczbowe z roku 2013 opi-
sujące wymianę towarową po-
między siedmioma największymi

państwami europejskimi wskazywały na
stałą tendencję wzrostową od końca IV
kwartału 2012 r., co powinno przekładać
się na rosnące zapotrzebowanie na trans-
port drogowy i dawać nadzieję na lepsze
wyniki sprzedaży pojazdów użytkowych
w roku bieżącym. Wyniki dotyczące sa-
mochodów ciężarowych jedynie częś-
ciowo to potwierdzają – średni wzrost

sprzedaży odnotowany na terenie Unii
Europejskiej wyniósł 6,5%, a w segmen-
cie ciężkim – 8,6%. Polska na tym tle wy-
padła bardzo korzystnie, odnotowaliśmy
bowiem 20-procentowy wzrost sprze-
daży samochodów ciężarowych, w seg-
mencie ciężkim było podobnie (19,1%).

Najważniejszy wniosek jest nastę-
pujący: ubiegłoroczny rynek został zdo-
minowany przez wręcz masowy wykup
ciągników siodłowych – tak przewoźnicy

Dariusz Piernikarski

Ciągniki siodłowe zdominowały ubiegłoroczną sprzedaż nowych samochodów

ciężarowych, w grupie naczep podobną pozycję uzyskały naczepy

kurtynowe (rozmowy z liderami sprzedaży umieszczamy na końcu tekstu).

Potwierdza to przewagę transportu dalekobieżnego, a zwłaszcza

międzynarodowego, nad innymi sektorami branży.
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Krone 24,6%Wielton 15,5%
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Bodex 2,7%

Zasław 2,0%

Inter−Cars 1,7%

Kässbohrer 2,8%

Mega 1,8%

Schwarzmüller 2,7%

KEMPF 1,9%
Pozostali 8,3%Wykres 1.

Sprzedaż naczep
w 2013 r. z podziałem

na producentów
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„zabezpieczali” się przed nieznanym, czyli
normą Euro VI. W Polsce sprzedaż ciąg -
ników siodłowych (14 253 szt.) stanowiła
aż 85,2% sprzedaży całkowitej nowych
samochodów w segmencie ciężkim. 

Chciałoby się napisać, że ciągnik bez
naczepy jest narzędziem niemal całko-
wicie nieprzydatnym, dlatego w ślad za
ciągnikami firmy rozpoczęły wykup na-
czep. Jednak niezupełnie tak było…
Biorąc pod uwagę popyt na naczepy,
ważnym czynnikiem hamującym wzrost
popytu jest dość powolne tempo wzrostu
inwestycji na największych rynkach oraz
to, że w przypadku naczep okres wymiany
taboru jest znacznie dłuższy niż np. ciąg -
ników siodłowych. Sytuację w naszym
regionie kształtuje kilka istotnych czyn-
ników. Pierwszym z nich, najbardziej
oczywistym, jest wciąż słaba sytuacja
gospodarcza w Europie Zachodniej, nie-
korzystnie wpływająca na eksport z na-
szego regionu, aczkolwiek to właśnie eks-
port z Polski był w ubiegłym roku głównym
czynnikiem napędzającym naszą gospo-
darkę i stymulującym wzrost PKB do
poziomu 1,6%. Wciąż są także odczu-

walne skutki rozwoju rynku „na wyrost”
i „przegrzanej” koniunktury w okresie
boomu lat 2004–2008, niektóre firmy
transportowe bowiem nadal dysponują
dużą ilością niewyeksploatowanego
sprzętu, który pozwala im na sprawną
realizację zadań transportowych. W przy-
padku naczep nie są wprowadzane żadne
nowe normy, które w istotny sposób wy-
muszałyby modernizację taboru. Sytua-
cję taką obserwowaliśmy w przypadku
samochodów ciężarowych: nastąpił sko-
kowy wzrost popytu w związku z na-
dejściem normy Euro VI. 

Jak pokazują prezentowane dalej
dane statystyczne, w Polsce wzrasta
liczba zarejestrowanych naczep ze względu
na zapotrzebowanie na transport mię-
dzynarodowy, obsługę zewnętrznej wy-
miany handlowej (import – eksport) oraz
ruchu tranzytowego. Nie przeszkadza
temu stagnacja czy nawet spadek za-
potrzebowania na transport krajowy,
regionalny. 

Naczepy w Polsce na plusie 
Przypomnijmy, że w roku 2012 do

polskich użytkowników trafiło w sumie
11 775 naczep różnych typów. Rok 2013
to ogólny wzrost sprzedaży o 14,4% – do
odbiorców trafiły 13 473 naczepy. Jednak
najważniejsze w statystykach jest to, że
jak zawsze zainteresowaniem kupują -
cych cieszyły się głównie naczepy kur-
tynowe i skrzyniowo-kurtynowe, ale co
ważne, w ubiegłym roku w tej grupie
produktowej odnotowano wzrost sprze-
daży aż o 30,2% i „kurtynówki” w licz-
bie 8479 sprzedanych pojazdów stano-
wiły 62,9% całej sprzedaży (np. w 2012 r.
było to 55%, a w kryzysowym 2009 r.
tylko 30,5%). Potwierdza to tezę o wio -
dącej roli transportu dalekobieżnego na
polskim rynku transportowym. Warto
jeszcze zauważyć, że niewielki wzrost
sprzedaży (1958 szt. – 3,1%) nastąpił
jeszcze tylko w grupie chłodni i naczep
izotermicznych, pozostałe typy pojazdów
cieszyły się mniejszym zainteresowaniem
niż rok wcześniej, ich sprzedaż spadła. 

| BIZNES |
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„Najważniejszy wniosek jest następujący:

ubiegłoroczny rynek został zdominowany przez

wręcz masowy wykup ciągników siodłowych –

tak przewoźnicy »zabezpieczali« się przed 

nieznanym, czyli normą Euro VI”.

Wykres 3. 
Sprzedaż naczep

według typów i zmiany
poziomu sprzedaży 

w 2013 r.

Oznaczenia naczep: NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe;
PT – podkontenerowe; NW – samowyładowcze; FT – furgonowe;

CT – chłodnie (izotermy); NJ – niskopodwoziowe; 
RP – z ruchomą podłogą

Niemal 72% wszystkich kupowanych w Polsce
naczep chłodniczych wyprodukowano 
w firmie Schmitz Cargobull
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Starcia gigantów
W ubiegłym roku najmocniejszą po-

zycję na rynku polskim pod względem
udziałów rynkowych we wszystkich gru-
pach produktowych łącznie miał Schmitz
Cargobull (EWT Truck & Trailer Polska)
– 26,3%, na drugiej pozycji uplasowało
się Krone (Poz krone) z udziałem 24,6%,
trzecie miejsce miał Wielton – 15,5%.
Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy wy-
korzystywane najczęściej w transporcie
dalekobieżnym (czyli naczepy kurtynowe

i skrzyniowo-plandekowe), to spośród
sprzedanych 8479 naczep Krone do-
starczyło 3216 szt. (udział w tej grupie
produktowej 37,9%), Schmitz Cargobull
1826 (19,2%), Wielton 1213 (14,3%),
a Kögel (Eurotrailer) – 1196 (14,1%).

Ci czterej producenci od lat są niekwes-
tionowanymi liderami rynku, w ubiegłym
roku ich łączny udział w omawianej
grupie produktowej wyniósł aż 85,5%.
Warto jeszcze odnotować ubiegłoroczne
niezłe wyniki austriackiej firmy Schwarz-
müller (326 szt., 3,8%). Jeśli weźmiemy
pod uwagę zmianę sprzedaży liczoną rok
do roku, to najlepiej pod tym względem
wypadł Wielton, zwiększając sprzedaż
naczep kurtynowych o 54,7% – świad-

czy to o doskonałym przyjęciu przez
klientów nowej kurtyny (wprowadzonej
na rynek pod koniec 2012 r.). Analizując
dotychczasowe wyniki czołowych pro-
ducentów, warto odnotować umocnienie
się Krone na pozycji lidera sprzedaży

naczep kurtynowych, oczywiście „złoty
medal” należy przyznać Pozkrone – hand-
lowcom tej firmy udało się sprzedać nie-
mal dwukrotnie więcej naczep niż zrobił
to ich największy konkurent. O ile Schmitz
Cargobull bezwzględnie dominuje w seg-
mencie chłodni (1506 szt. – 71,6%
udziału w rynku), o tyle w segmencie na-
czep kurtynowych nie dojdzie jednak do
zmonopolizowania rynku przez jednego
producenta, choć Krone ma zdecydo-
waną przewagę nad konkurencją. 

Niestety trwa zła passa w sprzedaży
naczep samowyładowczych – sprzedano
1548 pojazdów tego typu, aż o 14,7%
mniej niż w 2012 r. Warto również od-
notować mocne wejście na polski rynek
austriackiej marki BERGERecotrail (sprze -
daż 170 pojazdów), której importerem
w Polsce jest firma Marek Barycza 4MB
z Poznania. 

Zestawienie wyników sprzedaży naj-
ważniejszych producentów wraz z uzys-
kanymi udziałami rynkowymi prezen-
tują wykresy. Wszystkie dane liczbowe
podajemy za statystykami CEPIK.

Summary

In 2012 in Poland a total of 11,775
semi-trailers of various types were
sold. In 2013 we observed the over -
all increase in sales of 14.4% – up to
13,473 vehicles. The  buyers were
mainly attracted by semi-curtain and
curtain trailers – in this product group
sales increased by as much as 30.2%
(8479 vehicles) and accounted for
62.9% of total sales. This confirms the
leading role of international long-
-distance transport in the Polish trans-
port market. It is worth noting that
the slight increase in sales (1958 units,
3.1%) occurred only in the group of
reefers – other types of vehicles at-
tracted less attention than the year
before, their sales dropped. For exam-
ple, in the third biggest product group
– tippers – only 1548 vehicles were
sold, by 14.7% less than in 2012.

„W ubiegłym roku najmocniejszą pozycję na rynku polskim pod względem udziałów rynko-

wych we wszystkich grupach produktowych łącznie miał Schmitz Cargobull (EWT Truck 

& Trailer Polska) – 26,3%, na drugiej pozycji uplasowało się Krone (Poz krone) 

z udziałem 24,6%, trzecie miejsce miał Wielton – 15,5%”.
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37,9% wszystkich sprzedanych w Polsce w 2013 r.
naczep kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych
dostarczyło Pozkrone – importer firmy Krone

Wielton w ubiegłym roku
zwiększył sprzedaż całkowitą w Polsce 

o 27,2%, a sprzedaż naczep kurtynowych o 54,7%

©
 K.

 Bi
sku

ps
ka

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2014 | 4477



4488 | KWIECIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

„Samochody Specjalne”: Jak Pozkrone
mogłoby podsumować swoje osiągnię-
cia? Czy naczepy rządzą się podobnymi
prawami jak ciągniki siodłowe? 
Tomasz Kujawa: Jednym komentarzem,
który wystarczy za wszystko zarówno

w przy padku firmy Krone, jak i Pozkro ne
jest to, że w zeszłym roku sprzedaliśmy
więcej naczep niż w najlepszym do-
tychczas roku 2007. O ile mi wiadomo,
tego nie osiągnęli nasi konkurenci. Po-
konaliśmy rok 2007 o 50 czy 70 sztuk. 
Maciej Michalski: Od lat jest tak, że na-
sze udziały rynkowe i udziały Schmitz

Cargobull są odwrócone, jeśli weźmiemy
pod uwagę naczepy kurtynowe i chłod-
nie. Jeśli chodzi o dysproporcje w sprze-
daży naczep plandekowych, to pierw-
szym argumentem, jaki się nasuwa, jest
jakość produktu. Ceny pojazdów po-
szczególnych marek są podobne, ist-

niejące różnice są naprawdę niewielkie.
To co przekonuje naszych klientów do za-
kupu naczep Krone, to jakość. 

Czyli macie po prostu lepsze naczepy?
Tomasz Kujawa: Jeśli zapytamy klienta,
dlaczego kupił kurtynę Krone, to odpo-
wie, że jest trwała, wytrzymała, po pro-
stu solidna. Oceniając, która naczepa

sprze daje się dobrze jako używana, za-
uważymy, że liderem jest właśnie Krone.
W Polsce bowiem 70–80% naszych na-
czep używanych sprzedaje się powtórnie. 

Czy następuje wymiana taboru kupio-
nego właśnie w tych najlepszych latach
2007–2008?
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Maciej Michalski 
dyrektor administracyjny 

Pozkrone SA

Tomasz Kujawa: To nawet dłuższy okres
– bo jeśli ktoś kupił naczepę, powiedzmy
w 2004 roku, powinien ją był wymie-
nić w 2008, ale tego nie zrobił, bo roz-
począł się kryzys. Potem był totalny do -
łek, jeśli chodzi o koniunkturę i dopiero
teraz perspektywy są znacznie lepsze.
Wielu naszych klientów wymieniało
w międzyczasie tylko ciągniki, pozo -
stawiając stare naczepy. Wiemy też od
nich, że dzięki temu, że używali nacze -
py Krone, mogli się wstrzymać z ich
wymianą – one wytrzymały i jeździły
w ich flotach. 

Trend związany z wymianą taboru ob-
serwowany był już we wcześniejszych
latach, czy to jest zjawisko wy łącznie
ubiegłoroczne?
Tomasz Kujawa: Myślę, że jeszcze nie
osiągnęliśmy szczytu. Jeśli będzie tak jak
teraz, to liczę, że w bieżą cym roku sprze-
damy jeszcze więcej. W 2013 r. sprze-
daliśmy o ok. 20% więcej niż rok wcześ-
niej, natomiast w pierwszym kwartale
bieżącego roku już uzyskaliśmy bardzo
dobre rezultaty, co w perspektywie
całego roku może dać wzrost sprzedaży
o 30–40% w stosunku do roku 2013,
w którym mieliśmy najlepszy wyniki
w naszej historii.

Czyli śpicie spokojnie? Biznes jak zwykle?
Maciej Michalski: Po tych pierwszych
miesiącach można powiedzieć, że na

razie jest dobrze. I miejmy nadzieję, że
tak pozostanie. Jednak nigdy nie można
spać spokojnie – jeśli by tak było, ozna-
czałoby to, że osiedliśmy na laurach i nie
dostrzegamy na przykład tego, co dzieje
się na rynku i co robi nasza konkuren-
cja. Ale szczerze mówiąc, to jesteśmy
zadowoleni.
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Tomasz Kujawa 
dyrektor handlowy 
Pozkrone SA
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„Samochody Specjalne”: Jak można oce-
nić wyniki EWT Truck & Trailer Polska
w ubiegłym roku? 
Mirosław Mozol: W ubiegłym roku naj-
większym powodzeniem cieszyły się na-
czepy plandekowe i nasz udział w rynku
naczep plandekowych cały czas rośnie.
Co roku poprawiamy się o kilka procent
– w ubiegłym roku nasz udział wyniósł
22,5%. Jednak w sumie, w całej obję-
tości, gdzie mamy jeszcze chłodnie, wy-
wrotki, podkontenerówki, a więc grupy
produktowe, w których nie było znacz-
nego wzrostu sprzedaży, ogólny wzrost
jest siłą rzeczy niższy w porównaniu
z konkurencją. Jeśli ktoś sprzedaje głów -
nie plandeki, a sprzedaż wzrośnie z 6
do 8 tysięcy, to nawet przy tym samym
poziomie udziału w rynku wzrost będzie
znaczący. Jeśli chodzi o chłodnie, to sy-
tuacja od lat jest stabilna.

W wywrotkach nadal zastój?
Mirosław Mozol: W ubiegłym roku od-
notowaliśmy poprawę sprzedaży wy-
wrotek, rynek był lepszy niż w 2012,
a teraz widzimy coraz większe zainte-
resowanie. Jest już trochę inwestycji,

| BIZNES |

a wywrotki, któ re klienci kupili 6–7 lat
temu, są już mocno zużyte. Z roku na rok
powinno być lepiej.

Czy po tak dużym wzroście zaintereso-
wania ciągnikami Euro V pod koniec
roku w bieżącym należy się spodziewać
idącego w ślad za tym wzrostu popytu
na naczepy kurtynowe?
Mirosław Mozol: Niektórzy uważają, że
tak będzie, ale ja do tego nie jestem tak
całkiem przekonany. W tamtym roku
sporo klientów wymieniło jednak swoje
naczepy – modernizowano floty zaku-
pione w latach 2005–2007. To prawda,

że część klientów wymieniała tylko swoje
ciągniki, więc liczymy, że zakupy na-
czep zostały przełożone na rok 2014 –
widzimy to już w naszych zamówieniach.
Myślę, że będzie to rok podobny jak
2013, jeśli chodzi o sprzedaż naczep. 

A jaki produkt Schmitz Cargobull był
w ubiegłym roku poszukiwany przez
klientów? Czy był jakiś hit?
Mirosław Mozol: Huckepacki, czyli na-
czepy do przewozu koleją. W tamtym
roku udało nam się podpisać zamówie-
nia i dostarczyć różnym firmom w su-
mie około 150–160 sztuk. Widać, że
większe firmy powoli idą w tym kie-
runku, ponieważ widzą oszczędności.
Firmy te operują na zachód, modna jest
trasa z terminalu w Swarzędzu do Rot-
terdamu. Myślę, że będziemy sprzeda-
wać coraz więcej takich naczep. Oszczęd-

ności są znaczne, mniejsze koszty paliwa,
odpada częściowo koszt kierowców, jest
tak że mniejsze zużycie naczep – oczy-
wiście na taki system drogowo-kolejowy
i naczepy huckepack na razie mogą so-
bie pozwolić tylko duże firmy. Trzeba
mieć stałe zlecenia i duży wolumen prze-
wożonych ładunków.

Należy się spodziewać zmiany w struk-
turze polskiego rynku naczepowego –
czterech największych graczy, kilka firm
ze sprzedażą w zakresie 200–500 sztuk
oraz stosunkowo liczna rzesza niewiel-
kich producentów?

Mirosław Mozol: Nie wydaje mi się, aby
miało być inaczej. To wynika także ze
strategii działania tych firm. O wyni-
kach decydują klienci, których oprócz
ceny za pojazd interesuje także trwałość
czy możliwości jego późniejszej odsprze -
daży. Poza tym klienci polscy lubią duże
i znane marki – jest ich najwięcej na
rynku, łatwiej o serwis i części, mają
wyższą cenę na rynku wtórnym.  

Mirosław Mozol 
dyrektor handlowy 
EWT Truck & Trailer Polska
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„Samochody Specjalne”: Jak można
w skrócie podsumować działalność Wiel-
tonu, a szczególnie wyniki sprzedaży
uzyskane w roku ubiegłym?
Włodzimierz Masłowski: W roku 2013
wyniki ilościowe sprzedaży Wieltonu
były zbliżone do tych z roku 2012 i zam -
knęły się sprzedażą ponad 6500 pojaz-
dów. Jednak gdy rozpatrujemy kierunki
sprzedaży, to można zaobserwować wy-
raźną zmianę: niestety w Rosji zanoto-
waliśmy obniżenie sprzedaży o ponad
40%, choć zachowaliśmy tu pozycję li-
dera w sprzedaży naczep wywrotek. Gor-
sze rezultaty w Rosji zrekompensowa-
liśmy wyraźnymi wzrostami w Polsce,
w krajach bałtyckich, krajach Europy
Środkowo-Wschodniej oraz na tak od-
ległych rynkach, jak Uzbekistan, Tur-
kmenistan i Kazachstan. Szczególnie
cieszy znaczny wzrost sprzedaży i udziału
rynkowego na bardzo wymagającym
ryku polskim. Pod względem sprzedaży
był to dla Wieltonu bardzo dobry rok.

„Samochody Specjalne”: Jak zostały
przyjęte przez klientów no we produkty,
zwłaszcza naczepa kurtynowa? 
Mariusz Golec: W ubiegłym roku bacz-
nie obserwowaliśmy, jak zostanie przy-
jęta nasza naczepa kurtynowa i śmiało
możemy powiedzieć, że był to sukces.
Rynek przyjął ją bardzo dobrze. Nie tyl -
ko ze względu na jej funkcjonalność,
masę, ale też estetykę i wygląd. W roku
2013 sprzedaliśmy 1154 naczepy kur-
tyno we, rok wcześniej 719. Pogłębiliśmy
także zróżnicowanie wariantów naczep
plandekowych. W silnym segmencie na-
czep kurtynowych działa wielu bardzo
wymagających klientów. Nasz udział
w tym rynku to 15% przy bardzo silnej
konkurencji zagranicznej. To nasz nie -
wątpliwy sukces.

Czy Wielton planuje w roku bieżącym ja-
kieś istotne nowości produktowe i zmia -
ny w strukturze?
Mariusz Golec: Planujemy działania we-
wnątrz organizacji związane z udosko-
nalaniem już istniejących produktów,
wprowadzaniem nowych, a także po-
prawą jakości i samej produktywności,
bo jak wszyscy wiemy, jedno z drugim
jest mocno związane.

W tym roku planujemy wypuścić na
ry nek całą gamę nowych wywrotek cha-
rakteryzujących się bardzo konkuren-
cyjnymi parametrami masowymi. Pla-
nujemy również uruchomić produkcję
nowej naczepy podkontenerowej, roz-
szerzymy także opcje w naczepach kur-
tynowych. 
Aby wdrażać nową gamę produktów na
rynek, niezbędne są nowoczesne narzę-
dzia do konstruowania i badania nowych
wyrobów. Odpowiedzią na te potrzeby
jest budowa centrum badawczo-rozwo-
jowego. Dziś jeszcze na etapie koncep-
cyjnym, ale jest to jedno z ważniejszych
zadań, jakie stoją przed naszą firmą.
Centrum będzie oddane do użytku pod
koniec 2015 r.

Co było najważniejszym wydarzeniem
dla Wieltonu w ubiegłym roku?
Mariusz Golec: Chciałbym położyć nacisk
na zmiany organizacyjne wewnątrz
przedsiębiorstwa. W roku 2012 Wielton
wszedł na ścieżkę przemian organiza-
cyjnych dotyczących optymalizacji pracy
i procesów biznesowych wewnątrz
zakładu. Efekty tych działań zaczęły być
odczuwalne w 2013 r. To był przełom.
Nie tylko ze względu na wzrost produk-
tywności na poziomie 8% rok do roku,
ale także, a może przede wszystkim, ze
względu na zmianę myślenia – uwierzy-
liśmy, że nasza siła tkwi w pracy zespo -
łowej, a nie tylko w indywidualno ściach.
Liderzy i umiejętne kierowanie są nie-
zbędne, ale bez zespołowego zaanga -
żowania nie bylibyśmy teraz tu, gdzie
jesteśmy. To utwierdziło mnie w prze-
konaniu, że Wielton jest organiza cją doj-
rzałą do tego, by sięgać po najwyższe cele
związane z nowymi produktami, tech-
nologiami, nowymi wyzwaniami. Sta-
liśmy się firmą, która sama nakręca się
do działania. Może być partnerem dla
największych graczy rynkowych. To bu-
dujące na przyszłość.

Włodzimierz Masłowski
wiceprezes zarządu Wielton SA

Mariusz Golec 
wiceprezes zarządu Wielton SA
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Wielki Rajd
– wielkie nagrody

II edycji konkursu Wielki Rajd
mogą wziąć udział wszyscy
klienci Inter Cars SA, którzy

zarejestrowali się na stronie interneto-
wej www.galamistrzow.pl i w okresie
od lutego do maja gromadzą na swoim
koncie punkty za zakupy produktów wy-
branych dostawców dokonywane w sieci
sprzedaży Inter Cars SA. Im więcej wy-
danych pieniędzy na premiowane pro-
dukty, tym wyższe miejsce w rankingu.
Punkty są naliczane od momentu zare-
jestrowania, a ich stan, podobnie jak
w poprzedniej edycji, można sprawdzać
on-line. Podczas rejestracji uczestnicy
zostali podzieleni według trzech kate-
gorii: warsztat rynku osobowego, sklep
z warsztatem rynku osobowego i rynek
ciężarowy (warsztat, sklep z warszta-
tem, firma transportowa). Klienci, któ-
rzy uzyskają największe obroty, wezmą
udział w Gali Mistrzów Warsztatu, która
odbędzie się 13–15 czerwca w hotelu
Gołębiewski w Mikołajkach.

Cenne nagrody
A jest o co walczyć! Inter Cars SA

przygotował jeszcze więcej nagród niż
przed rokiem, pula wynosi 1 500 000 zł.
Każdy z uczestników Gali będzie miał
szansę wygrać bony zakupowe o wartości
100 tys. zł lub jedną z nagród dodatko-

wych o wartości 50 000 zł i 10 000 zł.
To jednak nie wszystko, nagrody otrzy -
ma również 45 najlepszych klientów
wszystkich trzech kategorii, a wartość
tych nagród przedstawia się następu -
jąco: pierwsze miejsce 50 000 zł, dru-
gie 30 000 zł, trzecie 20 000 zł, czwarte
10 000 zł, piąte 5000 zł, miejsca od 6 do
10 po 3000 zł, a od 11 do 15 po 2000 zł. 

Osoby, które nie zakwalifikują się
do udziału w Gali Mistrzów Warsztatu,
a bra ły udział w Wielkim Rajdzie, też
mają szansę na ciekawe nagrody w po -
staci bezrękawników i koszulek. Wię-
cej szczegółów na stronie internetowej
organizatora.

Niech żyje bal…
Najlepsi uczestnicy promocji – będzie

to 500 klientów z największą liczbą punk-
tów – spędzą w hotelu Gołębiewski w Mi-
kołajkach aż 3 dni. Na Galę pojedzie po
200 klientów z kategorii warsztat rynku
osobowego i sklep z warsztatem rynku
osobowego oraz 100 klientów z katego-
rii rynek ciężarowy. Na miejscu, oprócz
wielkiej wieczornej uroczystości, będzie
na nich czekać wiele atrakcji. 

W tym roku organizatorzy przygoto-
wali dla uczestników Gali aż trzy kon-
certy. Już w piątkowy wieczór wystąpi
ikona polskiej estrady i bez wątpienia

jedna z najpopularniejszych polskich pio-
senkarek – Maryla Rodowicz. Dla osób,
które preferują spokojniejsze dźwięki,
w piątkowy wieczór odbędzie się do-
datkowo koncert jazzowego kwartetu
WE4, grającego dobrze znane słucha-
czom standardy muzyki jazzowej, inter-
pretując je na nowo z dużą kulturą mu-
zyczną. Podczas sobotniego wieczoru
uczestnicy Gali będą mieli okazję zoba-
czyć występ Andrzeja Piasecznego – po-
pularnego polskiego wokalisty, autora
tekstów i aktora, który zaprezentuje
swoje największe przeboje. Organizato-
rzy Gali Mistrzów Warsztatu zadbali
również o doskonałe humory uczestni-
ków, zapraszając dwie formacje z kaba-
retowej czołówki. Będzie to kabaret Pa-
ranienormalni oraz Formacja Chatelet.
Tak więc przygotowany na najwyższym
poziomie program artystyczny i rozryw -
kowy na długo pozostanie w pamięci ucze-
stników Gali, a oni sami przeżyją nieza-
pomniane emocje podczas pobytu.

Opracowała Katarzyna Biskupska

Wielki Rajd to promocja zorganizowana

przez Inter Cars SA, w czasie której klienci

zbierają punkty za zakupy dokonywane

w sieci sprzedaży organizatora. Ci, którzy

uzyskają największe obroty, wezmą udział

w Gali Mistrzów Warsztatu.
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ZF Services: oferujemy
części oryginalne i jakość

„Samochody Specjalne”: Widzieliśmy się
rok temu, czy w ciągu minionego roku
miały miejsce jakieś istotne dla firmy
i rynku części zamiennych wydarzenia?
Czy rynek części zamiennych w Polsce
w jakiś wyraźny sposób się zmienił?
Peter Rothenhöfer: W ciągu kilku pierw-
szych miesięcy ubiegłego roku panowała
dość trudna sytuacja nie tylko w Polsce,
ale w całej Europie, wynikająca z prze-
konania, że w gospodarce panuje kryzys.
Przekładało się to na postawy użytkow-
ników końcowych, którzy wstrzymywali
się z inwestycjami. Było to odczuwalne
w całej branży motoryzacyjnej. Pozostałe
kwartały roku dla polskiego rynku obsługi
posprzedażnej i części zamiennych na-
leży uznać za bardzo udane.

Sytuacja na rynku dotknęła także
ZF Services w Polsce, ale działaliśmy
aktywnie wśród naszych klientów, prze-
prowadziliśmy ponad 2500 szkoleń dla
warsztatów – zarówno osobowych, jak
i ciężarowych. Pierwszym, dobrym kro-
kiem była nasza impreza Sachs Road
Show – w tym roku robimy kolejny krok
w postaci Sachs Race Challenge. Szko-
lenia robiliśmy niezależnie od tych imprez,
współpracując z naszymi dystrybutorami,
oceniam, że uczestniczyło w nich ponad
3500 osób – pracowników różnych warsz-

tatów. Zależy nam, aby nasi współpra-
cownicy dobrze znali nasze komponenty
i umieli się z nimi właściwie obchodzić.

I w tym kierunku ZF Services działa
najaktywniej?
Od pierwszych dni mojego pobytu w Pol-
sce powtarzam, że musimy szerzej pro-
pagować wszystko, co dotyczy serwisu,
i tego, co ZF Friedrichshafen i ZF Servi-
ces mają do zaoferowania. Dla mnie pod-
noszenie jakości współpracujących z nami
serwisów jest zadaniem priorytetowym.
Mamy dobre produkty, oferujemy wysoką
jakość, musimy też mieć dobrych współ-
pracowników o bardzo dobrej wiedzy
technicznej. Wszystko to, co mieści się
w tym „pakiecie”, chcemy jako ZF Ser-
vices wprowadzać szerzej na rynek. To
jest dobra koncepcja.

Czy warsztaty, czyli dla ZF Services
klienci końcowi, mają już wystarczającą
świadomość w zakresie rozpoznawania
Waszych marek? Czy wiedzą, po jakie
części należy sięgać?
Myślę, że jeśli chodzi o samochody cięża-
rowe, to od dawna marka Sachs jest
dobrze rozpoznawalna, jesteśmy lide-
rem rynku w grupie sprzęgieł i amorty-
zatorów, układy kierownicze ZF są także

coraz częściej wykorzystywane. Od wrześ-
nia ubiegłego roku rozwijamy temat ma-
nualnych skrzyń biegów ZF. Warsztaty
naprawiające samochody ciężarowe na
pewno nas znają. My tylko musimy lepiej
wspierać pracujących tam ludzi.

Jak ocenia Pan sytuację, jaka istnieje na
rynku polskim w zakresie wykorzysta-
nia oryginalnych części zamiennych, ich
zamienników i części o niekoniecznie
znanym pochodzeniu?
W Polsce warsztaty niezależne w po-
szukiwaniu części najczęściej zwracają
się do dystrybutorów, takich jak np.
Inter Cars, Opoltrans, Autos, Suder itp.
Dystrybutorzy ci mają bardzo dobre re-
lacje z warsztatami. Natomiast jak wy-
glądają kontakty oryginalnych dostaw-
ców części (OES) innych niż ZF Services,
nie potrafię powiedzieć.

Czy na rynku można zaobserwować
ofensywne działania producentów tanich
czy też tańszych części?
Tak, mamy z tym do czynienia cały czas.
Aby zdecydować się na produkty – ogól-
nie mówiąc z Azji – trzeba mieć trochę
odwagi. Konieczna jest też świadomość,
że montując na przykład sprzęgło w sa-
mochodzie ciężarowym, nie możemy
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ZF Services zajmuje się w Polsce sprzedażą i serwisem produktów koncernu

ZF Friedrichshafen – wiodącego producenta rozwiązań stosowanych 

w układach napędowych i podwoziach. O aktualnej sytuacji na rynku części

zamiennych rozmawialiśmy z Peterem Rothenhöferem, dyrektorem

przedstawicielstwa ZF Friedrichshafen AG SA w Polsce.
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mówić o koszcie 150 zł i czasie pracy na
poziomie 90 minut. Jakość musi kosz-
tować. Można oczywiście upaść na głowę
i zamontować takie tanie sprzęgło. Trzeba
mieć też na to czas, bo samochód będzie
unieruchomiony w warsztacie na kilka
ładnych godzin. My jako ZF Services ofe-
rujemy części oryginalne i oferujemy ja-
kość. Poza tym, gdy klient ma jakiś pro-
blem z naszymi częściami, zawsze może
się do nas zwrócić i pomożemy go roz-
wiązać. Na pewno jeśli błąd leży po na-
szej stronie, bierzemy za to odpowie-
dzialność. Nasi pracownicy nie tylko
kontaktują się z dystrybutorami części,
są także po to, by rozwiązywać problemy
użytkowników końcowych. 

Dobre, renomowane marki przeciwsta-
wiają się w jakiś sposób napływowi ta-
nich produktów o nieznanej jakości?
Obecność tych tanich marek musi być na
stałe wkalkulowana w realia rynkowe.
One będą zawsze – jeśli jedna z nich
zniknie z rynku, pojawi się następna.
Zawsze też będą użytkownicy, zwłasz-
cza starych, wyeksploatowanych pojaz-
dów, dla których montowanie droższych
części oryginalnych będzie ekonomicz-
nie i technicznie nieuzasadnione. Co cie-

kawe, coraz więcej właścicieli starszych
samochodów ciężarowych, takich po-
wiedzmy 10–11-letnich, wymieniając
amortyzatory czy sprzęgło, decyduje się
na części dobrej marki. W branży ciężaro-
wej, jeśli ktoś kiedyś zdecydował się na
montaż tanich zamienników i po nie-
oczekiwanie krótkim czasie musiał po-
nownie dokonać tej samej naprawy,
drugi raz nie popełni tego błędu. W moim
przekonaniu polski rynek powoli doj-
rzewa na korzyść dostawców oryginal-
nych części zamiennych. Sądzę, że sy-
tuacja ta utrzyma się, o ile nie będziemy
mieli do czynienia ze znaczącym pogor-
szeniem sytuacji ekonomicznej klientów.
Użytkownicy pojazdów stają się coraz
bardziej wymagający i uważni przy wy-
borze części zamiennych, są też coraz
lepiej wyedukowani. Coraz więcej osób
zdaje sobie sprawę, że wybór najtań-
szych zamienników, części wątpliwego
pochodzenia czy elementów poddanych
niewłaściwej regeneracji, może niebawem
wymagać kolejnych wydatków. Również
mechanicy, dzięki szeroko zakrojonym
akcjom szkoleniowym prowadzonym przez
firmę ZF, coraz skuteczniej przekonują
klientów do inwestycji w oryginalne
części. Owszem, na początku wymagają

one większych nakładów finansowych,
ale w dłuższej perspektywie najczęściej
okazują się rozwiązaniem dużo bardziej
ekonomicznym.

A co z tymi mniej oficjalnymi kanałami
dystrybucji? Jest przecież drugi, nieofi-
cjalny obieg części. 
Tego typu problemy pojawiają się spo-
radycznie, a nasza firma stara się jak
najlepiej radzić sobie z tym zagadnie-
niem. Naszym klientom udzielamy infor-
macji, gdzie i jak najpewniej kupować
części koncernu ZF. Tak długo, jak ory-
ginalne części Sachs, Lemförder czy ZF
Lenksysteme kupowane są u naszych
dystrybutorów (bez znaczenia, czy jest
to zakup w sklepie, czy sklepie interne-
towym), to podróbki nie mogą się poja-
wić. Ten problem dotyczy wszystkich
części zamiennych, w przypadku nie-
których – np. części hamulcowych – może
to być nawet niebezpieczne. Naszym za-
daniem jest uświadamianie klientom,
jak ważna jest jakość wykorzystywanej
części, dlatego często przypominamy,
w jaki sposób kwalifikowane są orygi-
nalne części zamienne i dlaczego po-
ciąga to za sobą ich wyższą cenę. 
Podkreślę raz jeszcze: niezależnie czy
jest to część Sachs, Lemförder, czy ZF
Lenksysteme, każda z nich została za-
projektowana i wyprodukowana tak, aby
uzyskać najwyższą jakość. Mało tego –
ta jakość musi jeszcze być wielokrotnie
sprawdzona. Od projektu do sprzedaży
jest tyle etapów kontroli jakości: testy
wytrzymałościowe, trwałościowe, ter-
miczne – każda nasza część im podlega.
To też powoduje, że cena musi być wyższa.
Te tanie części zostają tylko wyproduko-
wane – to, że wyglądają jak części OES,
jeszcze o niczym nie świadczy, ważne
jest to, co jest w środku. Nasze części,
które trafiają na rynek wtórny, są iden-
tyczne z tymi, które dostarczamy pro-
ducentom pojazdów. Nie ma dwóch linii
produkcyjnych czy ścieżek dystrybucji. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

Peter Rothenhöfer, 
dyrektor przedstawicielstwa ZF
Friedrichshafen AG SA w Polsce, 
związany z ZF Services od 1995 r.
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Jeden Canter –
nieskończone możliwości

uso Canter poprzedniej generacji
został zaprezentowany w paździer-
niku 2011 r., sprzedawany był od

stycznia 2012 r. Biorąc pod uwagę to, że
od stycznia br. obowiązuje w Europie
norma Euro VI, pojawienie się Cantera
w najnowszym wcieleniu było już tylko
kwestią czasu.

Fuso Canter model roku 2014 to
oczywiście pojazd spełniający wymaga-
nia najnowszych norm toksyczności spa-
lin, oferowany w wersjach masowych
od 3,5 aż do 8,55 t dmc. Warto zazna-
czyć, że właśnie te najcięższe modele
stanowią nowość w najnowszej gamie
Cantera. Oprócz dostosowania silników
i układów oczyszczania spalin do nowych
norm, w samochodach wprowadzono
wiele drobnych zmian ułatwiających
codzienną eksploatację.

Użytkownicy mogą obecnie wybierać
spośród wersji z napędem 4×2 lub 4×4
– uterenowione Cantery otrzymały także

reduktor. Kabiny tradycyjnie pojedyncze
lub załogowe. Skrzynia biegów manualna
lub wprowadzona jeszcze w poprzed-
nim modelu zautomatyzowana dwu-
sprzęgłowa Duonic. Podstawową jed-
nostką napędową jest ekonomiczny
3-litrowy silnik Diesla, lecz można także
zdecydować się na seryjnie produkowaną
wersję hybrydową Canter Eco Hybrid.

Nowością jest pakiet Ecofficiency po-
zwalający na obniżenie zużycia paliwa
w wersji Euro VI nawet o 9% w porów-
naniu z modelami Euro 5. Ecofficiency
obejmuje cały szereg środków, standar-
dowo wprowadzonych we wszystkich
wariantach Cantera, w tym: wyższe
ciśnienie wtrysku (do 2000 bar), olej sil-
nikowy o niskiej lepkości, elektromag-
netyczne sprzęgło wentylatora, zopty-
malizowany układ chłodzenia, system
start-stop, nowe konfiguracje przełożeń
mostu napędowego, opony o obniżonych
oporach toczenia dla modeli o dmc. > 6 t.

Jedna seria modelowa
– dwa standardy emisji

Canter na rok modelowy 2014 spełnia
wymagania różnych standardów emisji,
zależnie od kategorii wagowej. Euro 5b+
odnosi się do wersji o dopuszczalnej
masie całkowitej do 6 t, a Euro VI do cięż-
szych odmian. Różnica ta wynika z wy-
mogów prawnych: przy masie referen-
cyjnej do 2380 kg charakterystyka emisji
kompletnego pojazdu testowana jest na
hamowni podwoziowej z wynikiem wy-
rażonym w postaci ilości zanieczyszczeń
na kilometr (g/km). Przy masie referen-
cyjnej powyżej 2840 kg silnik poddaje się
badaniom na hamowni silnikowej, a wy-
nik wskazywany jest w emisji zanie-
czyszczeń na kW mocy (g/kWh). Produ-
cent może wybrać jedną z tych metod
pomiaru. Nowe standardy weszły w życie
w różnym czasie: Euro VI i Euro 5b+

Dariusz Piernikarski
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Korzystając z zaproszenia Mercedes-Benz Polska, polecieliśmy pod koniec lutego do

Portugalii, by tam, w bliskim sąsiedztwie Atlantyku, poznać i w praktyce ocenić

nowe wersje produkowanego w Tramagal modelu Fuso Canter Euro VI.

© Daimler Trucks Europe

e-hydraulika.eu
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oraz katalizator SCR z wtryskiem AdBlue.
Aby sprostać bardziej rygorystycznym
wymogom Euro VI, pojemność filtra
cząstek stałych oraz katalizatora SCR
z wtryskiem AdBlue została zwiększona.
W modelach nowej generacji, zgodnych
z Euro 5b+ lub Euro VI, bez zmian po-
zostały długie odstępy między wymia-
nami oleju – co 40 tys. km lub co roku.

Zależnie od danego modelu Fuso pro-
dukuje Cantera w trzech różnych wa-
riantach ramy. Podstawę standardowej
kabiny stanowi sztywna rama podłużni-
cowa o szerokości 700 mm. Rama mo-
deli z kabiną komfortową o rozstawie
osi 2500 do 3850 mm ma w tylnej części
szerokość 750 mm. Szerokość ramy no-
wego Cantera z kabiną komfortową i w obu

odmianach o większym rozstawie osi wy-
nosi na całej długości 850 mm. Zapew-
nia to stabilność pojazdu podczas jazdy
nawet przy zabudowach o większych
wymiarach.

Ujednolicony schemat otworów w ra-
mie ułatwia pracę producentom zabudów.
Wszystkie podwozia są obecnie dostępne
na życzenie z konsolami do montażu za-
budów, co eliminuje konieczność wyko-
nywania dodatkowych otworów. Samo-
chód jest także oferowany z fabrycznie
montowanymi w Tramagal nadwoziami
skrzyniowymi (skrzynia aluminiowa) lub
samowyładowczymi (stalowa wywrotka
trójstronna).

Kabiny 
Standardowa kabina (S) ma szero-

kość 1695 mm, kabina komfortowa (C)
– 1995 mm. Zalety wynikające z zabudo-
wania kabiny nad silnikiem są oczywiste:
samochód może być krótszy, a w po-
równaniu z typowym (z silnikiem przed
kabiną) dostawczym podwoziem pod za-
budowę o tej samej długości całkowitej
Canter z pewnością będzie miał dłuższą
ładownię (nawet o 1 m). Przy tych samych
długościach przestrzeni ładunkowej
będzie z kolei o 1 m krótszy niż typowy

Prezentację nowego Cantera połączono z jaz-
dami testowymi w malowniczych okolicach

portugalskiego wybrzeża Atlantyku

Fuso Canter – wszechstronny środek transportu
działający na pograniczu samochodów dostaw-
czych i ciężarowych – teraz w zależności od masy
własnej w wersji Euro 5b+ lub Euro VI
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Przekładnia Duonic: uruchamiane
hydraulicznie dwa sprzęgła mokre +

6-biegowa skrzynia mechaniczna;
jedno sprzęgło jest odpowiedzialne 

za biegi nieparzyste, drugie 
obsługuje biegi parzyste 

obowiązują od początku 2014 r., a norma
Euro 6b nie będzie obowiązkowa aż do
września 2016.

Silniki, podwozie, układ jezdny
W najnowszym Canterze, tak jak w po-

przednim modelu, zastosowano spraw-
dzony czterocylindrowy silnik Diesla (typ
4P10) z układem wtryskowym common
rail i piezowtryskiwaczami oraz turbo-
sprężarką o zmiennej geometrii. Silnik
ten ma pojemność skokową 3 l i jest do-
stępny w trzech wersjach różniących się
osiągami maksymalnymi: 
• 4P10T2: moc 96 kW (130 KM) przy

3000–3500 obr /min, moment obro-
towy 300 Nm przy 1300–3050 obr/min;

• 4P10T4: moc 110 kW (150 KM) przy
3500 obr/min, moment obrotowy
370 Nm przy 1350–2840 obr/min;

• 4P10T6: moc 129 kW (175 KM) przy
3500 obr/min, moment obrotowy
430 Nm przy 1600–2860 obr/min.
Silniki zostały dostosowane do no-

wych norm emisji spalin Euro 5b+ oraz
Euro VI. Tak jak dotychczas Fuso Canter

może być wyposażony w jedną z dwóch
wersji systemów oczyszczania spalin
przystosowanych do spełniania najnow-
szych norm emisji spalin. Recyrkulację
spalin (EGR) i filtr cząstek stałych (DPF)
stosuje się w silnikach modeli o dmc.
3,5 i 6 t. 

W wersjach o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 6,5 t oraz 4×4 i Eco
Hybrid stosowane są silniki BlueTec 6

Canter rocznik 2014 jest standar-
dowo zaopatrzony w elektronicznie ste-
rowany układ hamulcowy. Do wypo-
sażenia seryjnego wszystkich wariantów
z wyjątkiem Cantera 4×4 należy także
system stabilizacji toru jazdy ESP. W przy-
padku Cantera w wersji 9C15 oraz 9C18
o dmc. 8,55 t system ESP będzie seryjny
od połowy 2014 r. Zintegrowane funk-
cje ESP obejmują ABS, układ kontroli
trakcji oraz asystenta hamowania awa-
ryjnego Brake Assist. Wersje 3,5-tonowe
przemieszczają się obecnie na kołach
z 16-calowymi obręczami.

© Daimler Trucks Europe
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samochód dostawczy z silnikiem wysu-
niętym do przodu. Dodatkową korzyścią
jest bardzo mały promień skrętu. Kabinę
przed korozją zabezpieczono metodą ka-
todowego lakierowania zanurzeniowego
(KTL). Rama samochodu po wstępnym
oczyszczaniu metodą śrutowania jest
zabezpieczana antykorozyjnie w proce-
sie lakierowania proszkowego.

koła tylne. Wyposażenie seryjne modelu
4×4 obejmuje także samoblokujący się
mechanizm różnicowy tylnej osi z blo-
kadą do 70%. W najnowszej wersji Can-
tera 4×4 wprowadzono jeszcze seryjny
dołączany reduktor z przełożeniem o war-
tości 1,987. Uruchomienie reduktora
następuje po zatrzymaniu i zwolnieniu
pedału sprzęgła. Canter 4×4 może teraz

Canter Eco Hybrid – hybryda z taśmy 
Canter Eco Hybrid to pierwsza w tej

klasie ciężarówka z napędem hybrydo-
wym wytwarzana seryjnie na linii pro-
dukcyjnej równolegle z modelami kla-
sycznymi. Hybrydowy Canter spala nawet
do 23% paliwa mniej, więc większy koszt
zakupu wynoszący netto 8500 euro zwraca
się w ciągu zaledwie kilku lat. 

W porównaniu z poprzednim mode-
lem zużycie paliwa i emisja dwutlenku
węgla zostały dodatkowo obniżone, a to
za sprawą szybszego przełożenia osi
oraz zoptymalizowanej strategii zmiany
przełożeń. Canter Eco Hybrid ma stan-
dardowo układ start-stop, elektryczny
rozrusznik oraz dwusprzęgłową zauto-
matyzowaną skrzynię biegów Duonic. 

Silnik BlueTec 6 o mocy 110 kW
(150 KM) i maksymalnym momencie
obrotowym 370 Nm pochodzi z Cantera
z tradycyjnym napędem spalinowym.
Silnik elektryczny generuje moc 40 kW

i moment obrotowy o wartości 200 Nm.
Energia do jego zasilania pochodzi z aku-
mulatorów litowo-jonowych o pojem-
ności 2 Ah i masie 63,5 kg. Na główne
elementy baterii producent udziela 5-let-
niej gwarancji (opcjonalnie 10-letniej).
W czasie jazdy akumulatory są doładowy-
wane poprzez odzysk energii hamowania.

Canter Eco Hybrid rusza z miejsca
w cichym trybie elektrycznym. Silnik
Diesla uruchamia się przy prędkości około
10 km/h. Poniżej tej prędkości może on
także pracować na biegu jałowym, zasi-
lając urządzenia pomocnicze. Silnik elek-
tryczny służy do wspomagania silnika
spalinowego podczas przyspieszania,

Wnętrze Cantera zmodernizowano w 2011 r. –
może nie zachwyca urokiem, lecz jest solidnie
wykonane i niezwykle praktyczne

Canter 4×4 – na gorsze drogi
W Europie Canter 4×4 poprzedniej

generacji został wprowadzony do sprze-
daży jeszcze wiosną 2012 r. jako model
6C18 o dmc. 6,5 t z silnikiem o mocy
129 kW (175 KM). Napęd na oś przed-
nią jest dołączany, co pozwala na zwięk-
szenie możliwości trakcyjnych w trud-
nym terenie, a jednocześnie zapewnia
maksymalną wydajność na drodze utwar-
dzonej podczas jazdy tylko z napędem na

pokonywać wzniesienia o nachyleniu do
60% i to mimo mniejszego (szybszego)
przełożenia przekładni głównej. 

Model terenowy może mieć kabinę
pojedynczą lub podwójną, z dwoma
rozstawami osi do wyboru. Ładowność
podwozia wynosi około 3,5 t. Dzięki wy-
sokim rezerwom obciążenia osi (dopusz-
czalne obciążenie osi z przodu/z tyłu:
2800/6000 kg) można zwiększyć dmc.
modelu 4×4 do 7 lub 7,5 t, zależnie od
obszaru zastosowań.
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Cantery z napędem 
na wszystkie koła otrzy-
mały reduktor zwiększa -

jący ich możliwości jazdy 
w terenie

© Daimler Trucks Europe

© Daimler Trucks Europe
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nawet przy wyższych prędkościach. Układ
start-stop odłącza silnik Diesla podczas
postoju. Dodatkowa masa komponentów
układu hybrydowego to około 150 kg, co
oznacza, że 7,5-tonowe podwozie z ka-
biną ma ładowność do 4,8 t.

Canter na poważnie 
Najcięższy model poprzedniej gene-

racji był wersją o dmc. 7,5 t, model roku
2014 występuje w wersjach 9C15 i 9C18
o dmc. 8,55 t, w których nośność pod -
wozia to niemal 6 t. Największy Canter
standardowo ma przekładnię Duonic
oraz szeroką kabinę typu Comfort, na-
pędzany jest silnikiem o mocy 110 kW
(150 KM) lub 129 kW (175 KM), pakiet
Ecofficiency montowany jest seryjnie.

Cantery 9C15 oraz 9C18 dostępne są
z trzema rozstawami osi (3400, 4300
oraz 4750 mm – ten ostatni zarezerwo-

wano dla modelu 9C18), maksymalna
długość nadwozia wynosi 7210 mm. Do-
puszczalne obciążenia osi wynoszące
3100 kg z przodu i 6000 kg z tyłu za-
pewniają rezerwę dla nierównomiernie
rozłożonego obciążenia. Standardowe
lustra szerokokątne poprawiają widocz-
ność do tyłu przy szerokim nadwoziu.
Średnica zawracania wynosi 12,2 m, co
lokuje Cantera w czołówce w tej kate-
gorii wagowej.

Szkielet pojazdu w najcięższej wersji
stanowi rama o podłużnicach o wysokości
850 mm z odpowiednio poszerzonym roz-
stawem kół. Ze względu na spodziewane
obciążenia i dążenie do utrzymania dobrej
dynamiki jazdy przełożenie osi napędo-
wej zmniejszono w stosunku do wariantu
7,5-tonowego (5,714 zamiast 4,875).

W ramach zakończenia
Fuso Canter przekonuje do siebie

znanymi już zaletami: zabudowaną nad
silnikiem kabiną o kompaktowych wy-
miarach, znakomitą zwrotnością i wy-
soką ładownością. Samochód może być
korzystną propozycją w kwestii długo-
terminowej eksploatacji: gruntowanie
katodowe (KTL) kabiny kierowcy oraz
rama lakierowana proszkowo zapew-
niają wieloletnią ochronę przed korozją
na najwyższym poziomie. 

Samochód dziedziczy wszystkie atuty
swojego poprzednika, do których na-
leżą: nadzwyczajna zwrotność, prze-
chylana kabina umieszczona nad silni-
kiem ułatwiająca obsługę podzespołów,
dobra widoczność dzięki obniżonej dol-
nej krawędzi szyb i krótkiemu zwisowi
przedniemu, solidna konstrukcja, nie-
zajmujący wiele miejsca joystick zmiany
biegów w kabinie kierowcy, wyższy po-
ziom bezpieczeństwa i mniejsze zużycie
hamulców dzięki montowanemu stan-
dardowo hamulcowi silnikowemu. 

Najnowszy Fuso Canter nie dość, że
jest bardziej ekologiczny i ekonomiczny,
to jest jeszcze wszechstronniejszy –
mamy ciężką wersję o dmc. 8,55 t, hyb-
rydową, terenową z reduktorem, są także
pojazdy z fabrycznie montowaną skrzy-
nią lub wywrotką. Słowem – jeden Can-
ter, nieskończone możliwości.

6-tonowy Canter 6C15 z silnikiem
150 KM z zabudową fabryczną 
w postaci lekkiej wywrotki 
trójstronnej
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Hybrydowy Canter spala
nawet do 23% paliwa
mniej, kosztuje przy tym
o 8500 euro więcej niż
model konwencjonalny
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Wielton – pełną parą naprzód

aprezentowany został również nowy
typoszereg wywrotek z serii Ma-
ster, który w detalach pozwolimy

sobie szerzej opisać w kolejnym wyda-
niu „Samochodów Specjalnych”. W tym
numerze skupimy się na sprawach finan-
sowych firmy Wielton i jej planach na
przyszłość. Z dziennikarzami spotkali się:
Andrzej Szczepek – prezes zarządu Wiel-
ton SA, Włodzimierz Masłowski i Ma-
riusz Golec – wiceprezesi zarządu, Piotr
Ogrodowicz – dyrektor handlowy oraz
Maciej Kaczor – dyrektor Działu Badań
i Rozwoju.

Rok 2013 w liczbach
Podsumowania ubiegłego roku do-

konał Piotr Ogrodowicz – dyrektor hand-
lowy. Wielton rok 2013 zamknął sprze-
dażą 6506 sztuk wszystkich swoich
produktów (drogowych oraz agro) na
rynek polski i zagraniczny. Jeśli chodzi
tylko o nasz rynek i pojazdy drogowe
(włączając zabudowy), sprzedano ich
2360. Dało to wieluńskiemu producen-
towi trzecie miejsce w kraju. Warto pod-
kreślić, że największym rynkiem dla
Wieltonu w roku 2013 była Polska.

Sprzedaż w głównych segmentach
produktów producenta – chodzi oczywiś-
cie o naczepy kurtynowe i naczepy wy-
wrotki – wygląda następująco: naczepy
skrzyniowe, kurtyny – 1714 (z czego 1308

dostarczono polskim klientom, a 406 tra-
fiło na eksport), naczepy wywrotki –1312
(224 sprzedano w Polsce, 1088 na eks-
port). Na rynku polskim najchętniej ku-
powane były naczepy kurtynowe, na

eksport natomiast wysyłano naczepy sa-
mowyładowcze. Pierwsze miejsce w sprze-
daży w ubiegłym roku miała firma Schmitz
Cargobull, drugie – Krone, a trzecie Wiel-
ton z udziałem ponad 15,5%. „W roku
2013 udało nam się zrealizować wcześ-
niejsze założenia. W stosunku do roku
2012 zwiększyliśmy swoje udziały ryn-

kowe z 13,9 do 15,5%, co jest bardzo po-
zytywnym sygnałem, jeśli chodzi o przy-
szłość, gdyż rynek polski jest dla nas
rynkiem strategicznym” – podsumował
Piotr Ogrodowicz.

Ogólna wielkość sprzedaży wszyst-
kich pojazdów na rynku też wzrosła:
z 11 775 do 13 473 sztuk. Największy
udział miały naczepy kurtynowe, sta-
nowiły bowiem 63% rynku, czyli po-
nad połowę, w 2012 r. ten udział wyno-
sił 55%. Udział wywrotek naczep spadł
z 14 do 11%. „Premierę naszych nowych

Katarzyna Biskupska
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Wielton SA – największy polski producent pojazdów użytkowych – zorganizował 

na początku marca spotkanie z dziennikarzami. Na konferencji podsumowano ubiegły

rok sprzedażowy, skomentowano sytuację firmy w obliczu konfliktu na Ukrainie 

i na Krymie, a także przedstawiono plany spółki na najbliższe lata.

Od lewej: Andrzej Szczepek – prezes zarządu Wielton SA, Mariusz Golec – wiceprezes zarządu,
Włodzimierz Masłowski – wiceprezes zarządu oraz Piotr Ogrodowicz – dyrektor handlowy



szym portfelu 20%. Jeszcze rok temu
było to prawie 50%. Są to dla nas rynki
bardzo ważne, priorytetowe, ale jeśli by
się cokolwiek działo, nie jesteśmy za-
grożeni. Monitorujemy sytuację, rozma-
wiamy z naszymi wschodnimi klientami
i uważamy, że dla nich istotniejszym
elementem są kursy walutowe. Chcie-
liby mieć walutę bardziej ustabilizowaną,
gdyż w większości zakupy wywrotek
realizowane są za pomocą leasingu bądź
kredytów. I to jest element ryzyka, który
biorą pod uwagę”.

Zarząd firmy Wielton SA, będącej
emitentem akcji, wydał również oficjalne
oświadczenie jako odpowiedź na zapy-
tania i obawy ze strony akcjonariuszy i in-
westorów o wpływ sytuacji na Ukrainie
i w Rosji na działalność spółki. W oświad-
czeniu zarząd poinformował, że biorąc
pod uwagę sprzedaż eksportową za sty-
czeń i luty br. oraz w oparciu o zamówienia
eksportowe złożone do 10 marca br.,

sytuacja na Wschodzie nie ma istotnego
wpływu na wynik finansowy oraz na wy-
sokość bieżących przepływów pieniężnych
ze wskazanych rynków. 

Poinformowano również, że w ciągu
dwóch pierwszych miesięcy 2014 r.
wolumen sprzedaży był o 34% większy,
a wartość przychodów ze sprzedaży pro-
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naczep wywrotek wybraliśmy nieprzy-
padkowo – dodaje dyrektor. – Trzy lata
temu, gdy prognozowaliśmy wzrost
rynku naczep kurtynowych po tym, jak
zadebiutowaliśmy z nowymi naczepami
firankami, ten rynek się zwiększał, a ry-
nek naczep wywrotek osiągał wtedy od-
wrotne wyniki. Teraz zakładamy, że ry-
nek wywrotek już osiągnął według nas
„historyczne dno” i wszelkie dane, ana-
lizy, z których korzystamy, pokazują, że
sprzedaż ta powoli, powoli powinna za-
cząć wzrastać. Dlatego dzisiaj z orężem
w postaci nowej serii wywrotek Master
chcemy na tym rynku być jeszcze bar-
dziej aktywni niż do tej pory”. 

Rynki eksportowe Wieltonu
W roku ubiegłym głównym krajem

eksportowym dla producenta była Rosja.
To tam firma zainwestowała w budowę

hali do montażu finalnego zabudów wy-
wrotek na podwoziach ciężarowych. Po-
nieważ pod koniec roku zmieniło się
rosyjskie prawo jednoznacznie ograni-
czające produkcję w Rosji, na mocy tych
zmian produkt importowany stał się
tańszy niż produkowany na terenie Fe-
deracji Rosyjskiej. Z tego powodu Wiel-
ton i inne firmy produkujące w Rosji tę
produkcję lokalną ograniczyły. „W tym
roku eksport do Rosji nadal będzie do-
minujący. Jeśli chodzi o rynek zachodni,
to wykonaliśmy już pierwszy krok, czyli
dostosowaliśmy nasze produkty do wy-
mogów tego rynku. Co więcej, wchodzimy
z nową wersją wywrotek i uwa żamy, że
będą one konkurencyjnym produktem
również na Zachodzie. Liczymy na zwięk-
 szenie sprzedaży zwłaszcza w Niem -
czech oraz na rynkach połud niowo-
-wschodniej i południowo-centralnej
Europy, czyli w Czechach, na Słowacji
i Węgrzech. Jesteśmy optymistycznie

nastawieni, uważamy, że z nowymi pro-
duktami jesteśmy w stanie zwiększyć
sprzedaż na Zachodzie” – skomentował
Włodzimierz Masłowski, wiceprezes
zarządu Wielton SA.

Warto również dodać, że sytuacja na
Wschodzie, związana z wydarzeniami
na Ukrainie i na Krymie, nie wpływa
aktualnie na wyniki Wieltonu, co podczas
spotkania podkreślił prezes Andrzej
Szczepek. Dodał również: „Świadoma
polityka firmy prowadząca do zmniej-
szenia udziału Wieltonu w Rosji na rzecz
większej dywersyfikacji na inne rynki
sprzedaży, takie jak Azerbejdżan, Azja
Centralna, a także na rynki ościenne,
jak Litwa i Łotwa, przyniosła efekty. I dla-
tego dziś Rosja i Ukraina stanowią w na-

Piotr Ogrodowicz, 
dyrektor handlowy Wielton SA

Zmieniamy filozofię sprzedaży, czyli
nie sprzedajemy naczepy, tylko po-
magamy klientowi ją kupić. Mając
bardzo szeroki wachlarz produktów,
bardzo duży wybór przeróżnych opcji
naszych wywrotek, klient jest w sta-
nie łącznie z przedstawicielem hand-
lowym i doradcą technicznym bezbłęd-
nie wyspecyfikować sobie produkt,
który będzie idealnie spełniał jego
oczekiwania.

Podczas konferencji premierę miała nowa
gama najlżejszych wywrotek z serii Master.
Efektem prac nad tymi wywrotkami jest 130
różnych konfiguracji, co klientowi Wieltonu
daje możliwość zbudowania produktu ideal-
nie pod własne potrzeby. Dokładniej o no-
wych wywrotkach napiszemy w kolejnym
wydaniu „Samochodów Specjalnych”.
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duktów o 37% większa niż w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego. Jednocześ-
nie wartość przychodów ze sprzedaży
produktów do Rosji i na Ukrainę za dwa
pierwsze miesiące 2014 r. stanowiła ok.
15% całkowitych przychodów ze sprze-
daży produktów osiąganych przez spółkę
w tym okresie, podczas gdy za dwa pierw-
sze miesiące 2013 roku było to 27%.

Nowa strategia sprzedaży
Wielton postawił na wywrotki, na

nową linię produktów mających 130 kon-
figuracji – producent chce nowym typo-
szeregiem w ciągu najbliższych dwóch,
trzech lat zdominować polski rynek i zde-
cydowanie zmienić strukturę podziału
sprzedaży. „W 2013 r. różnica między
firmą Wielton, która w sprzedaży naczep
wywrotek miała 14,4% udziału w rynku,

wojowego, które wyposażone w naj-
nowocześniejsze urządzenia i przede
wszystkim wyszkoloną kadrę specjalis-
tów będzie swoistym przygotowaniem do
realizacji założonych długofalowych
planów rozwojowych firmy. W Centrum
będą konstruowane nowe produkty, ale
przede wszystkim będzie można wy-
konywać badania i symulacje wytrzy-
małościowe naczep, gdyż sercem cen-
trum będzie urządzenie – unikatowe na

Andrzej Szczepek, 
prezes zarządu Wielton SA

Rok 2014 będzie lepszy od poprzedniego
nie tylko dlatego, że mamy większą
grupę produktową, ale dlatego, że jes-
teśmy bardziej produktywni, bardziej
zorganizowani i to przynosi efekty. Mamy
plan, aby naszą produktywność co roku
zwiększać o 8% i realnie ją zwiększamy.
Musimy być bardziej konkurencyjni w sto-
sunku do takich gigantów, jak Schmitz
czy Krone, którzy są potęgami europej-
skimi i mają po 100 lat historii. Nasza
historia i doświadczenie są mniejsze, bo
18-letnie, dlatego musimy lepiej, szybciej
pracować. Dlatego stawiamy na innowa-
cyjność. Pracuj z głową, mądrze i efek-
tywnie – to jest ta nasza recepta.

Weight Master to wy-
wrotka aluminiowa o po-
jemności od 24 do 55 m3

i wadze od 4500 do 5950 kg.
Konstruktorzy z Działu 

Badań i Rozwoju „odchu-
dzili” wywrotkę o 10%, co

dla klienta jest bonusem 
w postaci 0,5 t więcej 
przewożonego ładunku

a liderem, który miał 15,9%, to 1,5%.
Łatwo obliczyć, że przy całkowitej sprze-
daży wszystkich producentów wynoszącej
1548 sztuk ten 1,5% to czasem wynik
jednej transakcji, większej lub mniejszej”
– powiedział Piotr Ogrodowicz.

Sukces ma zagwarantować nowa
filozofia sprzedaży, zmiana podejścia
przedstawiciela handlowego do klienta.
Pracownicy Wieltonu nie będą sprzeda-
wać naczep, tylko pomagać klientom je
kupować. Zaoferują swoje doradztwo
a przez doskonałą znajomość produk-
tów i długotrwały proces kompletacji,
rozmów z klientem, dojdą do takiego
etapu, że klient otrzyma idealny produkt
pod swoje potrzeby. 

Badania i innowacje by Wielton
Jeszcze w tym roku rozpocznie się

budowa nowej inwestycji firmy Wielton,
a mianowicie Centrum Badawczo-Roz-

skalę europejską – do badań całopo-
 jazdowych. Za jego pomocą będzie moż -
na symulować przejazd np. miliona ki lo-
metrów przez pojazdy drogowe czy
rolnicze w warunkach zbliżonych do
realnych. Będzie można zasymulować
eksploatację tych pojazdów w okresie
od 2 do 5 lat. Centrum ma też zwiększyć
wiarygodność produktów firmy i dać
gwarancję klientowi, że są w pełni prze-
testowane. „Mało firm w Europie ma ta-
kie centra badawczo-rozwojowe. Cen-
trum to pozwoli nam wypuszczać większą
ilość nowych produktów, pozwoli nam
też te produkty sprawdzać przed dostar-
czeniem do klien ta, przed wdrożeniem
na rynek, czyli pozwoli uniknąć masy pro-
blemów, które pojawiają się później
w eksploatacji u klien ta. Takie badania
są teraz normą i standardem w sekto-
rze samochodów osobowych, my chcemy
wprowadzić je do sektora naczep. Ważne
jest to, że dzięki centrum Wielton staje

Wywrotka stalowa Strong
Master typu half-pipe o po-
jemności od 26 do 33 m3.
Specjalistom z działu kon-
strukcyjnego udało się
uzyskać różnicę w wadze
od 600 do 900 kg (11%),
czyli prawie 1 t oszczęd-
ności masy. Dzięki temu
klient może przewieźć 
1 t towaru więcej



się atrakcyjnym pracodawcą dla inżynie-
rów, technologów, dla innowatorów –
dla ludzi, którzy mają otwarte umysły” –
opowiedział Mariusz Golec, wiceprezes
zarządu. Po czym dodał: „Dzisiaj budu-
jemy naszą markę, mimo iż jesteśmy na
rynku 18 lat, ale to dla firmy jest niedługi
okres. Budujemy wizerunek ciekawej
firmy i chcemy, aby to Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe sprawiło, że młodym

ludziom, niezależnie od miejsca ich za-
mieszkania, będzie chciało się do Wie-
lunia przyjechać i z nami pracować”.

W ramach centrum Wielton będzie
współpracować z największymi uczel-
niami w Polsce. „Będzie to wartość do-
dana nie tylko dla nas, ale myślę, że i dla
uczelni, dla instytucji i nawet dla mniej-
szych firm, które dla nas pracują” – kon-
tynuował Mariusz Golec. „Centrum Ba-

dawczo-Rozwojowe to pierwszy krok do
tego, co chcemy osiągnąć. Teraz budu-
jemy projekty inwestycyjne na najbliższe
6 lat, chcemy, aby te projekty wpisy-
wały się w unijny program wspierania
badań i innowacji Horyzont 2020 i inne
programy pomocowe, które będą ofero-
wane przez ministerstwo gospodarki.
Ponadto bierzemy czynny udział w two-
rzeniu platformy INNOMOTO, która
będzie przeznaczona dla szeroko rozu-
mianej branży motoryzacyjnej. Złoży -
liśmy w ministerstwie gospodarki cały
pakiet projektów, który definiuje nasze
potrzeby” – dodał wiceprezes. Całkowity
budżet Centrum Badawczo-Rozwojowego
to ok. 20 mln zł plus 50% dofinansowa-
nia z funduszy europejskich. Natomiast
koszt inwestycji szacowany jest na ok.
30 mln zł. Centrum zacznie funkcjonować
najpóźniej pod koniec 2015 roku.

Zdjęcia: © K. Biskupska

reklama

Scrap Master – wywrotka do przewozu złomu ze skrzynią ze stali Hardox o wadze 7800 kg i pojem-
ności 51 m3. Masę obniżono o ok. 12%, czyli wywrotka ta jest lżejsza od poprzedniej o 1,1 t
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Streamline R 490 Euro VI
– ku paliwowym oszczędnościom

najnowszych ciągnikach siodło-
wych Scania Streamline serii R
i G pisaliśmy już na naszych

łamach kilkakrotnie. Po raz pierwszy sa-
mochody te zaprezentowano nieco po-
nad rok temu. Z zewnątrz Scania Stream-
line – niezależnie czy mówimy o serii G,
czy R – wygląda prawie tak samo jak po-
przedniczki. Jednak „prawie” robi róż-
nicę, wyróżnia ją bowiem nowy, aerody-
namiczny styl oraz kompletny zestaw
spoilerów. Wraz z modelem Streamline
Scania wprowadziła na rynek również
drugą generację 13-litrowych silników
Scania Euro VI – mają one być o 2–3%
bardziej ekonomiczne niż silniki Euro VI
wprowadzone jeszcze w 2011 r.

Charakterystyka pojazdu
Scania Streamline R 490 LA 4×2 to

dwuosiowy ciągnik siodłowy o rozstawie
osi 3700 mm. Kabina Topline typu CG19T
zawieszona na 4 miechach pneuma-
tycznych, podwozie typu medium-duty
o normalnej wysokości z zawieszeniem
przednim na resorach parabolicznych
i tylnym z 4 miechami pneumatycznymi.
Silnik DC13 Euro VI o mocy 490 KM

(360 kW) ma system oczyszczania spa-
lin Scania EGR + SCR. Przeniesienie
napędu następuje za pośrednictwem za-
utomatyzowanej 12-biegowej skrzyni
Scania Opticruise wyposażonej m.in.
w funkcję Eco-roll. Na pokładzie znaj-
dował się również retarder, hamulce tar-
czowe ze sterowaniem elektronicznym
EBS z systemem ESP. Pomocą dla kie-
rowcy w jeździe ekonomicznej był sys-
tem SDS (Scania Driver Support) oraz
aktywny tempomat z systemem aktyw-

nej predykcji Active Prediction. Ciąg-
nik połączony był ze specjalnie przygo-
towaną do testów naczepą furgonową
Krone Box Liner.

Silnik – mocno, oszczędnie
i ekologicznie

Ciągnik Streamline R 490 LA 4×2
napędzany był przez silnik DC13 125 490
– rzędowy 6-cylindrowy Diesel o pojem-

Dariusz Piernikarski
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Zapraszamy na redakcyjną prezentację ciągnika Scania Streamline 

R 490 LA4×2MNA Topline z 490-konnym silnikiem Euro VI. 
Samochód wyposażono w najnowocześniejsze systemy wspomagające 

pracę kierowcy, w tym Eco-roll i Active Prediction System. 

Testowa Scania Streamline 
R 490 LA 4x2 MNA Euro VI 

Topline z naczepą 
Krone Box Liner 



ności skokowej 12,7 dm3, rozwijający maksymalną
moc 490 KM (360 kW) przy 1900 obr/min, maksy-
malny moment obrotowy wynoszący 2550 Nm do-
stępny był w zakresie 1000–1300 obr/min. Silnik ma
turbosprężarkę o zmiennej geometrii, układ wtry-
skowy common-rail oraz zmodyfikowany kolektor
dolotowy bez przepustnicy. Podobnie jak bliźniacza
jednostka regulowana na moc 450 KM, czterysta-
dziewięćdziesiątka powstała na bazie doświadczeń
z eksploatacji silników Euro VI pierwszej generacji
o mocy 440 i 480 KM. 

Osiągi należy uznać za wzorcowe dla silników
o pojemnościach skokowych zbli żonych do 13 dm3,
zapewniające bardzo dobrą dynamikę jazdy nawet na
trudniej szych – np. górzystych – trasach. Wysoki
moment obrotowy przy niskich prędkościach obro-
towych w połączeniu ze zautomatyzowaną zmianą
biegów Opti cruise powodują, że silnik zawsze po-
zostaje w ekonomicznym zakresie prędkości, a kie-
rowca bez specjalnie dużego zaangażowania może
jechać oszczędnie. Przypominają mu o tym zresztą
skutecznie wskazania systemu SDS, czyli Scania
Driver Support – wieloaspektową ocenę swojego
stylu jazdy może w każdej chwili sprawdzić na wy-
świetlaczu tablicy wskaźników. 

Komfortowa i bogato wyposażona kabina Topline zadowoli
najbardziej wymagających i spragnionych wygody kierowców

Funkcja Eco-roll rozłącza sprzęgło – samochód toczy się, 
silnik pracuje na biegu jałowym, litera E świadczy o oszczę-
dzającym paliwo działaniu systemu Active Prediction

WCIĄGARKI
Kompaktowa budowa wciągarek hydraulicznych

Brevini umożliwia ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie
potrzebne są duże siły uciągu przy ograniczonym
miejscu na montaż. Dostępność półokrągłej lub
prostokątnej obudowy wciągarki napędzanej

wielotłoczkowym lub gerotorowym (orbitalnym)
silnikiem hydraulicznym, umożliwia dobranie

optymalnego urządzenia zarówno pod względem
sposobu montażu jak i zasilania przez układ

hydrauliczny. Wciągarki idealne do zastosowania
w żurawiach przenośnych i samojezdnych.

NAPĘDY OBROTU
Szeroki zakres przenoszonych
momentów i przełożeń w przekładniach Brevini
dedykowanych do napędu obrotu z zębnikiem
i wieńcem zębatym powoduje, że sprawdzają
się one doskonale zarówno w ciężkich
koparkach czy żurawiach jak i w lekkich
podnośnikach koszowych montowanych
na podwoziach samochodów dostawczych.

WYCIĄGARKI SAMOCHODOWE
Proste w obsłudze wyciągarki hydrauliczne

Brevini o zwartej budowie, przeznaczone do pojazdów
pomocy drogowej i ratownictwa drogowego.
Dzięki niezawodności, prostemu montażowi

i niewielkiej chłonności oleju hydraulicznego,
wyciągarki z serii „Raptor” są predestynowane

do montażu w samochodach dostawczych
i ciężarowych pracujących w trudnych

warunkach terenowych.

HEWEA Centrum Techniki Cargo sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1

55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, faks: 71 345 82 13

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

Od ponad pół wieku przekładnie, wyciągarki i wciągarki produkowane przez Brevini Power
Transmission są synonimem niezawodności. Zebrane w tym czasie doświadczenia sprawiają,

że charakteryzują je najwyższe parametry techniczne.
Dbałość o najdrobniejsze szczegóły, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii
i systematyczna kontrola jakości są genezą sukcesu na międzynarodowych rynkach.
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styczny silnik, który sprawnie pracował
nawet przy prędkości ok. 850 obr/min.
Przy jeździe z prędkością 80 km/h na obro-
tomierzu wskazówka zatrzymywała się
na prędkości 1100 obr/min, przy 85 km/h
było to 1180 obr/min – zatem cały czas
znajdowaliśmy się w obszarze „zielo-
nego pola”, czyli najekonomiczniejszych
prędkości obrotowych dla tego silnika. 

Warto wspomnieć o doskonałym wy-
ciszeniu kabiny – podczas toczenia się po-
jazdu w trybie Eco-roll zmierzony po-
ziom dźwięku wynosił ok. 47 dB, podczas
jazdy na autostradzie na najwyższym bie -
gu było to 67 dB, zatem trudno tu mó-
wić o jakimkolwiek przykrym hałasie. 

Streamline R 490 ma typową dla
ciągników Scania – dodajmy, że rów-
nież bardzo przyjemną dla kierowcy –
charakterystykę kierowalności. Jest tak
za sprawą dobrze dobranych sił tłumią -
cych powrót koła kierownicy do położenia
środkowego oraz wystarczająco dużych
sił powrotnych w układzie kierowniczym. 

Podsumowanie
Testowana przez nas Scania Stream-

line serii R z silnikiem o mocy 490 KM
stanowi propozycję skierowaną dla klien-
tów poszukujących oszczędnych, a jed-
nocześnie mocnych ciągników siodło wych,
które są wykorzystywane w transporcie
ładunków na urozmaiconych – nie zawsze
płaskich – trasach. Wpisuje się to w ogól -
ną tendencję rynkową związaną z opty-
malizacją przewozów pod kątem ma-
ksymalizacji efektywności transportu –
w tym przypadku wyższe osiągi silnika
pozwalają na skuteczne pokonywanie
podwyższonych przez warunki drogowe
(konfigurację terenu) oporów ruchu oraz
uzyskiwanie przy tym wysokich śred-
nich prędkości przejazdu i stosunkowo
niskiego zużycia paliwa. 

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Naczepa dopraco-
wana aerodynamicznie to
przyszłość transportu prowadząca
do jeszcze mniejszego zużycia paliwa

Oszczędzaniu na pomoc
Zwiększeniu potencjalnych oszczęd-

ności podczas jazdy ciągnikiem Stream-
line R490 służy system zmiany biegów
Scania Opticruise zarządzający pracą
skrzyni GRS905R i tempomat aktywny
z systemem Active Prediction.

Dodatkowym udogodnieniem po-
zwalającym na uzyskanie jeszcze więk-
szych oszczędności w zakresie zużycia
paliwa (jak deklaruje producent – nawet
o 2%) jest wprowadzona do pojazdów
Scania jesienią 2013 r. funkcja Eco-roll,
oceniająca, kiedy ciężarówka powinna
wykorzystać siłę grawitacji, aby swo-
bodnie zjechać ze wzniesienia. Eco-roll
współpracuje ze skrzynią biegów Scania
Opticruise i przewidującym tempoma-
tem Scania Active Prediction. Komputer
pokładowy przelicza, czy w danych wa-
runkach większą oszczędność przynie-
sie zjazd ze wzniesienia na biegu jało -
wym, czy z wykorzystaniem hamowania
silnikiem przy odciętym dopływie pa-
liwa. Swobodny zjazd za pomocą Eco-roll
z wykorzystaniem energii kinetycznej
zestawu ma sens jedynie wtedy, gdy po-
trwa dłużej niż 10 sekund.

Streamline R 490 na trasie
Oczywiście nowością do wypróbowa-

nia w testowanym ciągniku była funkcja
Eco-roll – po kilku sekundach toczenia
się następowało automatyczne rozłącze-
nie sprzęgła i silnik rozpoczynał pracę
na biegu jałowym. O tym, czy włączenie

funkcji Eco-roll jest opłacalne, decydowa-
ły dane na temat aktualnego przebie gu
pokonywanej trasy – najbliższych zakrę -
tów, ukształtowania pionowego terenu
itp. – uzyskiwane przez Scania Active
Prediction. Przy spadku prędkości tocze-
nia poniżej wartości granicznej następo-
wało automatyczne załączenie sprzęgła
i samochód powracał do jazdy na wcześ-
niej używanym biegu. 

Niewątpliwie praktycznym rozwiąza -
niem jest to, że podczas jazdy z wybra-
nym ekonomicznym programem pracy
skrzyni przekładniowej (Eco) kierowca
ma możliwość manualnego zmieniania
biegów – wcześniej było to możliwe wy -
łącznie podczas jazdy w programie dy-
namicznym (Power).

Podczas naszych jazd testowych śred-
nie spalanie wyniosło 26,7 l/100 km. Po-
konywana trasa była raczej płaska, wznie-
 sienia udawało się w większości pokonać
bez zmiany biegu na niższy – pozwalał
na to wysoki moment obrotowy i ela-
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W modelu Streamline za mi-
nimalizację oporu powietrza
opływającego kabinę odpo-
wiada m.in. specjalny de-
flektor umieszczony tuż nad
reflektorami, które otrzymały
przy okazji nową obudowę
podobnie jak kierunkowskazy,
zastosowano również światła
do jazdy dziennej w techno-
logii LED





Co nowego w świecie opon?

Continental
W 2014 r. Continental wprowadził na

rynek trzecią generację opon przezna-
czonych do przewozu towarów w ruchu
regionalnym i dalekobieżnym. W skład
nowej gamy wchodzą opony: Conti Eco-
Plus HS3 na oś sterującą, Conti EcoPlus
HD3 na oś napędową i Conti EcoPlus
HT3 (zaprezentowana na rynku jako
pierwsza z serii) do zastosowania w na-
czepach i przyczepach. Opony najnowszej
generacji zostały opracowane w celu za-
spokojenia oczekiwań klientów w szcze-
gólności w zakresie efektywności paliwo-
wej, długich przebiegów i bezpieczeństwa.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych
testów nowa rodzina opon Conti EcoPlus
ogranicza zużycie paliwa nawet o 1,9 l
na 100 km w porównaniu z poprzednią
generacją opon. Zobaczmy, w jaki sposób
opracowano poszczególne opony z serii.

Żeby obniżyć w oponie Conti Eco-
Plus HS3 opory toczenia, zastosowano
m.in. nowo opracowaną mieszankę gu-
mową ściany bocznej, której skład za-
pewnia większą elastyczność pomiędzy

ogniwami łańcuchów polimerowych (co
przekłada się na mniejsze tarcie i w efek-
cie obniżenie oporów toczenia), a także
bazowo-blokowy bieżnik (Cap-Base), któ-
rego dwuwarstwowa konstrukcja ozna-
cza wykorzystanie różnych mieszanek do
produkcji bazy i bloków bieżnika w celu
zmniejszenia oporu toczenia.

Nowa mieszanka gumowa zapew-
niająca również bardzo dobrą przyczep-
ność powstała z wykorzystaniem krze-
mionki, co jednocześnie przekłada się
na jej większą elastyczność. Dzięki niej

zwiększa się obszar styku opony z pod-
łożem, zapewniając jej tym samym lepszą
przyczepność. Zamknięte barki opony
na oś kierowaną umożliwiają zachowa-
nie stabilności niezbędnej do ograni-
czenia jej odkształcania się, które jest
przyczyną podwyższonego zużycia paliwa.

Renata Pawliszko
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Klienci oczekują od opon niskiego zużycia paliwa, wysokiej trwałości 

i bezpieczeństwa. W krótkim zestawieniu prezentujemy najnowsze 

propozycje rynkowe spełniające te oczekiwania. 

© A. Boldizsar

Mocno przywierające do nawierzchni
mikrolamele z mieszanki krzemionkowej
między węższymi podłużnymi rowkami
bieżnika zapewniają optymalną przy-
czepność również na mokrej jezdni. 

Rodzina opon 
Conti EcoPlus
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Struktura nowej opony Conti Eco-
Plus HS3 na oś kierowaną opracowana
została także z myślą o wyższej nośności
odpowiadającej większemu obciążeniu osi
wymaganemu przez nową technologię
silników spełniających normę Euro VI.
Wszystkie opony na oś kierowaną Conti
EcoPlus mają również system VAI (Vi-
sual Alignment Indicator) do wczesnego
wykrywania nieprawidłowej zbieżności.

Z kolei w oponie napędowej Conti
EcoPlus HD3 zastosowano bieżnik o sze-
rokim układzie lameli, które sięgają aż do
podstawy bieżnika i w wysokim stopniu
dokładnie przywierają do nawierzchni.
Dzięki temu przenoszą one zarówno
wyższą moc współczesnych samocho-
dów ciężarowych, jak i większy moment
hamujący bez utraty przyczepności.
Nowa opona trakcyjna ma także istotny
wpływ na obniżenie zużycia paliwa. Za-
stosowanie nowej mieszanki gumowej
w oponie Conti EcoPlus HD3 przyczyniło
się do obniżenia (do 16%) oporów tocze-
nia w jeździe pozamiejskiej.

Kolejną zaletą nowej opony Conti
EcoPlus HD3 są spłaszczone z boku żebra
bieżnika w części barkowej. Specjalnie
ścięta krawędź wpływa na obniżenie
zużycia paliwa dzięki poprawionej cha-
rakterystyce toczenia, a jednocześnie
usztywnia konstrukcję ścian bocznych.
Opona Conti EcoPlus HD3 jest ozna-
czona symbolem 3PMSF (ang. Three
Peak Mountain Snow Flake), czyli może
być używana również zimą. 

Trzecim członkiem rodziny najnow-
szych opon Continental jest model Conti
EcoPlus HT3 do naczep i przyczep.
Opona ta została opracowana z myślą
o jak najwyższej efektywności kosztowej
uzyskiwanej poprzez ograniczenie zu -
życia paliwa i wysoką trwałość. Dzięki
mieszance bieżnika zoptymalizowanej
pod kątem oporów toczenia oraz nowej
konstrukcji karkasu opona odznacza się
także bardzo dobrą przyczepnością na
mokrej nawierzchni i zachowaniem bez-
pieczeństwa w czasie jazdy. 

Na potrzeby modelu Conti EcoPlus
HT3 Continental opracował nowy, re-
dukujący zużycie paliwa wzór bieżnika
(z charakterystycznymi trójkątnymi żeb-
rami o kształcie piramidy w podstawie
rowków zapobiegający jego odkształce-
niom poprzecznym), który zapewnia
dużą powierzchnię styku opony z na-
wierzchnią, co dodatkowo w połączeniu
z obwodowym barkiem gwarantuje opty-

malną stabilność przy jeździe na wprost
i zapobiega odkształceniom wystę-
pującym przy trudnych manewrach na-
czep. Poprawiona przyczepność dzięki
nowej mieszance gumowej przenosi na
drogę siły powstające przy pokonywaniu
zakrętu przez przyczepę, a także znaczną
część momentu hamującego. Dzięki
wszystkim udoskonaleniom technicz-
nym opona w rozmiarze 385/55 R22,5
generuje niższe o ponad 25% opory to-
czenia w porównaniu z jej poprzedniczką.
Pozwoliło to uzyskać oponie Conti Eco-
Plus HT3 najwyższą ocenę A w zakre-
sie efektywności paliwowej w systemie
etykietowania opon. 

Należy dodać, że wszystkie opony
Continental trzeciej generacji bazują na
nadającej się do pogłębiania i bieżniko-
wania osnowie ze wzmocnioną drutówką
stalowego kordu i opatentowanej wkładce
AirKeep zapobiegającej stopniowej utra-
cie powietrza.

Goodyear
Od stycznia 2014 r. w większości

krajów europejskich (na razie jednak
oprócz rynku rosyjskiego i tureckiego)
dostępna jest nowa, efektywna paliwowo
linia opon ciężarowych Goodyear Fuel -
max. Opony Fuelmax to trzy rodzaje
produktów: Fuelmax S na oś sterującą,
Fuelmax D na oś napędową i Fuelmax T
na oś wleczoną. Dzięki wprowadzonym
rozwiązaniom technologicznym udało
się poprawić efektywność paliwową no-
wych opon. Oprócz oszczędności paliwa
opony z serii Fuelmax oferują klientom
także długie przebiegi i sprawność osi
napędowej w warunkach zimowych. 

Linia Fuelmax, która miała swoją
premierę we wrześniu 2013 r., zapew-
nia najniższy współczynnik oporu tocze-
nia spośród wszystkich opon ciężarowych
Goodyeara do zastosowań drogowych.
Zapewniają obniżenie oporu toczenia
nawet o 10% w porównaniu z poprzed-
nim modelem (testy przeprowadzone
przez europejskie floty w okresie między
lipcem 2011 r. a czerwcem 2013 r. poka-
zują, że opony Fuelmax S i Fuelmax D
charakteryzują się oporem toczenia
niższym o maksymalnie 6% i 10% w po-
równaniu z poprzednią generacją opon
Goodyear Marathon LHS II+ i LHD II+,
co pozwala oszczędzać paliwo i ograni-
czać emisję dwutlenku węgla. Produkt
ten osiąga również przebiegi dłuższe

nawet o 15% (testy pokazały, że opony
Fuelmax S i Fuelmax D charakteryzują
się przebiegami dłuższymi o odpowied-
nio 15% i 10% w porównaniu z Good -
year Marathon LHS II i LHD II.), jedno-
cześnie zapewniając lepsze parametry
trakcyjne.

Warto podkreślić, że na unijnej ety-
kiecie opony na oś sterującą Fuelmax S
w rozmiarze 385/55 R22,5 i wleczoną
Fuelmax T 435/50 R19,5 otrzymały
ocenę A w zakresie efektywności pali-
wowej. Jak podaje producent, wskazana
opona na oś sterującą jest prawdopo-
dobnie pierwszą tego typu oponą na
rynku, która uzyskała najwyższą ocenę
pod względem oszczędności paliwa. 

Osiągnięcie tak wysokich parametrów
jezdnych możliwe było dzięki zastoso-
waniu w oponie Fuelmax S nowej tech-
nologii IntelliMax Groove Technology,
która umożliwia optymalizację oporu to-
czenia dzięki „ukrytej” rzeźbie bieżnika,
wyłaniającej się w miarę postępującego
zużycia (pojawiające się na powierzchni
opony nowe rowki pomagają zachować
optymalny opór toczenia opony). 

Tak jak wszystkie opony Goodyeara
do pojazdów użytkowych ogumienie
Fuelmax można oczywiście pogłębiać
i bieżnikować. 

Bridgestone
Firma Bridgestone wprowadza na

rynek nowe opony ciężarowe R249II
EVO Ecopia na oś prowadzącą, które
charakteryzują się niskim zużyciem pa-
liwa, czyli obniżeniem kosztu przeje-
chania jednego kilometra. 

Goodyear 
Fuelmax S
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Nowa opona Pirelli ST:01 Base za-
chowała wszystkie właściwości opon
Serii 01, do których zaliczyć można wy-
trzymałą konstrukcję, niski opór toczenia,
obniżony poziom hałasu i zastosowanie
materiałów wolnych od wysokoaroma-
tycznych węglowodorów (HAOF). Mie-
szanki oraz konstrukcje wykorzystane
w oponach ST:01 Base zaprojektowano
z myślą o optymalizacji zużycia i prze -
dłużeniu żywotności opony przy zacho-
waniu bezpieczeństwa na drogach. Bieżnik
opony ST:01 opracowano tak, by zmniej-
szyć opór toczenia przekładający się na
niższe zużycie paliwa. Centralne rowki
bieżnika o charakterystycznym wzorze
pochłaniają deformacje, zmniejszając
w ten sposób opór toczenia. Inżyniero-
wie zwiększyli też liczbę nacięć bieżnika
w celu wydłużenia żywotności i trwałości
opony. Jego zygzakowaty wzór pomaga
w usuwaniu z niego kamieni. Opony
ST:01 Base są też bardziej odporne na
boczne uderzenia i inne siły zewnętrzne.
Zapewniają również wysoki komfort
jazdy. Dzięki zastosowaniu w stopce
dwóch mieszanek gumowych i techno-
logii Hexagonal Bead Wire (HBW), która
polega na odpowiednim ułożeniu prętów
drutówki w celu zapewnienia stabilności
termicznej całej stopki, ułatwiając tym
samym bieżnikowanie i zwiększając
trwałość opony. 

ST:01 Base jest dostępna w dwóch
wersjach: R przeznaczona przede wszyst-
kim do transportu regionalnego i H –
głównie na autostrady. Opona zdobyła
notę A w europejskim systemie etykie-
towania opon pod względem przyczep-
ności na mokrej nawierzchni. 

Kormoran 
Po 15 latach zmienia się gama opon

budżetowych marki Kormoran. Nowa
seria produktów zostanie również po-
większona o opony do małych pojazdów
ciężarowych. Nowe opony Kormoran
Roads przeznaczone są do montażu w sa-
mochodach ciężarowych transportu -
jących towary po różnego rodzaju dro-
gach: autostradach, drogach krajowych
i regionalnych. 

Przy wielostronności zastosowania
nowe opony spełniają podstawowe wy-
magania dotyczące wysokiego przebiegu,
przyczepności i trakcji, jak również
bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy.
Trwałość nowym oponom zapewnia
solidna konstrukcja karkasu zwłaszcza
w okolicach stopki oraz zastosowanie
mieszanki gumowej odpornej na mecha-
niczne uszkodzenia. Pierwszy etap wpro-
wadzania nowej gamy opon Kormoran
rozpoczął się w 2013 r. i dotyczył naj-
popularniejszych na rynku rozmiarów
i bieżników. Uzupełnianie gamy będzie
kontynuowane w kolejnych latach. Nowe
Kormorany mogą być pogłębiane i bież -
nikowane. 

W skład nowej gamy wchodzą na-
stępujące modele: Kormoran Roads F
na osie prowadzące, Kormoran Roads D
do zastosowania na osiach napędowych
i Kormoran Roads T zaprojektowane do
montażu w przyczepach i naczepach.

Na osi prowadzącej opony Kormo-
ran Roads F cechuje bardzo dobra pre-
cyzja oraz komfort prowadzenia. Cztery
wzdłużne rowki w rzeźbie bieżnika sku-
tecznie odprowadzają wodę i błoto po-

Nowa konstrukcja opony R249II EVO
Ecopia dostępnej w rozmiarze 315/60
R22,5 umożliwia równomierne rozłożenie
sił działających na oponę podczas przy-
spieszania i hamowania, co znacznie
zmniejsza nieregularne zużycie ogu-
mienia. Zoptymalizowana linia karkasu
i naprężenie opasania ograniczają zu -
życie żebra barkowego. W ten sposób
wydłużony został okres eksploatacji
opony, a jej przebieg znacznie wydłużony. 

Ponadto dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych mieszanek gumowych Nano
Pro-Tech, które ograniczają tarcie we-
wnętrzne i zmniejszają straty energii
w górnej warstwie bieżnika podczas
obrotu koła, opony R249II EVO Ecopia
zapewniają niższe opory toczenia, co
przekłada się na mniejsze zużycie paliwa
przy zachowaniu wysokich przebiegów
i dużej trwałości. 

Nowy członek rodziny opon EVO –
R249II EVO Ecopia – jest także wypo-
sażony w technologię Turn-in-Ply za-
pewniającą mocniejszą i bardziej ela-
styczną stopkę, zwiększając w ten sposób
wytrzymałość i zdolność do przenosze-
nia większych obciążeń.

Opony R249II EVO Ecopia w roz-
miarze 315/60 R22,5 są dostępne na
rynku wyposażenia fabrycznego i na
rynku części zamiennych.

Pirelli
Firma Pirelli rozszerzyła swoją ofertę

opon ciężarowych do przyczep i naczep
o nową oponę ST:01 Base. Opona ta
dołącza do gamy opon ST i wcześniej
wprowadzonych produktów ST:01 Ne-
verending i Formula Trailer. 

Bridgestone 
R249II EVO 
Ecopia

Pirelli 
ST:01 
Base

Kormoran
Roads F
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Rozmiar

--
--

--
-

Efektywność 
paliwowa --

--
--

-

Przyczepność 
na mokrej nawierzchni --

--
--

-

Poziom 
hałasu (dB)

Conti EcoPlus HS3

355/50 R22,5 XL

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

W przygotowaniu
385/55 R22,5
295/60 R22,5
315/60 R22,5

315/70 R22,5 XL B

--
--

--
- B

--
--

--
- 69 dB (A)

315/80 R22,5 B B 69 dB (A)
Conti EcoPlus HD3

295/55 R22,5

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

W przygotowaniu295/60 R22,5
315/60 R22,5
315/70 R22,5 B

--
--

--
- B

--
--

--
- 72 dB (A)

315/80 R22,5 B B 72 dB (A)
Conti EcoPlus HT3

385/55 R19,5

--
--

--
--

--
- B

--
--

--
--

--
- C

--
--

--
--

--
- 69 dB(A)

385/55 R22,5 A C 69 dB(A)
385/65 R22,5 A C 69 dB(A)

Goodyear Fuelmax S
295/80 R22,5

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

W przygotowaniu
315/60 R22,5

315/70 R22,5 HL B

--
--

--
- B 

--
--

--
- 71 dB(A)

315/80 R22,5 B B 71 dB(A)
355/50 R22,5 W przygotowaniu
385/55 R22,5 A --

- C --
- 70 dB(A)

385/65 R22,5 W przygotowaniu
Goodyear Fuelmax D

295/80 R22,5

--
--

--
--

--
--

--
-

W przygotowaniu
315/60 R22,5
315/70 R22,5 B

--
--

--
- B

--
--

--
- 72 dB (A)

315/80 R22,5 C B 72 dB (A)
Goodyear Fuelmax T

385/55 R22,5

--
--

--
--

--
- W przygotowaniu

385/65 R22,5 B

--
--

--
- C

--
--

--
- 72 dB(A)

435/50 R19,5 A C 71 dB(A)
Bridgestone R249II EVO Ecopia

315/60 R22,5 --
- C --
- C --
- 72 dB(A)

Pirelli ST:01 Base
385/55 R22,5

--
--

--
- B

--
--

--
- A

--
--

--
- 73 dB(A)

385/65 R22,5 B A 73 dB(A)
Kormoran Roads F

295/80 R22,5

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-- C --
- C --
- 69 dB(A)

315/70 R22,5 W przygotowaniu
315/80 R22,5 C --

- B --
- 69 dB(A)

215/75 R17,5 W przygotowaniu
225/75 R17,5 D --

- B --
- 69 dB(A)

245/70 R17,5 W przygotowaniu
285/70 R19,5 C --

- C --
- 68 dB(A)

Kormoran Roads D
295/80 R22,5

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-- D --
- C --
- 72 dB(A)

315/70 R22,5 W przygotowaniu
315/80 R22,5 D --

- C --
- 72 dB(A)

215/75 R17,5 W przygotowaniu
225/75 R17,5 E

--
--

--
- C

--
--

--
- 74 dB(A)

235/75 R17,5 E C 74 dB(A)
245/70 R17,5 W przygotowaniu
285/70 R19,5 D --

- C --
- 74 dB(A)

Kormoran Roads T
235/75 R17,5

--
--

--
--

--
- D --
- B --
- 70 dB(A)

245/70 R17,5 W przygotowaniu

Zestawienie dostępnych opon
i ich oznaczeń w systemie
etykietowania opon

śniegowe, co znacząco wpływa na bez-
pieczeństwo jazdy. Bieżnik tej opony ma
również właściwości samoczyszczące.
Rzeźba jego dna o specjalnej budowie
(z tzw. ewakuatorami kamieni) zapo-
biega zatrzymywaniu się kamieni, co
stanowi dodatkową ochronę karkasu
przed uszkodzeniami. Najważniejsza
jednak zmiana dotyczy profilu czoła
opony i optymalizacji powierzchni kon-
taktu opony z podłożem, co wpływa na
równomierne zużywanie się bieżnika.
Oponę z bieżnikiem Kormoran Roads F
można stosować na wszystkich pozy-
cjach w samochodzie.

Kormoran Roads D to pierwsza opona
napędowa z segmentu non-premium
o kierunkowej rzeźbie bieżnika, która
pomaga w optymalnym zużywaniu się
bieżnika. Opony mają oznaczenie 3PMSF,
co oznacza, że przeszły zimowe testy
homologacyjne i zachowują dobre osiągi
również na zaśnieżonych nawierzchniach.
Ponadto opona jest wyposażona we wskaź-
nik osiągów zimowych, informujący do
jakiej głębokości bieżnika opona za-
pewnia optymalne osiągi umożliwiające
bezpieczne podróżowanie w warunkach
zimowych. 

Kormoran Roads T to grupa opon za-
projektowanych do montażu na osie
przyczep i naczep. Jako pierwsze opony
z tej grupy pojawią się na rynku Kor-
moran Roads T do naczep niskopod-
woziowych.

Kormoran
Roads D

©
 Ko

rm
ora

n

| KWIECIEŃ 2014 | 6699



Bieżnikowanie
a oszczędności paliwa

emat optymalizacji kosztów ogumienia
w firmach transportowych był już wielo-
krotnie poruszany. Wiąże się on głównie

z możliwością wykorzystania bieżnikowania.
Specjaliści zajmujący się zarządzaniem oponami
zwracają uwagę na to, że maksymalizację oszczęd-
ności powinno się prowadzić kompleksowo, m.in.
poprzez obniżanie zużycia paliwa, kontrolę ciśnie-
nia w oponach oraz bieżnikowanie.
Szczegółowe analizy dowiodły, że największy
udział w kosztach firmy transportowej ma pa-
liwo. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że
wśród wielu czynników wpływających na zużycie
paliwa bardzo dużą rolę odgrywają opory toczenia,
na które wpływ w dużej mierze ma jakość opon.
Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe stało
się już wydłużanie trwałości eksploatacyjnej opon
przy jednoczesnym dbaniu o jak najniższe spalanie.

Wybierz dokładnie
W kontekście zużycia paliwa tylko opony bieżni-
kowane najwyższej jakości można porównać z opo-
nami nowymi. Związek między oponą, oporami to-
czenia a zużyciem paliwa to wynik współdziałania
kilku czynników, takich jak odpowiednia jakość mie-
szanki gumowej bieżnika, jego profil i głębokość
oraz cykliczne obciążenia, wyzwalające ogromne
ilości energii i deformacji, którym poddawana jest
opona podczas toczenia. W skrócie można po-
wiedzieć, że im mniejsza głębokość bieżnika, tym
mniejsze opory toczenia i zużycie paliwa, a im więk-
sza głębokość, tym wyższe przebiegi.
Dział Badawczo-Rozwojowy Grupy Marangoni
Retreading Systems po zakończeniu długotrwałych
badań technicznych oraz testów drogowych wpro-

wadził specjalistyczne mieszanki do produkcji
nowej grupy bieżników pierścieniowych Ringtread
Black Line, których celem jest uzyskanie jak najwyż-
szych przebiegów przy jednoczesnym obniżeniu
głębokości profilu celem redukcji oporów toczenia.

Bieżniki pierścieniowe Ringtread obniżają opory to-
czenia również dzięki swojej wyjątkowej formie bez
łączenia gwarantującej perfekcyjne wyważenie.

Oszczędność paliwa
dzięki wysokiej jakości
Niezależne testy drogowe przeprowadzone przez
Instytut TÜV dowiodły, że opory toczenia opon
Ringtread kształtują się na poziomie podobnym
lub niższym niż opory toczenia opon nowych.
Oznacza to, że komplet opon bieżnikowanych
w technologii Ringtread wymaga użycia mniejszych
sił napędowych, a w konsekwencji o 3% mniej-
szej ilości paliwa w stosunku do nowych opon eu-
ropejskich producentów.

W przypadku pojazdu przejeżdżającego w ciągu
miesiąca średnio 10 000 km, przy dzisiejszych
cenach paliwa oznacza to oszczędności od 100
do 150 euro miesięcznie. Kwoty oszczędności rosną
oczywiście wraz ze wzrostem liczby pojazdów

we flocie. Celem powinien być zatem taki dobór
ogumienia, który gwarantuje jak najniższe zużycie
paliwa przy zachowaniu optymalnych parametrów
opony oraz maksymalizacji jej życia. Inne czynniki
wpływające na opory toczenia to ciśnienie opon
oraz geometria osi pojazdu.
Marangoni zaleca stosowanie bieżników zarówno
w technologii pierścieniowej Ringtread, jak i bieżni-
ków w formie pasa wykonanych z najwyższej ja-
kości mieszanek, które dowiodły niższych oporów
toczenia, a tym samym gwarantują najwyższe
oszczędności paliwa w transporcie dalekobieżnym.
Optymalne rezultaty gwarantuje zastosowanie
kombinacji opon napędowych Energeco+ oraz na-
czepowych RTA-E.

Marek Wrażeń

| PROMOCJA |
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W jaki sposób można zmniejszyć koszty ogumienia przy

jednoczesnym zwiększeniu oszczędności paliwa? Odpowiedź jest

jedna – dzięki bieżnikowaniu najwyższej jakości. 

Bieżniki opon Ringtread
produkowane w techno-
logii pierścieniowej: 
Energeco+ (z lewej) 
na osie napędowe i RTA-E
do opon naczepowych
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Rynek opon
– jest lepiej

ane statystyczne obrazujące sprze-
daż opon w minionym roku na
rynkach europejskim i polskim

przedstawił Grzegorz Jeziak – dyrektor
handlowy, menedżer działu opon cięża-
rowych w Continental Opony Polska.
Spotkanie było też okazją do podsumo-
wania sprzedaży opon w dwóch pierw-
szych miesiącach bieżącego roku.

Rynek europejski
Według zgromadzonych danych sta-

tystycznych rok 2013 zakończył się w Eu-
ropie wzrostem sprzedaży na poziomie
7,2%. Jednak w porównaniu z rokiem
2007 (historycznie najlepszy rok pod
względem sprzedaży opon w ciągu ostat-
nich lat) wynik ten oznacza 22,1-procen-

towy spadek. Tak duża rozpiętość sprze-
dażowa przekłada się na ok. 2 miliony
600 tysięcy sprzedanych opon mniej.

Jak zatem wyglądał rynek w po-
szczególnych miesiącach? W większości
miesięcy odnotowane zostały wzrosty
sprzedaży: w styczniu było to 2,3%, w lu-
tym 3,9%, w kwietniu 14%, maju 14,9%,
czerwcu 8%, lipcu 9,5%, sierpniu 6,7%,
wrześniu 11,2%, październiku 9%, lis-
topadzie 3,5% i grudniu 5,7%. Jedynym
miesiącem, który zakończył się wynikiem
ujemnym, był luty, na koniec którego
odnotowano spadek sprzedaży w wyso-

Renata Pawliszko

| BIZNES |

18 marca br. na corocznej konferencji

prasowej firma Continental podsumowała

wyniki sprzedaży opon w 2013 r.

Rynek opon a sprzedaż samochodów
ciężarowych w Europie w 2013 r.

Rynek opon w Europie w latach 2007–2013 (zmiana r/r) ---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

2013/2012

Opony do samochodów ciężarowych 7,2%

Samochody ciężarowe o dmc. > 3,5 t 6,2%

W tym o dmc. > 16 t 8,3%

Autobusy o dmc. > 3,5 t 3,0%
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kości 2,6%. Takie wyniki wskazują na
trend wzrostowy rozpoczynający się od
drugiej połowy roku. 

Uwzględniając podział na osie (spo-
sób montażu opon w pojeździe), w Eu-
ropie sprzedaje się 40,5% opon na oś ste-
rującą, 31,5% opon do naczep i przyczep
oraz 28% opon na osie napędowe. Rocz -

ny 7,2-procentowy wzrost sprzedaży
przełożył się na następujące wzrosty
sprzedaży w poszczególnych segmen-
tach: 3,9% więcej sprzedanych w mi-
nionym roku opon na osie sterujące,
10,7% na osie napędowe i 8,7% w seg-
mencie opon do naczep. 

Wzrost sprzedaży opon w 2013 r.
koreluje z dodatnimi wynikami rejestracji
nowych pojazdów. Przyrost rejestracji
przypadł na okres jesienny, najwięcej
samochodów bowiem zarejestrowano
w czterech ostatnich miesiącach minio-
nego roku. Nie trudno się domyślić, że
miało to związek z zakupami samocho-
dów spełniających normę Euro V, tuż
przed wprowadzeniem normy Euro VI. 

Bieżący rok rozpoczął się dla euro-
pejskiego rynku opon bardzo dobrze.
Sprzedaż w styczniu wyniosła 19,2%,
a w lutym 14%. Tak dobre wyniki po-
czątkowe napawają optymizmem, jed-
 nak jak będzie kształtować się sprzedaż
w kolejnych miesiącach, trudno prze-
widzieć. Dodajmy, że w pierwszym mie-

siącu 2014 r. wyniki sprzedaży samo-
chodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t
wyniosły 3,4% (w tym 9,7% dla samo-
chodów o dmc. > 16 t), natomiast sprze-
daż autobusów uplasowała się na po-
ziomie –8%. 

Rynek polski
Rok 2013 r. zakończył się sprzedażą

opon w Polsce na poziomie 9%. Gdyby
wyznaczyć krzywą pokazującą względne
zmiany sprzedaży opon w Polsce w la-
tach 2007–2013, byłoby widać, że w mi-
nionym roku osiągnęła ona punkt 0%.
Mimo takiego wyniku można powie-
dzieć, że trend sprzedażowy dla rynku

Opony d³ugodystansowe 14%

Opony on/off 5,9%

Zimowe 1,2%

Opony regionalne 77,3%

Opony miejskie 1,6%

−4,1%

29,1%

9,7% 9%

−23,1%

−12,1%

−20%

−25%

−15%

−10%

−5%

0%

5%

10%
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20%

25%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

30% Rynek opon a sprzedaż samochodów 
ciężarowych w Polsce w 2013 r.   

---
---

---
---

---
---

---
---
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Rynek opon w Polsce w latach 2007–2013 (zmiana r/r)

Rynek opon w Polsce 
– udział poszczególnych
segmentów
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polskiego jest w fazie wzrostu, ponieważ
w porównaniu z rokiem 2007 sprzedano
więcej opon w roku 2013.

Analizując wyniki poszczególnych
miesięcy, możemy zauważyć, że rok 2013
na krajowym rynku rozpoczął się dużymi
spadkami (–24,9% w styczniu i –20,8%
w lutym). Poza tym (oprócz listopada
z ma łym spadkiem –1,1%) reszta mie-
sięcy zakończyła się wynikami dodat-
nimi, w niektórych miesiącach bardzo
zresztą wysokimi. Marzec w porównaniu
z rokiem 2012 zakończył się wzrostem
sprzedaży na poziomie 7,4%, kwiecień
30,5%, maj 21,2%, czerwiec 44,7%, li-
piec 31,1%, sierpień 23%, wrzesień
10,2%, październik 9% i grudzień 19,1%. 

W porównaniu z Europą polski rynek
opon wygląda inaczej. Ze względu na
zastosowanie sprzedaje się u nas najwię -
cej opon na oś naczepową (33,5%), na-
stępnie na oś sterującą (37%) i napędową
(29,5%). Te 9% rocznego wzrostu sprze-
daży na polskim rynku wynika z więk-
szej sprzedaży opon napędowych (wię-
cej o 13,8%), opon na oś prowadzącą
(10,9%) i opon naczepowych (3,2%). 

Rok 2014 w Polsce rozpoczął się bar-
dzo dobrze – w porównaniu z rokiem
2013 dużymi wzrostami na poziomie
39,8% w styczniu i 33,3% w lutym. Jak
w ciągu roku będzie kształtował się ry-
nek, zobaczymy. Oby optymistyczny po-
czątek oznaczał również optymistyczne
zakończenie. Dla porównania zestawmy
jeszcze wyniki sprzedaży samochodów
ciężarowych w  dwóch pierwszych mie-
siącach 2014 r. W porównaniu z analo-
gicznym okresem roku ubiegłego odse-
tek rejestracji samochodów ciężarowych
o dmc. > 3,5 t wzrósł o 25% (na wynik
ten wpływ mają dane: –3,1% dla samo-
chodów o dmc. 3,5–16 t i 30,7% dla sa-
mochodów o dmc. > 16 t). Oprócz tego
sprzedano o 27,6% więcej ciągników
siodłowych o dmc. > 6 t i o 3,1% wię-
cej autobusów o dmc. > 3,5 t.



Osie w naczepach

zestawieniu porównawczym
przedstawiamy osie nastę-
pujących producentów: SAF

(model Intradisc plus Integral), Daimler
(osie DCA Weightmaster), BPW (ECO
Air COMPACT), Valx Disk oraz Schmitz
Cargobull (model SCB-MRH). Są to osie
najczęściej stosowane w popularnych
na naszej szerokości geograficznej na-
czepach kurtynowych (czyli potocznie
firanach). Pod uwagę wzięliśmy nastę-
pujące parametry: ogólny układ kon-
strukcyjny, przebiegi międzyobsługowe
i koszty eksploatacji, gwarancję, innowa-
cyjne rozwiązania niedostępne u innych
producentów, opcje doposażenia oraz
dostępne wersje. Wszystkie porówny-
wane systemy jezdne były przewidziane
do obciążeń 9 t oraz wyposażone w za-
wieszenia pneumatyczne, hamulce tar-
czowe i 22,5-calowe koła. Wszystkie były
także osiami stałymi, nie skrętnymi.

SAF Intradisc plus Integraf
Jest to system jezdny, którego kon-

strukcja opiera się na dwóch wzdłużnych,
opatentowanych ramionach funkcyjnych
Safe Guard, połączonych na stałe z po-
przeczną belką osi o przekroju okrągłym,
tworząc w ten sposób jeden nierozłączny,
bezobsługowy komponent. Trwałe po-
łączenie obu elementów w jeden kom-
ponent eliminuje konieczność stosowa-
nia jakichkolwiek elementów złącznych,
takich jak śruby typu „U” (czyli popularne

Arkadiusz Gawron

| TECHNIKA |

7744 | KWIECIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

Prezentowane omówienie osi do naczep pozwoli na odkrycie

zalet i wad ich konstrukcji, a także pomoże w dokonaniu

wyboru optymalnego rozwiązania. 

Przestrzenne ramiona funkcyjne
chronią elementy i są lekkie.
Tarcza Integral współpracuje 
z „ażurową” piastą koła przy 
wychładzaniu hamulców

©
 SA
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możliwości wymiany wspornika miecha).
Ramiona funkcyjne przejmują głównie
siły wzdłużne. W przenoszeniu sił po-
przecznych i wprowadzaniu ich na ramę
pojazdu wspomaga je belka zawieszenia.
Przestrzenna konstrukcja ramion funk-
cyjnych umożliwia zabudowanie w nich
siłowników hamulcowych i amortyza-
torów, co skutecznie chroni te elementy
przed mechanicznymi uszkodzeniami
i jest niewątpliwą zaletą w przypadku
eksploatacji pojazdu na drogach o gor-
szej nawierzchni. 

terze pełniącym funkcję piasty. Zapew-
nia to równomierny rozkład naprężeń
w trakcie hamowania i orientuje rozsze-
rzalność cieplną tylko w kierunku pro-
mieniowym, eliminując odkształcenia
powierzchni roboczych i przedłużając
żywotność pary tarcza−klocki hamul-
cowe. Aby poprawić przepływ powietrza
w wymaganych obszarach, z wentylo-
waną tarczą hamulcową współpracuje
piętnastootworowa piasta koła, zinte-
growana z bezobsługowym elementem
łożyskowym, która ma większy o około
60% przekrój powierzchni chłodzącej

cybanty) czy nakrętki, upraszczając kon-
strukcję, co czyni ją trwalszą i lżejszą. 

Ramiona funkcyjne pełnią rolę wa-
haczy oraz wsporników miechów zawie-
szenia, w związku z tym nie ma możli-
wości późniejszej zmiany kompletacji osi
do innych wysokości zawieszenia (brak

Oś SAF Intradisk plus Integral wy-
wodzi swoją nazwę od tarczy hamulcowej,
która w przeciwieństwie do konwencjo-
nalnej jednorodnej tarczy wykonana jest
jako warstwowy odlew z dwóch różnych
materiałów. Jej konstrukcja składa się
z powierzchni roboczej odlanej na adap-
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w porównaniu z pełną piastą. Na znaczne
zmniejszenie ciepła przekazywanego z ha-
mulców do piasty koła wpływa również
wspomniany adapter tarczy Integral,
który jest przykręcony do piasty na możli-
wie małej powierzchni. 

Dostępne dla tej osi opcje to: czujniki
ABS, czujniki zużycia okładzin, jedno- lub
dwustronne pneumatyczne podnosze-
nie osi oraz pojedyncze lub dwufunk-
cyjne siłowniki hamulcowe. Oś występuje
w sumie w 4 wariantach: standardo-
wym (opisywany), jako oś skrętna, mega
przeznaczona do zabudowy w pojazdach
o wysokości wnętrza 3 m oraz jako oś do
specjalnych zastosowań Custom Design
Version. SAF Intradisk plus Integral waży
397 kg, ma gwarancję na 500 000 km
lub 3 lata oraz specjalną dodatkową gwa-
rancję na pęknięcia na wskroś tarcz ha-
mulcowych Integral. Jeśli tarcza dozna
wymienionego uszkodzenia, producent
zobowiązuje się wymienić ją na nową.

Daimler DCA Weightmaster 
Kiedy Mercedes-Benz w 1996 r. wpro-

wadzał na rynek swoje osie do naczep,
większość producentów stosowała ha-
mulce bębnowe, a do połączenia belki osi
z wahaczem tradycyjne cybanty. Skon-
struowano osie oparte na kompaktowym

skowanie, to dobrze znane i sprawdzone
w milionach przejechanych kilometrów
podzespoły renomowanych dostawców,
podobnie jak resory pneumatyczne. Za-
ciski hamulcowe dostarcza Knorr, amor-
tyzatory Sachs, miechy powietrzne Con-
titech lub Firestone, bezobsługowe zespoły
łożyskowe SKF lub Timken, a sama piasta
odlewana jest przez znanego producenta
siodeł do naczep Georg Fischer. Niestety
umieszczenie zacisków hamulcowych
wraz z siłownikami pod osią, nisko nad
jezdnią, utrudnia ich obsługę i naraża na
uszkodzenia mechaniczne.

Oś DCA Weightmaster waży od 390 kg
w zależności od kompletacji, gwarancja
przewiduje 5 lat lub 1 000 000 km na
belkę i piastę z łożyskowaniem. Daimler
ponadto oferuje największą sieć serwi-
sową w Europie.

BPW ECO Air COMPACT 
Są to osie zaprojektowane tak, by

ułatwić proces produkcji pojazdu i obniżyć
jego koszty. W przeciwieństwie do dwóch
poprzednich konstrukcji jest to pierwsza
oś, która ma kwadratowy przekrój belki
i zupełnie inną koncepcję prowadzenia.
Odlewane wahacze i podstawy miechów
są skręcane z belką poprzez diagonalne
połączenie śrubowe, przy czym połącze-
nie to jest całkowicie bezobsługowe.
Belka osi jest podparta przez elementy
zawieszenia w 4 punktach, co zapewnia
optymalne przenoszenie sił między
współpracującymi elementami. Połącze-
nia skręcane zapewniają skrócenie czasu
kompletacji osi u producenta pojazdu,
a także ewentualne naprawy w serwisie.
Wahacze są łożyskowane na specjalnie
do tej osi zaprojektowanych asymetrycz-
nych, litych tulejach metalowo-gumo-
wych, gwarantujących optymalne pro-
wadzenie wzdłużne i poprzeczne, co daje
duży komfort i niskie zużycie ogumienia. 

BPW jest chyba jedynym producen-
tem osi do naczep w tej części świata,
który opracował i wyprodukował hamu-
lec tarczowy do naczep i przyczep na swoje
indywidualne potrzeby. Hamulec ten na-
zwano Eco Disc i został on tak skon-
struowany, aby przy wymianie tarczy
nie trzeba było demontować zacisku ha-
mulcowego, co znacznie skróciło czas
obsługi tej osi. Do przechowywania sprę -
żonego powietrza BPW stosuje w swoich
osiach kompozytowe zbiorniki wzmoc-

korpusie, od którego pochodzi nazwa
całej rodziny DCA – Durable Compact
Axle, zawierająca wahacze wzdłużne,
belkę osi o przekroju okrągłym, kołnierze
hamulców i czopy piast kół. Poprzez ze-
spolenie wszystkich tych funkcji w jednym
integralnym elemencie obniżono wagę
i uzyskano ponadprzeciętną trwałość, eli-
minując koncentrację naprężeń w miej-
scu łączenia belka–wahacz. Oś uzupeł -
niona jest przykręcanym wspornikiem
miecha, dostępnym, podobnie jak wspor-
nik zawieszenia, w trzech wymiarach
pokrywających wszystkie powszechnie
stosowane wysokości jazdy. Głowice osi,
czyli zespoły: piasta, tarcza, zacisk i łoży -

Opcje doposażenia obejmują: czujniki
zużycia okładzin, system monitorujący
ciśnienie w oponach, przygotowanie pod
montaż systemu pompowania kół, po-
dwójny podnośnik osi oraz wahliwy pod-
nośnik osi przeznaczony do niskich wy-
sokości jazdy, a także dzięki swej nośności
do osi kierowanej.

W rodzinie DCA, oprócz Weightma-
ster, dostępne są 4 typy osi: Megamaster
do naczep o obniżonym pokładzie, Steer-
master, czyli oś kierowana (wychylenie
zwrotnic do 16°) oraz dwie najnowsze
DCA Railmaster do transportu kombi-
nowanego i oś DCA Pavemaster zopty-
malizowana i odchudzona z przezna-
czeniem do wywrotek współpracujących
z rozściełaczami asfaltu. 

Najlżejsza oś w porównaniu z tradycyjnymi
rozwiązaniami głowic jezdnych

© Daimler

Wymiana tarczy Eco Disc nie wymaga demon-
tażu zacisku hamulcowego, kompozytowe

zbiorniki obniżają masę pojazdu nawet o 60%
w porównaniu z metalowymi
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nione włóknem szklanym. Przy odpo-
wiednim doborze mogą być lżejsze od
tradycyjnych metalowych nawet o 60%
i są zupełnie odporne na korozję.  Wyko-
rzystując 2 wsporniki zawieszenia, 2 wa-
hacze i 3 wsporniki miecha, można skon-
figurować dowolną wysokość zawieszenia.

W dostępnych opcjach wymienia się:
dwustronny pneumatyczny mechanizm
podnoszenia osi, który przychodzi już
wstępnie złożony, co obniża koszt jego
instalacji o 50%, miech do transportu
kombinowanego oraz miech długosko-
kowy. Ponadto możliwe jest doposażenie
tej osi w czujniki: ABS, zużycia klocków
hamulcowych (Brake Monitor), ciśnienia
w ogumieniu oraz, co ciekawe i nie ofe-
rowane przez innych producentów, czuj-
niki temperatury opon! Oferowane tylko
przez BPW są także osłony klocków i tarcz
hamulcowych, rzeczy, jak to mówią, małe,
a cieszą swoją funkcjonalnością. Kom-
pletny zespół jezdny, czyli oś, hamulce
i zawieszenie, waży w zależności od kom-
pletacji od 392 kg. Gwarancja na tere-
nie Europy obejmuje 5 lat bez limitu ki-
lometrów i jeśli dokona się przeglądów
po 12, 36 i 60 miesiącach w autoryzo-
wanym serwisie, jest ona bez dodatko-
wych kosztów prze dłużana na kolejne
3 lata. Tak więc jest to najdłuższa i naj-
bardziej bezproblemowa gwarancja na
zespoły jezdne w tej kategorii.

zamkniętego szczelnie monobloku z row-
kiem ustalającym elementy zawieszenia.
Bardzo dokładna obróbka na obrabiar-
kach CNC i zawężone reżimy technolo-
giczne mają pomóc zachować dużą
trwałość zespołów jezdnych. Zawiesze-
nie pneumatyczne dostarczane jest przez
firmę VDL Weweler i składa się z po -
dłużnych lekkich wahaczy obejmujących
belkę osi od góry, łoża ustalającego z wy-
pustem obejmującego belkę osi od dołu
i dwóch rodzajów wsporników miecha.
Całość jest skręcona trzema prostymi
śrubami, z czego dwie znajdujące się
przed belką osi tworzą jednocześnie
dolny punkt mocowania amortyzatora.
Zgodnie z filozofią Valx zawieszenie
ma niewielką liczbę części, jest lekkie,
proste i, jak twierdzi producent, zapew-
nia doskonałe prowadzenie na utwardzo-
nych drogach. Wentylowana asymet-

niowym, współpracuje z tuleją ślizgową
(będącą jego integralną częścią), zain-
stalowaną na czopie belki zawieszenia.
Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej jest
uszczelnić miejsce styku nieruchomej
względem czopu tulei, a miejsce współ -
pracy nie ma prawa się wytrzeć od wargi
tradycyjnego uszczelniacza, doprowadza -
jąc do zmiany wymiaru średnicy czopa
i w konsekwencji do rozszczelnienia. 

Niestety nie mamy żadnych infor-
macji na temat wagi zespołu jezdnego,
oferowanej gwarancji, a z dostępnych
akcesoriów wiadomo tylko o czujnikach
ABS, licznikach przejechanych kilomet-
rów w kołpaku piasty koła oraz mecha-
nizmach podnoszenia osi. Nie wiadomo
też nic na temat innych wersji ani typów
(poza odmianą z hamulcami bębnowymi,
której nie porównujemy w artykule).

Prostota rozwiązań ma zapewnić ponadprzeciętną
trwałość osiom Valx. Na przekroju osi widać szczelinę
powietrzną między kołnierzem tarczy a piastą koła© Valx

Konstrukcja osi Schmitz Cargobull 
– sprawdzona i skuteczna

© Schmitz 
Cargobull

ryczna tarcza hamulcowa, podobnie jak
zaciski, jest dostarczana przez WABCO.
Jej piasta ma długi kołnierz zakończony
płaszczyzną mocującą i montowana jest
do flanszy (tarczy) piasty koła (na tych
samych śrubach co koło jezdne osi). Po-
wietrze nie jest dobrym przewodnikiem
ciepła, więc tworząca się w ten sposób
szczelina między piastą koła a piastą
tarczy hamulcowej (co widać na zdję-
ciach) chroni przed nadmiernym wpły -
wem temperatury bezobsługowy zespół
łożyska, dostarczany przez firmę Timken,
i umożliwia lepsze rozproszenie ciepła
z długiego kołnierza tarczy. Ciekawym
rozwiązaniem jest uszczelnienie piasty
koła od strony belki zawieszenia za po-
mocą specjalnie opracowanego pierś-
cienia (simeringu) firmy SKF o nazwie
Plus XL. Ma on cztery wargi uszczelniające
po dwie w kierunku osiowym i promie-

Schmitz Cargobull Rotos SCB-MRH
Schmitz Cargobull stworzył całościową

koncepcję optymalnego zgrania wszyst-
kich elementów systemu jezdnego pod
nazwą Rotos i do realizacji tego przed-
sięwzięcia zaprosił wiodących produ-
centów podzespołów, takich jak: FAG,
Brembo, Knorr, Weweler i AL-KO. Oś
SCB jest częścią tej koncepcji, a jej kon-
strukcja opiera się na standardowej belce
o przekroju okrągłym (średnica 146 mm),
prowadzonej przez odpowiednio wy-
profilowane półresory w postaci kutych
płaskowników, przebiegających nad
belką osi i pod miechem zawieszenia.
Oba elementy połączone są ze sobą za
pomocą tradycyjnych cybantów (czyli
śrub w kształcie litery „U”) i uzupełnione
amortyzatorem teleskopowym. Zawie-
szenie to przewidziane jest do wielu wy-
sokości jazdy, skąd pochodzi jego nazwa
MRH – Multi Ride Height, i pokrywa za-
kres wysokości siodeł od 950 do 1250 mm. 

Valx Disk 
Holenderska marka Valx jest naj -

młodszą firmą produkującą osie do po-
jazdów ciągnionych w Europie, w swoim
programie stawia ambitne cele zacho-
wania wysokiej niezawodności i trwałości
swoich produktów. Belka osi ma prze-
krój okrągły i jest wykonana z kutej, po-
jedynczej rury bez spawania w postaci



Samo zawieszenie jest rozwiązaniem
dość archaicznym, choć jak widać spraw-
dzonym i skutecznym. Interesującą kon-
strukcją są głowice osi z ciekawym roz-
wiązaniem chłodzenia hamulców. Tarcza
hamulcowa ma podobną konstrukcję do

rozwiązania Valx, jednak współpracuje
z wielootworową piastą podobną do tej
w SAF-ie. W efekcie szczelina powietrzna
powstała między „szyją” tarczy a zespołem
bezobsługowego łożyska, jest w tym roz-
wiązaniu „napowietrzana” przez piastę
koła, polepszając odprowadzanie ciepła
z tarczy. Niestety, przy wymianie tarczy

hamulcowej trzeba ściągnąć zacisk i od-
kręcić piastę koła, nie trzeba za to de-
montować łożyska. Trudno powiedzieć,
o ile krócej trwałaby ta operacja, gdyby
nie wymagała demontażu zblocza ha-
mulca, ale przynajmniej łożysko jezdne
nie jest narażone na zabrudzenie i nie-
prawidłowy montaż.

Sama oś SCB-MRH waży 304 kg.
Schmitz nie podaje, ile waży zawiesze-
nie, ale można się spodziewać, że około
150 kg, tak więc także przy tej osi po-
twierdza się reguła, że osie z zawiesze-
niami skręcanymi do belki są cięższe od
tych wykonanych jako jeden komponent.
Oś SCB-MRH nie występuje w żadnych
innych odmianach ani wersjach, a w za-
kresie opcji doposażenia Schmitz nie wy-
mienia osobnych akcesoriów do samych
osi, oferując pełne spektrum jako pro-
ducent całego pojazdu. Jak na oś tej
konstrukcji gwarancja zapewniana przez
producenta jest naprawdę oszałamiająca
i świadczy o jakości wykonania tego pod-
zespołu – 6 lat lub 1 mln km. Pewną wadą
tych osi jest ich niedostępność w na-
czepach innych producentów niż Schmitz
Cargobull.

Podsumowanie
Obecnie wszystkie osie mają bez-

obsługowe ułożyskowania kół i elemen-
tów zawieszeń, na których dokonywana
jest regulacja geometrii, tarcze hamul-
cowe wykonane z dwóch różnych ma-
teriałów współpracujące z elementami
polepszającymi wychłodzenie, podobne
akcesoria i sposoby zabezpieczenia przed
korozją (KTL katodowe lakierowanie
zanurzeniowe lub w przypadku Valx:
E-coating). Koszty eksploatacyjne porów-
nywanych osi w zasadzie są bardzo zbli -
żone i ich wysokość jest raczej bardziej
uzależniona od czynników zewnętrznych
niż rozwiązań konstrukcyjnych. 

Dzięki patentom każda z tych osi ma
inną konstrukcję, a różnorodność sprzyja
tworzeniu coraz lepszych rozwiązań. Każda
firma ma w swojej osi jakąś innowację,
niedostępną u innych, co świadczy o pro-
wadzeniu badań i koncepcji rozwojowych
w wielu kierunkach. W konsekwencji do
perfekcji doprowadzono tak prostą kon-
strukcję, jaką jest zawieszenie kół naczepy,
a obsługę ograniczono do minimum przy
wciąż rosną cych przebiegach.

reklama
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„Dzięki patentom każda z tych osi ma inną

konstrukcję, a różnorodność sprzyja 

tworzeniu coraz lepszych rozwiązań“.
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orównując samochody produko-
wane we wczesnych latach 90.
ub. w., wymagania normy Euro V

i obowiązującej od stycznia Euro VI, za-
uważamy, że dzięki konsekwentnemu
wprowadzaniu w prawie europejskim
kolejnych przepisów ograniczających
emisję toksycznych składników spalin
udało się zmniejszyć dopuszczalną emisję
tlenków azotu NOx i cząstek stałych PM
(Particulate Matter) z dużych silników
Diesla (HDD – Heavy Duty Diesels) o ok.
97% w ciągu zaledwie 25 lat.

Przypomnijmy, że w normie Euro VI
mierzony w cyklu WHTC (World Har-
monized Transient Cycle – światowy
zharmonizowany test dynamiczny) do-
puszczalny poziom emisji tlenków azotu
wynosi 0,46 g/kWh (2 g/kWh w przy-
padku Euro V, obniżenie o 77%), a emisję
cząstek stałych ograniczono do 0,01 g/kWh
(0,03 g/kWh w przypadku Euro V, obni-
żenie o 67%). Po raz pierwszy mierzona
jest również liczba cząstek stałych – nie
powinno to być więcej niż 6×1011 czą-
stek/kWh). W przypadku normy Euro V
nie było obowiązku zliczania cząstek,
wprowadzenie Euro VI ograniczyło ich
liczbę o ok. 99%. Aktualna norma zakłada
również tzw. trwałość emisyjną, która

w przypadku pojazdów o dmc. > 16 t wy-
nosi 700 tys. km lub 7 lat – oznacza to,
że w tym czasie nie powinno dojść do
przekroczenia wartości granicznych emisji
poszczególnych składników toksycznych.

Euro VI – wielki krok
Euro VI to naprawdę duża sprawa.

Bardzo duża. Znaczenie tej normy dla
branży pojazdów użytkowych jest po-
równywalne z tym, jakie miało wpro-
wadzenie normy Euro III w roku 2000,
a przygotowanie silników do spełnienia
jej wymagań o wiele trudniejsze, niż
to było w przypadku norm Euro IV czy

Dariusz Piernikarski
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Pod koniec ubiegłego roku pożegnaliśmy się z normą toksyczności spalin Euro V

i przywitaliśmy się z jej następczynią, czyli Euro VI. Nowa norma wymusiła

ogromne zmiany w konstrukcji układów oczyszczania spalin.

Rysunek 1. Schemat typowego układu oczyszczania spalin silnika HDD Euro VI
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Euro V. Jest tak nie tylko z powodu o wiele
bardziej zaostrzonych limitów emisji
substancji toksycznych – zwłaszcza tlen-
ków azotu i cząstek stałych. Dodatko-
wym problemem do przezwyciężenia
było wprowadzenie testu badawczego
WHTC, którego przebieg znacznie dokład-
niej odwzorowuje rzeczywiste cykle jezdne
samochodu ciężarowego. 

Najważniejsze jest to, że choć norma
Euro VI wymaga redukcji masy emito-
wanych cząstek stałych o 67% w po-
równaniu z Euro V, to w rzeczywistości
jest to redukcja o blisko 95%, ze względu
na to, że dodatkowo nałożono ograni-
czenie liczby emitowanych w cyklu
cząstek stałych (PN – Particulate Num-
ber). Emisja NOx także została drastycz-
nie obniżona (77%). Co więcej, silniki
ciężarówek muszą spełniać te wymaga-
nia w szerokim zakresie temperatur ze-
wnętrznych: od –7 do +35°C. 

Jest to główną przyczyną powszech-
nego przyjęcia selektywnej redukcji ka-
talitycznej (SCR – Selective Catalytic
Reduction) we wszystkich systemach
oczyszczania spalin trakcyjnych silników
HDD Euro VI. Technologia SCR do tanich
nie należy – ze względu na konieczność
wtrysku AdBlue, czyli wodnego roztworu
mocznika do strumienia spalin. 

Typowo zatem w skład układu oczysz-
czania spalin samochodu ciężarowego
(rysunek 1) wchodzić będzie katalizator
utleniający DOC (Diesel Oxydation Ca-
talyst), katalityczny filtr cząstek stałych
DPF (Diesel Particulate Filter) oraz ka-
talizator SCR redukujący tlenki azotu
(Selective Catalytic Reduction) połączony

z katalizatorem – neutralizatorem amo-
niaku ASC (Ammonia Slip Catalyst),
który powstaje w wyniku termicznej hy-
drolizy mocznika. Aby umożliwić aktywną
regenerację filtra DPF (utlenianie sadzy
wykorzystujące nadmiar tlenu w spali-
nach), niezbędne jest podniesienie tem-
peratury filtra. Można w tym celu dostar-
czyć dodatkową dawkę paliwa odrębnym

urządzeniem ulokowanym przed katali-
zatorem DOC lub poprzez odpowiednie
modyfikacje przebiegu dawkowania pa-
liwa w silniku. Przed katalizatorem SCR
musi się znajdować moduł dawkujący
AdBlue. 

Skomplikowane oczyszczanie 
Układ oczyszczania spalin składający

się z tak wielu elementów składowych
to poważny problem do rozwiązania – ta
mała lecz bardzo skomplikowana fab-
ryka chemiczna musi zostać ciasno upa-
kowana w jednej obudowie wraz z tłumi-
kami układu wydechowego. Stąd też
w większości rozwiązań stosuje się ka-
talizatory podwójnego przepływu (ze-
stawione równolegle), co minimalizuje
wielkość przeciwciśnienia w przepływie
strumienia gazów, pozwala na zmniej-
szenie rozmiarów i także – co ma spore
znaczenie – kosztów wytworzenia przy
jednoczesnej maksymalizacji sprawności
neutralizacji NOx i PM w katalizatorach.
Z oczywistych względów konieczne staje
się również stosowanie złożonych algoryt -
mów sterowania pracą układu oczyszcza-
nia spalin i umieszczenie w ich obrębie
wielu różnych czujników monitorujących

pracę systemu. Zadaniem układu stero-
wania i współpracujących z nim czujni-
ków jest nie tylko utrzymanie emisji to-
ksycznych składników spalin w granicach
określonych przez wymagania normy i to
w jak najszerszym zakresie rozpiętości
temperatury spalin, ale również pomoc
w obniżaniu zużycia paliwa przez pojazd. 

Problematyczne EGR
Układ SCR oczywiście nie zamyka

tematu. Rezultat – czyli czyste spaliny
i mały wzrost zużycia paliwa przez silnik
– może być osiągnięty na kilka sposobów.
Dlatego warto przyjrzeć się nieco bar-
dziej szczegółowo rozwiązaniom stoso-
wanym w silnikach Euro VI przez po-
szczególnych producentów, chociażby
po to, by określić skutki wprowadzenia
tak złożonych układów na kwestie zwią -
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Wlot spalinWylot
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System dawkowania AdBlue – Bosch Denoxtronic współpra-
cuje z układami SCR stosowanymi w pojazdach użytkowych,

pozwalając na usunięcie do 95% tlenków azotu ze spalin

zane z ich kompleksowością, kosztem,
ciężarem, niezawodnością i obsługą.

Większość producentów (Scania i IVECO
mają silniki Euro VI bez EGR) zdecydo-
wała się na zastosowanie w swoich sil-
nikach chłodzonej recyrkulacji spalin
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EGR (Exhaust Gas Recirculation), aby
zminimalizować poziom tlenków azotu
w spalinach opuszczających silnik (są to
tzw. spaliny surowe) – kolejnym etapem
ich eliminacji jest przejście gazów przez
katalizator SCR. Wykorzystanie EGR ma
konsekwencje w postaci koniecznego
podwyższenia ilości dawkowanego pa-
liwa po to, by utrzymać moc silnika na
dotychczasowym poziomie. Dlatego też
od dawna prowadzono prace zmierzające
do uzyskania jak najwyższych stopni
konwersji spalin (czyli sprawności kata-
lizatorów) w układach SCR, aby zmini-
malizować stopnień recyrkulacji, czyli
ilość spalin odprowadzonych z powrotem

do układu dolotowego. Nadrzędnym
celem było utrzymanie jak najniższego
zużycia paliwa, ale jednocześnie obniżając
poziom recyrkulacji, zmniejsza się ilość
cząsteczek stałych w spalinach surowych
oraz poprawia sprawność doładowania. 

Trzeba również wspomnieć, że pod-
wyższenie maksymalnego ciśnienia
wtrysku w silnikach Euro VI typowo do
poziomu 2400 bar także przyczyniło się
do poprawy jakości procesu spalania,
uzyskania bardziej czystych spalin su-
rowych, ułatwiło także sterowanie prze-
biegiem całego procesu. Warto też zwró-
cić uwagę, że większość oferowanych
obecnie na rynku silników Euro VI otrzy-
mało układy wtryskowe typu common-
rail, nastąpiło odejście od spotykanych
jeszcze w silnikach Euro V pompowtry-
skiwaczy czy jednosekcyjnych pomp
wtryskowych. 

DPF – regeneracja pasywna 
lub aktywna

Niezależnie od sposobu rozwiązania
problemu emisji tlenków azotu (z EGR
lub bez) nie jest możliwe spełnienie wy-

magań normy Euro VI bez zastosowania
filtra DPF eliminującego ze spalin cząstki
stałe (sadzę). Obecność filtra oznacza
konieczność jego regeneracji. W dużych
samochodach ciężarowych pokonujących
spore odległości w zasadzie ze stałą pręd-
kością nie powinno to stanowić więk-
szego problemu – obciążenie silnika jest
wtedy niemal stałe, a ilość tlenków azotu
w spalinach surowych utrzymuje się na
poziomie zapewniającym skuteczną re-
generację filtra. W tym wypadku chodzi
o tzw. regenerację pasywną. W innych

przypadkach – zwłaszcza gdy silnik pra-
cuje pod niewielkim obciążeniem w krót-
kich okresach lub nie uzyskuje wyma-
ganej temperatury pracy – konieczna
staje się okresowa wymuszona regene-
racja filtra. Jest to typowy przypadek
dla pojazdów eksploatowanych w ruchu
miejskim, np. samochodów dystrybu-
cyjnych lub komunalnych. 

W procesie regeneracji pasywnej wy-
korzystywane są reakcje chemiczne za-
chodzące w układzie oczyszczania spalin.
W katalizatorze utleniającym z tlenku
azotu (NO) powstaje dwutlenek azotu

(NO2). W filtrze cząstek stałych nastę-
puje odwrócenie procesu i sadza zgro-
madzona wewnątrz filtra zostaje wypa-
lona w procesie ciągłym (rysunek 2).
Stąd też filtry z regeneracją ciągłą okreś-
lane są jako filtry CRT (Continuous Re-
generation Trap). Efekt ten nazywany
jest także regeneracją pasywną, która
w przeciwieństwie do regeneracji aktyw-
nej nie wymaga dostarczenia dodatko-
wej energii. 

Jeśli silnik pracuje pod zbyt niskim
obciążeniem, temperatura spalin może
obniżyć się poniżej punktu, w którym re-

Bosch Departronic to system dodatkowego
wtrysku paliwa pozwalający na aktywną 
regenerację filtrów cząstek stałych 
w pojazdach użytkowych
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Rysunek 2. Schematyczne
przedstawienie filtra CRT 

z regeneracją pasywną

Filtr cząstek stałych
musi podlegać okre-
sowej operacji 
wypalania

© HJS Emission Technology
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generacja ciągła (pasywna) nie może być
zagwarantowana na satysfakcjonującym
poziomie. Aby zapobiec całkowitemu
napełnieniu filtra cząstek stałych i tym
samym utracie skuteczności eliminacji
PM ze spalin, do spalin należy w krótkim
czasie dostarczyć dodatkową energię
cieplną, co umożliwi wypalenie filtra –
jest to zainicjowanie procesu regenera-

cji aktywnej (rysunek 3). Rozwiązaniem
tego zadania może być np. wtryśnięcie
nieco większej ilości paliwa do komory
spalania w jednej lub kilku dawkach na-
stępujących po wtrysku głównym (tzw.
dotrysk) lub wtryśnięcie paliwa za sil-
nikiem bezpośrednio do kolektora wy-
lotowego. Paliwo to ulega całkowitemu
spaleniu w katalizatorze utleniającym
znajdującym się na początku układu
oczyszczania spalin. Powstaje wtedy tyle
ciepła, że wzrasta temperatura gazów
w filtrze cząstek (ponad 550°C). Możliwe
jest także użycie specjalnego dopalacza.
W efekcie zgromadzone w filtrze cząstki
stałe (sadza) utleniają się (spalają).
Aktywna regeneracja filtrów cząstek
stałych stosowana jest głównie w samo-
chodach osobowych oraz pojazdach użyt-
kowych o wysokim poziomie PM w spa-
linach surowych lub operujących w cyklach
typowo miejskich. 

Co wybrać?
Czym zatem powinien się kierować

użytkownik, chcąc dokonać najwłaściw-
szego wyboru silnika (samochodu) w stan-
dardzie Euro VI, biorąc pod uwagę wpływ
na zużycie paliwa, niezawodność, obsługę,
ciężar i koszt? Wszystkie silniki Euro VI

oczywiście spełniają kryteria narzucone
przez normę, a więc pomyślnie przeszły
test WHTC i mają wymaganą trwałość
emisyjną. Zatem problem ekologiczny
mamy niejako „z głowy”, niezależnie
od tego, na jaki silnik się zdecydujemy,
będzie dobrze. 

Nowoczesne katalizatory SCR wy-
konywane na podłożach zeolitowych
(w przeciwieństwie do wcześniej stoso-
wanych substratów z warstwą wana-

dową) mają pojemność redukcji na po-
ziomie wystarczającym, aby można było
je stosować w cyklach mieszanych, sta-
nowiących dla układu sterowania problem
w zakresie doboru wielkości wtryski-
wanej dawki AdBlue. Zatem – ponownie
– wybór technologii oczyszczania spalin
nie powinien stanowić dla operatorów
żadnego problemu. Jedynie warto po-
myśleć o uzupełnianiu AdBlue w zbior-
nikach, jeśli pojazdy są eksploatowane
intensywnie w ruchu miejskim. We wspo -
mnianych warunkach eksploatacji może
okazać się, że odejście od EGR może być
korzystne – unika się tym samym ryzyka
pojawienia się typowego efektu w po -
staci zanieczyszczenia i zablokowania
zaworu EGR. 

Jeśli chodzi o częstość przeglądów
okresowych, większość producentów nie
wprowadziła zmian, podobnie jest z kosz-
tami. Wyjątkiem jest konieczność okreso-
wego czyszczenia filtra DPF (co 300–500
tys. km), chodzi bowiem o usunięcie zgro-
madzonych w nim popiołów. Obsługa
tak złożonych układów oczyszczania spa-
lin to dodatkowe wymagania dla warsz-
tatów w zakresie obsługi i diagnostyki,
gdyż konieczne mogą być zakupy nowego
sprzętu diagnostycznego i szkolenia me-
chaników. Ale w tym względzie można

mieć zaufanie do systemu: diagnostyka
układów stanowi integralną część pro-
cedury homologacyjnej. 

Co z ciężarem? W niektórych przypad -
kach samochód „utył” o jakieś 150–200 kg,
niektórzy producenci mówią o zmniej-
szaniu masy własnej w aplikacjach wy-
magających maksymalnej ładowności
(np. ciągniki używane w transporcie
ładunków płynnych). Podobno dżentel-
meni nie rozmawiają o pieniądzach, jed-
nak trudno nie zauważyć, że samochody
Euro VI podrożały przeciętnie o ok. 10%
w stosunku do swoich odpowiedników
poprzedniej generacji. Ponieważ produ-
cenci jednocześnie obiecują niższe koszty
eksploatacji, także ze względu na obni -
żone zużycie paliwa (nawet do 5%), to
eksploatacja droższego w zakupie samo-
chodu Euro VI może okazać się całkiem
opłacalna i pozwoli na obniżenie całko-
witego kosztu własności floty.

Summary

Within past 25 years OEMs have
managed to reduce the allowable
emissions of nitrogen oxides NOx and
PM in HDD engines (Heavy Duty Die-
 sels) by about 97%. This happened
thanks to European law subsequent
regulations limiting the emission of
toxic exhaust. Euro VI standard when
compared to Euro V requires 67% re-
duction of the mass of emitted par-
ticles. But the actual reduction is close
to  95% due to the fact that the num-
ber of emitted particles (PN – particle
number) during the test cyc le was
also limited. Emission of NOx has
also been drastically reduced (by
77%). Furthermore, engines of trucks
must meet these requirements in tem-
peratures ranging from –7 to +35°C.
This is the main reason for the wides-
pread adoption by major OEMs of se-
lective catalytic reduction (SCR) in all
aftertreatment systems for Euro VI
HDD engines. 

Rysunek 3. Schematyczne
przedstawienie aktywnej

regeneracji filtra DPF
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Przegląd konstrukcji FPS
z lat 1991–1998

a początku lat 90. na polskim
rynku motoryzacyjnym uwidocz-
niły się zmiany wywołane uryn-

kowieniem gospodarki. Większość przed-
siębiorstw borykała się z ogromnym
zadłużeniem, brakiem płynności finan-
sowej i problemami w pozyskaniu kre-
dytów bankowych na realizację bieżących
zadań. Postępował proces restruktury-
zacji przedsiębiorstw państwowych i od-
sprzedaży taboru samochodowego pry-
watnym użytkownikom. Przestarzałe
konstrukcje pojazdów i park maszynowy
nie ułatwiały produkowania wyrobów
konkurencyjnych dla coraz łatwiej do-
stępnych używanych samochodów za-
granicznych. W pracy biura konstrukcyj-
nego Fabryki Przekładni Samochodowych
pojawiło się mnóstwo pytań związanych
z doradztwem technicznym: w jaki spo-
sób dokonywać zmian kompletacyjnych
eksploatowanych skrzyń biegów w przy-
padku zmiany przeznaczenia pojazdu,
jak dokonać modyfikacji przełożenia na-
pędu szybkościomierza, jakie przystawki
dodatkowego odbioru mocy zastosować
itp. Na podstawie dostarczanych wzor-
ców odtwarzano także konstrukcję wał-
ków i kół zębatych do skrzyń biegów
stosowanych w masowo użytkowanych
autobusach Ikarus oraz samochodach
ciężarowych LIAZ i KAMAZ, odtwarzano

także konstrukcję podobnych elementów
w bardzo nietypowych skrzyniach bie-
gów występujących w indywidualnie spro-
wadzanych samochodach zagranicznych.

W tym czasie doceniono rolę rynku
części zamiennych jako znaczącego źró-
dła dochodu w istotny sposób poprawia-
jącego wyniki finansowe przedsiębior-
stwa. Fabryka Przekładni Samochodowych
oprócz gotowych skrzyń przekładnio-
wych zaczęła oferować pełny asorty-
ment części zamiennych i to nie tylko do
własnych wyrobów.

Zainicjowano także proces tworze-
nia autoryzowanych sklepów z częściami
zamiennymi oraz stacji naprawy włas-
nych skrzyń przekładniowych na terenie
całej Polski. Finalnie powstało ok. 30 ta-
kich punktów. Powoli lecz systematycz-
nie postępował proces restrukturyzacji
Fabryki Przekładni Samochodowych. Od
organizmu fabryki odłączono admini-
strowanie budynkami mieszkalnymi za-
wierającymi mieszkania zakładowe,
transport zewnętrzny (zajmujący się dys-
trybucją wyrobów oraz dowozem pra-
cowników z okolicznych miejscowości).
Ograniczono zapasy materiałowe, sku-
piając się na dostawach równoważnych
bieżącej produkcji. Wprowadzono za-
sadę wysyłki gotowych wyrobów tylko
w przypadku uzyskania gwarancji płat-
ności. Nie zaniechano również prac kon-

Bogusław Postek, Maciej Kamiński

Część I

| TECHNIKA |

8822 | KWIECIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

Lata 90. przyniosły proces restrukturyzacji i znaczące zmiany własnościowe 

Fabryki Przekładni Samochodowych w Tczewie. Przedsiębiorstwo państwowe

przekształcone zostało w firmę prywatną wchodzącą w skład holdingu 

„Grupa Zasada”. Zmiany te wpłynęły w istotny sposób na prace 

konstrukcyjne prowadzone w lokalnym biurze konstrukcyjnym. 

Oferta części 
zamiennych 
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strukcyjnych nad nowymi wyrobami,
wierząc, że pozwolą one lepiej wpisać się
w potrzeby zmieniającego się rynku mo-
toryzacyjnego.

Skrzynia przekładniowa TS5-21
Pod koniec 1991 r. pojawiło się za-

potrzebowanie na nową skrzynię bie-
gów do samochodu dostawczego Lublin,
który był długo oczekiwanym następcą
Żuka. Pomimo tego, że było to zupełnie
odmienne wyzwanie dla konstruktorów
z Tczewa, których dotychczasowe prace
obejmowały skrzynie biegów i skrzynie
rozdzielcze do samochodów ciężarowych
i autobusów, bardzo szybko uporano się
z zadaniem. W 1992 r. powstała kon-
strukcja, a na początku 1993 zbudo-
wano i przekazano do badań prototypy.
W 1996 r. uruchomiono produkcję se-
ryjną. Skrzynia biegów TS5-21 znalazła
zastosowanie nie tylko w samochodach
dostawczych Lublin, ale również w sa-
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mochodach terenowych Honker (więcej
na ten temat można znaleźć numerze
12/2011 „Samochodów Specjalnych”). 

Po przeniesieniu produkcji samo-
chodów terenowych Honker z Poznania
(Fabryka Samochodów Rolniczych Tar-
pan) do Lublina (Daewoo Motor Polska)
rozpoczęto próby adaptowania kon-
strukcji skrzyni rozdzielczej Z18 stoso-
wanej w tym samochodzie do warunków
produkcyjnych Fabryki Przekładni Sa-
mochodowych w Tczewie. Jednak nie-
wielkie zapotrzebowanie na ten produkt,
nie gwarantujące zwrotu nakładów fi-
nansowych, spowodowało zaniechanie
prowadzonych prac.

Skrzynia rozdzielcza SR-240
Fabryka w Starachowicach plano-

wała poszerzyć ofertę rodziny samo-
chodów ciężarowych Star 742 o wersję
z napędem obu osi, oczekiwaną nie tyl -
ko przez wojsko, ale także firmy cywilne
– głównie zakłady energetyczne. Zgod-
nie z zapotrzebowaniem Starachowic
w 1992 r. opracowano konstrukcję skrzy -
ni rozdzielczej z równym (50/50) roz-
działem momentu na oś przednią i oś
tylną. Pomimo wykonania pełnej doku-
mentacji konstrukcyjnej i opracowania

kilku wersji skrzyni rozdzielczej, pierw-
szej w FPS z międzyosiowym mecha-
nizmem różnicowym, nie przystąpiono
do budowy prototypów, gdyż potencjalny
klient zdecydował się zastosować skrzy-
nię rozdzielczą Rockwell. 

Skrzynia przekładniowa TS5-70
Krótko potem (rok 1993), w związku

z zapotrzebowaniem Fabryki Auto -
busów w Sanoku na skrzynię biegów
o zwiększonym momencie wejściowym
do ok. 700 Nm do autobusów między-
miastowych, powstała skrzynia TS5-70.
Skrzynia ta bazowała na 4-biegowej

Sieć autoryzowanych
sklepów i stacji naprawy
skrzyń biegów 

Skrzynia rozdzielcza
SR-240 (moment

wejściowy 2400 Nm,
przeło żenia: 

szosa – 1,00,
teren – 2,14, 
masa 140 kg) 

Skrzynia przekład-
niowa TS5-21
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S4-95, w której zamiast 5 par kół zęba-
tych (3 pary kół zębatych dla biegów od
pierwszego do trzeciego, para kół sta -
łego zazębienia oraz trójka kół biegu
wstecznego) zastosowano 6 węższych,
zmniejsza jąc jednocześnie ich obciążenie
przez obniżenie momentu wejściowego
z 900 Nm do 700 Nm. Wykonano 3 pro-
totypy, z których jeden zabudowano do
pojazdu Star 1142 używanego przez FPS,
a pozostałe do autobusów przekazanych
do eksploatacji w różnych oddziałach
PKS. Eksploatacja potwierdziła popraw-

ność konstrukcji nowego wyrobu. Pro-
dukcji seryjnej jednak nie uruchomiono. 

W roku 1994 Fabryka Przekładni Sa-
mochodowych POLMO przekształcona
została w Fabrykę Przekładni Samocho-
dowych SA – jednoosobową spółkę Skar -
bu Państwa. Ten moment zainicjował
proces redukcji długów poprzez ugody
z wierzycielami. W roku 1995 nastąpiły
kolejne, istotne dla przedsiębiorstwa,
zmiany. FPS SA została kupiona przez
firmę Sobiesław Zasada Centrum SA,
wchodząc w skład holdingu pod nazwą
Fabryka Przekładni Samochodowych SA
„Grupa Zasada”. Nowy właściciel zaini-
cjował nowe zadania:
• konstrukcja skrzyni rozdzielczej do

samochodu Mercedes G,
• modernizacja skrzyni biegów do sa-

mochodu Star 742,
• konstrukcja skrzyni biegów do samo -

chodu Mercedes Vito.

Skrzynia rozdzielcza SR-80
Zainicjowane prace wiązały się z pla-

nem „mercedesyzacji” produkowanych
w Polsce samochodów oraz „polonizacji”

montowanych w Polsce samochodów
Mercedes (Mercedes G – Kutno, Merce-
des Vito – Jelcz). Prace nad skrzynią roz-
 dzielczą do samochodu Mercedes G po-
dzielono na dwa etapy. W pierwszym
etapie przekonstruowano układ przenie-
sienia mocy, wprowadzając nowe wały,
nowe koła zębate, synchronizatory (ze
skrzyni biegów TS5-21) i łożyska. Nowy
układ przeniesienia mocy włożono do
istniejących obudów z istniejącym ukła -
dem sterowania. 

Tak powstały dwa prototypy SR-80,
z których jeden z powodzeniem eksploa-
towany był w samochodzie testowym
Mercedes 290G użyczonym Fabryce Prze -

kładni Samochodowych przez Generalne
Przedstawicielstwo Mercedesa w Pol-
sce. W drugim etapie miała powstać
nowa, własna konstrukcja ukła du ste-
rowania oraz nowe obudowy – ten etap
nigdy jednak nie został zrealizowany. 

Obok próby „polonizacji” skrzyni roz-
dzielczej pojawiła się również propo-
zycja „polonizacji” skrzyni biegów MB
G5-18. Kierownictwo FPS nie znalazło
jednak ekonomicznego uzasadnienia dla
prowadzenia tego typu pracy. W pro-
dukcji seryjnej była już skrzynia biegów

TS5-21 o bardzo podobnych paramet-
rach technicznych. W takiej sytuacji za-
padła decyzja o wykonaniu adaptacji
tej skrzyni biegów w celu zastosowania
w samochodzie Mercedes 290G. Naj-
większym problemem okazało się ste-
rowanie – zamiast bezpośredniego na-
leżało wykonać odległościowe, zdolne
do współpracy z zewnętrznym mecha-
nizmem zmiany biegów zastosowanym
w samochodzie. Wykonano prototyp
TS5-21 ze sterowaniem odległościo-
wym, który podobnie jak skrzynia roz-
dzielcza SR-80 pomyślnie eksploato-
wany był w samochodzie testowym
Mercedes 290G. 

Skrzynia przekładniowa TS5-40
Hasło „mercedesyzacji” polskich sa-

mochodów ciężarowych wymusiło mo-
dernizację skrzyni biegów TS5-30, która
okazała się zbyt słaba do współpracy
z nowymi silnikami. Przy okazji zdecy-
dowano się na większą unifikację z pro-
dukowanymi skrzyniami biegów rodzin:
S5-45, S6-90 i S4-95. Tak powstała skrzy-
 nia biegów TS5-40, która miała układ

przeniesienia mocy będący wzmocnie-
niem stosowanego w TS5-30 (nowe koła
zębate, nowe – wyłącznie stożkowe – ło -
ży ska główne), układ sterowania zuni-
fikowany ze stosowanym w S5-45 oraz
zupeł nie nowe, aluminiowe obudowy dzie-
lone w płaszczyźnie pionowej. Skrzynia
TS5-40 po pomyślnym przeprowadzeniu
badań stanowiskowych i trakcyjnych wdro-
 żona została do produkcji seryjnej. 

Zdjęcia: © Archiwum autora

Skrzynia przekładniowa TS5-70 (moment
wejściowy 700 Nm, przełożenia: 1 – 6,61,
2 – 3,65, 3 – 2,14, 4 – 1,41, 5 – 1,00, 
R – 6,09, masa 180 kg) Skrzynia 

przekładniowa 
TS5-40 

Skrzynia rozdzielcza SR-80 (moment
wejściowy 900 Nm, przełoże nia: szosa

– 1,00, teren – 2,14, masa 33 kg) 
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Przewoźnik może odzyskać
maut w Niemczech

ostępowanie sądowe wykazało, iż
Rząd Federalny nie uregulował we
właściwy sposób wysokości myta,

przez co przewoźnicy, którzy w okresie
między 1 stycznia 2010 r. a 18 lipca
2011 r. uiszczali opłaty drogowe na te-
renie Niemiec, mają prawo żądać ich
zwrotu. Zarówno przewoźnicy krajowi,
jak i zagraniczni mają te same możli-
wości żądania zwrotu opłaty drogowej
uiszczonej – jak się okazuje – na pod-
stawie wadliwej podstawy prawnej. Obo-
wiązek wykazania uiszczenia samej opłaty
drogowej leży oczywiście po stronie
wnioskodawcy (przewoźnika), ale mając
na uwadze zinformatyzowany system
Toll Collect, nie powinno to stanowić
problemu.

Niestety jak można się było spo-
dziewać, strona niemiecka robi, co może,
aby uniknąć odpowiedzialności za wielo-
milionowe zwroty wadliwie naliczanych
opłat drogowych. Dlatego też Republika
Federalna Niemiec złożyła zażalenie na
niedopuszczenie rewizji w tej sprawie.
Jest to typowe przeciąganie sprawy
w czasie, ponieważ zgodnie z niemiec-
kimi przepisami z końcem 2013 r. prze-
dawniły się roszczenia o zwrot opłat dro-
gowych za rok 2010, a z końcem 2014 r.
przedawnią się roszczenia o zwrot opłat
za rok 2011. Z tego powodu przewoźnicy,
którzy między styczniem a lipcem 2011 r.

uiszczali opłaty drogowe na terenie Nie-
miec, powinni już teraz zadbać o złożenie
odpowiedniego wniosku.

Lex retro (jednak) agit
Znana paremia łacińska stanowi: Lex

retro non agit (Prawo nie działa wstecz).
Niestety, jak się okazuje, nie w Niemczech.
Na przełomie lipca i sierpnia 2013 r.
uchwalono tam ustawę, zgodnie z którą
w pełni i precyzyjnie ustalono sposób
wyliczania i pobierania opłat drogowych
na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
ustawa z 2013 r. regulowała wysokość
opłat w przyszłości, tj. od daty jej uchwa-
lenia. Tymczasem ustawa ta reguluje
wysokość mautu od 2003 r., czyli 10 lat
wstecz (!). 

Takie rozwiązanie spowodowało, że
pan Obst, który rozpoczął sprawę prze-
szło 8 lat temu, zawarł coś na wzór pol-
skiej ugody, w której jako przewoźnik
zrezygnował z dalszego prowadzenia
sporu, a strona rządowa zobowiązała się
do poniesienia kosztów procesu (który
trwał już kilka lat i był rozpatrywany
przez sądy kilku instancji). Niestety sąd
uznał, że skoro ustawa z 2013 r. w pełny
i prawidłowy sposób reguluje kwestie
mautu, to nie ma potrzeby kontynuo-
wania sporu, który w dacie jego po-

wstania był zasadny. Uznano zatem, że
problemu już nie ma. Nie zakończyło to
jednak innych procesów sądowych, które
zostały wszczęte przed lipcem 2013 r.,
a które zostały ponownie podjęte do roz-
patrzenia przez niemieckie sądy.

Obecnie nie da się jednoznacznie
ocenić, czy maut zapłacony w latach
2010–2011 rzeczywiście zostanie zwró-
cony. Niemniej jednak wielu przewoź-
ników tuż przed końcem 2013 r. składało
wnioski do właściwego urzędu niemiec-
kiego o zwrot nienależnie pobranych
opłat drogowych względnie o zrzeczenie
się zarzutu przedawnienia roszczeń do
czasu wydania ostatecznej decyzji przez
właściwy sąd. Wnioski, które były składane
w grudniu 2013 r., już na początku lutego
2014 r. zostały przyjęte do rozpatrzenia,
a urząd niemiecki wyraził na piśmie zgodę
na zrzeczenie się przedawnienia. Dzięki
temu przewoźnicy zyskali czas konie -
czny do jednoznacznego rozstrzygnięcia
sporu, który najprawdopodobniej oprze
się o Europejski Trybunał Sprawiedli-
wości w Luksemburgu. Jeśli przewoź-
nicy, którzy zapłacili podatek drogowy
w Niemczech w okresie od 1 stycznia do
18 lipca 2011 r., chcieliby złożyć wnio-
sek o jego zwrot, to jest to ostatni moment,
albowiem z końcem 2014 r. wszystkie
roszczenia ulegną przedawnieniu raz
na zawsze.

Łukasz Chwalczuk

Pod koniec października 2012 r. Wyższy Sąd Administracyjny w Münster

orzekł, iż obowiązujące do 18 lipca 2011 r. rozporządzenie ustalające

wysokość pobierania myta (Mauthoheverordnung), które zostało

wprowadzone na podstawie par. 3 ust. 2 ustawy o pobieraniu myta 

na autostradzie (Autobahnmautgesetz), jest nieskuteczne.



Podwójna kabina z plandeką?
Interesująca propozycja

d czerwca 2013 r. dostawczy
Sprinter obecny jest w sprzedaży
w swym najnowszym wcieleniu –

jego wygląd zewnętrzny, zwłaszcza przed-
niej części, zdecydowanie nawiązuje sty-
listyką do pozostałych członków rodziny
samochodów użytkowych Mercedes-Benz.

Sprinter najnowszej generacji we wszyst-
kich wersjach silnikowych spełnia miłoś-
ciwie nam panującą normę emisji spalin
Euro 6 lub Euro 5b+ w zależności od
masy referencyjnej. Aspiruje również
do bycia jednym z najoszczędniejszych
samochodów w segmencie – w najbar-

dziej ekonomicznej wersji powinien
zużywać paliwa jedynie 6,3 l/100 km
(w teście jezdnym NEDC).

Sprinter jest samochodem bardzo
bezpiecznym, ma bowiem wiele syste-
mów wspomagania, których zadaniem
jest pomoc w ograniczaniu liczby wy-

padków w segmencie aut dostawczych.
Są to: montowany standardowo w wa-
riantach zamkniętych do 3,5 t dmc. asys-
tent bocznego wiatru (Side Wind Assist)
oraz opcjonalne asystent zapobiegania
kolizji (Collision Prevention Assist), asys-
tent martwego pola (Blind Spot Assist),

asystent świateł drogowych oraz asystent
pasa ruchu. Oczywiście adaptacyjne ESP
(ESP9i) jest od kilku lat w standardzie.

Euro 6 – zadanie odrobione
Wymagania normy Euro 6 są speł-

nione dzięki zastosowaniu silników
BlueTec i filtra cząstek stałych DPF oraz
eliminacji tlenków azotu w technologii
SCR z wtryskiem AdBlue do spalin.
Zbiornik AdBlue ma pojemność 18 dm3,
co wystarcza na pokonanie około 6000 km.
Jednak lżejsze modele o masie referen-
cyjnej < do 2380 kg mogą być homolo-
gowane zgodnie z wymaganiami normy
Euro 5b+ klasa III. Oferta silników Diesla
do Sprintera obejmuje wersje 4- i 6-cy-

lindrowe o mocy od 70 kW (95 KM) do
140 kW (190 KM). Silniki 4-cylind-
rowe OM 651 mają pojemność skokową
2,15 dm3, układ common rail wytwarza
maksymalne ciśnienie wtrysku paliwa
1800 bar. Silnik OM 651 oferowany jest
w 3 wersjach regulacyjnych: moce ma-

Dariusz Piernikarski
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Sprawdziliśmy, jak zachowuje się na drodze Mercedes-Benz Sprinter 313 DCI

z podwójną kabiną i zabudową skrzyniowo-plandekową.

Mercedes-Benz Sprinter to doskonale znany
samochód dostawczy – w wersji z podwójną
kabiną i skrzynią jest ciekawą propozycją 
np. dla ekip remontowo-budowlanych
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ksymalne wynoszą 70, 95 i 120 kW (95,
129 i 163 KM), maksymalny moment obro-
towy to odpowiednio 250, 305 i 360 Nm. 

Testowany przez nas samochód miał
pod maską jednostkę OM 651 DE 22 LA
o mocy maksymalnej 95 kW (129 KM)
uzyskiwanej przy 3800 obr/min, ma-
ksymalny moment obrotowy 305 Nm.
Samochód spełniał wymagania normy
Euro 5b+. Za przeniesienie siły napę-
dowej na koła odpowiadała 6-stopniowa
skrzynia manualna ECO-Gear 360. Połą -
czenie wydajnych silników Diesla, zop-

Skrzynia ładunkowa o pojemności 6,7 m3

– regularne kształty, wygodna w obsłudze, 
z licznymi uchwytami do mocowania ładunku

Ławka tylna, owszem, zmieści 4 osoby, ale wtedy
o komforcie podróżowania mowy być nie może

tymalizowanego układu napędowego,
dłuższego przełożenia przekładni głównej
(3,923) i dodatkowych podzespołów z pa-
kietem BlueEffieciency Plus pozwala
ograniczyć zapotrzebowanie na paliwo.
Ekonomicznej eksploatacji sprzyjać ma
również inteligentne zarządzanie alter-
natorem polegające na ładowaniu aku-
mulatora podczas hamowania pojazdu. 

Wnętrze – klasyka Sprintera 
Zewnętrznie Sprinter wyraźnie na-

wiązuje do wzornictwa znanego z mniej-
szego Citana oraz najnowszych ciężaró-
wek Mercedes-Benz. Osłona chłodnicy
jest nieco bardziej pionowa, a trzy per-
forowane listwy optymalizują przepływ
powietrza i podkreślają dynamikę mo-
delu. Przednie lampy mają ostrzejszy
kontur, z osobno rozmieszczonymi ele-
mentami oświetlenia, w dolnej części
umieszczono lampy LED do jazdy dzien-
nej. Profil maski poprowadzono wyżej,
bardziej masywny zderzak ma silniej za-
akcentowaną listwę pod osłoną chłodnicy. 

Zmodernizowane wnętrze Sprintera
to jeszcze większy niż dotychczas kom-
fort pracy i podróżowania: zastosowano
nowe pokrycia i tapicerkę, koło kierow-
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Trochę jak w ciężarówce: 
nie zapomniano o przydat-
nym schowku na drobiazgi

umieszczonym na zewnątrz,
pod skrzynią ładunkową
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nicy jest nieco cieńsze, przez co zapew-
nia lepszy chwyt. Zmodyfikowano także
nieco dźwignię zmiany biegów – jest te-
raz po prostu wygodniejsza w obsłudze. 

Wnętrze tzw. kabiny brygadowej jest
bardzo przestronne i przemyślane pod
względem aranżacji. Z przodu znajdują
się dwa wygodne fotele z możliwością re-

gulacji w szerokim zakresie, oba wypo-
sażone w podłokietniki, fotel kierowcy
ma dodatkową amortyzację, co zapew-
nia wygodną pozycję do przemierzania
nawet długich tras. Podłoga w całej ka-
binie jest płaska, a między przednimi fo-
telami jest na tyle duży prześwit, że
moż na bez problemu przejść do tylnej
części. Tam znajduje się czteroosobowa,
niestety niezbyt wygodna na dłuższe
trasy kanapa. Gdyby zgodnie z przezna-

czeniem zasiadło na niej 4 pasażerów,
z pewnością byłoby im trochę ciasno.
Podłogę wykonano z twardego i łatwego
w czyszczeniu tworzywa, co przy wyko-
rzystaniu samochodu jako środka trans-
portu dla ekip wykonujących różnego
rodzaju prace remontowo-budowlane
zostanie docenione.

Deska rozdzielcza w Sprinterze dla
wielu samochodów konkurencyjnych sta-
nowi rozwiązanie niemal referencyjne.
Idealnie spasowane i przyjemne w dotyku
plastiki wysokiej jakości, ergonomia roz-
mieszczenia poszczególnych przełączni-
ków, pokręteł i wskaźników. Na central-
nej konsoli umieszczono zestaw pokręteł

Rozstaw osi 4325 mm, 
silnik o mocy 95 kW 
(129 KM), dobrze zestop-
niowana skrzynia biegów 
i przekładnia główna – to
czynniki w znacznym stop-
niu wpływające na dobrą
dynamikę i komfort jazdy

Wystająca ściana przednia
ogranicza widoczność 
do tyłu – może trzeba 

pomyśleć o innych 
lusterkach?

Coś na dziurawe drogi:
wzmocnione amortyzatory
i resory osi przedniej, 
resory tylne były w wersji
dwustopniowej 

e-hydraulika.eu
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do sterowania klimatyzacją oraz duży
zestaw audio z nawigacją, radiem i pane-
lem do zarządzania telefonem podpię tym
za pośrednictwem systemu blue tooth.
Większość funkcji daje się obsłu giwać
przyciskami na wielofunkcyjnej kierow-
nicy. Na górze deski znajdziemy duży
schowek mieszczący teczkę formatu A4. 

Tablica wskaźników jest przejrzyście
i w pewnym sensie minimalistycznie
rozplanowana. Znajdziemy na niej pręd-
kościomierz, obrotomierz, wskaźnik po-
ziomu paliwa oraz dwa wyświetlacze.
Na większym odczytamy standardowe
dla komputera wskazania, tj. przejechany
dystans, średnią prędkość, zużycie pa-
liwa itd. W odczytu pozostałych infor-
macji, np. temperatury silnika czy po-
ziomu oleju, konieczne jest skorzystanie
z przycisków na kierownicy i przejście do
kolejnych poziomów menu komputera
pokładowego. Dolny wyświetlacz infor-
muje nas o temperaturze zewnętrznej,
godzinie i podpowiada nam o zmianie
biegu w celu zachowania najekonomicz-
niejszego sposobu jazdy. 

Samochód miał automatycznie uru-
chamiane wycieraczki, a także światła,
które po zamknięciu samochodu wyłą -
czały się z opóźnieniem, doświetlając
przestrzeń przed nim. W Sprinterze
najnowszej generacji obniżono prześwit
o 30 mm, co pozwoliło na zmniejszenie
współczynnika oporu powietrza oraz zu -
życia paliwa. Obniżony Sprinter prowa-
dzi się bardziej stabilnie, a niższa podłoga
to również łatwiejszy za- i rozładunek.

W drogę…
Dobrze zestrojona sześciobiegowa

skrzynia manualna pozwala na sprawne
ruszanie z miejsca i w miarę dynamiczne
rozpędzanie nawet z pełnym obciążeniem
ładowni i kompletem pasażerów na
pokładzie. Na najwyższym biegu samo-

chód cicho sunie nawet z wyższą pręd-
kością autostradową, a zapas mocy
pozwala na sprawne dojście do przy-
zwoitych prędkości przejazdu. Dobra
charakterystyka zawieszenia (resory pa-
raboliczne) owocuje wysokim komfor-
tem jazdy zarówno z ładunkiem, jak i na
pusto. Dzięki wszystkim tym elementom
podczas jazdy można zapomnieć, że pro-
wadzimy duży samochód dostawczy.

Testowany Sprinter miał skrzynię
ładunkową o pojemności 6,7 m3 zabu-

dowaną plandeką. Mimo że zabudowa
wystawała nieco ponad dach i boki sa-
mochodu, nie wpływało to znacząco na
opory powietrza i zużycie paliwa. Nie-
stety, przy standardowych lusterkach
bocznych zasłaniała nieco widoczność
do tyłu. Szybko rozkładalne na trzy
strony burty w skrzyni pozwalają na
łatwy dostęp do przewożonego towaru.
Oprócz tego w tylnej burcie znajdziemy
stopkę ułatwiającą wejście do przestrzeni
ładunkowej. 

Podsumowując
Mercedes-Benz Sprinter to samo-

chód doskonale znany, sprawdzający się
w każdej branży. Dzięki szerokiej gamie
wymiarów i silników każdy wybierze coś
dla siebie. Testowany przez nas Merce-
des-Benz Sprinter 313 CDI z kabiną bry-
gadową i zabudową skrzyniowo-plan-
dekową to propozycja, na którą zwrócą
uwagę z pewnością przedsiębiorcy dzia -
łający w branży budowlano-remontowej
czy ogrodniczej: można przewieźć spory
ładunek i zabrać 7 osób. Dzięki odważ -
nym kształtom, wysokiej jakości plasti-Po modernizacji w 2013 r. przód Sprintera wyraźnie nawiązuje stylistyką 

do pozostałych samochodów użytkowych Mercedes-Benz

Sprinter ma stosunkowo niewielki apetyt na paliwo, biorąc pod uwagę mało 
aerodynamiczną zabudowę i to, że jechaliśmy ze sporym obciążeniem

kom w środku i bogatemu wyposażeniu
poczujemy się jak w kabinie dobrze wy-
posażonego samochodu osobowego. Do-
dajmy, że uczucie to potęgują wrażenia
z jazdy – we wnętrzu nie jest zbyt głośno,
samochód prowadzi się bardzo pewnie,
ma niezłe osiągi. Jedynie przy parkowa-
niu koniecznie trzeba pamiętać o więk-
szych rozmiarach pojazdu…

Zdjęcia: © A. Roman
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318 63 62 52 48 42 41 35 186

Polski rynek autobusów
w roku 2013

ubiegłym roku w Polsce za-
rejestrowano 1389 nowych
autobusów, co oznacza po-

wolny powrót do wartości z końca pierw-
szej dekady XXI w.

Biorąc pod uwagę wszystkie auto-
busy, podobnie jak rok wcześniej lide-
rem rynku został Mercedes-Benz, który,
wliczając podwozia karosowane przez
producentów minibusów, sprzedał 542
pojazdy, osiągając 39% udziału w rynku
i niemal 20-procentowy wzrost sprze-

daży w porównaniu z wynikami roku
2012. Drugie miejsce z 318 sprzeda-
nymi autobusami i 23-procentowym
udziałem w rynku zajął Solaris, który
pozostaje nadal niekwestionowanym
liderem w segmencie autobusów miej-
skich i autobusów o dmc. >7,5 t. Na
trzecim miejscu, ze sprzedażą 63 auto-
busów, znalazł się MAN, a tuż za nim
przeżywający poważne kłopoty Autosan.

Piotr Muskała

| BIZNES |
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Przez cały ubiegły rok sprzedaż nowych autobusów w Polsce była na nieco niższym

poziomie niż w 2012 r., jednak doskonałe wyniki z końcówki roku spowodowały, 

że ostatecznie zanotowaliśmy całkiem pokaźny wzrost sprzedaży. 

Polski rynek autobusów w 2013 r.

Liderem sprzedaży na polskim rynku 
po raz kolejny został Mercedes-Benz
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Wzrosty i spadki
Liczbę 50 sprzedanych na polskim

rynku autobusów przekroczył jeszcze
Solbus (dokładnie 52 pojazdy). Tuż za
nim (48) uplasowały się Irisbus-IVECO
oraz Setra (42). Pierwszą dziewiątkę
w podziale na marki zamyka Scania (35
sprzedanych autobusów), a przed nią
znalazły się autobusy rejestrowane jako
SAM (41 szt.). Największy wzrost sprze-

daży (rok do roku) zanotowała Scania
(aż 210%), 23% więcej autobusów niż
w 2012 r. sprzedał Solaris. O wzroście
wyników Mercedesa wspomniano wcześ-
niej. Pozostałe marki odnotowały spadek
sprzedaży, przy czym największy (33%)
przypadł w udziale zarządzanemu przez
syndyka Autosanowi.

Zakupy dokonane przez polskich
przewoźników autobusowych w 2013 r.
pozwoliły na osiągnięcie 8,6% wzrostu
sprzedaży na krajowym rynku w sto-
sunku do roku poprzedniego. Wynik ten
jest dla analityków rynku sporą niespo-
dzianką, ponieważ przez większą część
roku liczba sprzedanych autobusów nie
była imponująca. Szczególnie źle było
na początku roku, sytuacja zaczęła się po-
prawiać dopiero w lipcu. W październiku
i listopadzie znów mieliśmy zastój, jednak

w grudniu zarejestrowano w Polsce aż
323 nowe autobusy (23% wszystkich
rejestracji w ciągu roku). Na tę liczbę
złożyło się 195 autobusów miejskich,
77 minibusów oraz 27 autokarów tury-
stycznych i 24 międzymiastowe. Zdaniem
analityków z firmy JMK grudniowy boom
na autobusy był wynikiem współdzia -
łania dwóch czynników: wejścia w życie

od 1 stycznia 2014 normy Euro VI oraz
finalizacji dużych zamówień na autobusy
miejskie, w tym największego jednora-
zowego zamówienia na 50 autobusów
Mercedesa dla MPK Łódź. Wprowadze-
nie normy Euro VI wiąże się ze wzros-
tem ceny jednostkowej autobusu śred-
nio o kilka procent, wielu przewoźników,

składając duże zamówienia, wolało więc
zaoszczędzić. Warto zauważyć, że przy
kontrakcie na 50 autobusów może to
oznaczać możliwość zakupu nawet 2 po-
jazdów więcej za te same pieniądze.
Warto zauważyć, że w ramach przejś-
ciowych przepisów niektórzy producenci
jeszcze na początku 2014 r. oferują ostat-
nie pojazdy spełniające normę Euro V,
które mogą być zarejestrowane do końca
roku. Może to pozytywnie wpłynąć na te-
goroczną sprzedaż autobusów w Polsce,
niemniej jednak należy widzieć również
drugą stronę medalu i potencjalne za-
grożenie spadkiem sprzedaży w 2015 r.

Segmenty
Podobnie jak w poprzednich latach

najlepiej sprzedawały się autobusy miej-
skie. Poza kontraktem Mercedes-Benz
warto wspomnieć o zamówieniach So-
larisa, który dostarczył m.in. 22 autobusy
dla PKM Gliwice i 10 dla PKM Katowice,
a łącznie wydał 296 autobusów miejskich

i tym samym został niekwestionowa-
nym liderem rynku tych autobusów, de-
klasując swoich największych konku-
rentów: Mercedesa (131 szt.) i MAN-a
(42). Najwięcej nowych autobusów miej-
skich odebrał w 2013 r. Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Rzeszowie (58), który
wyprzedził MPK-Łódź (52), MZA War-

Licząc autobusy o dmc. >7,5 t, niekwestionowanym liderem został Solaris
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Na trzecim miejscu 
pod względem sprzedaży

znalazł się MAN
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Pomimo problemów Auto-
san sprzedał 62 autobusy.
Zarządzana przez syndyka

firma wciąż ma zamówienia
i dostarcza te pojazdy

©
 Au

tos
an



szawa (36) oraz MPK Kraków (33). W tym
roku duże zamówienia planują kolejni
przewoźnicy miejscy, m.in. MPK Wrocław,
które chce wydzierżawić kilkadziesiąt
autobusów miejskich.

Bardzo duży wzrost sprzedaży od-
notowano w segmencie autobusów mię-
dzymiastowych. W ubiegłym roku zare-
jestrowano nad Wisłą 126 tego typu

pojazdów, co oznacza ponad 55% więcej
w porównaniu z rokiem poprzednim.
Taki wynik cieszy, zwłaszcza że od lat jest
to najbardziej niedoinwestowany seg-
ment autobusów w Polsce. Trzeba tu
zauważyć, że coraz bardziej zaciera się
granica pomiędzy autobusami między-
miastowymi i turystycznymi, a prze-
woźnicy międzymiastowi to dziś już nie
tylko spadkobiercy PKS-u i tzw. busiarze.
Na rynku pojawiły się pierwsze firmy
przewozowe, które z większą uwagą
podchodzą do jakości świadczonych
usług, a autobusy, które eksploatują na
trasach międzymiastowych, niewiele
różnią się od tych turystycznych (głównie
szczegółami wyposażenia). Pojawienie się
takiej konkurencji zmusiło także PKS-y
do inwestycji w tabor. Podobnie jak rok
wcześniej liderem sprzedaży zostało
IVECO z wynikiem 26 pojazdów. Kolejne
miejsca w rankingu zajęły odpowiednio:
Autosan (24) oraz Solaris (24). Jak po-
daje JMK, rok 2013 z ujemnym bilansem
sprzedaży zakończył jedynie segment
autobusów turystycznych. Zarejestro-
wano 205 takich pojazdów, czyli 18%
mniej niż w 2012 r. Należy jednak pa-
miętać, że nie było już inwestycji związa-

nych z mistrzostwami piłkarskimi Euro
2012. Zdaniem analityków z JMK 200
sprzedanych autobusów turystycznych to
naprawdę imponujący, jak na polskie
warunki, wynik.

Podsumowanie
Niniejsze analizy oparte są na danych

firm JMK oraz PZPM. Należy zauważyć,
że dane te uwzględniają liczbę zareje-
strowanych pojazdów, są więc w rze-

| BIZNES |

W podziale na segmenty największy
udział miały autobusy miejskie
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Setra powoli buduje swoją
pozycję na polskim rynku
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Dzięki dużym zamó-
wieniom i rosnącej
popularności firmy

PolskiBus na naszych
drogach pojawiły się

fabrycznie nowe 
autobusy VanHool
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Scania zanotowała ponaddwukrotny wzrost sprzedaży 
na naszym rynku w stosunku do wyników w 2012 r.
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czywistości tylko pewną pochodną sprze-
daży nowych autobusów w Polsce. Do
statystyk wliczone są również rejestra-
cje tymczasowe, a te mogą dotyczyć po-
jazdów, które są przeznaczone na eksport,
nie uwzględnia się też części pojazdów
zakupionych przez wojsko. Jeszcze jedną
kwestią, na którą warto zwrócić uwagę,
a która wynika z metodyki gromadzenia
danych, jest to, że pojazd zbudowany
na kompletnym podwoziu w rubryce
„marka” dowodu rejestracyjnego przy
rejestracji otrzymuje nazwę producenta
podwozia. Dotyczy to przede wszystkim
autobusów o dmc. < 7,5 t (a więc mi-
nibusów) i powoduje w tym segmencie
pewnego rodzaju zakłamanie. Okazuje
się bowiem, że całkiem dobry wynik
sprzedaży niewielkich polskich produ-
centów zabudów (takich jak m.in. AMZ
Kutno, Auto Cuby itp.) „gubi się” w ogrom-
nym wyniku Mercedesa, dając niemiec-

kiemu koncernowi de facto pozycję lidera
w rankingu marek. Gdyby przyjąć inną
metodykę (np. analizować tylko pojazdy
o dmc. >7,5 t lub analizować sprzedaż
wg producenta, a nie marki w dowodzie
rejestracyjnym) liderem stałby się ro-
dzimy Solaris. Niemniej jednak należy za-
uważyć, że polski rynek nowych auto-
busów powoli przybiera postać swoistego

oligopolu z dominacją dwóch marek:
Mercedes-Benz i Solaris. Pozostali pro-
ducenci musieli się zadowolić udziałem
poniżej 5%. 

Co dalej? 
Patrząc na rynek sprzedaży nowych

autobusów w Polsce, należy podkreślić,
że powoli odradza się on z kryzysu i jak
na razie już drugi rok z rzędu utrzymuje
się wzrost ich rejestracji. W najbliższym
czasie rozpoczną się starania o dofinan-
sowanie z nowej puli pieniędzy unijnych
(perspektywa finansowa 2014–2020),
co z pewnością już wkrótce zaowocuje
dodatkowym zastrzykiem gotówki, szcze-
gólnie dla przewoźników realizujących
zadania transportowe zlecone przez sa-
morządy (głównie w miastach) i, miejmy
nadzieję, wzrostem zamówień na nowe
autobusy. 

Warto zwrócić uwagę na bardzo po-
zytywną tendencję rozwoju rynku prze-
wozów autobusowych na trasach mię-
dzymiastowych. Sytuacja taka została
niejako wymuszona przez fatalny stan
transportu kolejowego, a katalizatorem
stał się rozwój sieci dróg ekspresowych
i ofensywa firmy PolskiBus. Ta domi-
nująca obecnie w przewozach pomiędzy

największymi miastami firma, należąca
do irlandzkiego holdingu Souter, nie jest
jedynym tanim przewoźnikiem i ma już
kilku coraz poważniejszych konkurentów. 

W najgorszej sytuacji wciąż jest rynek
przewozów lokalnych, gdzie dominują tzw.
busiarze wciąż użytkujący stare i częs-
tokroć niesprawne technicznie pojazdy.
Wydaje się, że jedynym dla tego obszaru
ratunkiem jest takie działanie samo-
rządów, które umożliwiłoby wykorzys-
tanie środków unijnych na dofinanso-
wanie modernizacji sprzętu tych jakże
potrzebnych przewoźników.

Pomimo że w dzisiejszych czasach
prognozy kondycji rynku wydają się
równie wiarygodne jak wróżenie z fusów,
autor uważa, że jeśli tylko nie wystąpią
żadne niespodziewane czynniki destabi-
lizujące (takie jak np. drastyczne zaost-
rzenie konfliktu na Ukrainie), to w 2014 r.
wzrost sprzedaży nowych autobusów
w Polsce powinien się utrzymać, a głów -
nym jego motorem będą autobusy miej-
skie i turystyczne.

Artykuł opracowano na podstawie 
danych firmy JMK.

Summary
In 2013 1389 new buses and coaches
were registered in Poland. Just like
the year before, the market leader
was Mercedes-Benz selling 542 ve-
hicles including the bodies built by
manufacturers of minibuses. It  gave
the company 39% market share and
almost 20 percent sales increase
compared to the results of 2012. Se-
cond place with 318 buses sold and
23% market share took Solaris, which
is still the undisputed leader in the
segment of city buses and buses with
GVW > 7.5 t. The third place, with
sales of 63 buses, was taken by MAN
Truck & Bus, and just behind landed,
experiencing serious trouble, Auto-
san with 62 vehicles sold.

W całej sprzedaży duży udział miały auto-
busy o dmc. <7,5 t, montowane głównie

na podwoziach Mercedes-Benz

Dobry wynik
sprzedaży uzyskał
Solbus – głównie
dzięki zamówie-
niom z Warszawy
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ŁUKASZ CHWALCZUK (31 l.) 21 lutego br. objął stanowisko prezesa zarządu Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Jest absolwentem Wy-

działu Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007 r. założył Kancelarię Prawną Iuridica, specja-
lizującą się w dziedzinie prawa transportowego i spedycyjnego. W latach 2008−2012 brał udział w tworzeniu
nowelizacji ustawy o ruchu drogowym w zakresie transportu nienormatywnego. Autor wielu artykułów i pub-
likacji o tematyce prawa przewozowego, spedycyjnego i odszkodowawczego. Uznany prelegent na konferen-
cjach i eventach branży TSL. Od 2011 r. wspiera merytorycznie użytkowników systemu Trans.EU. Biegle włada
językiem angielskim. Ulubioną formą spędzania wolnego czasu są skoki spadochronowe, doskonalenie techniki
jazdy oraz kolarstwo górskie.

MARCIN ŚLĘZAK z dniem 11 marca br. został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Transportu
Samochodowego. Jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Poli-

techniki Warszawskiej. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 2014 r. doktora habilitowa-
nego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W Instytucie Transportu Samochodo-
wego pracuje od 1999 r. Zajmował kolejno stanowiska: specjalisty, asystenta, adiunkta, kierownika sekcji oraz
pełnomocnika dyrektora ds. jakości i rozwoju. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2013 r. pełnił
funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju. Z dniem 1 października 2013 r. został wyznaczony do pełnienia tym-
czasowej funkcji kierownika Instytutu Transportu Samochodowego (odpowiednik p.o. dyrektora).

SYLVAIN VAUDAINE (45 l.) 7 marca br. objął stanowisko dyrektora marki Peugeot w Polsce. Jest absol-
wentem francuskich szkół biznesu w Lyonie i Nicei i uniwersytetu w Grenoble.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1995 r. w firmie UPS we Francji na stanowisku key account manager. Następnie
w roku 1997 rozpoczął pracę w Volkswagen Group we Francji, gdzie najpierw był szefem ds. części zamien-
nych i serwisu regionu Normandii i Paryża, a w 1999 r. szefem sprzedaży samochodów nowych we Francji Północ-
nej. Z grupą PSA Peugeot Citroën związał się w 2001 r. Przez 8 lat pracował we francuskiej sieci Citroën na
różnych stanowiskach, m.in. jako szef marketingu i szef eksportu. W 2009 r. objął stanowisko dyrektora mar-
ketingu Peugeot Citroën w Japonii, gdzie pracował do końca lutego br. W wolnych chwilach gra w golfa, lubi
jeździć na nartach. Żonaty, troje dzieci.

JAROSŁAW KOCHAŃSKI (46 l.) 11 grudnia ub. r. objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju rynków za-
granicznych i członka zarządu Exact Systems, firmy kontrolującej części sa-

mochodowe. Jest absolwentem wydziału budownictwa lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Ukończył również studia na kierunku politologiczno-administracyjnym w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP
w Warszawie. Doświadczenie menedżerskie zdobył, pracując w branży FMCG. Od 1994 r. związany był z firmą
Coca-Cola, gdzie m.in. jako dyrektor sprzedaży odpowiadał za wynik sprzedażowy i finansowy oddziału oraz
planowanie i kontrolę budżetów kosztowych. W 2000 r. rozpoczął pracę w firmie Unilever Polska, obejmując
stanowisko sales operations manager w dziale lodów i produktów mrożonych (marka Algida). Od października
2007 r. pracował w firmie Eurest Poland (oddział brytyjskiej grupy Compass Group), gdzie jako dyrektor ope-
racyjny zarządzał częścią operacyjną biznesu. Na nowym stanowisku w Exact Systems będzie odpowiedzialny
za rozwój siedmiu zagranicznych spółek, przede wszystkim w Rumunii, Rosji i Turcji. W wolnych chwilach
nurkuje, pływa i jeździ na rowerze górskim. Żonaty, dwoje dzieci.
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Nr rachunku Odbiorcy

21 1600 1156 0004 0602
2943 0001

Odbiorca

Kwota

S³ownie

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

Zleceniodawca

Imiê:

Nazwisko:

Nazwa firmy:

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

Adres:

Proszê szczegó³owo wype³niæ na drugiej stronie

Op³ata

Stempel
dzienny

DOŁĄCZ
do nas!

[obejmującą 10 kolejnych numerów, w tym nr 1-2 i 7-8 łączone] dla:
• szkół, uczelni oraz firm transportowych

– proponujemy bbeezzppłłaattnnąą prenumeratę Millenium

• uczniów i studentów oferujemy 50% zniżki (prenumerata w cenie 3322,,5500 zzłł;
do zniżki upoważnia ksero ważnej legitymacji szkolnej lub  studenckiej) 

• pozostałych czytelników prenumerata w cenie 6655 zzłł, w tym 1 numer gratis

Zamówienia można składać:
• telefonicznie pod numerem 71 345 60 00
• dokonując przelewu na nr rachunku 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001
• lub korzystając ze strony 

-

JJeeśśllii cchhcceesszz zzoossttaaćć nnaasszzyymm pprreennuummeerraattoorreemm –– zzaammóóww::

Zapraszamy do lektury!

PRENUMERATĘ ROCZNĄ

PRENUMERATĘ PÓŁROCZNĄ

[obejmującą 5 kolejnych numerów, w tym 1-2 i 7-8 łączone] dla:
• szkół, uczelni oraz firm transportowych – proponujemy

bbeezzppłłaattnnąą prenumeratę Millenium

• uczniów i studentów oferujemy 50% zniżki (prenumerata w cenie 1166,,2255 zzłł;
do zniżki upoważnia ksero ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) 

• pozostałych czytelników prenumerata w cenie 3322,,5500 zzłł, w tym 1 numer gratis

www.samochody -specjalne.com.pl



Uwaga! Prenumeratorzy!

Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:

1) Osoba prywatna powinna wype³niæ druk znajduj¹cy siê na odwrocie oraz op³aciæ go
na poczcie lub w banku, aa ppoottwwiieerrddzzeenniiee wwpp³³aattyy pprrzzeess³³aaææ nnaa aaddrreess rreeddaakkccjjii.

2) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.

3) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem    na nr 71 345 82 13
lub e−mailem: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.

4) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.

5) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê.
Adres: ul. Przemysłowa 1, Byków.

Zamawiam prenumeratê ...........
w cenie .......... zł od nr ..............

Zamawiam numery archiwalne
1999 1 2 3 4 o5 o6
2000 1 2 3 4 5 6
2001 1 2 3 4 5 6
2002 1 2 3 4 5 6
2003 1 2 3 4 5 6
2004 1 2 3 4 5 6
2005 1 2 3 4 5 6
2006 1 2 3 4 5 6
2007 1 2 3 4 5 6
2007 7/8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6
2008 7/8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6
2009 7/8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6
2010 7/8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6
2011 7/8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6
2012 7/8 9 10 11 12
2013 1/2 3 4 5 6
2013 7/8 9 10 11 12
2014 1/2 3 4 5 6
Jestem p³atnikiem VAT.

Upowa¿niam do wystawienia fak tury 
VAT bez podpisu odbiorcy.

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

Podpis ...............................................

Potwierdzenie wp³aty prosimy
przes³aæ na adres redakcji.

Dodatkowo mo¿na zamawiaæ numery archiwalne.  Aktualnie w sprzeda¿y s¹:

Prenumerata mo¿e byæ rozpoczêta w dowolnym momencie. Proszê dok³adnie wype³niæ wszystkie odcinki blankietu i wp³aciæ odpowiedni¹
kwotê pieniê¿n¹ na podane konto. Wysy³ka bêdzie realizowana po otrzymaniu przez wydawnictwo wype³nionego kuponu i wp³aconej kwoty.

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

22000033 – numery od 1 do 6
22000044 – numery od 1 do 6
22000055 – numery od 1 do 6
22000066 – numery od 1 do 6
22000077 – numery od 1 do 12
22000088 – numery od 1 do 12

22000099 – numery od 1 do 12
22001100 – numery od 1 do 12
22001111 – numery od 1 do 12
22001122 – numery od 1 do 12
22001133 – numery od 1/2 do 12
22001144 – numery od 1/2 do 3

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

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

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej witryny internetowej

wwwwww..ssaammoocchhooddyy --ssppeeccjjaallnnee..ccoomm..ppll
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87−100 Toruñ        tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38   fax 056/ 658−66−10 

Naprawy 
przek³adni kierowniczych

i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

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



Adres redakcji
Samochody Specjalne

ul. Przemysłowa 1, Byków

55-095 Mirków

faks 71 794 49 53

redakcja@samochody−specjalne.com.pl

www.samochody−specjalne.com.pl

Redaktor naczelny 
dr inż. Dariusz Piernikarski

Zastępca redaktora naczelnego
Renata Pawliszko

tel. 71 783 24 16

Renata.Pawliszko@samochody−specjalne.com.pl

Rada Programowa
Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,

Członkowie

prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz,

prof. dr hab. inż. Wacław A. Kollek, 

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, 

prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

Stali współpracownicy
Leszek Gil, Andrzej Glajzer, Piotr Ignaciuk,

Piotr Muskała, Marek Pisarek,

Yaroslav Oleksyuk, Bogusław Postek,

Marek Rutka, Joanna Rymarz,

Wiesław Szoplik

Dział Reklamy i Promocji
Ewa Kapłon

tel. 71 783 24 17

Ewa.Kaplon@mazur.eu

Katarzyna Biskupska

tel. 71 783 24 18

Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

Dział Prenumeraty
Maria Nowakowska

tel. 71 345 60 00

prenumerata@mazur.eu

Skład i łamanie
Michał Bykowski, Anna Białek

tel. 71 783 24 40

dtp@samochody−specjalne.com.pl

Fotoedycja
Anna Mazur

Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas

Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa

Nakład: 10 000 egz.

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

55-095 Mirków

Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur

Dyrektor artystyczny 
Beata Tomczak

Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogło szeń, reklam

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

treść. Zastrzega się prawo dostoso wa nia materiałów do

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

tycz nych i technicznych. Zwracamy wyłącz nie mate riały

opatrzone wyraźnym zamówieniem.

Zabroniona jest bezumowna sprzedaż mie  sięcz nika po cenie

niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż

numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nie-

legalna i grozi odpowiedzialnością karną.

Prenumerata realizowana przez RUCH SA:

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

nia można składać bezpośrednio na stronie www.prenume-

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

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

się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

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

7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Zapraszamy do oglądania programu „Na Osi”®, który od marca nadawany jest w stacji telewizyjnej 
MOTOWIZJA – dostępnej na platformach cyfrowych NC+ (w tym byłe Cyfra+ i N) na kanale 124 
oraz w Orange TV na kanale 136, a także w wybranych sieciach kablowych. 
W kwietniu poznamy pojazdy oszczędne i ekologiczne, o różnej masie własnej. Zajrzymy na taśmę 
produkcyjną, a branżowi dziennikarze okraszą każdy odcinek swoimi barwnymi opowieściami ze świata
ciężarówek. W „Stroboskopie” – stałej pozycji programu, jak zwykle nie zabraknie nowinek i ciekawostek 
z branży oraz porcji historii motoryzacji. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

W odcinkach kwietniowych zobaczyć
będzie można między innymi:

„NA OSI” W KWIETNIUsponsor
programu

5 kwietnia
śmieciarka na szóstkę – Volvo FE; 
MB Sprinter – szkolenie w Bednarach;
kierowca i auto – Adam i jego „Indianka”;
CV Truck – MAN TGX i Euro VI 

12 kwietnia 
ekologiczny Włoch – IVECO Eurocargo
Euro VI; Volvo zapobiega składaniu się
zestawu w scyzoryk; używka XXL – MAN
41.440 8×8; CV Truck – tuning 
w dużym rozmiarze

19 kwietnia
MB Sprinter z gołębnikiem; 
jak w Norymberdze powstają silniki MAN;
Migrex – historia z maskotką w tle; 
CV Truck – DAF XF

26 kwietnia
gdzie powstają MAN-y Euro VI; początek
sezonu zlotów; używka XXL – IVECO
Trakker 410; CV Truck – Scania T

Jeżeli nie masz MOTOWIZJI w swojej
kablówce, napisz lub zadzwoń do swojego
dostawcy! Jeżeli nie zdążysz obejrzeć
programu w telewizji, archiwum odcinków
dostępne jest na oficjalnej stronie programu
WWW.NAOSI.PL

Premiery w soboty o godzinie 14:00, powtórki m.in. w niedzielę o 9:30, 16:00 i 21:00 
Wszystkie godziny emisji dostępne na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl

• CIFA S.p.A, Pompbet oraz Handmasz
na galę z okazji prezentacji najdłuższej
w Europie pompy do betonu CIFA
K80H do Michałowic k. Warszawy.

• Continental Opony Polska Sp. z o.o. na
konferencję prasową podsumowującą
rynek opon ciężarowych producenta.

• DAF Trucks Polska Sp. z o.o. na pre-
zentację nowych pojazdów DAF Euro
VI oraz galę wręczenia nagród DAF
Dealer Roku 2014.

• Faymonville AG na spotkanie pra-
sowe i prezentację rodziny naczep
CombiMAX w Belgii.

• Federal Mogul na Media Technology
Day w zakładzie produkcyjnym firmy
w Wiesbaden w Niemczech.

• Imagis SA na konferencję prasową
i premierę najnowszego produktu
lokalizacyjnego firmy.

• Inter Cars SA na spotkanie motory-
zacyjne w ramach III OS-u na Auto-
dromie Jastrząb k. Szydłowca. 

• Kögel Trailer GmbH & Co.KG na
obchody 80-lecia firmy oraz spotkanie
prasowe w Burtenbach w Niemczech. 

• Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. na
jazdy testowe nowymi pojazdami MB:
Atego, Econic, Antos i Fuso Hybrid
do Frankfurtu nad Menem.

• Otomoto.pl na galę wręczenia nagród
w plebiscycie Internetowy Samochód
Roku 2014.

• Polska Izba Gazu Płynnego na kon-
ferencję prasową pt. „Rząd uderza
w użytkowników LPG”.

• Scania Polska SA na spotkanie pra-
sowe poświęcone inauguracji szóstej
edycji konkursu YETD oraz prezen-
tację nowego serwisu w Kielcach.

• Stowarzyszenie Producentów Be-
tonu Towarowego w Polsce na finał
XI edycji kampanii „Dobry Beton”
w Warszawie.

Zaprosili nas:

Więcej na WWW.NAOSI.PL oraz na 
WWW.FACEBOOK.COM/PROGRAMNAOSI
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