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Koncepcja samobieżnej platformy ładunko-
wej jest obecnie standardem w drogowym
transporcie ciężkim. Modułowa konstrukcja
pojazdów pozwala na przygotowanie roz-
wiązań dla każdego zadania.

14 Jak przewieźć tysiąc ton?

Bardziej efektywne i generujące wyższą moc
turbiny wiatrowe zbudowane są z większych
i cięższych elementów składowych. To po-
woduje, że dostarczenie ich na miejsce mon-
tażu jest coraz trudniejszym zadaniem trans-
portowym.

21 Stawiamy wiatraki

Faymonville, doskonale znany na rynku pro-
ducent pojazdów używanych w transporcie
nienormatywnym, w kwietniu zaprezentował
nową rodzinę naczep modułowych CombiMAX.

32 CombiMAX – zestaw
do samodzielnej konfiguracji

21 marca br. w Warszawie odbyła się uro-
czysta gala, podczas której polskim klien-
tom zaprezentowano największą w Europie,
80-metrową pompę do betonu Cifa K80H
Carbotech. Właścicielem gigantycznej pompy
jest Dariusz Strębski, założyciel i prezes firmy
Pompbet.

68 Gala z pompą... Cifa K80H

Konstruktorzy zawieszeń samochodów do-
stawczych dążą do znalezienia „złotego środka”
pomiędzy ich trwałością, niewielką masą,
bezpieczeństwem i komfortem. Nie jest to za-
danie łatwe, tym bardziej że do ich dyspo-
zycji jest stosunkowo niewielka przestrzeń do
zabudowy.

78 Wysokie wymagania.
Zawieszenia samochodów dostawczych



Nienormatywny
rozwój cywilizacji

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

W starożytnym Egipcie największymi ładunkami przemieszczanymi z Asuanu do
Gizy były granitowe bloki wykorzystane do budowy piramid – największe z nich ważyły
do 50 t, jednak czytamy także o świątyniach, w których znajdują się jednorodne bloki
piaskowca o wadze ok. 200 t. Dwa olbrzymie posągi faraona Amenhotepa III, znane jako
Kolosy Memnona, ważą ponad 700 t każdy i były przetransportowane na swoje miejsce
z kamieniołomów odległych o ponad 700 km. Jak zatem w tych odległych czasach było
możliwe transportowanie tak ciężkich obiektów?

Przemieszczanie olbrzymich bloków kamiennych na lądzie było nie lada problemem.
Z rysunków widocznych na ścianach grobowców wynika, że starożytni transportowcy
wykorzystywali w tym celu specjalne sanie i rolki, nie brakowało również taniej siły
roboczej i czasu. Najtrudniejszym przeciwnikiem było tarcie i jako środek je obniżający
wykorzystywano wodę – na reliefie z grobowca Djehutihotepa w El-Bersha widzimy
stojącego z przodu na krawędzi sań człowieka wylewającego wodę. Sanie poruszały się
po mokrym piasku.

Oczywiście ciężkie bloki skalne nie były przemieszczane wyłącznie w czasach sta-
rożytnego Egiptu, podobne przykłady znamy także z czasów rzymskich – w I wieku dobrze
udokumentowano np. transport 800-tonowego bloku z kamieniołomu do świątyni Jupi-
tera w Baalbek we wschodnim Libanie. Chociaż Rzymianie nie opisali dokładnie zasto-
sowanych metod, to jednak nie ulega wątpliwości, że Egipcjanie nie mieli monopolu na
„tajemne” sposoby transportu ciężkich skał.

Obecnie wraz z rozwojem gospodarki rośnie liczba zleceń transportowych, które ze
względu na rozmiar ładunku, jego ciężar lub specyficzne warunki przewozu wymagają
rozwiązań specjalnych. Niemal wszystkie większe projekty inwestycyjne wiążą się z trans-
portem wyposażenia i jego komponentów o wielkości przekraczającej rozmiary typowych
środków transportu – naczep czy wagonów. Ładunki niestandardowe generują niestan-
dardowe problemy. Możliwość przewiezienia tych największych często ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju lokalnego przemysłu, energetyki czy infrastruktury.

Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że transport nienormatywny jest niezbędny
dla rozwoju ekonomicznego cywilizacji i z tego względu jego realizacja powinna być możliwa
w krótkim czasie, bez nadmiernych formalności, nieporozumień komunikacyjnych czy do-
datkowych inwestycji w infrastrukturę. Niestety, rzeczywistość bywa zupełnie inna.

Życzę udanej lektury
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Sportowe emocje z mistrzami Polski
W ostatni weekend kwietnia na Auto-

dromie Jastrząb koło Szydłowca odbyło
się spotkanie laureatów II Odcinka Spe-
cjalnego Wielkiego Rajdu 2014, konkursu
zorganizowanego przez Inter Cars SA,
w czasie którego klienci zbierają punkty
za zakupy dokonywane w sieci sprzedaży
organizatora. Najlepsi, którzy uzyskają
największe obroty, wezmą udział w Gali
Mistrzów Warsztatu, która odbędzie się
13–15 czerwca br. w hotelu Gołębiewski

spotkania wzięli udział w szybkim kur-
sie prawidłowej pozycji za kierownicą,
wysłuchując wskazówek instruktorów na
temat jazdy sportowej, po czym spraw-
dzili swoje umiejętności na torze, pro-
wadząc BMW na czas. „Zrobiłem nawet
zapasy produktów, żeby zakwalifikować
się do konkursu. Impreza jest wyśmie-
nita. Pierwszy raz prowadziłem BMW na
torze. Wrażenia są niesamowite, z przy-
jemnością wróciłbym tu” – opowiedział
jeden z uczestników, Andrzej Migryt
z firmy Auto Mar.

Dużo emocji dostarczały również m.in.
driftujące rajdówki z STW Drift Team,
co-drive z Karoliną Pilarczyk, jedyną pol-
ską licencjonowaną zawodniczką biorącą

czynny udział w zawodach driftowych,
oraz jazda z Bartkiem Ostałowskim, kie-
rowcą prowadządzym samochód stopą.
Atrakcją przygotowaną głównie dla przed-
stawicieli rynku ciężarowego był Drift-
Truck, pierwszy i jak dotąd jedyny ciągnik
siodłowy w Polsce do jazdy bokiem. Po-
jazd został przygotowany na bazie Volvo
FM12, a pomysłodawcą konstrukcji i jed-
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nocześnie właścicielem jest Adam Fijał,
twórca STW Drift Team i kierowca za-
wodowy. Zwieńczeniem imprezy był
co-drive z Krzysztofem Hołowczycem, po
prawie 2-kilometrowym, specjalnie przy-
gotowanym odcinku specjalnym. Spot-
kanie motoryzacyjne na Autodromie
Jastrząb było świetną zabawą połączoną
ze zdrową sportową rywalizacją i odpo-
wiednią dawką emocji. Klienci Inter Cars
SA zetknęli się z prawdziwym sportem
motorowym w sposób profesjonalny i bez-
pieczny. Spotkanie laureatów III Odcinka
Specjalnego Wielkiego Rajdu 2014 prze-
widziane jest na koniec maja br. (KB)

Zdjęcia: © B. Mrozowski

w Mikołajkach, skąd będą mieli szansę
wrócić z gali z nagrodą główną, czyli
walizką pełną gotówki w formie bonów
zakupowych o wartości 100 000 zł lub
z jedną z nagród dodatkowych o wartości
50 000 zł i 10 000 zł. Nagrody otrzyma
również 45 najlepszych klientów wszyst-
kich kategorii (warsztat rynku osobo-
wego, sklep z warsztatem rynku osobo-
wego i rynek ciężarowy). 

Organizator przygotował również pro-
mocje towarzyszące, tzw. odcinki spe-
cjalne – dodatkowe akcje promocyjne.
Laureaci tych krótkich oesów mieli okazję
uczestniczyć w rajdowych spotkaniach
ze znanymi postaciami polskiego sportu
motorowego, zasiąść w fotelu pasażera
podczas szybkiej jazdy na odcinku szut-
rowym oraz podczas driftu na torze wy-
ścigowym, a także pouczyć się jazdy
sportowej. Na uczestników, którzy zdo-
byli najwięcej punktów w marcowym
oesie i przyjechali w ostatni weekend
kwietnia, czekał m.in. Krzysztof Hołowczyc
– jeden z najbardziej utytułowanych pol-
skich kierowców rajdowych, Bartek Osta -
łowski, Grzegorz Staszewski, Adam Fijał,
Marek Wartałowicz oraz królowa pol-
skiego driftu Karolina Pilarczyk. Udział
wzięło dwudziestu klientów. Uczestnicy

www.lampyostrzegawcze.pl



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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75. urodziny Dębicy 
4 kwietnia br. Firma Oponiarska

Dębica SA obchodziła 75-lecie istnie-
nia. Z tej okazji odsłonięty został pomnik
w hołdzie twórcom Centralnego Okręgu
Przemysłowego i Fabryki Gum Jezdnych
w Dębicy. „Firma Oponiarska Dębica SA
to dziś jeden z największych na świecie
zakładów tego typu. W barwach Good -
yeara trzeci, a w Europie pierwszy. Daje
zatrudnienie niemal 3 tysiącom osób.
Co roku do budżetu odprowadza miliony
złotych podatków, przynosi zysk i jest jed-
nym z największych polskich eksporte-
rów” – powiedział Jacek Pryczek, prezes
zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica SA. 

Gdy 4 kwietnia 1939 r. w Dębicy
uroczyście otwarto Fabrykę Gum Jezd-
nych, nikt wówczas nie przypuszczał,
że na nieużytkach rolnych wyrośnie
jedna z największych potęg oponiarskich
na świecie i zarazem jeden z najnowo-
cześniejszych zakładów produkcyjnych
koncernu Goodyear. W minionych 20
latach Firma Oponiarska Dębica SA i jej
strategiczny partner, koncern Good -
year, zainwestowali w Dębicy setki mi-
lionów złotych. Koszt ostatniej inwestycji,
którą właśnie ukończono, wyniósł ok.
205 mln zł. Dzięki niej firma spełnia
wymogi techniczne i prawne określone
w dyrektywie UE w zakresie etykieto-
wania opon. 

„Wciąż inwestujemy, ale także wspo-
magamy społeczność lokalną i poma-
gamy potrzebującym. Jesteśmy inno-
wacyjni i proekologiczni. Nasza spółka
zdobywa nagrody i wyróżnienia, m.in.
zajmuje wysoką pozycję w rankingu pol-
skich marek dziennika »Rzeczpospolita«,
jest wśród najszybciej rosnących spółek

giełdowych magazynu »Forbes« oraz
wśród najlepszych pracodawców Top
Employers” – dodał Jacek Pryczek.

Spółka jest również inicjatorem wiel-
kiego przedsięwzięcia kulturalnego, a mia-
nowicie festiwalu młodej muzyki alter-
natywnej i elektronicznej GOODFEST,
który odbędzie się po raz trzeci w ostat-
nią sobotę sierpnia br. w Dębicy. (KB)

Volkswagen przejął Scanię
13 maja 2014 r. Volkswagen ogłosił,

że jego oferta skierowana do udziałow -
ców Scania została zaakceptowana na
poziomie pozwalającym osiągnąć ponad
90% akcji Scania. W ten sposób Scania
stała się spółką całkowicie zależną od
Volkswagena. W celu przekroczenia wy-
maganego progu 90% udziałów VW prze -
dłużył ofertę dla akcjonariuszy Scanii
o trzy tygodnie. Znacząca okazała się de-
cyzja szwedzkiego funduszu Alecta, który
sprzedał ponad 2% akcji. Volkswagen
oferował 200 koron za jeden udział, co
stanowiło łącznie 6,7 mld euro.  

„Volkswagen był naszym głównym
właścicielem od roku 2000 i przez ten
czas konsekwentnie wspierał strategię
Scania, jej model biznesowy oraz inwe-
stycje – komentuje Martin Lundstedt,
prezes i dyrektor generalny Scania. –
W następstwie wyklarowania się struk-
tury właścicielskiej kierownictwo Scanii
ma możliwość szybszego wdrażania bez
ograniczeń współpracy z Volkswagenem
oraz MAN-em, co pozwoli na stworzenie
odnoszącego sukcesy globalnego aliansu
pojazdów użytkowych z mocną identy-
fikacją każdej z tych marek” – dodał. 

Dzięki współpracy ze Scanią i MAN-
em (którego VW jest właścicielem od
ubie głego roku) Volkswagen zamierza
zaoszczędzić w najbliższych latach mi-
liard euro. Kierownictwo koncernu chce
w większym stopniu wykorzystywać do
budowy ciężarówek te same części i pod-
zespoły we wszystkich markach, tak jak
to jest już w przypadku samochodów
osobowych. Ścisła kooperacja obejmie
też prace badawcze koncernu. 

„Nowe możliwości wykorzystania za-
sobów oraz wiedzy w grupie Volkswa-
gena jeszcze bardziej zwiększą naszą
umie jętność dostarczania zyskownych
i zrów noważonych rozwiązań transpor-
towych dla naszych klientów. Będzie to
również wspierało naszą strategię wzro -

stu do roku 2020. Jestem przekonany,
że stanie się w pełni członkami rodziny
Volkswagena będzie korzystne dla wszyst-
 kich naszych pracowników” – powie-
dział Martin Lundstedt. (RP)

Jubileuszowe Volvo FH już dostępne
Rok 2014 jest rokiem jubileuszu

dwudziestolecia Volvo Trucks w Polsce.
Z tej właśnie okazji Volvo Group Trucks
Poland przygotowało specjalną ofertę
handlową limitowanej serii samochodów
ciężarowych Volvo FH. Pula pojazdów
w wersji jubileuszowej jest ograniczona.
Wszystkie egzemplarze mają unikatowy
emblemat z kolejnym numerem, są spe-
cjalnie oklejone, a elementy wyposażenia
wnętrza są wzbogacone o jubileuszowy
logotyp. 

Oferta promocyjna na limitowane
pojazdy zawiera bardzo atrakcyjny pa-
kiet usług serwisowych, a w nim Nowy
Złoty Kontrakt Serwisowy Volvo, który
daje obietnicę 100% dyspozycyjności,
a tym samym gwarantuje przewidywal-
ność kosztów eksploatacji i pewność rea-
lizacji zadań transportowych. Dodatkowo
firma VFS Usługi Finansowe Polska, która
również w tym roku świętuje jubileusz
20-lecia obecności w Polsce, przygoto-
wała dla limitowanych samochodów
ciężarowych wyjątkowo atrakcyjny pa-
kiet finansowania „Razem łatwiej”. 

Promocyjna edycja Volvo FH do-
stępna jest w konfiguracji 4×2 lub 6×2,
możliwy jest wybór silników w wielu
wariantach poziomów mocy. Rekomen-
dowana jest skrzynia biegów I-Shift,
jednak klient może wybrać przekładnię
manualną. Promocyjna oferta pozosta-
wia również dowolność w wyborze wy-
sokości i wyposażenia kabiny oraz wy-
posażenia dodatkowego. (KB)

Pierwsza opona wyprodukowana 
w Fabryce Gum Jezdnych w 1939 r.
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Europart kontynuuje swój udział 
w wyścigach ciężarówek FIA

Firma Europart, dystrybutor części
zamiennych do pojazdów użytkowych
oraz wyposażenia warsztatowego, w tym
roku ponownie będzie sponsorować dwa
niezależne zespoły wyścigowe: francuski
Team14 oraz niemiecką ekipę Reinert
Racing, biorące udział w Wyścigowych
Mistrzostwach Europy Samochodów Cię -
żarowych FIA. Dzięki udziałowi w tego-
rocznych eliminacjach firma obecna
będzie podczas wyścigów w 8 różnych
krajach europejskich, w których ma swoje
oddziały i klientów. Dodatkowo Euro-
part zacieśnił współpracę z Team14,
tworząc zespół Europart Racing Team14.
Sponsoring to oczywiście wsparcie tech-
niczne i produktowe dla ścigających się
zespołów. Dlatego też Europart będzie

wykorzystywać tory wyścigowe jako pole
do testów jakościowych i wytrzymałoś-
ciowych swoich produktów. „Umowa z ze-
społem Team14 pozwala nam wypo-
sażyć zespół w części marki Europart,
które są sprzedawane w całej Europie,
są to m.in. klocki i tarcze hamulcowe,
turbosprężarki i elementy układu kierow-
niczego. Informacje zwrotne o eksploa-
tacji tych produktów to dla nas cenne
źródło danych o wytrzymałości, mające
wpływ na późniejszy rozwój tych części”
– skomentował Pierre Fleck, dyrektor
generalny Europart. 

Sezon wyścigowy rozpocznie się rundą
na włoskim torze w Misano 24 maja br.
Zespół Europart Racing Team14 zakupił
pojazd Renault Premium Racing, który
jeszcze rok temu ścigał się w barwach
czołowego teamu MKR Technology. Za

kierownicą wyścigówki zasiądzie portu-
galski zawodnik José Rodriguez, który
ciężarówkami ściga się od 1999 r.,
głównie w eliminacjach rozgrywanych
w Hiszpanii i Portugalii. Podobnie jak rok
temu klienci Europart będą mieli okazję
kibicować zespo łowi na wszystkich euro-
pejskich torach. Głównym wydarzeniem
dla firmy będzie runda Truck Grand Prix,
która odbędzie się 18 lipca br. na nie-
mieckim torze Nürburgring i na którą
Europart planuje zaprosić ponad 500
swoich klientów. (KB)

Solaris wjeżdża do Wrocławia
Przedstawiciele Solaris Bus & Coach

oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego we Wrocławiu podpisali na
początku kwietnia br. umowę na dzier -
żawę 57 niskopodłogowych autobusów
miejskich: 45 Solarisów Urbino 12 oraz
12 przegubowych modeli Urbino 18.
Pierwsze pojazdy z zamówienia o łącznej
wartości 75,5 mln zł zostaną dostar-
czone do stolicy Dolnego Śląska po koniec
sierpnia br. „Ogromnie cieszymy się z pod-
pisanego kontraktu. Jest to jednocześnie
szczególne wyzwanie, by spełnić ocze-

kiwania nowego klienta. Doświadczony
osiemnastoma latami działalności Sola-
risa na rzecz polskich przewoźników nie
mam wątpliwości, że nasze autobusy
przysłużą się wrocławianom i wtopią
się w krajobraz stolicy Dolnego Śląska.

Korzystna oferta z naszej strony pozwo-
liła zamawiającemu wykorzystać opcję
zwiększenia zamówienia z początkowych
45 do ostatecznie 57 autobusów” – po-
wiedział Wiesław Cieśla, prezes zarządu
ds. kluczowych klientów.

Oferta na dzierżawę autobusów zo-
stała złożona w ramach konsorcjum
Solaris Bus & Coach i Millenium Leasing.
Autobusy wyposażone są w silniki speł -
niające normę emisji spalin Euro VI.
Wszystkie dostarczone do Wro cławia po-
jazdy będą całkowicie niskopodłogowe,
czyli pozbawione jakichkolwiek stopni na
całej swojej długości oraz przy wejściach.
Wewnątrz przewidziano specjalne miejsce
dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Wszystkie przyciski znaj-
dujące się w autobusach opisane zo-
staną dodatkowo alfabetem Braille’a.
O wyższy poziom bezpieczeństwa pod-
różujących zadba system aż 9 kamer,
w tym również kamer rejestru jących
obraz przed i za autobusem. (KB)

Gazela Biznesu 2013 dla KH-kipper
KH-kipper, producent zabudów i wy-

wrotek budowlanych, uplasował się na
37. miejscu XIV edycji Gazel Biznesu
2013 wśród firm województwa świę-
tokrzyskiego. Gazele Biznesu to ranking
najbardziej dynamicznych małych i śred-
nich przedsiębiorstw, opracowywany przez
firmę Coface Poland – wywiadownię gos-
podarczą odpowiedzialną za weryfikację
danych finansowych zgłoszonych przed-
siębiorstw. O miejscu firmy na liście ran-
kingowej decyduje wyrażony w procen-
tach przyrost obrotów osiągnięty w ciągu
trzech badanych lat (2010–2012). Lista
rankingowa została opublikowana w spe-
cjalnym Raporcie „Pulsu Biznesu” oraz
na stronie www.gazele.pl, gdzie za-
mieszczona jest pełna lista wszystkich
firm, które znalazły się na listach rankin-
gowych począwszy od roku 2000 i otrzy-
mały wyróżnienie Gazela Biznesu. 19 lu-
tego br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie odbyła się oficjalna gala,
podczas której wręczone zostały dyplomy
pamiątkowe. 

Aktualnie firma KH-kipper przygo-
towuje się do sezonu targowego. Na po-
czątku maja można było zobaczyć produ-
kty firmy na Międzynarodowych Tar gach
Ochrony Środowiska IFAT – Woda, Ście -
ki, Odpady, Recycling 2014 w Mona-

Podpisanie umowy na dostawę autobusów
Solaris dla MPK Wrocław (od lewej): Waldemar
Wlazło – dyrektor sprzedaży regionu południowo-
-zachodniego w firmie Solaris Bus & Coach SA
oraz Władysław Smyk – prezes MPK Wrocław
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Dominique Kolow – menedżer zespołu Team14
oraz Pierre Fleck – dyrektor generalny Europart
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Bosch produkuje systemy oczyszczania spalin Denoxtronic. W systemach tych filtry cie-
czy AdBlue należy wymieniać co 180 tys. km, ale nie rzadziej niż raz w roku lub zgodnie  
z zaleceniami producenta pojazdu. Należy również pamiętać o regularnej wymianie filtrów 
wstępnych siatkowych cieczy AdBlue.

Filtry płynu AdBlue firmy Bosch  
Dla niezawodnej pracy  
systemów Denoxtronic
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chium oraz na Targach AUTOSTRA -
DA-POLSKA w Kielcach. Następnie firma
zaprezentuje swoje produkty m.in. na Tar-
gach CTT w Moskwie, Targach Ugol Ro -
ssii i Mining w Nowokuzniecku oraz na
Międzynarodowych Targach Pojazdów
Użytkowych IAA w Hanowerze. (KB)

Całodobowa pomoc serwisowa 
Producent komponentów do pojaz-

dów użytkowych BPW Bergische Achsen
KG podpisał umowę współpracy z orga-
nizacją Europe Net, należącą do ADAC
TruckService, dzięki której użytkownicy
przyczep i naczep wyposażonych w pro-
dukty BPW mają obecnie do dyspozycji
całodobową pomoc serwisową na terenie
39 państw europejskich. „Celem BPW
jest zapewnienie stałej mobilności pojaz-
dów naszych klientów, gdyż jeśli pojazd
nie jedzie, to nie zarabia. Jako między-
narodowy Partner Mobilności uważamy,

że całodobowa pomoc dla naszych klien-
tów to nasz obowiązek. Aby zapewnić
profesjonalne wsparcie naszym klientom
w ich rodzimym języku, nawiązaliśmy
współpracę z Europe Net – liderem na
rynku. Współpracując z Europe Net, za-
chowujemy najwyższe europejskie stan-
dardy jakości” – podsumował dr Bert
Brauers z BPW Bergische Achsen. 

Koordynację działań pomocy assistance
prowadzi sieć Europe Net we współpracy
z BPW. „Jesteśmy zaszczyceni, że BPW
zdecydowało się rozwijać swoją sieć ser-
wisową we współpracy z nami. Dostęp

do ogólnoeuropejskiego profesjonalnego
system pomocy assistance jest zna -
czącym wsparciem dla przewoźników”
– dodał Reinhard Häusler, prezes za-
rządu Europe Net. Nowa usługa pomocy
assistance skierowana jest do przewoź-
ników w całej Europie. W przypadku
awarii wystarczy skorzystać z numeru
alarmowego 00800 780 780 00 i zgłosić
awarię (istnieje możliwość rozmowy
w ojczystym języku). Pomoc nadejdzie od
jednego z 3200 partnerów serwisowych
BPW, a także serwisów sieci Europe Net
– łącznie do dyspozycji klienci mają 4500
stacji serwisowych. (KB)

III edycja Grand Prix 
Mercedes-Benz Van Economy 

Dwie pierwsze edycje konkursu eko-
nomicznej jazdy Mercedes-Benz Van
Economy spotkały się z ogromnym za-
interesowaniem kierowców, do rywali-
zacji w obu edycjach zgłosiło się prawie
2000 uczestników. Mieli oni rekordowe
osiągi w oszczędnej jeździe samochodem
dostawczym. W poprzednich edycjach
zwycięzcom udało się uzyskać spalanie
2,6 l/100 km w Vito oraz 3,3 l/100 km
w Citanie. W tym roku eliminacje i finały
będą się odbywać Sprinterem 213 CDI
w wersji furgon. Do udziału zaproszeni
są właściciele i użytkownicy samochodów
dostawczych wszystkich marek. Zmaga-
nia rozpoczęły się 5 maja br. i potrwają
do 6 czerwca br. Jazdy konkursowe za-
planowano w większości autoryzowa-
nych salonów Mercedes-Benz. Aby wziąć
udział, należy zarejestrować się na stro-
nie www.vaneconomy.pl oraz wybrać
swego najbliższego dealera. Jego przed-
stawiciel umówi się z zainteresowanym
na trwającą 20–40 minut jazdę konkur-
sową. Do finału przejdą najlepsi uczest-
nicy z całej Polski. W związku z tym po-
ziom trudności poszczególnych tras nie
będzie miał wpływu na szanse awansu.
Na mistrza czeka bardzo atrakcyjna na-

groda – roczny zapas paliwa w formie
bonu opiewającego na kwotę 18 000 zł.
Kwota ta odpowiada ilości paliwa, która
wystarczy na niemal dwukrotne okrą -
żenie Ziemi Sprinterem 213 CDI. (KB)

Doll ogłasza niewypłacalność
17 kwietnia br. zarząd niemieckiej

firmy Doll Nutzfahrzeuge AG z siedzibą
w Oppenau złożył do sądu rejonowego
w Offenburgu wniosek o upadłość firmy.
Pięć dni później sąd rejonowy wyznaczył
adwokata Martina Muchę z kancelarii
Grub Brugger & Partner ze Stuttgartu,
zajmującego się restrukturyzacją i reor-
ganizacją przedsiębiorstw, na wstęp-
nego syndyka masy upadłościowej. 

Spółka Doll Nutzfahrzeuge AG miała
już problemy w 2009 r., gdy poniosła
znaczne straty w konsekwencji świato-
wego kryzysu gospodarczego i finanso-
wego. Aktualnie mimo ogłoszonej nie-
wy płacalności Brunhilda Rauscher-Doll,
prezes firmy Doll Fahrzeugbau, widzi
duże szanse na udaną naprawę firmy.
Według niej „już podjęto odpowiednie
kroki w celu prawidłowego przeprowa-
dzenia procesów restrukturyzacji i reor-
ganizacji spółki”.

Doll Sachsen GmbH z Mildenau, spół -
ka córka producenta, również ogłosiła
upadłość. Obie firmy, Doll Fahrzeugbau
AG i Doll Sachsen GmbH, będą funk-
cjonowały pod nadzorem syndyka masy
upadłościowej. Firma ma być przebu-
dowywana w ramach toczącego się po-
stępowania upadłościowego. Rozpoczęły
się już poszukiwania inwestora strate-
gicznego dla firmy. 

Doll Fahrzeugbau AG to firma z bli-
sko 140-letnią tradycją specjalizująca
się w rozwiązaniach transportowych do
transportu drewna, transportu ponad-
gabarytowego oraz pojazdów lotnisko-
wych. W 2013 r. wygenerowała łączną
sprzedaż na poziomie około 60 mln euro.
Doll zatrudnia obecnie ok. 360 pracowni-
ków w Oppenau i 48 w Mildenau. (KB)
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Jak przewieźć tysiąc ton?

latformy ładunkowe przewożące
i podnoszące wielkie i ultraciężkie
konstrukcje zestawiane są z mo-

dułów transportowych. Moduły te naj-
częściej określa się mianem SPMT. Roz-
szyfrujmy skrót SPMT – Self-Propelled
Modular Transporters (Trailers), a chodzi
oczywiście o samobieżne moduły trans-
portowe. W uproszczeniu można powie-
dzieć, że są to sterowane elektronicznie
platformy transportowe wyposażone we
własny napęd, a stosowane do prze-
wożenia (a może raczej przemieszczania)
najcięższych ładunków – elementów
konstrukcji – wykorzystywanych przez
przemysł petrochemiczny, energetyczny,
stoczniowy i budowlany. Aby możliwe
było samodzielne poruszanie się tych
gigantów, niektóre z modułów mają
silnik spalinowy oraz hydrostatyczne
pompy hydrauliczne obsługujące układy
hydrauliczne napędu i skrętu osi oraz

podnoszenia zawieszenia. Moduły te
określane są jako power packi (Power
Pack Unit – PPU).

Za czołowych producentów modułów
transportowych można uznać takie firmy,
jak Scheuerle, Kamag (Niemcy), Nicolas
(Francja) – tworzące wspólnie grupę TII,
Goldhofer (Niemcy), Faymonville (Belgia),
Industrie Cometto (Włochy). Wśród naj-
wyższej klasy specjalistów działających
na wielu kontynentach i wręcz masowo

wykorzystujących moduły SPMT do trans-
portu najcięższych i największych ładun-
ków można wymienić bez wątpienia
takie firmy, jak Mammoet (należącą do ho-
lenderskiej grupy Van Seumeren Group),
belgijską grupę Sarens czy włoską Fagioli
– te dwie ostatnie mają swoje przedsta-
wicielstwa w Polsce. O tym, jak wielcy
są to operatorzy, świadczy chociażby
to, że Mammoet ma w użyciu moduły
liczące ponad 3000 linii osiowych, a tylko

Dariusz Piernikarski
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Koncepcja samobieżnej platformy

ładunkowej jest obecnie standardem w drogowym

transporcie ciężkim. Modułowa konstrukcja pojazdów

pozwala na przygotowanie rozwiązań dla każdego zadania.
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Człowiek stojący z przodu posągu na krawędzi sań wylewa wodę. Sanie poruszając się po mokrym
piasku, miały do pokonania mniejszy opór toczenia. Więcej o przewozach nienormatywnych w sta-
rożytności napisano w artykule wstępnym
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w 2013 r. dokupiono moduły (Scheuerle)
o 650 liniach osiowych. W grupie Sarens
eksploatowane są moduły liczące ponad
500 linii osiowych. Orientacyjny koszt po-
jedynczej linii osiowej to ok. 150 tys. USD.

Dzięki olbrzymiej liczbie możliwych
kombinacji moduły mogą podnieść oraz
przewieźć niemal każdy ciężki ładunek.
Obecny rekord należy do firmy Sarens,
która w 2010 r. przewiozła element
morskiej platformy wiertniczej ważący
15 000 t.

Charakterystyka ogólna
Moduł SPMT ma szkielet w postaci

bardzo sztywnego i wytrzymałego pod -
wozia, które jednocześnie pełni funk-
cję struktury (platformy) przenoszącej
ciężar ładunku. Do szkieletu montowane
są parami wózki jezdne, tworząc tzw.
linię osiową. Pojedynczy moduł ma za-
zwyczaj od 4 do 6 linii osiowych, odle -
głości między poszczególnymi liniami
wynoszą ok. 1,4–1,5 m. Typowo 4-osiowy
pojedynczy moduł SPMT bez napędo-
wego power packa PPU ma długość ok.
6 m i szerokość 2,4 m, linię osiową
tworzą 4 koła. Moduły 6-osiowe mają
długość ok. 9 m i szerokość 3 m, linię
osiową tworzy 8 kół. Sam moduł napę-
dowy PPU może mieć długość 4–4,5 m. 

Każdy wózek jezdny ma dwa koła
wyposażone w opony przemysłowe o pod-
wyższonej nośności i zazwyczaj tereno-
wej rzeźbie bieżnika. Wózki jezdne łączone
są z podwoziem za pośrednictwem tzw.
przegubów łokciowych, które wspierają

Dopuszczalne obciążenie osi wynoszące aż 45 t
to cecha najcięższych modułów transporto-

wych Goldhofer THP/SL, które można opcjonal-
nie wyposażyć w napęd hydrostatyczny oraz

sterowany elektronicznie układ skrętu; przy
prędkości 0,5 km/h maksymalna techniczna

ładowność modułu wynosi 249,3 t (77,7 t 
przy 80 km/h), natomiast maksymalna masa

techniczna to 270 t (98,4 t przy 80 km/h)

| TRANSPORT |
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się na siłownikach hydraulicznych. Siłow -
niki te pełnią funkcję zawieszenia i od-
powiadają jednocześnie za zmianę wy-
sokości (podnoszenie platformy). 

Moduły poruszają się dzięki obec-
ności silników hydraulicznych montowa-
nych w poszczególnych osiach – źródłem
mocy każdego z nich jest pompa hyd-
rauliczna umieszczona na module na-
pędowym PPU. Pracę silników (prędkość
jazdy) operator może kontrolować za po-
mocą przenośnej konsoli. Jazda do przodu
i do tyłu jest uzyskiwana poprzez od-
wrócenie kierunku przepływu oleju hyd-
raulicznego zasilającego silniki w pias-
tach kół. 

Obciążone moduły SPMT poruszają
się zazwyczaj z bardzo niewielkimi pręd-
kościami, nie przekraczającymi 5 km/h,
ale zależy ona głównie od obciążenia,

konfiguracji terenu oraz realizowanych
w danej chwili operacji – dodajmy, że
możliwe jest manewrowanie wręcz z cen-
tymetrową dokładnością. Maksymalne
prędkości są niewiele większe i wynoszą
ok. 10–12 km/h w zależności od rodzaju
nawierzchni i ukształtowania terenu. 

Wyposażenie specjalistyczne służące
np. do unoszenia przewożonych ele-
mentów może być na module zamonto-
wane dodatkowo. 

Kierowanie – sztuka precyzji
Termin SPMT oznaczający samo-

bieżne moduły transportowe jest bardzo
ogólny, ponieważ mianem tym okreś-
lane są także naczepy modułowe wypo-

Typowo 4-osiowy pojedynczy moduł
SPMT bez napędowego power packa

PPU ma długość około 6 m i szerokość
2,4 m, linię osiową tworzą 4 koła. 

Moduły 6-osiowe mają długość ok. 
9 m i szerokość 3 m, linię osiową 

tworzy 8 kół. Sam moduł 
napędowy PPU może mieć 

długość 4–4,5 m
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PPU, czyli doczepiany moduł sterujący, zawiera m.in. układy sterowania, silnik Diesla napędzający
pompy hydrauliczne obsługujące silniki hydrostatyczne w piastach kół oraz siłowniki zawieszenia
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sażone w dodatkowy napęd oraz takie,
których osie mogą wykonywać skręt ma-
ksymalnie do 60°. Wykorzystanie stero-
wania elektronicznego pozwala na nie-
ograniczoną swobodę manewrowania
modułami, czyli np. obrót o 360° wokół
jednego punktu. Oprócz tego możliwe
jest poruszanie się w dowolnym kie-
runku – do przodu, do tyłu, poprzecznie,
skośnie i pod każdym kątem. 

Kierując modułami SPMT, operator
ma więcej możliwości w porównaniu
z typowymi naczepami (także moduło -
wymi) wyposażonymi w osie wahadłowe
z hydraulicznym zawieszeniem i me-
chanicznym układem skrętu. Skręt kół
(wózków jezdnych) jest kontrolowany
przez silniki elektrohydrauliczne, a nie
mechaniczny układ drążków kierowni-
czych. Każda oś modułu może zmieniać
położenie niezależnie od pozostałych,

Nieograniczone 
możliwości skrętu 
modułów samobieżnych
możliwe są dzięki zastosowaniu
napędu hydrostatycznego

© Goldhofer

Ubrany w specjalną uprząż operator zdalnie
kieruje wszystkimi działaniami modułu, 

korzystając ze specjalnej konsoli ©
 D.

 Pi
ern

ika
rsk

i

ale ich wzajemne położenie jest kontro-
lowane przez skomputeryzowany sys-
tem sterowania modułu. Tym samym
istnieje pełna elastyczność w zakresie
kierowania modułem – każdy z tych wóz-
ków może wykonać wychylenie o kąt do
260° (± 130°). 

Operator ma do dyspozycji kilka zde-
finiowanych programów sterowania. Do-
datkowo można łączyć funkcje sterujące
dwóch lub więcej współpracujących ze

sobą, ale nie połączonych sztywno mo-
dułów, dzięki czemu wszystkie wózki
jezdne wszystkich platform transporto-
wych działają wspólnie, a cały pojazd
może płynnie się poruszać. 

Trójkąt stabilności 
Każdy wózek wsparty jest na siłow -

niku hydraulicznym. Siłowniki te mogą
być łączone hydraulicznie z siłownikami
innych wózków, tworząc grupy. Tym
samym możliwy jest swobodny przepływ
oleju hydraulicznego pomiędzy siłowni-
kami, to zaś umożliwia modułom sprawne
pokonywanie nierówności terenu, po-
chyłości i podjazdów przy zachowaniu©
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Gdy moduł SPMT transportowany jest 
na miejsce, to jego napędowe power packi
umieszczane są na platformie
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jednakowego obciążenia każdego siłow -
nika w danej grupie. W modułach SPMT
wykorzystuje się łączenie w trzy od-
dzielne grupy hydrauliczne – cały moduł
ma wtedy tzw. zawieszenie trzypunktowe
– powstaje trójkąt stabilności, którego
położenie może być indywidualnie ste-
rowane przez moduł napędowy. 

Dodatkowy olej hydrauliczny może
zostać dopompowany z modułu PPU do
każdego z siłowników, aby możliwa była
zmiana wysokości platformy. Zawory bez-
pieczeństwa chronią obwody hydrau-
liczne, zatem nie ma niebezpieczeństwa
zawalenia się platformy wraz z ładun-
kiem w przypadku awarii układu. 

Moduły SPMT wyposażane są w elek-
trohydrauliczny układ hamulcowy, z hyd-
raulicznie aktywowanymi siłownikami
sprężynowymi zainstalowanymi w pias-
tach kół. Hamulce są kontrolowane przez
operatora z konsoli. Ciśnienie dostar-
czane do cylindrów hamulcowych na-
pina wstępnie hamulce i każdy spadek
tego ciśnienia w obwodzie spowoduje
uruchomienie hamulców za pośrednic-
twem sprężyn. 

Tworzymy platformę
Moduły mogą być ze sobą sztywno

łączone mechanicznie w kierunku wzdłuż -
nym oraz poprzecznym, tworząc tym
samym większe jednostki – platformy
transportowe. Mogą również tworzyć
luźne, lecz poruszające się jako całość,
zespoły pojazdów, rozmieszczone na po-
wierzchni nawet 600 × 600 m. 

Ruchy wszystkich osi zostają zsyn-
chronizowane, ponieważ moduły są ze
sobą sprzężone nie tylko mechanicznie,
ale również elektronicznie – może nimi
sterować pojedynczy operator, korzys-
tając z odpowiedniego panelu komuni-
kującego się ze sterownikiem radiowo
lub przewodowo. Pojedyncze moduły
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Skrętne osie wahadłowe z napędem hydraulicznym w zespolonych modułach SPMT zapewniają
możliwość kompensacji nierówności podłoża i poziome utrzymanie platformy ładunkowej

Ciężkie moduły Goldhofer PST/SL-E mają napęd hydrostatyczny, spalinowy silnik napędowy ma
moc 360 kW (490 KM), a kąt skrętu osi wynoszący ±135° i sterowanie elektroniczne pozwalają

na precyzyjne manewrowanie nawet dwoma osobnymi platformami 

| TRANSPORT |
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dostarczane są na miejsce wykonania
zadania na zwykłych naczepach nisko-
podwoziowych lub platformowych. 

Ładowność – nośność modułu trans-
portowego lub ich grupy oraz możli-
wości podnoszenia (związane ze sko-
kiem zawieszenia) bezpośrednio wynikają
z liczby linii osiowych, zależą także od
producenta, konfiguracji, szerokości i wa-
runków terenowych. Na rynku spotykamy
najczęściej moduły, w których maksy-
malne nośności dopuszczalne pojedyn-
czych linii osiowych zawierają się w gra-

nicach od 24 do 30 t, w zależności od
szerokości modułu, w najcięższych wers-
jach jest to nawet 36–48 t – pojazdy
takie poruszają się wówczas na oponach
wypełnianych specjalnymi piankami lub
na superelastycznych oponach pełnych.

Wykorzystanie maksymalnej nośności
linii osiowych nie zawsze jest jednak
możliwe, ponieważ ekstremalnie ciężkie
ładunki mogą wywoływać naciski jed-
nostkowe przekraczające lokalną nośność
podłoża. W takim przypadku konieczne
staje się uzupełnienie zestawu trans-
portowego o kolejne moduły i obniżenie
nacisków do dopuszczalnego poziomu.
Niekiedy na trasie przejazdu układane są
płyty stalowe, aby uzyskać jednorodny
rozkład nacisków. Wykorzystanie ma-
ksymalnej nośności linii osiowych może
również nie być możliwe, gdy prze-
wożony ładunek ma wysoko położony
środek ciężkości. 

Czynniki takie jak wielkość obcią -
żenia, rodzaj ogumienia i jego nośność,
ugięcie pokładu oraz zmiany w ukształto-
waniu powierzchni wzdłuż trasy prze-
jazdu wpływają na wysokość modułu
podczas jazdy. Analizując specyfikacje

poszczególnych pojazdów, można stwier-
dzić, że zazwyczaj dostępny skok za-
wieszenia pokładu ładunkowego wynosi
ok. 600 mm (±300 mm). Operacyjnie
przyjmuje się, że dostępny skok zawie-
szenia to 400–500 mm. Preferowane
wysokości pokładu zawierają się typowo
w zakresie od 1110 do 1520 mm, ale wy-
sokość platformy podczas jazdy może
być znacznie niższa i zawierać się w za-
kresie od 910 do 1270 mm. 

Podczas jazdy położenie platformy
ładunkowej jest regulowane w pionie,
aby utrzymać poziome ustawienie ładunku
i pokonywać bez zakłóceń nierówności
czy pochyłości terenu. W standardowych
warunkach moduły transportowe dają
sobie radę z nierównościami o różnicy
wysokości do 450 mm, a przy dobrej
przyczepności nawierzchni można nimi
podjeżdżać pod wzniesienia o nachyle-
niu do 8%. 

Sterowane elektronicznie 6-osiowe moduły transportowe MSPE Cometto uzbrojone w power packi
z silnikami Diesla mają szerokość 2400 mm, poruszają się na 15-calowych kołach, napęd zapewniają
silniki hydrostatyczne w piastach kół; mogą być wykorzystywane pojedynczo lub jako zespoły rozmieszczone
na powierzchni umownego kwadratu o boku 200 m, zdolne przewieźć ładunek do 5000 t
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Osie wahadłowe w samobieżnym 
module Goldhofer PST/SL-E 6 mają kąt skrętu

do 60°, a ich maksymalna nośność to 45 t;
moduł ma silnik spalinowy o mocy 155 kW
(210 KM); wysokość pokładu to 1220 mm 

z możliwością zmiany o ±300 mm
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Zestaw transportowy składający się z kilku modułów
oraz modułów napędowych może być sterowany

przez jednego operatora za pomocą przenośnej 
(sterowanej radiowo lub przewodowo) konsoli
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Logistyka cudów
Transformatory wielkich mocy, generatory prądu,

turbiny gazowe, turbiny wiatrowe, reaktory che-
miczne, zbiorniki, elementy konstrukcji betonowych
czy kratownicowych – to tylko kilka przykładów naj-
większych i najcięższych ładunków, z którymi nie-
kiedy muszą się zmierzyć specjaliści zajmujący się
transportem nienormatywnym. 

Pojawienie się tak nietypowych i trudnych zle-
ceń transportowych często wynika z realizacji wy-
soko priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych,
energetycznych czy przemysłowych różnego rodzaju.
Te najtrudniejsze specjalistyczne przewozy nienorma-
tywne często muszą być realizowane na duże odle -
głości, w wielu przypadkach przekraczane są granice
państw. Bywa, że do przewiezienia tych niezwykłych
ładunków konieczne jest wykorzystanie zarówno
transportu morskiego, jak i lądowego – drogowego
i/lub kolejowego. Realizacja tych przedsięwzięć to za-
wsze ogromne wyzwanie logistyczne i techniczne,
wymagające dokładnego planowania, załatwienia
wielu formalności oraz przygotowania niezawod-
nego i wytrzymałego sprzętu. Przy całej złożoności
operacji i oczekiwanych efektach koszty transportu
schodzą na plan dalszy. 

Zazwyczaj przewoźnik dysponujący modułami
SPMT jest podwykonawcą zlecenia transportowego
w ramach projektu realizowanego przez głównego
wykonawcę. Właściciel modułów odpowiada za pełne
przygotowanie operacji transportowej, łącznie z ana-
lizą i doborem trasy, konfiguracją całego sprzętu –
modułów, żurawi, podnośników, osprzętu dodatko-
wego (np. adapterów), określeniem niezbędnych
modyfikacji infrastruktury na drodze przejazdu oraz
zebraniem odpowiednich zezwoleń. 

Firmy zajmujące się transportem ciężkich ładun-
ków często wypożyczają sobie moduły, aby zmini-
malizować koszt realizowanego przedsięwzięcia.
Tym samym nie muszą tak intensywnie inwestować
w bardzo specjalistyczny tabor, który przez większość
czasu byłby bezproduktywny.
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Firma Sarens Polska, korzystając z modułów transportowych
Kamag, przetransportowała w marcu 2013 r. na miejsce
pracy przy budowie drugiej linii warszawskiego metra ważącą
400 t maszynę drążącą TMB „Anna”

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.

IMPORTER

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA
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Dopasowane do potrzeb

ojazdy serii L-35 i N-35 marki Isuzu są
lekkie, zwrotne, wydajne i ekonomiczne.
Docenią je przedsiębiorcy, którzy potrze-

bują pojazdu o większej ładowności, ale stosun-
kowo niewielkich gabarytach.
Samochody serii L-35 z zamontowaną w nich ka-
biną Easy mają tylko 1815 cm szerokości, od-
znaczają się doskonałą skrętnością i małym pro-
mieniem zawracania, dlatego łatwo jest nimi
manewrować na wąskich ulicach i parkować
w ścisłym centrum miasta. Z tego m.in. względu
takie pojazdy bardzo dobrze sprawdzą się w działal-
ności piekarniczej, cukierniczej oraz w przewozach
wyrobów wędliniarskich. Dodatkową ich zaletą jest
możliwość dowolnego zagospodarowania prze-
strzeni zabudowy. Konstrukcja ścian nadwozia po-
zwala na przymocowanie do nich różnego rodzaju
regałów, półek i stojaków. Diler Isuzu Q-service
Truck może także dostarczyć nadwozie izoter-
miczne, spełniające standardy przewozów w kon-
trolowanej temperaturze (w tym również z cer-
tyfikatem ATP).
L-35 to także samochód dla firm kurierskich. „Jego
zaletą jest duża wytrzymałość podczas jazdy po
drogach o zniszczonej nawierzchni, odporność na
przeciążenie i przystosowanie do jazdy w cyklu stop
and go” – mówi Michał Wiśniewski, dyrektor za-
rządzający salonem Isuzu w Czosnowie. Poza tym
wygodne jest wsiadanie i wysiadanie, a roz-
mieszczenie poręczy, uchwytów i stopni przy-
jazne dla kierowcy. Warto podkreślić, że drzwi ka-
biny otwierane są pod kątem 90 stopni, co jest
swego rodzaju novum na rynku europejskim. Isuzu
L-35 jako jedyny w swojej klasie (dmc. 3,5 t) zo-

stał wyposażony w montowany seryjnie tzw. ha-
mulec górski. Pozwala on na hamowanie pojazdu
silnikiem i skrzynią biegów, a nie hamulcami właś-
ciwymi, co znacznie wydłuża ich żywotność.
Małogabarytowy L-35, dzięki swoim dużym możli-
wościom przewozowym, polecany jest też przed-
siębiorstwom składującym opał. Tego rodzaju firmy
mogą korzystać z zabudowy wywrotki stalowej
lub aluminiowej z jedno-, dwu- lub trójstronnym
wywrotem. W wyposażeniu klienci znajdą także
nadstawki do burt.
Kolejne zastosowanie L-35 znajdzie w pracy ka-
mieniarzy, budujących pomniki na cmentarzach ko-
munalnych. Ich praca stanie się łatwiejsza dzięki
oryginalnej zabudowie hakowej oraz windzie o ma-
ksymalnym udźwigu 750 kg. Przy takiej konfigu-
racji nadwozia w celu zapewnienia odporności na
przeciążenia tylne ogumienie jest bliźniacze.

Większy brat
Model N-35 zachowuje wszystkie zalety mniej-
szego brata. Ma jednak bardzo dużą, pakowną,
ustawną i foremną przestrzeń ładunkową. Nad-
wozie furgonowe o pojemności 24 m3 przy dmc.
3,5 t ma idealnie prostopadłościenny kształt.
Pojazd ten jest idealny do przewozu mebli, wy-
konywania usług przeprowadzkowych czy trans-
portu większych objętościowo sprzętów AGD,
np. lodówek, zmywarek, pralek. Aby zwiększyć
bezpieczeństwo przewożonych towarów, istnieje
możliwość zamówienia nadwozia wyłożonego
filcem lub innymi miękkimi wykładzinami.

Seria N to dwa typy kabin: Comfort (szerokość
2040 cm) i Crew (podwójna, do przewozu maksy-
malnie 7 osób). Z tej ostatniej będą zadowolone
firmy świadczące usługi w zespołach brygadowych,
np. ogrodnicze oraz budowlane. Ten model Isuzu
zapewnia duży komfort kierowcy dzięki optymal-
nemu dopasowaniu fotela i kierownicy.

Szybkie i tanie naprawy
Konstrukcja Isuzu jest prosta. „Całe serce po-
jazdu, czyli silnik, jest łatwo dostępne. Isuzu jako
nieliczne w klasie dmc. 3,5 t może pochwalić się
podnoszoną kabiną” – mówi Dariusz Bombiński,
kierownik serwisu Isuzu w Czosnowie. W Isuzu
zamontowano też najnowszy system samooczysz-
czenia, który pozwala kierowcy przeprowadzić
samodzielną regenerację filtra DPF (filtra cząstek
stałych), bez konieczności wizyty w serwisie.
Zostanie on oczyszczony w ciągu 25 minut po wciś-
nięciu odpowiedniego przycisku na konsoli.
Salon Isuzu w Czosnowie jest pierwszy i jak na
razie jedyny w Polsce, oferujący pojazdy marki Isuzu
we wszystkich dostępnych kategoriach: pick-upy,
ciężarówki o dmc. do 3,5 t, od 3,5 t do 12 t oraz
autobusy.

Małe ciężarówki Isuzu sprawdzą się w wielu gałęziach dystrybucji.

Ich wszechstronność sprawia, że są chętnie wybierane przez klientów.

Małe ciężarówki Isuzu
są lekkie, zwrotne
i ekonomiczne ©

Isu
zu

Tru
cks

Kontakt:

Autoryzowany Salon i Serwis Isuzu
ul. Gdańska 27, 05-152 Czosnów

tel.: +48 22 714 10 01
e-mail: salon.isuzu@intercars.eu

www.isuzu.auto.pl
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Stawiamy

nergia wiatru to jedno z najstar-
szych odnawialnych źródeł energii
wykorzystywanych przez człowieka.

Już w dalekiej starożytności (nawet 500 r.
p.n.e.) wykorzystywano wiatraki do na-
wadniania pól uprawnych, następnie po-
jawiły się młyny wiatrowe oraz tartaki
napędzane siłą wiatru. Obecne turbiny
wiatrowe przekształcają prędkość prze -
pływu powietrza (siłę wiatru) w energię
elektryczną za pośrednictwem wirników,
najczęściej o osiach poziomych, z długimi
– typowo trzema – łopatami.

Energia wiatru zależy od jego pręd-
kości w trzeciej potędze, zatem bardzo
istotna jest lokalizacja elektrowni wiatro-
wych. Dogodne miejsca to takie, gdzie naj-
częściej prędkość wiatru osiąga 10–20 m/s.
Nowoczesne turbiny wiatrowe mogą ge-
nerować prąd przy prędkościach wiatru
w zakresie od 3 do 30 m/s. Dla turbiny

wiatrowej o mocy 1 MW minimalna śred-
nioroczna prędkość wiatru gwarantująca
opłacalność inwestycji to 5 m/s. Aby
uzyskać 1 MW mocy (poza odpowiednią
siłą wiatru) wirnik turbiny wiatrowej po-
winien mieć średnicę około 50 m.

Konwencjonalna elektrownia węg-
lowa ma moc sięgającą 1 GW. Uzyska-
nie tej samej mocy wymaga użycia ok.

1000 generatorów wiatrowych (poje-
dyncze moce rzędu 1 MW). Aby opty-
malnie wykorzystać miejsca, w których
występują odpowiednie warunki, bu-
duje się tzw. farmy wiatrowe, czyli elek-
trownie składające się z wielu ustawio-
nych w pobliżu siebie turbin. Niestety
w Polsce średnia prędkość wiatrów wy-
nosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s

Dariusz Piernikarski

Bardziej efektywne i generujące wyższą moc turbiny wiatrowe zbudowane są

z większych i cięższych elementów składowych. To powoduje, że dostarczenie

ich na miejsce montażu jest coraz trudniejszym zadaniem transportowym.

wiatraki
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Transport turbiny wiatrowej to bardzo złożona
„układanka”, obejmująca przechowywanie sprzętu
zsynchronizowane z transportem i zezwoleniami

www.lampyostrzegawcze.pl



w zimowej, a tylko w niewielu miejscach
sezonowo prędkość wiatru przekracza
5 m/s, co stanowi absolutne minimum
do zasilania turbin wiatrowych. Tylko
nad Bałtykiem, na Suwalszczyźnie i na
Podkarpaciu są korzystne warunki pod
względem lokalizacji farm wiatrowych.
Tam też turbiny wiatrowe stanowią ele-
ment krajobrazu.

Energetyka wiatrowa w Polsce
Na mocy Dyrektywy UE 2009/28/WE

Polska jest zobowiązana do produkcji do
2020 r. 15% energii z tzw. OZE, czyli od-
nawialnych źródeł energii. Jednym ze
sposobów osiągnięcia tego celu jest wy-
twarzanie energii wiatrowej.

Jak podaje Europejskie Stowarzy-
szenie Energetyki Wiatrowej, przyrost
mocy elektrowni wiatrowych w 2012 r.
w Polsce wyniósł 880 MW. Polska została
zaliczona do grupy 12 głównych rynków
zbytu turbin wiatrowych na świecie – są
to kraje instalujące turbiny o mocy mię-
dzy 0,5 a 2,5 GW (gigawata). Według
danych Urzędu Regulacji Energetyki na
koniec września 2013 r. w Polsce istniało
795 instalacji wiatrowych o łącznej mocy
3082 MW (3,08 GW). W większości są
to duże farmy wiatrowe w północno-za-
chodniej części kraju.

EWEA (European Wind Energy As-
sociation – Europejskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej) w swoich rapor-
tach podaje, że pod koniec 2012 r. łączna

moc farm wiatrowych zainstalowanych na
terenie UE wyniosła 106 GW. W Polsce,
mimo trudności systemowo-prawnych,
rynek rozwija się bardzo dynamicznie,
zdecydowanie powyżej średniej europej-
skiej, gdyż w okresie 2011–2012 zanoto-
wano wzrost z 1,616 MW do 2,497 MW,
czyli o prawie 55%.

| TRANSPORT |

Adapter do mocowania łopat wirników opracowany przez Scheuerle może być zamontowany na nacze-
pach platformowych lub modułach samobieżnych, pozwala to na bezpieczny transport łopat różnego typu –
na zdjęciu 62-metrowa łopata turbiny Vestas. Łączenie różnych łopat umożliwia specjalna płyta pośrednia,

a ruchome ciężary umieszczone na module zapewniają stabilność podczas jazdy

Szczegóły konstrukcji
Podstawowym efektem pracy turbiny

wiatrowej jest produkcja energii elek-
trycznej. Ta zależna jest od parametrów
urządzenia i efektywności użytych pod-
zespołów, wśród których najważniejsze
to moc generatora, średnica wirnika i ja-
kość systemów sterujących. Głównymi
modułami elektrowni wiatrowej są: wir-
nik, gondola, wieża, jej fundament oraz
układ sterowania. W zależności od usta-
wienia wirnika rozróżniamy turbiny o osi
pionowej i poziomej (HAWT – horizontal
axis wind turbine, VAWT – vertical axis
wind turbine). W turbinach o poziomej
osi obrotu wirnik musi być ustawiany
zgodnie z kierunkiem wiatru. Ważną rolę
w wirniku odgrywa liczba łopat – naj-
popularniejszym rozwiązaniem jest za-
stosowanie w konstrukcji wirnika 3 łopat.
Standardowo łopaty wirnika wykonuje
się w oparciu o profile lotnicze z włókna
węglowego wzmocnionego poliestrem
i żywicami.

W gondoli znajduje się generator, ze-
spół napędowy turbiny, mechanizm od-
chyleń kierunkowych (zespół kierunkowy)
oraz cały systemy sterujący. Obsługa do-
staje się do wnętrza gondoli, korzystając
z drabiny zamontowanej w wieży lub
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Gondola turbiny Siemens o mocy 6 MW waży
75 t, do jej transportu wykorzystano połączone
ze sobą moduły transportowe Nicolas MHD, 
w których pokład ładunkowy ma wysokość 
750 mm, skok zawieszenia to 650 mm, 
a kąt skrętu poszczególnych osi wahadłowych
o nośności 34 t wynosi 55° (www.bmt.as)

www.lampyostrzegawcze.pl
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używając windy. W zespole napędowym
turbiny znajduje się wał główny, który
odpowiada za przeniesienie pierwotnego
momentu obrotowego z wirnika na prze -
kładnię zębatą. Do zahamowania wirnika
służy hamulec tarczowy zamontowany
przed przekładnią zębatą na głównym
wale lub za przekładnią na wale szyb-
kobieżnym. 

Kolejnym elementem zespołu na-
pędowego w gondoli jest przekładnia
pozwalająca na zwiększenie prędkości
obrotowej wału napędzającego genera-
tor. Turbiny przemysłowe dużej mocy
mają przekładnie planetarne ustawione
współliniowo z wałem głównym. Gene-
rator, w dużym uproszczeniu, zamienia
energię mechaniczną wału wejściowego
na energię elektryczną. Stosuje się gene-
ratory synchroniczne i asynchroniczne,
dostosowane do zespołu wirnika, prze -
kładni i parametrów sieci przesyłowej.

Zespół kierunkowy ma za zadanie usta-
wiać wirnik odpowiednio do kierunku
wiejącego akurat wiatru. Małe, przydo-
mowe elektrownie wykorzystują do tego
celu ster i dzięki niemu samoczynnie usta-
wiają się odpowiednio do wiatru.

reklama
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Do zmontowania turbiny wiatrowej potrzebne są zazwyczaj 2 żurawie: żuraw główny, który
służy do podnoszenia poszczególnych komponentów, takich jak segmenty wieży, łopaty czy
gondola, oraz drugi, pomocniczy żuraw, który wspomaga główny żuraw w operacjach pod-

noszenia i może być wykorzystywany do przenoszenia mniejszych elementów budowla-
nych, np. prętów stalowych, pierścieni osadczych czy klatek kotwiących 



2244 | MAJ 2014 | Transport – Technika – Biznes

Wieża jest ważnym elementem kon-
strukcji turbiny wiatrowej, ponieważ pod-
trzymuje gondolę oraz układ wirnika.
Głównym zadaniem wieży jest umiesz-
czenie wirnika na odpowiedniej wyso-
kości nad poziomem gruntu w celu lep-
szego wykorzystania wiatru – im wyżej,
tym bardziej wietrznie i lepsze efekty
stosowania turbiny. Wieża, oprócz utrzy-
mania ważącej często kilka – kilkanaście
ton gondoli, ma za zadanie przenosić
także obciążenia grawitacyjne, momenty
skręcające i gnące wynikające z działania

wiatru. Wieża musi mieć nie tyko wy-
maganą wytrzymałość konstrukcyjną,
ale również dużą odporność na działanie
otoczenia, np. oszronienia, oblodzenia,
ośnieżenia, deszcze i wyładowania atmo -
sferyczne. Wieże mogą być rurowe, kra-
townicowe lub betonowe. Obecnie naj-
częściej budowane są z rur stalowych.
Całość składa się z elementów, co znacz-
nie ułatwia ich transport i montaż. Przy
montażu wirnika na wieży często używa
się specjalnych wind, żurawi, a nawet he-
likoptera. Wieżę tworzą skręcane ze sobą

segmenty o długości typowo 20–30 m,
które po dostarczeniu na miejsce budowy
zestawia się i montuje w całość. Kształt
wieży jest stożkowy – jej średnica jest naj-
większa u podstawy – typowo do 4,5 m,
a na samej górze 2 m. Baza stalowej
wieży mocowana jest do fundamentu,
który tworzy żelbetonowa konstrukcja
o ciężarze przekraczającym 1000 t, roz-
miarach rzędu 30 na 50 m, umiejscowiona
w ziemi na głębokości od 2 do 10 m. Naj-
większe wieże turbin wiatrowych naj-
nowszej generacji o wysokości ponad
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Transport 75-metrowych łopat wirnika turbiny Siemens to logistyczny majstersztyk. Zestaw
drogowy wyposażony w samosterujące przyczepy firmy Doll Fahrzeugbau miał całkowitą

długość 85 m, szerokość 5 m, a jego wysokość dochodziła do 4 m – całość ważyła ok. 54 t
Przyczepy samosterujące Doll w zależności od ciężaru przewożonego ładunku występują 

w wersjach 3-, 4- i 5-osiowych, przy czym przyczepa zawsze oferowana jest w kombinacji
z 2- lub 3-osiowym wózkiem dolly łączonym z ciągnikiem siodłowym. Hydrauliczny układ

skrętny (kąt skrętu do 55°) pozwala na regulację promienia skrętu w zależności od długości
ładunku, maksymalne obciążenie użytkowe w zależności od kombinacji 

pojazdu do 85 t, maksymalna długość ładunku – 80 m

| TRANSPORT |

Telemax Wing-Max to czte-
rokrotnie rozsuwana 3-osiowa
naczepa firmy Faymonville, na
której można przewozić łopaty
o długości do 80 m. Ładow-
ność tego pojazdu to 30,2 t,
wysuwane tylne przedłużenie
oraz osie wahadłowe o skręcie
do 60° zwiększają manewro-
wość pojazdu
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100 m u podstawy mają średnicę ponad
5 m – przewiezienie dolnego segmentu
może już być problemem, ponieważ
w wielu krajach maksymalna wysokość
ładunku dopuszczonego do transportu po
drogach publicznych wynosi 4,9 m. 

Wieże betonowe to rozwiązanie sto-
sowane częściej w krajach, w których ceny
stali są ponadprzeciętnie wysokie. Mon-
towane są na miejscu zazwyczaj z kilku
mniejszych, odlewanych wstępnie seg-
mentów. Pozwala to na łatwiejszy trans-

port ze względu na mniejsze rozmiary
tych elementów, łatwiej także można
kontrolować jakość zastosowanego ma-
teriału. W przypadku wież betonowych
największym problemem jest ich ciężar
– jeśli wieża nie zostanie podzielona
na odpowiednio dużą liczbę części, po-
jedynczy segment może ważyć więcej
niż gondola. 

Turbinowe masy i wymiary
Kiedy na początku lat 80. ub. w. roz-

poczęto na skalę masową produkcję tur-
bin wiatrowych, ich średnia moc nie
przekraczała zazwyczaj 50 kW, a łopaty
wirników miały co najwyżej kilka metrów
długości. Postęp technologiczny w za-
kresie konstrukcji – zwłaszcza w dziedzi-
nie materiałów kompozytowych i techno-
logii produkcji – spowodował, że możliwe
stało się stosowanie dłuższych łopat
wirników przy zachowaniu ich tak klu-
czowych parametrów, jak wytrzymałość
i sztywność. W rezultacie już na po-
czątku lat 90. moc pojedynczych turbin
wiatrowych wynosiła 300 kW, a pod
koniec wieku coraz częściej sięgano po

Nooteboom Polska WWW.NOOTEBOOM.COM

NOOTEBOOM TRAILERS
reklama

© Broshuis

Transport fragmentów wieży stwarza największe wyzwania, ponieważ zdarza się, że
ich średnica (przekraczająca często 4,3 m) uniemożliwia przejazd przez wiele mostów
czy wiaduktów w Europie. Transporter wieżowy – Turmtransporter firmy Broshuis –
po pełnym rozsunięciu uzyskuje długość całkowitą 55 m, jednak osie skrętne i spe-
cjalne segmenty obrotowe ułatwiają pokonywanie zakrętów
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rozwiązania o mocy ponad 1 MW (me-
gawata). Obecnie elektrownie (turbiny)
wiatrowe budowane na lądzie mogą mieć
moc nawet 8 MW, a łopaty ich wirników
długość dochodzącą nawet do 90 m. Do-
starczenie poszczególnych komponentów
z fabryki na farmę wiatrową jest zatem
ogromnym wyzwaniem transportowym. 

Problem transportowy jest przede
wszystkim problemem logistycznym, po-
nieważ tak długie komponenty jak 75-
czy 90-metrowe łopaty wirników po pro-
stu są zbyt długie, aby możliwe było ich
przetransportowanie po drogach w kon-
wencjonalny, stosowany jeszcze dekadę
temu, sposób. Największym wyzwaniem

jest pokonywanie łuków czy zakrętów
drogi, zwłaszcza w terenach zabudowa-
nych. Coraz większe są także średnice
wież – tu też dochodzi się do górnej gra-
nicy możliwości w zakresie uzyskiwania
zezwoleń na transport komponentów
o tak dużych średnicach. 

Rozmiary turbiny wiatrowej zależą od
jej mocy maksymalnej. Przykładowo:
szeroko rozpowszechniony model produ-
kowany przez amerykańską firmę Gene-
ral Electric GE 1.5-77 o mocy 1,5 MW
(ponad 12 tys. instalacji na całym świe-
cie) ma łopaty o długości 35 m, wirnik
umieszcza się na wieży o wysokości 65 m,
całość ma wysokość ok. 100 m. Turbina
wiatrowa typu V90 o mocy 1,8 MW duń-
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Goldhofer ma w ofercie system pozwalający na bezpieczne
przewożenie gondoli elektrowni, uwzględniający niecentralne
położenie środka ciężkości – zarówno w kierunku wzdłużnym,
jak i poprzecznym. Gondola zostaje pewnie zamocowana po-

między dwiema belkami opuszczanego pokładu za pomocą
specjalnego adaptera o regulowanym położeniu – stosowa-
nie dodatkowych odciągów czy łańcuchów mocujących nie
jest już konieczne. Belki wzdłużne wraz z adapterem mogą
zostać przeniesione na wózek, co skraca długość pojazdu

podczas jazdy bez ładunku. Mostek ładunkowy może być wy-
korzystany także do transportu innych ładunków, takich jak

zbiorniki, zastosowanie wózków jezdnych o maksymalnie 10
osiach daje maksymalną ładowność pojazdu do 95 t
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Nooteboom Mega Windmill Transpor-
ters to przeznaczone do przewozu seg-
mentów wież naczepy wyposa żone
w 3-, 4-osiowe dołączane wózki jezdne
dolly oraz 7-osiowe tylne moduły jezdne.
Pomiędzy nimi montowane są spec -
jalne regulowane hydraulicznie adap-
tery Liftad-100 pozwalające na pewne
i jak najniższe zamocowanie segmentu.
Są one łą czone z naczepą za pośrednic-
twem obrotnic – zamocowany w nich
ładunek może być obracany nawet
o kąt 80°
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skiej firmy Vestas ma łopaty o długości
45 m, gondola zostaje umieszczona na
wieży o wysokości 80 m, całość ma wy-
sokość 125 m. W przypadku wspom-
nianej turbiny GE 1,5 MW sama gondola
z zespołem napędowym waży ok. 56 t,
łopaty wirnika ważą po 12 t każda, wieża

© Goldhofer

© Goldhofer
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to do przewiezienia w kilku segmentach
łącznie 71 t. Cała konstrukcja może zatem
ważyć ok. 164 t. W przypadku turbiny
Vestas V90 gondola waży 75 t, łopaty to
łącznie 40 t, wieża – 152 t. Cała kon-
strukcja to 267 t. 

Pojawia się zatem interesujące sprzę -
żenie zwrotne: rozwój turbin wiatrowych
i związany z tym wzrost wielkości two -
rzących je komponentów wymusił roz-
wój maszyn niezbędnych do ich budowy,
takich jak naczepy specjalistyczne czy
żurawie.

Biorąc pod uwagę sukces całej ope-
racji, jaką jest uruchomienie turbiny
wiatrowej, planowanie logistyczne na-
biera ogromnego znaczenia. Z góry na-

leży spodziewać się wszelkich możli-
wych trudności, dlatego wszystkie etapy
powinny być szczegółowo zaplanowane.
Większość podejmowanych działań wy-
maga uzyskania stosownych zezwoleń,
zwłaszcza w odniesieniu do transportu
ładunków nienormatywnych, bo do takich
najczęściej zaliczane będą komponenty
turbin. Należy starannie dobrać środki
transportu, wyznaczyć trasy, określić i za-
pewnić sprzęt niezbędny do za- i rozła -
dunku oraz montażu końcowego.

Summary

According to the European Wind
Energy Association, the increase in
wind power capacity in 2012 in Po-
land amounted to 880 MW. At the end
of September 2013, in Poland were
795 wind power plants with a total
capacity of 3 082 MW (3.08 GW).
This raises the interesting feedback:
the development of wind turbines
and the related increa se in the size
of its components has forced the de-
velopment of machines needed for
their construction such as special
semi-trailers and cranes. The con-
struction and transport require per-
mits – particularly related to the
transport of oversized car go. Means
of transport should be carefully se-
lected, the route designated, and the
necessary equipment for loading and
unloading, and assembly of the wind
turbine – identified and provided.

Jednym z najnowszych osiągnięć Noote-
boom Trailers są naczepy z poczwórnym
wysuwem typu Quatro Tele PX Super
Wing Carrier, zaprojektowane do trans-
portu bardzo długich łopat (ponad 50 m).
Mają one specjalną obrotnicę umiesz-
czaną pod łopatą, która pozwala na zwięk-
szenie zakresu ruchów pojazdu. Maksy-
malna długość rozsuniętej naczepy 
to 63 m (18,7 m po złożeniu), wysokość
pokładu to tylko 1090 mm, osie waha -
dłowe mają kąt skrętu do 60°, regulo-
wana hydraulicznie łabędzia szyja ma
kopmensację wysokości 800 mm
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Ponadprzeciętna manewrowość Mega Windmill
Transporters wynika z tego, że trajektoria ruchu
jest ograniczona wyłącznie przez wielkość
ładunku, a nie przez kierowalność pojazdu 

© Nooteboom
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Naczepa uniwersalna:
najlżejsza i najniższa

ocus Truck to założona w 2007 r.
firma specjalizująca się w krajo-
wym i międzynarodowym trans-

porcie ładunków nienormatywnych. Dys-
ponuje zestawami, przystosowanymi do
transportu pełnego spektrum ładunków,
takich jak np. maszyny budowlane i rol-
nicze, elementy konstrukcji i instalacji
przemysłowych i budowlanych, zbior-
niki, reaktory chemiczne, jachty i łodzie.
Focus Truck zajmuje się również reloka-
cjami zakładów produkcyjnych i trans-
portem ładunków nieprzygotowanych
wyjściowo do przewozu i wymagających
indywidualnego dostosowania zestawów
transportowych. Firma specjalizuje się
w transporcie na terenie Europy w re-
lacji Zachód-Wschód oraz Wschód-Za-
chód, realizuje przewozy ponadgabary-
towe m.in. na terenie takich krajów, jak
Białoruś, Ukraina i Rosja.

Focus Truck ma obecnie w swojej
flocie w sumie 10 naczep. Dwie najstar-
sze to 3-osiowe naczepy niskopodwo-
ziowe (typu semi-light) Pacton, bez wy-
suwu, z pokładem o wysokości zaledwie
750 mm. Pozostałe pojazdy to 3 naczepy
Faymonville z rodziny MultiMAX oraz
5 naczep Cometto – w tym 2-osiowe na-
czepy zagłębiane (typu tieffbett) do trans-
portu ładunków o wyjątkowo dużej wy-
sokości i masie do 40 t oraz 5-osiowe

dwukrotnie rozsuwane nadające się do
szczególnie długich (do 30 m), ale nie
najcięższych ładunków. Naczepy obsłu-
giwane są przez 3-osiowe ciągniki sio-
dłowe Volvo FH, Renault Magnum lub
IVECO Stralis wyposażone w systemy
kontroli floty z pozycjonowaniem GPS.

„Samochody Specjalne”: Od czego zależy
wybór producenta naczepy?

Dominik Woch: Tak naprawdę na to, ja-
kiego finalnego wyboru dokonujemy, skła-
da się kilka rzeczy. To nie jest tylko sam
produkt, ale to są też ceny, relacje biz-
nesowe, to, na ile producentowi zależy
na tym, aby mieć ciebie wśród swoich
klientów, na ile producent chce i jest
w stanie spełnić oczekiwania i życzenia
dotyczące sprzętu, są kwestie serwisowe,
dostęp do części zamiennych i tak dalej…

| TRANSPORT |
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Focus Truck to stosunkowo młoda, lecz prężnie rozwijająca się firma specjalizująca

się w transporcie ładunków nienormatywnych. Z założycielami firmy – Dominikiem

i Michałem Wochami – rozmawiamy o tym, jaki jest ich pomysł na biznes

nienormatywny i w jaki sposób dobierają do tego swoje pojazdy. 

Dominik Woch,
Focus Truck
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Zatem jeśli mówimy o naczepach prost -
szych w obsłudze, to stawiamy na mar -
kę Faymonville, natomiast jeśli chodzi
o sprzęt bardziej wyrafinowany, wypo-
sażony w układy hydrauliczne, zdecy-
dowaliśmy się używać naczep Cometto. 
To by było zbyt daleko idące uproszcze-
nie, gdybym powiedział, że nasza flota
jest do wszystkiego, ale będąc przewoź -
nikiem na tym etapie rozwoju, na jakim
my jesteśmy, staramy się, żeby nasz
sprzęt był na tyle uniwersalny – co wcale
nie jest łatwe – żebyśmy mogli sku-
tecznie wykonywać zadania transpor-
towe w każdym zakątku Europy. 

Czy, wożąc ładunki nienormatywne, doj-
rzewa się do kupna określonego pojaz -
du, czy poszukuje się raczej ładunków
pod określone pojazdy?
Michał Woch: Jesteśmy transportow-
cami w pierwszym pokoleniu, więc do -
świadczenia nabywamy na bieżąco. Każdy
następny krok jest efektem naszej wie-
dzy teoretycznej, jaką zdobyliśmy, dorzu -
camy do tego cały czas doświadczenia
praktyczne. W związku z tym każdy na-
stępny pojazd, jaki zamawiamy, jest lep-
szy od poprzedniego. Analizując sytua-
cję, kupujemy taką naczepę, co do której
przewidujemy, że będziemy mieć duże

zapotrzebowanie na usługi wykonywane
tym sprzętem. Potem, kupując każdy
następny podobny pojazd, wprowadzamy
w nim poprawki i modyfikacje i on jest
jeszcze lepszy. Dobre rzeczy powielamy.

To co wozi Focus Truck?
Dominik Woch: Narzuciliśmy sobie spe-
cjalizację, która się nazywa transport ła -
dunków ponadgabarytowych, ale w tym,
co robimy, staramy się być maksymal-
nie uniwersalni. Chcemy móc wykonać
80% tych prac, które są na rynku dostęp -
ne, chcemy mieć możliwość technicz-
nego i logistycznego „ogarnięcia” tego
tematu. Te 20%, których nie możemy
prze wieźć przede wszystkim ze względu
na ograniczenia techniczne, to jest seg-
ment zarezerwowany dla przewoźników,
którzy dominują na tym rynku. 

Jaka powinna być niskopodwoziowa na-
czepa idealna? Jest taka?
Dominik Woch: Naczepa musi być możli-
wie jak najlżejsza i jak najniższa – jeśli
trzeba, to z niskoprofilowym ogumie-
niem. Ważny też jest skok zawieszenia
– im większy tym lepiej, istotne jest, ile
można zejść w dół od położenia do jazdy,
bo to może mieć decydujące znaczenie
na trasie przy przejeżdżaniu pod mos-
tami czy wiaduktami. 
Ważna też jest jakość sprzętu, czyli na
przykład jakość stali, z której naczepa jest
wykonana. Musimy być pewni, że te po-
jazdy wytrzymają intensywną eksploa-
tację. Wiedząc, że została zastosowana

Michał Woch,

Focus Truck
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wysokowytrzymała stal, możemy eksplo-
atować tę naczepę intensywnie z obcią -
żeniami zbliżonymi do maksymalnych.

Co jeszcze decyduje o jakości sprzętu?
Michał Woch: Jeśli kupuje się sprzęt
uniwersalny i nie ma jeszcze podpisa-
nych kontraktów na przewóz określo-
nych ładunków, to trzeba zgrać kilka is-
totnych elementów. Tak jak mówiliśmy
– pojazd powinien być jak najlżejszy i jak
najniższy, ale nie można też przeholować
z ceną, kupując zbyt drogą naczepę, bo
się ona po prostu nie zwróci. Klienci nie
zwracają uwagi na to, czym wozi się ich
ładunki, jakich marek są ciągniki czy na-
czepy. Na rynku transportowym niestety
rządzi teraz cena i internet – w każdej
chwili zleceniodawca może ofertę zwe-
ryfikować. 
Dominik Woch: Sprzęt musi być dobry,
powinien mieć maksymalne możliwości,
ale nie mogą to jednak być byle jakie na-
czepy. Wraz z ceną rośnie jakość i tu naj-
 większe znaczenie ma materiał – stal. My
możemy załadować te 55 t i prawie nie
ma znaczenia, czy ciężar ten będzie roz -
łożony na długości 3, 6 czy 9 m, czy te
55 t będzie stało praktycznie na obrzeżu
naczepy, czy na jej kręgosłupie. Naczepa
wytrzymuje takie obciążenie niezależnie
od rozmieszczenia ładunku i generowa-
nych przez niego obciążeń. A znamy
przypadki, gdy po obciążeniu – i to wcale
nie maksymalnym ładunkiem – pojazd
się po prostu „złożył”. 

Na ile ważne są akcesoria, cały osprzęt
dodatkowy?
Michał Woch: To są strasznie drogie
„graty”… Komplet 2 par przedłużek
wraz z adapterami do 2-osiowego tieff -
betta może kosztować nawet tyle, co
„goła” naczepa z wyposażeniem stan-
dardowym. Wyposażenie dodatkowe:
adaptery, przedłużki, dodatkowe wózki
– to są akcesoria, którymi dysponują tyl -
ko najlepsi przewoźnicy i dają one czę sto

przewagę konkurencyjną. Mając unika-
towe możliwości przewozowe, odbiega -
jące od standardowych, można utrzy-
mać cenę i jest też mniejsza konkurencja
na rynku. 

W tej branży cena jest miernikiem ja-
kości?
Dominik Woch: Cena jest miernikiem
jakości, ale to jest trochę tak jak z samo -
chodami osobowymi. Wchodząc na jakiś
próg cenowy – powiedzmy 200 tys. zł –
wie się, że byle jakich samochodów tam
już nie ma. Ale przecież są ogromne róż -
nice w cenie mimo porównywalnych osią -
gów czy wyposażenia. Płaci się za markę
czy wizerunek. I tak samo jest w nacze -
pach. My w naszych wyborach kieru-
jemy się jakością, ale za rozsądną cenę.
Nawet w obrębie jednej marki można wy-
bierać – na przykład mamy 5-osiową na-
czepę MultiMAX, którą możemy prze-
wieźć 55-tonowe szerokie maszyny,
sło wem – sporo różnych ładunków, a al-
ternatywą może być niemal trzykrotnie
droższa VarioMAX 2+4 z ładownością
większą tylko o 10 t. 

Naczepa naczepie nie równa?
Dominik Woch: Sprzęt, oprócz swojej
charakterystyki technicznej, o której już
mówiliśmy, powinien zawsze być konku -
rencyjny. My zaczynaliśmy od transpor -
tu krajowego i jednej 3-osiowej naczepy
niskopodwoziowej typu semi – a takich
naczep w Polsce jest na pewno ponad ty-
siąc. Widzieliśmy, że jest na rynku ogrom-
na konkurencja. Nic więc dziwnego, że
zaczęliśmy się starać, aby zawsze mieć
w ofercie coś, co podniesie naszą konku -
rencyjność – nawet gdy mówimy jeszcze
o tej prostej naczepie. Rozbudowaliśmy
ją o poszerzenia, co już wyeliminowało
część naszych konkurentów, potem za-
częliśmy tą naczepą świadczyć usługi
transportu międzynarodowego, co z ko-

lei powiększyło nasze szanse w porów-
naniu z innymi przewoźnikami. I w końcu
obniżyliśmy ją o 15 cm, zmieniając ogu-
mienie i poduszki, a także wymieniliśmy
ciągnik na low-decka z dużymi zbiorni-
kami paliwa. Teraz mamy superniską
i lekką naczepę nierozciąganą, którą wo-
zimy mnóstwo ładunków. I tak oto pro-
sta trzyosiówka stała się bardzo konku-
rencyjna. 

Kupując kolejne naczepy, zawsze zwra-
caliśmy uwagę na ich stosunek masy do
ładowności. Konfigurując pojazd, dąży -
liśmy do tego, by był on zawsze o te kil -
ka ton lżejszy niż podobny o tej samej
liczbie osi, ale na przykład z zawiesze-
niem hydraulicznym, dużymi najazdami.
Lżejsza naczepa i lżejszy zestaw to rów-
nież inne zezwolenia – my z naszymi
mieści my się w tańszej kategorii poniżej
60 t. To ma kolosalne znaczenie, jeśli się
jeździ na Wschód – na przykład na Ukrai-
nie zezwolenie dla zestawu ważącego
59 t kosztuje w zależności od długości
trasy powiedzmy 1000 euro, lecz jeśli
byłoby to 61 t, to jest to już 4000 euro
przy tej samej trasie. Trzeba być kon-
kurencyjnym i ekonomicznym. Czasy,
gdy w przewozach nienormatywnych
koszt paliwa nie miał znaczenia, już
dawno minęły. Jest coraz mniej takich
przewozów, w których koszt nie ma zna-
czenia. Transport ponadgabarytowy też
musi być efektywny. 
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„W naszych wyborach kierujemy się 

jako ścią, ale za rozsądną cenę”.
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Jest gdzieś granica, poza którą działają
tylko prawdziwi profesjonaliści?
Michał Woch: Czasami trafiają się takie
niestandardowe zlecenia, które wyma-
gają po prostu opracowania całościowej
koncepcji. Zdarza się, że działamy na
100–110% naszych możliwości, organi-
zujemy całą operację i jeszcze wynaj-
mujemy podwykonawców na przykład
z naczepami modułowymi. Wielu prze-
woźników dysponujących podobnymi
możliwościami technicznymi nie po-
 dejmuje się tego, bo to bardzo odpo-
wiedzialne zadanie, złożone logistycznie
i na wejściu trzeba ponieść spore koszty.
Mamy kilka takich akcji, z których jes-
teśmy dumni… 
Dominik Woch: Oprócz tego, że trzeba
obserwować, co się dzieje na rynku, mieć
dobry sprzęt, to trzeba jeszcze wiedzieć,
co z tym sprzętem da się zrobić. I nie bać
się go użyć do przysłowiowych granic
możliwości. Czasami ryzykując, można
więcej zyskać. Zabrzmi to banalnie, ale
staramy się spełniać potrzeby naszych
klientów w sposób kompleksowy. Obsługi-
 waliśmy już transport ładunku do Egiptu,
choć nasze pojazdy swoją pracę zakoń-
czyły w porcie w Gdyni, ale odpowiada-
liśmy za całość. 

Co jest śmietanką przewozów nienor-
matywnych?
Michał Woch: Te najbardziej spektaku-
larne transporty na modułach liczących
po kilkanaście czy kilkadziesiąt linii osio-
wych zdarzają się bardzo rzadko. W Pol-
sce najwyższą klasę wśród przewoźników

ponadgabarytowych reprezentują moim
zdaniem ci, którzy mogą zaoferować naj-
szerszą paletę usług. 
Dominik Woch: Te najbardziej spekta-
kularne transporty ponadgabarytowe te-
raz odbywają się najczęściej w krajach
rozwijających się, w Europie nie ma już
takiego zapotrzebowania. Tu jest ciasno,
tłoczno i Europa jest tak zindustrializowa-
na, że w zasadzie wszystko jest już zbu-
dowane, a modernizacje odbywają się na
mniejszą skalę i często z tendencją do mi-
niaturyzacji. Największe europejskie firmy
z tej branży, takie jak włoska Fagioli czy
holenderski Mammoet, działają głów -
nie poza Europą, wykorzystując tam z po-
wo dzeniem swoje olbrzymie możliwości
technologiczne i przede wszystkim know-
-how w dziedzinie transportu nienor-
matywnego. 

Gdzie się kończy sprzęt i jego możli-
wości, a gdzie się zaczyna człowiek?
Dominik Woch: Sprzęt i czynnik ludzki
to dwa równorzędne elementy w tym
biznesie. Jak się nie ma sprzętu, to się
nic nie zrobi, ale to, co się potrafi z tym
sprzętem zrobić, jest równie ważne.
Czasami widzimy, że ktoś ma naczepy
o wiele lepsze od naszych, ale wozi na
nich łatwe ładunki i w dodatku tylko
w transporcie krajowym. 
Sam kierowca jeżdżący ponadgabary-
tami musi być trochę transportowym
bandytą w pozytywnym tego słowa zna-
czeniu. Musi być odważny, odporny psy-
chicznie, ale jednocześnie odpowiedzial -
ny i myślący. W zasadzie powinien mieć
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winien koniecznie choć trochę lubić to,
co robi. Przyznam, że trudno jest znaleźć
takich ludzi. 

Decyduje zatem logistyka? Tu więcej
się dzieje?
Dominik Woch: Tak, zdecydowanie. Jest
więcej planowania. Przede wszystkim
decydują bezpośrednie relacje z klien-
tami – skomplikowane ładunki to nie są
zlecenia na spedycję. O ile w masowych
przewozach ładunków na zwykłych na-
czepach spedycja sprawdza się świetnie,
o tyle w transporcie nienormatywnym
jest jakby zbędnym ogniwem, znajdu ją -
cym się pomiędzy klientem a przewoź-
nikiem. Przewoźnik ponadgabaryto wy
musi mieć dobry kontakt z klientem, cho-
ciażby po to, by wytłumaczyć mu, jak
jego ładunek zostanie przewieziony. No
i o tego klienta trzeba aktywnie zabiegać. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

Summary

Focus Truck is a relatively young –
founded in 2007 – but fast growing
company specializing in the transport
of oversized cargo. Presently it has
a fleet of 10 semi-trailers. The two
oldest are 3-axle low loader semi-
trailer Pacton, without extension,
with a deck height of just 750 mm.
Other vehicles include 3 Faymon-
ville Multimax and 5 Cometto trai-
lers – including 2-axle drop-decks
for the transport of large objects up
to 40 tons and 5-axis trailers with
double extension suitable for parti-
cularly long (up to 30 m), but not the
heaviest loads. We asked the foun-
ders of the company about their
ide as about running the oversized
business and how they select their
vehicles.



CombiMAX – zestaw
do samodzielnej konfiguracji

raz z nową rodziną naczep
firma Faymonville z belgij-
skiego Büllingen zamierza

zrewolucjonizować logistykę transportu
ciężkiego. Naczepy CombiMAX to kon-
strukcje o bardzo wysokim poziomie mo-
dularyzacji – takie podejście daje szero-
kie możliwości dopasowania pojazdu do

realizowanego zadania i jednocześnie
znacznie poszerza zakres jego wyko-
rzystania. Modułowość konstrukcji to
również otwarte opcje późniejszej roz-
budowy pojazdu o kolejne elementy.

Nie rezygnując z rozwiązań zorien-
towanych na użytkownika, zdecydowano
się na wprowadzenie nowego typu po-
jazdu będącego atrakcyjną kosztowo
opcją w zakresie indywidualnego konfi-
gurowania środków transportu. Rodzina
naczep CombiMAX jest rozszerzeniem

istniejących już grup produktowych Me-
gaMAX, MultiMAX, GigaMAX, Vario-
MAX oraz ModulMAX.

Nowa jakość na rynku
Podobnie jak konkurenci firma Fay-

monville była i jest nadal producentem
oferującym pojazdy w dużym zakresie
zgodnie z zasadą „zaprojektuj zgodnie
z zamówieniem”, co oznaczało wprowa-
dzanie rozwiązań precyzyjnie dostosowa-

Dariusz Piernikarski
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Faymonville, doskonale znany na rynku producent pojazdów używanych

w transporcie nienormatywnym, w kwietniu zaprezentował nową

rodzinę naczep modułowych CombiMAX.

Modułowa 
naczepa CombiMAX
w 14-osiowej wersji

5+9 w stanie 
rozsuniętym

Alain Faymonville, prezes zarządu Faymonville 

Dzięki CombiMAX będziemy mogli analizować specyficzne wymagania klientów
szybciej, bardziej elastycznie i ekonomicznie, a następnie przekształcać je w indy-
widualne rozwiązania transportowe. W rzeczywistości nie wymyśliliśmy niczego
nowego. Poszczególne rozwiązania są już obecne na rynku, a CombiMAX stało się
wspólną platformą, w obrębie której możemy łączyć na wiele różnych sposobów
zalety istniejących typów naszych pojazdów: MegaMAX, MultiMAX, GigaMAX,
VarioMAX i ModulMAX. 
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nych do oczekiwań klienta. Tym samym
bieżące portfolio produktowe tworzy 14
modeli podstawowych z bardzo dużą
ilością wariantów – producent podaje,
że było to ponad 3000 różnych podwozi
o długościach od 8 do 60 m i masach
własnych od 6 do 44 t. Jak dotąd była to
bez wątpienia słuszna filozofia działania,
ponieważ pozwala na szybką i elastyczną
produkcję i realizację różnorodnych za-
mówień użytkowników. Indywidualność
ta zapewniała Faymonville silną i stabilną
pozycję rynkową. W międzyczasie jednak
złożoność gamy produktowej osiągnęła
swoje granice.

o masie od 60 do 250 t z prędkościami
powyżej 30 km/h. Ważnym powodem
opracowania rodziny CombiMAX była
też ogólnoeuropejska harmonizacja prze-
pisów homologacyjnych i ograniczenie
obciążenia osi do 12–14 t. 

Opracowanie rodziny CombiMAX
oznaczało zaprojektowanie wielu nowych
komponentów oraz procesów technolo-

Zalety techniczne naczep CombiMAX
uwidoczniają się chociażby poprzez jed-
norodny system sterowania skrętem.
Wykorzystano tylko jeden przetwornik,
który obsługuje wszystkie odbiorniki od-
powiedzialne za realizację skrętu po-
szczególnych osi. Wszystkie układy skrętu
mogą być kontrolowane z poziomu jednej,
uniwersalnej łabędziej szyi, niezależnie
od tego, czy dotyczy to np. pojazdów
wyposażonych w 4- lub 8-kołowe osie
wahadłowe, osie ze skrętem wymuszo-
nym za pomocą zwrotnic (z zawiesze-
niem hydraulicznym lub pneumatycznym)
lub osie z zawieszeniem niezależnym
systemu Twin Axle II. 

Osie występują w różnych warian-
tach w zakresie konstrukcji czy nośności,
co w efekcie daje ok. 250 kombinacji
wózków jezdnych. W przypadku zasto-
sowania osi wahadłowych wózek przedni
może mieć od 1 do 3 osi, długość pokładu
2540, 2850 lub 3000 mm, wózek tylny
– od 2 do 6 osi, długość pokładu 3000,
3200 lub 3600 mm, wózek centralny –
1 do 6 osi, długość pokładu 2850 lub
3000 mm. Podstawowe cechy charakte-
rystyczne osi zestawiono w tabeli.

Wykorzystując w naczepach rodziny
CombiMAX standaryzowany zestaw ele-
mentów konstrukcyjnych oraz modułową
strukturę platformy ładunkowej, Faymon-
ville zamierza nadać kierunek przyszłym
trendom rynkowym. Strategię rozwoju
nowego typu pojazdów przeznaczonych
do zastosowań typowo drogowych (po-
ruszających się po drogach publicznych)
oparto na wielości kombinacji standary-
zowanych, typowych komponentów. 

Koncepcja naczepy CombiMAX
Wraz z nową rodziną naczep Combi-

MAX Faymonville wprowadza moduło -
wość i tym samym uniwersalność w swój
podstawowy produkt, czyli naczepy
niskopodwoziowe i naczepy niskopod-
woziowe z ramą schodkową przezna-
czone do transportu ciężkich ładunków

gicznych, których część należy uznać za
innowacyjne w tej branży. Można tu wy-
mienić np. modułowe podwozie o lekkiej
konstrukcji, zdecentralizowane „dołą -
czane” układy skrętu osi, uniwersalne
łabędzie szyje, lżejsze osie wahadłowe
i zawieszenia niezależne, symetryczne
głowice połączeniowe.

Nowością jest także połączenie czy
też kombinacja trzech systemów sprzę-
gania, które dotychczas oferowane były
jako pojedyncze rozwiązania. Niezależnie
od tego, czy mamy do czynienia ze sprzę-
giem sworzniowym, systemem hako-
wym lub zabudowaną teleskopową belką
centralną, te trzy komponenty mogą być

© Faymonville

Wózek tylny z otwartą
wnęką i obniżonym łożem

Typ osi
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Konfiguracja
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Min. wysokość pokładu
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Kąt skrętu

Wahadłowe z zawieszeniem 
hydraulicznym

4×245/17,5˝
4×285/19,5˝
8×215/17,5˝

860 + 600 mm 
960 + 600 mm 
835 + 600 mm

60°

Ze zwrotnicowym mechanizmem skrętu 
i zawieszeniem hydraulicznym

4×245/17,5˝
4×285/19,5˝

870 + 300 mm 
950 + 300 mm

45°

Ze zwrotnicowym mechanizmem skrętu 
i zawieszeniem pneumatycznym

4×245/17,5˝
4×285/19,5˝

870 + 240 mm 
950 + 240 mm

45°

Twin Axle II z zawieszeniem niezależnym 4×245/17,5˝ 780 + 320 mm 55°
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ze sobą bezproblemowo łączone i w na-
czepach CombiMAX jest to rozwiązanie
standardowe. Pozwala to na szybkie do-
pasowanie pojazdu do realizowanego
zadania transportowego i to już po jego
zakupie. 

Zastosowany przy łabędziej szyi sys-
tem hakowy to najszybszy i najłatwiej-
szy sposób odłączania tego modułu od
wózka przedniego, skraca czas przygo-
towania pojazdu do drogi powrotnej bez
ładunku i pozwala na zmniejszenie całko-
witej długości naczepy. Teleskopowa belka

centralna ma pojedyncze, podwójne lub
potrójne wysunięcie, może być zainsta-
lowana pomiędzy dwoma modułami
jezdnymi, po wsunięciu zostaje scho-
wana w obrębie podwozia – skraca to
maksymalnie naczepę przy jeździe bez
ładunku, eliminując dodatkowe zezwo-
lenia czy samochody pilotażowe. Nowy
system sprzęgania za pomocą głowicy

połączeniowej pozwala na bezpośred-
nie łączenie ze sobą pojazdów (modułów)
o różnych wysokościach czy szerokoś-
ciach – warunkiem są jedynie identyczne
dopuszczalne obciążenia osi jezdnych
w całej tak utworzonej kombinacji. Jest
to także zdecydowanie łatwiejsza obsługa. 

Opcją wyposażenia naczepy Combi-
MAX jest jeszcze „Joker”, czyli dodat-
kowa „mała” oś, którą można wstawić
tam, gdzie potrzeba – oczywiście w kon-
tekście aktualnie realizowanego zlecenia
transportowego. Joker pozwala uniknąć

przeciążenia osi np. podczas transportu
niewielkich gabarytowo ładunków o dużej
masie. Niestety, podczas premierowego
pokazu Jokera nie zaprezentowano.

Naczepę można uzbroić w różne typy
obniżonych pokładów ładunkowych, jest
np. płaskie łoże o nośności do 180 t, ra-
mowy pokład do przewozu zbiorników
cylindrycznych o nośności do 150 t,
wąski centralny pokład do przewozu ma-
szyn budowlanych (koparek), można też
wykorzystać pokład rozdzielający w po -
łączeniu z belkami wydłużającymi lub
adapterami do transportu np. łopat elek-
trowni wiatrowych. Wśród akcesoriów
znajdziemy również systemy dyszli połą -
czeniowych, obrotnice z kłonicami, do -
kładane pokłady boczne itp. 

Presja cenowa zmusza do działania
O tym, jak dużą wagę przywiązywało

Faymonville do tego projektu, świadczy
to, że koszty rozwoju CombiMAX wy-
niosły ponad 30 mln euro. Zarząd za-

pewnia, że firma zamierza w pewnym
sensie zrewolucjonizować rynek naczep
niskopodwoziowych i ustanowić kolejne
kamienie milowe w rozwoju tej grupy
produktowej. 

Naczepy CombiMAX powstają w kilku
zakładach produkcyjnych. W podszcze-
cińskim Goleniowie, gdzie produkowane
są również naczepy z rodziny MAX Trai-
ler, wytwarzane będą części długie. W tym
celu rozszerzono powierzchnię produk-

Teleskopowa belka centralna może być zainstalowana
pomiędzy dwoma modułami jezdnymi, po wsunięciu
zostaje schowana w obrębie podwozia

Wszystkie układy skrętu osi są kontrolowane 
z poziomu jednej, uniwersalnej łabędziej szyi
przez jeden przetwornik

Poszczególne moduły po zsunięciu tworzą jednolity
pokład ładunkowy – w wersji na zdjęciu dwa
ostatnie moduły (5+4) mają otwartą wnękę
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cyjną o 6300 m2, zwiększono także za-
trudnienie. W kolejnym zakładzie pro-
dukcyjnym Faymonville (spółka F.E.L. SA)
znajdującym się w Lentzweiler (Luxem-
burg) na działce o powierzchni 7,5 ha po-
wstaje odrębny zakład z halą o po-
wierzchni ok. 11 520 m2 do montażu
i obróbki powierzchniowej. Koncepcja
układu budynków i wyposażenia produk-
cyjnego bazuje na procesach technolo-
gicznych zoptymalizowanych wewnętrz-
nie przez specjalistów z Faymonville –
punktem wyjścia były doświadczenia
zdobyte podczas uruchamiania produk-

cji naczep z rodziny MAX Trailer. Pro-
dukcja w Lentzweiler wchodzi obecnie
w fazę początkową. Dodatkowo w Lu-
xemburgu Faymonville uruchamia nowe
centrum szkoleniowo-dystrybucyjne,
obszarem kompetencji będą nie tylko
naczepy CombiMAX, ale wszystkie pro-
dukowane w fabryce w Lentzweiler. 

Konfigurować do zamówienia
Pierwsze prototypy naczep Combi-

MAX przechodzą obecnie testy fabryczne
u wybranych klientów w realnych wa-

runkach eksploatacji. Pojazdy na stałe
pojawią się w portfolio produkcyjnym
jesienią tego roku – produkcja realizo-
wana będzie początkowo w Büllingen,
a w 2015 r. po uruchomieniu zakładu
produkcyjnego – w Luxemburgu. 

Dotychczasowe opinie klientów są
niezwykle pozytywne, produkt ten ideal-
nie wpisuje się w obecne oczekiwania
użytkowników działających w transpor-
cie ciężkim. Firma ambitnie zakłada, że
celem długoterminowym (począwszy od
2016 r.) może być produkcja naczep
CombiMAX w liczbie ok. 400 rocznie.

Osie wahadłowe z zawie-
szeniem hydraulicznym mają kąt

skrętu do 60°, minimalna wysokość
pokładu to 860 + 600 mm 

z kołami 4×245/17,5

Sprzęganie za pomocą głowicy połączeniowej pozwala
na bezpośrednie łączenie ze sobą pojazdów (modułów)
o różnych wysokościach czy szerokościach

Przy tym poziomie konieczne będzie
zwiększenie mocy produkcyjnych w fab-
rykach w Polsce i Luxemburgu. 

Faymonville, oferując produkt tak
uniwersalny jak CombiMAX, daje klien-
towi większą wolność w podejmowaniu
decyzji zgodnie z zasadą: „Określ swoje
zadanie transportowe, a następnie skon-
figuruj zestaw”. Zatem CombiMAX to
połączenie zalet systemów modułowych
z łatwością obsługi typową dla konwen-
cjonalnych pojazdów ciężkich, takich jak
MultiMAX, MegaMAX czy VarioMAX.

Zdjęcia: © D. Piernikarski



BPW – systemowe rozwiązania
dla transportu

irma BPW to nie tylko osie i zawieszenia
(wprowadzone w 2012 r. zawieszenie BPW
ECO Air COMPACT zostało dokładnie opi-

sane w poprzednim numerze „Samochodów Spe-
cjalnych”). Obecnie w ofercie spółki znajduje się
szerszy asortyment produktów do budowy naczep.
Stabilne podparcie na postoju zapewniają nogi pod-
porowe. Solidne, wzmocnione w dolnej części
korpusu podpory mają dwubiegową przekładnię
ułatwiającą obsługę. Nogi podporowe BPW do-
stępne są w pięciu różnych wysokościach w za-
kresie 650–850 mm, co sprawia, że każdy znaj-
dzie odpowiednią dla siebie wersję. Natomiast
długa płyta montażowa czyni nogi podporowe
BPW uniwersalnymi, gdyż można je zamontować
niemal w każdej naczepie.

Wśród produktów Grupy BPW znajdziemy także
produkty marki Hestal, a wśród nich kłonice Vario-
Master i mechanizmy podnoszenia dachu Lift-
Master, w które powszechnie wyposażane są
naczepy kurtynowe. Elementy te stanowią o funk-
cjonalności naczepy. Kłonice VarioMaster można
z łatwością przesunąć po szynie dachowej, umożli-
wiając załadunek boczny. Uniesienie dachu na
czas załadunku pozwala na bardziej elastyczne wy-
korzystanie przestrzeni ładunkowej. Nie wyma-
gające dużego wysiłku uniesienie dachu realizo-
wane jest dźwignią mechanizmu LiftMaster 770N.
Zabudowana wewnątrz mechanizmu LiftMaster
sprężyna gazowa z powodzeniem podnosi dachy
o ciężarze 2 t. Ofertę marki Hestal uzupełniają
zamki, zawiasy, napinacze plandek i portale drzwi
tylnych SmartMaster. W zależności od zapotrze-
bowania klienci mają do wyboru dwie wersje
wykonania. SmartMaster 500S – panele typu
sandwich wypełnione pianką oraz SmartMaster
500A wykonane z profili aluminiowych. Obie
wersje są wyposażone w zamki, zawiasy, a także
opcjonalnie pomalowane lub okleinowane.

Szerokie portfolio
Zakres produktów wykonanych z tworzyw sztucz-
nych, to część oferty HBN-TEKNIK, firmy należącej
do rodziny BPW. Duński producent wytwarza naj-
wyższej jakości błotniki Istoflex i Greenflex cha-

rakteryzujące się dużą odpornością na pęknięcia
w temperaturze –40°C i deformacje termiczne do
120°C. Najnowszy produkt w postaci kompozy-
towych zbiorników sprężonego powietrza ECO Air
wykorzystuje nowoczesną technologię. Kompozyt,
z którego powstają zbiorniki ECO Air, to połączenie
włókien szklanych z polimerami. Efektem jest zbior-
nik odporny na korozję o niskiej masie własnej.
Z nowoczesnych technologii BPW czerpie również
w dziedzinie systemów oświetlenia Ermax. W port-
folio firmy znajdują się lampy typu LED oraz tra-
dycyjne żarówkowe. Możliwe jest skonfigurowa-
nie kompletnego systemu oświetlenia Ermax dla
konkretnego pojazdu wraz z pełnym okablowaniem.
Na rynku znajdziemy także pojedyncze części, np.
światła obrysowe.

Wiesz, jak jedziesz
W roku 2012 do Grupy BPW dołączyła monachijska
firma idem. Dzięki temu BPW rozszerzyło swoją
ofertę o system telematyczny. TControl to system
oparty na technologii GPS. Jego głównym zada-
niem jest śledzenie położenia pojazdu. Warte
bliższego zainteresowania są funkcje dodatkowe
pozwalające precyzyjnie kontrolować naczepę
i umieszczony w niej ładunek. Niewielkich roz-
miarów urządzenie TControl podłączone do ste-

Łukasz Łatkowski
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BPW jako partner systemowy dostarcza producentom naczep

kompletne zestawy – od osi, przez zawieszenie i hamulce,

po układy telematyczne dla transportu.

Nogi podporowe BPW ze względu na solidną konstrukcję
i atrakcyjną cenę cieszą się dużym zainteresowaniem klientów
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Systemy oświetlenia Ermax 
w technologii LED



rownika układu EBS otwiera dostęp do takich
danych, jak przebieg, prędkość, obciążenie, komu-
nikaty błędów sterownika EBS, a nawet zużycie
okładzin. System można rozszerzyć o funkcję mo-
nitoringu ciśnienia w ogumieniu (TPMS), która
przynosi wymierne korzyści. Badania wykazały, że
niższe o 20% ciśnienie w oponach powoduje
wzrost zużycia paliwa o 2%. Może się wydawać,
że to niewiele, jednak po przejechaniu 100 tys. km
przekłada się na kwotę 1000 euro. TControl do-
skonale współpracuje z agregatami chłodniczymi

czołowych producentów. Zbiera informacje do-
tyczące temperatury w chłodni, zaryglowania
drzwi czy poziomu paliwa w zbiorniku agregatu.
Dwukierunkowy sposób komunikacji GSM/GPRS
z urządzeniem TControl umożliwia zmianę tem-
peratury wewnątrz chłodni za pośrednictwem
aplikacji w języku polskim. Cały system można
indywidualnie skonfigurować, dostosowując do
własnych wymagań. Do wyboru jest kilka form
raportowania, od raportów dziennych po indywi-
dualnie skonfigurowane komunikaty alarmowe

e-mail bądź SMS. Serce całego systemu, czyli baza
danych TCC (TControl Centre), jest aplikacją
niezależną i kompatybilną z innymi aplikacjami. Roz-
winięty system telematyczny TControl bezpo -
średnio wpływa na zwiększenie poziomu bezpie-
czeństwa przewożonego ładunku i poprawę
efektywności pracy przedsiębiorstwa.

Zdjęcia: © BPW
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Stałe monitorowanie stanu pojazdu i przewożonego
ładunku za pomocą systemu telematycznego TControl

przynosi wymierne korzyści firmom transportowym
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Fabryka Faymonville
w Büllingen

ciągu ponad 50 lat swojej
działalności produkcyjnej Fay-
monville w Belgii, Europie

oraz w wielu krajach całego świata zys-
kało duże uznanie dla swoich koncepcji
biznesowych, działając zgodnie z mottem
firmy „Trailers to the Max”, co można
by swobodnie przetłumaczyć jako „Na-
czepy ponad wszystko”. Jako firma, która
z wyjątkowości uczyniła swoją specjal-
ność, chcąc oferować najlepsze rozwiąza-
nia transportowe dla swoich klientów,
Faymonville stale rozwija swoją gamę
produktów oraz usług – bezpośrednim
przykładem może być opisywana w od-
rębnym materiale najnowsza naczepa
CombiMAX.

Faymonville w pigułce
Około roku 1900 powstała niewielka

kuźnia w Rocherath. Produkcję środków
transportu Berthold Faymonville rozpoczął
w 1962 r., zaczynając od przyczep rolni-
czych i pojazdów do transportu drewna,
a wraz z upływem czasu zaczęły się po-
jawiać coraz bardziej złożone konstruk-
cje. Pod koniec lat 70. skonstruowano
pierwszą rozsuwaną naczepę z hydrau-

licznym układem skrętu, pod koniec lat
80. zdecydowano się zrezygnować z pro-
dukcji „normalnych” naczep, takich jak
kurtynowe czy samowyładowcze, na rzecz
specjalizacji w pojazdach specjalnych.
Przenosiny do Büllingen to rok 1988.
W 1990 r. kierownictwo firmy przej-
muje syn założyciela i obecny prezes –
Alain Faymonville.

Okres 1990–2013 to stała rozbu-
dowa głównej siedziby firmy w Büllin-
gen, w 2003 r. działalność rozpoczęła
fabryka w Luxemburgu, w 2006 r. uru-

chomiono produkcję ram w Goleniowie
koło Szczecina, a w 2012 fabryka ta
stała się wyłącznym miejscem produkcji
nowej drugiej marki Grupy – MAX Trai-
ler. W 2014 r. uruchomiono centrum
serwisowo-naprawcze w Moskwie.

Grupa Faymonville jest podzielona na
5 podstawowych działów biznesowych:
Faymonville AG, F.E.L. AG oraz Fay-
monville Polska specjalizują się w pro-
dukcji pojazdów, Faymonville Distri-
bution AG odpowiada za dystrybucję
naczep i sprzedaż pojazdów używanych,

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |
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Faymonville to belgijski producent specjalizujący się w pojazdach

wykorzystywanych w nienormatywnym transporcie specjalistycznym, transporcie

prefabrykowanych elementów betonowych i szkła. Przy okazji premiery rodziny

naczep CombiMAX zwiedzaliśmy zakład produkcyjny w Büllingen.

Zakład produkcji naczep Faymonville w Büllingen działa od 1988 r. 
Hale produkcyjne zajmują obecnie powierzchnię 20 700 m2
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Faymonville Lease AG oferuje klientom
usługi finansowe i krótkoterminowy wy-
najem naczep i ciągników (Renting Car-
WTS), natomiast spółka Faymonville
Service AG koncentruje się na zapew-
nieniu stałego wsparcia technicznego
27/7, obsłudze okresowej i naprawach
naczep. 

Obecnie w firmach tworzących Grupę
Faymonville pracuje ok. 600 osób, obroty
w 2013 r. wyniosły w przybliżeniu 170
mln euro, przy czym ok. 40% produkcji
trafia do użytkowników spoza Europy.
Przewidywany obrót w 2014 r. ma wy-
nieść ok. 185 mln euro – może to być naj-

lepszy rok w historii firmy. Dla porów-
nania – w rekordowym roku 2008 było to
185,4 mln, zatem można mówić o pełnym
wyjściu z kłopotów związanych z kryzy-
sem, kiedy to w 2010 r. obrót wyniósł
zaledwie 120 mln. 

Portfolio produktowe obejmuje praktycznie wszelkie możliwe odmiany pojazdów używanych w tej branży, począwszy od prostych niskopodwoziowych
trójosiowych naczep i przyczep, którymi transportowane są np. niewielkie maszyny budowlane, a skończywszy na samobieżnych ciężkich modułach
transportowych łączonych w zestawy o ładowności dochodzącej nawet do 10 000 t

W coraz szerszym zakresie do produkcji pojazdów
stosowane są materiały o podwyższonej wytrzy-
małości. Standardowo wykorzystywane są stale
standardu 690 (wytrzymałość na rozciąganie,
N/mm2), w kluczowych elementach sięga się po
materiał klasy 960 lub nawet 1100. Długie ramy
naczep spawane są w Goleniowie
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Dużo prac spawalniczych wykonuje się manualnie, stopniowo
do produkcji części standardowych wprowadzane są także
roboty spawalnicze – to stały i gwarantowany poziom jakości
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W zakresie produkcji komponentów stalowych Faymonville
nie korzysta z outsourcingu, wszystko powstaje we własnym
zakładzie – odrębna hala obrabiarek numerycznych 
o powierzchni 4500 m2 działa od roku 2010

Zabezpieczanie antykorozyjne w procesie
metalizacji łukowej polega na nanoszeniu
ochronnych powłok metalicznych na bazie
cynku i aluminium o grubości 35 µm każda.
Metalizacja to lepsza ochrona przed korozją 
i zwiększoną odporność na działania czynni-
ków zewnętrznych oraz uderzenia 
wielokrotne
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Optymalne zabezpieczenie
przed korozją zapewniają

wszystkie procesy związane
z ochroną powierzchniową

części pojazdów: lakierowa-
nie wielowarstwowe oraz

galwanizacja zanurzeniowa
(cynkowanie ogniowe), 

a także metody wstępnego
przygotowania powierzchni

do lakierowania, takie jak
śrutowanie (na zdjęciu) 

i piaskowanie
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W odrębnej hali produkowane są
osie wahadłowe; kompletne osie
ze skrętem wymuszonym przez
mechanizm zwrotniczy dostarcza
BPW lub SAF
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Centrala i fabryka w Büllingen
Produkcja ulokowana jest w trzech

fabrykach: Büllingen (Belgia), Lentz -
weiler (Luxemburg) oraz w Goleniowie
(Polska). W Büllingen znajduje się cen-
trala Faymonville AG oraz główna fab-
ryka. Na 3-hektarowej działce rozloko-
wano hale produkcyjne o powierzchni ok.
20 700 m2, w tym jest odrębna hala
(4500 m2), w której realizowana jest
przede wszystkim obróbka skrawaniem
poszczególnych elementów konstruk-
cyjnych na obrabiarkach sterowanych
numerycznie (CNC). Tu również mieści
się centrum serwisowe o powierzchni
6500 m2. 

W Lentzweiler powierzchnia pro-
dukcyjna to ok. 20 000 m2, powstaje
tam obecnie dodatkowa hala do montażu
naczep CombiMAX (11 520 m2). Zakład
w Goleniowie ma produkcję rozloko-
waną na powierzchni ok. 14 000 m2,
planowana jest dalsza rozbudowa o ok.
6700 m2, ponieważ będą tam powsta-
wały elementy długie naczep Combi-
MAX. Faymonville ma również 3 własne
punkty serwisowo-naprawcze – w Go-
leniowie (560 m2), Büllingen (7400 m2),
Moskwie (2550 m2), współpracuje również
z wieloma zewnętrznymi partnerami ser-
wisowymi. Zatem całkowita powierzch-
nia produkcyjno-serwisowo-naprawcza,
jaką dysponuje Grupa Faymonville, to
84 460 m2. Maksymalna wydajność pro-
dukcji wynosi do 2 tys. pojazdów rocz-
nie – Faymonville jest firmą o najwięk-
szym w Europie potencjale produkcyjnym
w tej branży.

Jedną z kluczowych inwestycji zrealizowanych w 2010 r.
był zakup olbrzymiej obrabiarki CNC (tzw. boring mill)
do obróbki skrawaniem modułów – dzięki wymiennej
głowicy realizuje ona takie operacje jak np. wiercenie
otworów, frezowanie powierzchni, szlifowanie

Pierwszy etap montażu końcowego obejmuje
wyposażenie zabezpieczonej antykorozyjnie i po-
lakierowanej ramy we wszystkie wcześniej wy-
konane i zabezpieczone antykorozyjnie części,
takie jak rampy, kosze na rozszerzenia pokładu czy
uchwyty na zawory. W drugim etapie naczepę wy-
posaża się we wszystkie instalacje: pneuma-
tyczną, hydrauliczną i elektryczną 

Kolejna faza montażu obejmuje uzbrojenie naczepy w zawory, zbiorniki pneumatyczne i osie. 
Następnie zakładane będą koła – od tego momentu naczepa będzie poruszać się po linii montażu
już samodzielnie. Ostatni etap produkcji obejmuje kontrolę jakości, testy funkcjonalne 
oraz doposażenie pojazdu w akcesoria wybrane przez klienta 
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Urzędniczy spór o wagi

o ponad 3-letnim sporze sądy za-
częły wydawać przychylne dla prze-
woźników orzeczenia. Przyczyniła

się do tego wytyczna wydana przez wice-
prezesa Głównego Urzędu Miar.

Odpowiednie wyjaśnienie
22 kwietnia 2011 r. wiceprezes Głów-

nego Urzędu Miar Włodzimierz Popiołek
w piśmie o sygnaturze WPRPWP/M31-
076/354/11 wyjaśnił Głównemu Inspek-
torowi Transportu Drogowego Toma-
szowi Połciowi, iż nie wszystkie wagi
nadają się do wskazywania masy całko-
witej pojazdu poprzez sumowanie naci-
sków osi. W dokumencie tym wicepre-
zes GUM podaje:

„(…) informuję, że wagi nieautoma-
tyczne o znaku fabrycznym LP 600 oraz
inne wagi nieautomatyczne z małymi
pomostami, np. o znaku fabrycznym
SAW-10C, produkcji firmy PAT-Pietzsch
Automatisierungstechnik, Niemcy, prze-
znaczone są do ważenia nacisku kół lub
osi pojazdów. Wagi posiadają również
dodatkowe funkcje umożliwiające sumo-
wanie obciążeń osi pojazdów, podając
masę całkowitą pojazdu. Wynik ważenia
pojazdów, jako masa całkowita, może
być traktowany wyłącznie jako orienta-
cyjny. Dlatego też może on być pod-
stawą do skierowania samochodu do
zważenia na innej, odpowiedniej wadze.
Odpowiednią do tego celu wagą jest

waga nieautomatyczna klasy dokład-
ności III o odpowiednim obciążeniu ma-
ksymalnym Max”.

Treść tego pisma wydaje się oczy-
wista. Wynik ważenia pojazdów może
być traktowany wyłącznie jako orienta-
cyjny. Wydawać by się mogło, że skoro
w naszym kraju powołuje się różnego ro-
dzaju urzędy i organy wyspecjalizowane
w danej dziedzinie, to inni urzędnicy
niewyspecjalizowani w konkretnym kie-
runku będą podążać za opinią wydaną
przez fachowców. Wydawać by się rów-
nież mogło, że sama nazwa urzędu, jakim
jest Główny Urząd Miar, stanowi wystar-
czające poparcie tezy, iż jest to organ od-
powiedni do udzielania informacji w za-
kresie stosowania oprzyrządowania,
jakim są wagi.

Niestety Inspekcja Transportu Dro-
gowego, a nawet Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny, przez wiele lat podważały
stanowisko wiceprezesa Głównego Urzędu
Miar. Pomimo oczywistej treści pisma
wydanego przez GUM w 2011 r. do dziś
wydawane są wyroki, które przeczą usta-
leniom specjalistów od wag.

W ostatnim czasie tematem tym za-
jęła się również Najwyższa Izba Kon-
troli. Jednoznacznie i bez jakichkolwiek
wątpliwości wykazała, że tego typu wagi
nie są przystosowane do precyzyjnego
wskazywania masy całkowitej pojazdu.
Oczywiste jest, że kara administracyjna
powinna być nakładana za precyzyjne

i wiarygodne ustalenia w zakresie prze-
winienia, a nie za przybliżone kalkula-
cje uzyskane za pomocą oprzyrządowa-
nia nieprzystosowanego do prowadzenia
tego typu kontroli.

Jednak dopiero 4 lutego 2014 r. Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie w sprawie o sygnaturze VI SA/Wa
2018/13 jednoznacznie wskazał m.in.
co następuje:

„Jak stwierdził bowiem NIK, opie-
rając się w tym zakresie na ocenie Głów-
nego Urzędu Miar, «Z instrukcji użytko-
wania i świadectwa homologacji wag
SAW-10C (drugi typ wag przenośnych
wykorzystywanych przez ITD) wynika,
że również te wagi nie zapewniają możli-
wości prowadzenia prawidłowych po-
miarów masy całkowitej pojazdów»”.
I – dalej: „(…) wagi SAW-10C nie po-
winny być stosowane do wyznaczania
masy całkowitej pojazdu, a wynik ta-
kiego ważenia (poprzez sumowanie na-
cisków na osie) może być traktowany
wyłącznie jako orientacyjny, wymagający
sprawdzenia na innych urządzeniach.
Ze świadectwa homologacji typu WE do-
puszczającego wagi SAW-10C na rynek
europejski wynika, że urządzenia te prze-
znaczone są wyłącznie do pomiaru na-
cisku kół i pojedynczych osi. W świa-
dectwie nie podano, że za pomocą tych
urządzeń można wyznaczać masę całko-
witą pojazdów, które obecnie w więk-
szości przypadków posiadają cztery lub

Łukasz Chwalczuk
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Od wielu lat trwa spór pomiędzy przewoźnikami a Inspekcją Transportu

Drogowego dotyczący zasadności stosowania wag typu SAW-10 C. Kością

niezgody jest wyznaczanie rzeczywistej masy całkowitej pojazdu przez

sumowanie poszczególnych nacisków osi.

e-hydraulika.eu
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więcej osi. Tym samym rzetelność po-
miarów dokonywanych przy użyciu wag
SAW-10C może być kwestionowana”.

Lepiej późno niż wcale
Po prawie 3 latach od wydania jed-

noznacznej opinii przez Główny Urząd
Miar udało się przekonać sądy, aby za-
wierzyły urzędnikom powołanym m.in.
do zatwierdzania typów przyrządów po-
miarowych. Pomimo że w przeszłości
część sędziów WSA wskazywała na wad-
liwe stosowanie wag SAW-10C, linia
orzecznicza nadal nie jest jednoznaczna.
Warto jednak, żeby przewoźnicy od-
woływali się i składali skargi do odpo-
wiednich sądów, przechylając szalę zwy-
cięstwa na swoją stronę (por. wyrok VIII
SA/Wa 239/13). W wyroku tym czytamy: 

„Należy wskazać, iż zasady użytko-
wania urządzeń określają ich producenci,
co potem jest weryfikowane w oparciu
o obowiązujące normy zarówno w świa-
dectwach homologacji, certyfikatach za-
twierdzenia typu oraz świadectwach le-
galizacji. Ze świadectwa Homologacji
UE nr D98-09-08 wynika, że waga
nieautomatyczna SAW-10C/II służy je-
dynie do pomiaru nacisków kół i osi
(w układzie dwóch połączonych wag).
Urządzenie to nie posiada homologacji
na dokonywanie pomiarów masy całko-
witej pojazdów. Należy zauważyć także,
że wagi przenośne nieautomatyczne do
pomiarów statycznych typu SAW-10C,
jak to wynika ze świadectwa ich homo-
logacji są przeznaczone wyłącznie do
pomiaru nacisku kół i pojedynczych osi,
nie posiadają zatem homologacji do po-
miaru masy całkowitej pojazdu oraz na-
cisków osi wielokrotnych. W «Instrukcji
postępowania inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego w trakcie kontroli
parametrów pojazdów poruszających się

po drogach publicznych i pobierania kar
pieniężnych», wprowadzonej zarządze-
niem Głównego Inspektora nr 3/2006
z dnia 7 lutego 2006 r., polecono obni -
żenie wyników pomiarów, dokonywa-
nych za pomocą wag przenośnych (typu
SAW i LP), o 200 kg i 2% celem skory-
gowania ewentualnych błędów w za-
kresie wskazań wag, co miało poprawić
wiarygodność tych pomiarów”.

Niestety wyrok ten nie daje podstaw
do żądania zwrotu już zapłaconych kar
na podstawie kontroli przeprowadzonej
przy użyciu wag SAW-10C, ale jest pod-
stawą tego, by przewoźnicy mogli obec-
nie skutecznie bronić swoich interesów
– do czego mocno zachęcam.

Łukasz Chwalczuk,
wspólnik w Kancelarii Prawnej
Iuridica, prezes zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Transportu
Nienormatywnego

„Po prawie 3 latach od wydania jednoznacznej opinii przez Główny Urząd Miar udało się

przekonać sądy, aby zawierzyły urzędnikom powołanym m.in. do zatwierdzania typów

przyrządów pomiarowych. Pomimo że w przeszłości część sędziów WSA wskazywała 

na wadliwe stosowanie wag SAW-10C, linia orzecznicza nadal nie jest jednoznaczna.

Warto jednak, żeby przewoźnicy odwoływali się i składali skargi do odpowiednich

sądów, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę”.
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Nowy Daily 2014: 
wciąż trzyma się mocno

Trzecia generacja IVECO Daily jest
produkowana w zakładach IVECO w Suz-
zarze we Włoszech i Valladolid w Hisz-
panii. W obydwu tych zakładach firma
zrealizowała niedawno duże inwestycje
związane z odnowieniem linii produk-
cyjnych.

Nowy Daily zachował klasyczną kon-
strukcję podwozia poprzedniego mode -
lu. Wprowadzonych zostało wiele nowych
rozwiązań zarówno w wersji kabinowej,
jak i w furgonie, jednak firma skupiła się
przede wszystkim na furgonie, w którym
poprawiono wszystkie parametry doty -
czące ładowności i właściwości jezdnych
(bez uszczerbku dla zwrotności na zatło -
czonych ulicach). Dzięki modyfikacjom
proporcji między rozstawem osi, długo -
ścią całkowitą i długością podłogi w czę -
ści ładunkowej wzrosła pojemność furgo-
nu. Umożliwiło to skonstruowanie nowych
wersji o kubaturze 18 i 20 m3 (najlep-
szy wynik w tej klasie) oraz 11 m3 (naj-
lepszy wskaźnik wykorzystania prze-
strze ni mierzony stosunkiem długości do
długości ładowni).

IVECO Daily trzeciej generacji zuży -
wa o ponad 5% paliwa mniej w porów-
naniu z poprzednim modelem, co ozna-
cza znaczną redukcję całkowitego kosztu
posiadania pojazdu (TCO). Bardzo popra -
wił się także komfort użytkowania. W ka-
binie jest wygodniej i ciszej, a kierowca
ma wrażenie prowadzenia samochodu
osobowego. Uzu pełnieniem oferty nowe -
go Daily będą mikrobusy dla przedsię-
biorstw obsługu jących zbiorowy miej-
ski transport pasażerski oraz szybkie
przewozy międzymiastowe. Nowe Daily
będzie dostępne u dealerów IVECO w ca -
łej Europie od czerwca br. (KB)



Zaczynają tam, gdzie kończy
się standard

fabryce w Wörth Mercedes-
-Benz realizujeprodukcjęwiel-
koseryjną, w skali światowej

unikatową pod względem wielkości, efek-
tywności, elastyczności i jakości. Z linii
produkcyjnych zjeżdża tu co roku około
100 000 samochodów ciężarowych. Są
wśród nich wersje specjalistyczne, które
by uzyskać pełnię swoich właściwości,
muszą pojechać do Francji i trafić do
odległej o ok. 100 km alzackiej miejsco-
wości Molsheim. Tak, tego samego Mol-
sheim, w którym powstają legendarne
samochody Bugatti.

Dariusz Piernikarski

Przy okazji premiery ciągników siodłowych Actros SLT i Arocs SLT

przeznaczonych do transportu ciężkiego zwiedzaliśmy zakład

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT) w Molsheim. To tam

powstają wszystkie nietypowe wersje ciężarowych Mercedesów.

W fabryce w Molsheim dokonywane są mody-
fikacje samochodów ciężarowych, tu jest

także siedziba organizacji biznesowej CTT –
Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks

© Mercedes-Benz

Około 20% produkcji z Wörth trafia tu na przeróbki –
m.in. wykańczane są modele Arocs i Actros SLT
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Fabryki historia krótka
Początki fabryki w Molsheim sięgają

roku 1967, kiedy to firma Royal Elysées
będąca importerem samochodów oso-
bowych Mercedes-Benz do Francji roz-
poczęła budowę zakładu, w którym im-
portowane auta miały być adaptowane
do rynku francuskiego. W 1970 r. po-
wstała spółka Mercedes-Benz France
i została włączona do struktur Daimler-
-Benz AG. Od 1982 r. w Molsheim pro-
wadzono prace związane z wyposażaniem
wnętrz autobusów Mercedes-Benz. Od

1991 r. na zlecenie fabryki w Wörth roz-
poczęły się tam modyfikacje przezna-
czonych na eksport samochodów ciężaro-
wych. Trzy lata później, w 1994 r.,
powstała spółka Mercedes-Benz Mol-
sheim S.A.S., a w 2000 r. utworzono
Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks
(CTT). W 2010 r. na terenie fabryki od-
dano do użytku międzynarodowe cen-

trum projektowe dla Mercedes-Benz Spe-
cial Trucks. Działem Custom Tailored
Trucks i fabryką w Molsheim kieruje
Klaus Fischinger.

Ciężarówki szyte na miarę 
Fabryka w Molsheim to główna fab-

ryka samochodów ciężarowych Merce-
des-Benz na terenie Francji, rozlokowana
na obszarze ok. 500 000 m2. Pracuje tu
ok. 600 osób, z czego 220 bezpośrednio
w CTT. Pomieszczenia produkcyjne mają
powierzchnię 20 000 m2 i w nich znaj-

duje się kilkanaście wyodrębnionych
warsztatów specjalistycznych z 65 sta-
nowiskami montażowymi. Są także dwie
komory lakiernicze. 

Zakład ten to największa na świecie
fabryka dokonująca modyfikacji ciężaró-
wek, a jednocześnie siedziba organizacji
biznesowej CTT – Mercedes-Benz Custom
Tailored Trucks, która we współpracy
z wybranymi firmami partnerskimi koor-
dynuje realizację specjalnych zamówień
klientów na całym świecie. Oprócz głównej
działalności, jaką są modyfikacje samo-
chodów ciężarowych, w Molsheim wy-
konuje się również modyfikacje samo-
chodów dostawczych Mercedes-Benz
i samochodów Fuso Canter na rynek
francuski, odbywa się tutaj produkcja
kabin kierowcy do modeli Unimog U300,
U400 i U500, a także produkcja części,
które trafiają m.in. na linie produkcyjne
w Wörth. Tu ma ponadto swą siedzibę
międzynarodowy ośrodek projektowy
zajmujący się specjalnymi samochodami
ciężarowymi Mercedes-Benz.

CTT wypełnia najróżniejsze życzenia
klientów z całego świata, których nie da
się zrealizować w produkowanych seryj-
nie samochodach ciężarowych z gwiazdą
na masce. Pracownicy fabryki w Mol-

sheim wykonują wszystkie niezbędne
prace, począwszy od fachowego doradz-
twa technicznego dla klientów, a na pro-
jektowaniu i modyfikacji produktów i ich
komponentów oraz produkcji i montażu
skończywszy. Niezależnie od działalności
Mercedes-Benz CTT na rzecz producenta
działa również 8 firm zewnętrznych do-
konujących konwersji lub dostarczających
wybrane komponenty, np. Paul Nutz -
fahrzeuge czy Oberaigner. Pozwala to
na zwiększenie zdolności produkcyjnych. 
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Realizowane konwersje dotyczą wszystkich pojazdów, które
zjeżdżają z linii produkcyjnej fabryki Mercedes-Benz w Wörth

Montaż kabiny brygadowej
w pożarniczych Atego
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Niezbędne komponenty przygotowywane są 
na miejscu – na zdjęciu z lewej wycinarka 

laserowa, z prawej prace na giętarce
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Modyfikacje od kuchni
Mniejsze, prostsze konwersje wyko-

nywane są bezpośrednio w Wörth, jeszcze
na linii produkcyjnej, lub oddzielnie, na
specjalnie wyodrębnionych stanowis-
kach, jeśli ich pracochłonność nie prze-
kracza 50 roboczogodzin. Jeśli czas jest
dłuższy, zamówienie przekierowywane
jest do CTT. Oczywiście każda z mody-
fikacji może stać się produkcją seryjną,
jeśli liczba zamówień przekroczy odpo-
wiedni pułap. 

Do najczęściej wykonywanych mody-
fikacji należą:
• montaż kabin brygadowych w samo-

chodach pożarniczych,
• produkcja obniżonych cartransporterów

do przewozu samochodów osobowych
• przygotowanie 5- i 6-osiowych pod -

wozi do montażu ciężkich pomp do
betonu,

• wstawianie dodatkowych osi, 
• skrócenie lub wydłużenie ramy, 
• zmiana położenia niektórych kompo-

nentów: zbiorników, akumulatorów,
filtrów itp. w związku z montażem
specjalistycznych zabudów (np. śmie-
ciarek z załadunkiem bocznym na
podwoziu Econic).
Przeniesienie operacji technologicz-

nych związanych z modyfikacjami po-
jazdów do francuskiej fabryki znacznie
uprościło procesy realizowane w głów -
nym zakładzie w Wörth, tym samym
podniosło efektywność produkcji. Jedno-
cześnie olbrzymie doświadczenie pra-
cowników CTT gwarantuje, że wszystkie
wprowadzane modyfikacje będą opty-
malnie dopasowane do przewidywanych
zadań. „Niemożliwe” nie znajduje się
na liście słów używanych przez pra-
cowników CTT.

Mimo że klienci CTT pochodzą przede
wszystkim z Unii Europejskiej, to mody-
fikowane w Molsheim ciężarówki jeżdżą
po całym świecie. CTT dostarczyło tysiące
samochodów klientom w Brazylii, Chinach
i Rosji. Setki pojazdów wysyłane są także
co roku odbiorcom z tak odległych zakąt -
ków globu jak Australia czy Indonezja. 

Zwiedzając Molsheim, ma się nieod-
parte wrażenie, że jest to nic innego jak
olbrzymi warsztat samochodowy – po
prostu „manufaktura”. Jednak realizo-
wane tam zadania mogą przyprawić
każdego fana samochodów specjalnych
o szybsze bicie serca.

W Molsheim powstają
kabiny do Unimoga –

sklejone na specjalnym
stanowisku…
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Oferowane w Molsheim usługi nie
dotyczą wyłącznie najczęściej produko-
wanych modeli (Actros, Arocs), ale wszyst-
kich pojazdów, które zjeżdżają z linii
produkcyjnej fabryki Mercedes-Benz
w Wörth. Konwersje przeprowadzane są
także w pozostałych modelach: Antos,
Axor, Atego, Econic, Zetros, tak aby
możliwe było zrealizowanie indywi-
dualnych zamówień związanych z różno-
rodnymi aplikacjami. 

Od roku 2000 fabryka w Molsheim
stanowi integralną część systemu produk -
cyjnego Mercedes-Benz Trucks i w tym
okresie bramy zakładu opuściło ponad
150 000 ciężarówek dopasowanych do

indywidualnych potrzeb ich przyszłych
użytkowników. Ogółem około 20% cię -
ża rówek wyprodukowanych w Wörth
trafia do Molsheim na dalsze modyfika-
cje, a dostawy realizowane są do ponad
140 krajów na całym świecie. Rozwią -
zania techniczne stosowane w modyfi-
kowanych pojazdach opracowywane są
przez wysoko wykwalifikowany zespół 70
inżynierów mających do dyspozycji naj-
nowsze narzędzia projektowe i wypo-
sażenie badawcze. Ich pomysły wciela
w życie ok. 500 mechaników. 

Ponad 6500 
nowych kodów

Ponad 150 000 
przeniesionych komponentów

Ponad 21 000 metrów
zwiększonych rozstawów osi

Ponad 6200 metrów 
skróconych rozstawów osi

Ponad 22 000
zamontowanych
osi dodatkowych

…są następnie wykańczane 
i trafiają do lakierowania, potem
na montaż do fabryki w Wörth
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Lekkość – trudna sztuka

konstruowanie i wyprodukowa-
nie lekkiej naczepy nie jest wcale
proste, o czym można się przeko-

nać, przeglądając ofertę ich producen-
tów. W przypadku naczep kurtynowych,
których „życie” obliczone jest najczęś-
ciej na dwie wymiany ciągnika (2 razy
po 4 lata) i pokonanie ok. półtora miliona
kilometrów, w konstrukcji króluje stal.
Uzyskanie niskiej masy własnej naczepy
jest możliwe tylko przy zastosowaniu
stali wysokogatunkowych oraz najno-
wocześniejszych technik projektowania.
Jedno i drugie jest kosztowne. Projek-
towanie, poza posiadaniem najnowo-
cześniejszego oprogramowania, wymaga
jeszcze ludzi, którzy wiedzą, jak je wyko-
rzystać, natomiast wytwarzanie naczep
ze wspomnianych gatunków stali jest
trudne z kilku powodów. Drogie mate-

riały, trudne w obróbce, kłopotliwe w spa-
waniu wymagają stosowania specjalnego
oprzyrządowania i wykonywania tego
procesu w osłonie gazów obojętnych.
To wiąże się z wysokimi kosztami na
zakup technologii, maszyn i zatrudnie-
nie specjalistów o wysokich umiejętnoś-
ciach. Może więc być to odpowiedź na
pytanie, dlaczego tak niewielu producen-
tów ma w swojej ofercie lekkie naczepy
kurtynowe i dlaczego są to najczęściej
duże, bogate i doświadczone firmy.

Dobierając pojazdy do tego prze-
glądu, założyliśmy, że lekka naczepa
kurtynowa to taka, której masa własna
nie przekracza 6000 kg. Skupiliśmy się
też na pojazdach, które są oferowane
w naszym kraju.

Kögel Trailer
Kögel Light to jedna z najlżejszych

naczep w Europie. Dzięki solidnej i lek-
kiej konstrukcji można przewieźć jedno-
razowo nawet o 800 kg ładunku więcej
niż standardowym pojazdem. Dzięki
różnym wersjom wyposażenia te lekkie
naczepy są bardzo uniwersalne. Struk-
tura ramy z otworami została zoptyma-
lizowana dla lekkiej zabudowy. Wysoką
stabilność i sztywność konstrukcji osiąg-
nięto dzięki wysokowytrzymałej stali
drobnoziarnistej. Podłogę dostosowano

Tomasz Marszałek
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Lżejszy spala mniej albo pozwala zabrać w ramach istniejących przepisów więcej

ładunku. O jak najmniejszą masę własną walczą nie tylko producenci pojazdów

ciężarowych, ale również naczep, w tym tych najpopularniejszych, nazywanych

powszechnie kurtynowymi lub firanowymi.

Naczepa Kögel Light 
to jedna z najlżejszych 

seryjnych naczep dostęp-
nych obecnie na rynku, 

jej niska masa własna – 
ok. 5850 kg – przekłada
się na dużą ładowność



SAMOCHODY SPECJALNE | MAJ 2014 | 4499

| TECHNIKA |

do nacisków wózków widłowych nawet
o masie 5460 kg. Dzięki różnorodnemu
wyposażeniu przyczepy Kögel Light są
przystosowane do najróżniejszych zadań
transportowych. Zagłębione pierścienie
do mocowania ładunków, różne pakiety
do zabezpieczania ładunku oraz zabu-
dowa certyfikowana według DIN EN
12642 XL sprawiają, że przewożony ładu-
nek jest bezpieczny. Niska masa własna
– ok. 5850 kg – przekłada się oczywiś-
cie na dużą ładowność. 

Stalowa zewnętrzna rama VarioFix
jest perforowana. Tutaj nie chodzi jed-
nak o zmniejszenie masy własnej pojazdu,
ale o bezpieczeństwo. Krótkie odstępy
między otworami podłużnymi umożli-
wiają bezpieczne unieruchomienie ła -
dunku w prawie każdym miejscu naczepy.

nieniem Integral daje się zsuwać do
przodu lub do tyłu (opcja) w celu otwie-
rania przestrzeni ładunkowej i umożli-
wienia załadunku za pomocą suwnicy.
Dzięki usztywnieniu plandeki Integral
podczas stosowania przesuwanego dachu
pasy nie zwisają we wnętrzu.

Naczepa Kögel Light może występo-
wać w różnych wersjach, do których jest
oferowany bogaty zestaw opcjonalnego
wyposażenia. Kögel Light Coil to pojazd
wyposażony we wnękę na szpule zgodne

jemników Oktabin w wyposażeniu są
listwy kierujące, ceowniki i teleskopowe
belki zabezpieczające ładunek. Light Coil
ma też certyfikat do przewozu napojów
i indywidualny ekwipunek umożliwiający
bezpieczny transport kontenerów na na-
poje, palet 4-wejściowych oraz beczek.
Kolejna wersja zaopatrzona jest w cer-
tyfikat do przewozu opon i opcjonalne
urządzenia zapewniające bezpieczny trans-
port opon ładowanych stosami, wachla-
rzowo lub stopniowo do 15 t.

Wielton
Szybko rozsuwalna plandeka, prze-

suwany i hydraulicznie podnoszony dach
i tylne drzwi umożliwiają szybki załadu-
nek i rozładunek, zwiększona szczelność,
wzmacniana plandeka, wytrzymała ściana
przednia oraz specjalna konstrukcja pod-

nosząca wytrzymałość ramy naczepy –
to wszystko zapewnia bezpieczeństwo
przewożonego ładunku także w nowej,
lekkiej naczepie kurtynowej polskiego
Wieltonu. Jej waga bez koła zapasowego
wynosi 6020 kg. Naczepa ta nosi miano
NS 3K/M2. W standardzie klienci otrzy-
mują też bogate wyposażenie.

Rama tej naczepy to konstrukcja wy-
konana ze stali o wysokiej wytrzyma -
łości S700. Podwozie ma zawieszenie
pneumatyczne, płytę sprzęgu z 2-calo-
wym sworzniem królewskim i agregat
jezdny składający się z 3 osi SAF Inte-

W naczepie Kögel Light usztyw-
nienie plandeki Integral podczas
stosowania przesuwanego dachu
powoduje, że pasy nie zwisają 
we wnętrzu

z normą VDI 2700. Naczepa do przewozu
papieru jest wyposażona w cztery prze-
biegające ukośnie szyny przeładowcze
z otworami umożliwiającymi zabezpie-
czenie ładunku za pomocą klinów. Ze
względu na zastosowanie muldy ciężar
tej wersji ma 6150 kg. W wersji do po-

Boczne zabezpieczenia przeciwnajazdowe wykonano z lekkiego kompozytu

Rama pojazdu ze stali S700 została obliczona
pod kątem uzyskania wymaganej wytrzy-
małości przy jak najniższej masie własnej.

Idealny kąt mocowania zapobiega obcie -
raniu pasów transportowych. Wyjątkowo
łatwe i szybkie jest otwieranie lub za-
mykanie plandeki od przodu. Jej na-
ciągnięcie umożliwia znajdujące się tam
urządzenie szybkomocujące z dźwignią
zwrotną. Przesuwany dach z usztyw-
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gral z hamulcami tarczowymi o obciąże -
niu technicznym do 9000 kg (pierwsza
oś podnoszona w cyklu automatycznym
z możliwością ręcznego sterowania).
Boczne zabezpieczenia przeciwnajaz-
dowe wykonano z lekkiego kompozytu.
Układ hamulcowy spełnia wymagania ADR
i jest zarządzany przez EBS z funkcją
stabilności pojazdu – RSP, RSS lub TRS. 

Skrzynia ładunkowa wyposażona jest
w kłonice przesuwane z mocowaniem
górnym na rolkach, narożne słupki alu-
miniowe przykręcane, uchwyty do mo-
cowania ładunku (system Safety Lock)
i dach przesuwany niezależnie do przodu
i tyłu naczepy. Podłogę zbudowano ze
sklejki wodoodpornej o podwyższonej
wytrzymałości z dopuszczalnym naci-
skiem osi wózka widłowego wynoszącym
7200 kg.

Schwarzmüller
Kurtynowe naczepy austriackiej firmy

Schwarzmüller występują także w wers-
jach Ultra-Light. Zastosowane są w nich
specjalne konstrukcje ram, charaktery-

styczne tylko dla tego producenta firmy.
To wiąże się z dwoma podstawowymi
konsekwencjami: zmniejszeniem masy
pojazdu o ok. 0,8 t w stosunku do po-
jazdu standardowego i zwiększeniem wy-
sokości ramy (150 mm zamiast 125 mm),
co z kolei skutkuje mniejszą o 25 mm wy-
sokością ładunkową. Naczepy z muldą
i do rolek papieru występują tylko w ta-
kiej lekkiej wersji. Naczepa Schwarz-
müller Ultra-Light może mieć masę własną
zaledwie 4850 kg. Obciążenie użytkowe
naczepy kurtyny jest wyższe w porów-
naniu ze standardowymi naczepami
nawet o 1500 kg. Do zabezpieczania
ładunku służą perforowana rama ze-
wnętrzna oraz 23 pary pierścieni o wy-
trzymałości do 2,5 t. 

Stalowa rama naczepy jest perforo-
wana i wykonana ze stali o wysokiej
wytrzymałości. W podłużnicach duże,
okrągłe otwory są wycięte w miejscach,
w których nie osłabiają konstrukcji. Nie-
wielkie otwory wykonane są również
w poprzeczkach. Do nowej naczepy za-
projektowano też specjalną podłogę ze
sklejki, bez dotychczas popularnego
wzmocnienia włóknem szklanym. Podłoga
została skonstruowana tak, żeby przy
grubości 24 mm miała takie samo do-
puszczalne obciążenie osi jak podłoga
standardowa o grubości 27 mm. Przed-
nia ściana i portal tylnych drzwi zbudo-
wane są z profili aluminiowych. Stan-
dardowa naczepa kurtynowa Ultra-Light
ma masę 4850 kg, w wersji Coil 5700 kg,
do transportu papieru w rolach 5500 kg,
a w wersji Mega – tylko 5500 kg! Jej we-

Naczepa Schwarzmüller Ultra-Light może mieć masę własną zaledwie 4850 kg. Pojazd ma 
charakterystyczną dla tego producenta perforowaną ramę ze stali o podwyższonej wytrzymałości

W podłużnicach Schwarzmüllera duże, okrągłe
otwory są wycięte w miejscach, w których nie

osłabiają konstrukcji, a znacznie obniżają jej
masę. Podłużnice są jednak wyższe o 25 mm

niż w standardowych pojazdach

To dowód na to, że proste rozwiązania cza-
sami są najskuteczniejsze – naciąg plandeki

i jego blokada w naczepie Schwarzmüllera 
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wnętrzna wysokość wynosi aż 3005 mm.
W specjalistycznych wersjach zastoso-
wana została standardowa podłoga o gru-
bości 27 mm. 

Opcjonalną kurtynę OpenBox otwiera
się zaledwie ok. 20 sekund, a długość
otwarcia wynosi 11 m. OpenBox różni się
od klasycznych kurtyn tym, że tu w plan-
dece zintegrowano listwy wzmacniające.
Są one prowadzone od góry i od dołu na
ułożyskowanych kulkowo rolkach, co
umożliwia sprawne składanie plandeki
przy otwieraniu. Po zamknięciu plan-
deki nie jest konieczne jej dodatkowe na-
pinanie. OpenBox ma certyfikację wg
DIN EN 12642 Code XL włącznie z trans-
portem napojów oraz spełnia wymogi
wytycznych Daimlera 9.5. 

Krone 
W postaci naczepy Profi Liner Ultra

firma Krone oferuje uniwersalny pojazd,
który ze swoim ciężarem wynoszącym
5660 kg jest lżejszy o ponad 500 kg od
standardowej naczepy Krone Profi Liner.
Wersja Paper Liner waży 5980 kg. Re-
dukcję ciężaru umożliwiły liczne inno-
wacje. Całe podwozie zostało przekon-
struowane pod kątem obniżenia wagi.
Zarówno przy wspornikach wzdłużnych,
jak i przy poprzecznicach była możliwa
redukcja ciężaru własnego bez utraty
stabilności. Inne rozwiązania, jakie za-
stosowano w tej naczepie, to ściana czo -
łowa z aluminium, stabilny uchwyt na
przyłącza pneumatyczne i elektryczne.

Lepszą obsługę zapewniają też alumi-
niowe drzwi zoptymalizowane wagowo
i wytrzymałościowo. 

W zakresie zabezpieczenia ładunku
Krone postawiło przy naczepie Profi
Liner Ultra na sprawdzony system Multi
Safe. Firma wyposaża pojazd seryjnie
w ramę zewnętrzną zaopatrzoną w funk-
cję MultiLock, która służy do zabezpie-
czenia ładunku. W połączeniu z systemem
zabezpieczania ładunku Multiblock Profi
Liner to prawdziwy multitalent trans-
portu, naczepa ta bowiem nie jest prze-
znaczona do ładunków specjalnego typu,
lecz może służyć do bezpiecznego prze-
wożenia wszelkiego rodzaju towarów.
Poświadczone jest to przez certyfikat
zgodny z dyrektywą DCE i EN 12642 XL.
Wodoodporna podłoga ma grubość zaled-
wie 21 mm i wykonana jest z pokrytej
tworzywem sztucznym sklejki. Wytrzy-
muje obciążenie osi wózka widłowego
do 5460 kg. 

Berger 
Berger Fahrzeugtechnik nie traktuje

produkcji lekkich naczep jako projektu
marginalnego, lecz od początku działal-
ności skupia się na ich rozwoju i dosko-
naleniu. Produkcja pojazdów odbywa się
w zakładzie produkcyjnym w Radfeld
w Austrii. Firma już od kilku lat oferuje kur-
tynowe naczepy BERGERecotrail o rekor-
dowo niskiej masie własnej – 4,7 i 4,9 t
(coilmulda). Ponad rok temu gamę po-
jazdów wzbogaciły naczepy typu mega

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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HYDRAULIKA SIŁOWA
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Lekkie naczepy użytkowane są często do transportowania bardzo ciężkich ładunków, 
np. papieru w rolach lub zwojów stalowej blachy. Możliwość zsunięcia dachu 
w naczepie Krone Profi Liner pomaga w przeładunku za pomocą suwnic
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w wersji standardowej i coilmulda. Masa
własna megi w wersji standardowej wy-
nosi 4990 kg, natomiast w wersji z muldą
jest to 5517 kg. Pomimo lekkości kon-
strukcja naczepy jest wyłącznie stalowa,
zbudowana z drobnoziarnistej stali S700.
W porównaniu ze standardowymi na-
czepami oferowanymi przez innych
producentów dopuszczalna ładowność
naczepy BERGERecotrail jest większa
o około 1,5–2 t. 

Podwozia naczep BERGERecotrail to
przemyślana w najdrobniejszych szcze-
gółach stalowa rama podłużnicowa po -
łączona z podłogą o specjalnej konstrukcji
i ramą zewnętrzną ze 136 otworami
umożliwiającymi niemal dowolne moco-
wanie pasów dla obciążeń rozciągających
do 2000 daN. Oprócz nich do dyspozycji
jest 17 par pierścieni mocujących zin-
tegrowanych z ramą zewnętrzną dla
obcią żeń rozciągających do 2500 daN,
a w coilmuldzie jeszcze dwie pary wpusz-
czanych w podłogę pierścieni mocują -
cych dla dużych obciążeń – do 6000 daN
na każdy pierścień. W środkowych częś-
ciach podłużnic podwozi wykonano otwory
w kształcie zaokrąglonych trójkątów
Reuleaux. Pozbyto się w ten sposób
znacznej ilości ciężkiego metalu, popra-
wiając jednocześnie wytrzymałość dy-
namiczną podwozia. Sztywną podłogę
ecotrail-hybridfloor wykonano z lamino-
wanego drewna i wzmocniono od spodu

tkaniną ze sztucznego włókna. Chociaż
ma grubość zaledwie 21 mm, wytrzymuje
obciążenia powodowane przez wózki
widłowe i punktowo ułożone ładunki
(dopuszczalny nacisk osi wózka widło -
wego 7000 kg – DIN EN 283). Prze-
suwny i podnoszony (50 mm) dach typu
Ultraline dostarcza Edscha (możliwość
otwierania z przodu i z tyłu, usztywnienie
za pomocą systemu 4-linowego).

Schmitz Cargobull
Lekkie naczepy S.CS Light i S.CS

Mega X-Light mają masę własną odpo-
wiednio 5634 kg i 5988 kg. Podobnie jak
w standardowych naczepach firmy i tu
całe podwozie zostało ocynkowane, a jego
elementy łączone są śrubami. 

Dla zmniejszenia masy w podłużni-
cach wycięte są okrągłe otwory. Rama
wykonana jest z wysokostopowych stali
o dużej wytrzymałości, co pozwoliło na

Naczepa BERGERecotrail to aktualnie mistrz wagi
lekkiej na rynku – masa własna niespełna 4,7 t

Charakterystyczne
otwory o kształcie za-
okrąglonych trójkątów 
w podłużnicach ramy

naczep Berger obniżają
masę i podnoszą wytrzy-

małość. Zamiast kosza
na koło zapasowe 
mamy tylko windę 
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Specjalne pasy naszyte po wewnętrznej 
stronie plandeki sprawiają, że po napięciu 
kurtyny naczepa Berger ma bardzo opływowe,
odporne na zniekształcenie, a więc także 
aerodynamiczne boki. A to wpływa na 
zmniejszenie zużycia paliwa 
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zastosowanie niewielkich rozmiarów kształtowników. Jednak
nie wszędzie. Na przykład w miejscu, w którym naczepa
wchodzi na siodło, wysokość profili po dłużnicy zwiększono aż
do 128 mm (wielu producentów stosuje tu profil o wysokości
jedynie 100 mm), co powoduje, że wytrzymałość konstrukcji
jest tu niemal o 100% większa przy niewielkim wzroście
masy. Specyficzne dla Schmitza jest także rozwiązanie tylnej
części ramy. Ze względu na narażenie jej na częste uszkodzenia
jest ona wzmocniona dodatkowym kształtownikiem. Przed

skutkami uderzeń z tyłu rama naczepy jest chroniona dwoma
zastrzałami, które mają pochłaniać energię zderzenia. Podłoga
naczepy skrzyniowej wykonana jest ze sklejki o grubości 28 mm,
powlekanej żywicą fenolowo-formaldehydową. Ostatnia war-
stwa jest szczególnie wzmocniona i odporna na uszkodzenia
mechaniczne. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko niewielki
ciężar, ale także dużą wytrzymałość na ekstremalne obcią żenia.
Podłoga wytrzymuje nacisk osi wózka widłowego o wartości
5460 kg. Wysokogatunkowe materiały konstrukcyjne to pierw-
szy krok do uzyskania niewielkiej masy pojazdu. Kolejne to
zadbanie o wysoką jakość i właściwy dobór wyposażenia.
Obniżeniu do minimum masy naczepy sprzyja zastosowanie
do budowy drzwi oraz czołowej ściany eloksowanego alumi-
nium, które poza tym nie rdzewieje.

© Materiały producentów, T. Marszałek 

reklama

Lekkie naczepy S.CS Light i S.CS Mega 
X-Light firmy Schmitz Cargobull wyposażane

są w bardzo łatwe w obsłudze zamknięcia
boczne typu Speed Curtain

Naczepa Schmitz S.CS Mega X-Light

Podobnie jak w przypadku standardowych naczep Schmitz Cargobull
i tu całe podwozie zostało ocynkowane, a jego elementy są skręcane



Nadchodzą czasy naczep

irma Kögel Trailer to jeden z trzech
największych producentów naczep
w Europie. W 2013 r. obrót firmy

wyniosł ok. 275 mln euro, wyproduko-
wano ok. 12 000 pojazdów. Prognoza
na rok 2014 to 280 mln euro i 12 500
pojazdów. W Polsce również firma na-
leży do naczepowej czołówki i od 2011 r.
stale zwiększa swoje udziały rynkowe.
W ubiegłym roku Kögel Trailer – za po-
średnictwem swojego importera, czyli
firmy Eurotrailer należącej do grupy DBK
– sprzedał w Polsce 1320 naczep, co
dało udział rynkowy na poziomie 8%.
Dla porównania w 2013 r. w Niemczech
Kögel Trailer sprzedał 1623 naczepy
kurtynowe, co dało firmie 11,3% udziału
w rynku – Schmitz Cargobull i Krone ma-
ją podobne udziały wynoszące ok. 30%.
Razem ci trzej producenci obsługują ok.
75% sprzedaży wszystkich naczep kur-
tynowych w Niemczech.

„Samochody Specjalne”: Czytając o his-
torii firmy, zauważamy kilka istotnych
osiągnięć, które wpłynęły na rozwój
całej branży naczepowej. Firma przeży-
wała jednak także ciężkie czasy, kilka-
krotnie ocierając się o niewypłacalność
i bankructwo. Jak rozumiem, obecne
perspektywy wyglądają optymistycznie.
Thomas Heckel: Tak, zdecydowanie.
Mogę powiedzieć, że w firmie Kögel dzie-
je się dobrze, gdy jej właścicielem jest
osoba mająca wyraźnie zdefiniowaną
wizję. Tak było, gdy właścicielem był
Franz Xavier Kögel – założyciel marki,
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Tuż przed hucznymi obchodami 80-lecia Kögel Trailer, zaplanowanymi na

10 maja, o firmie, jej przeszłości, teraźniejszości i planach opowiedzieli

nam Thomas Heckel – dyrektor zarządzający oraz Thomas Eschey –

dyrektor generalny ds. produkcji i techniki. 

Thomas Heckel,  
dyrektor zarządzający 

Kögel Trailer 
GmbH & Co. KG
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i tak jest obecnie, bo właścicielem Kö-
gel Trailer jest przecież Ulrich Humbaur. 
Duże znaczenie w naszej działalności
mają takie wartości jak niezmienność

oraz dążenie do dalszego rozwoju. Jak
policzyliśmy ostatnio, doświadczenie za-
wodowe wszystkich naszych pracowni-

ków będące sumą ich stażu pracy wynosi
obecnie 11 tysięcy lat. Oznacza to, że
pracują u nas kompetentni ludzie, któ-
rzy zawodowo wiedzą, o czym mówią…
Oczywiście, aby marka trwała na rynku,
potrzebne są także innowacyjne pro-
dukty. Pod tym względem Kögel zawsze
był w czołówce, mamy na koncie kilka
znaczących innowacji. 

Kögel ma w swojej najnowszej historii
dwie upadłości. Co tak naprawdę było
ich przyczyną? Na ile osłabia to zaufa-
nie klientów i utrudnia budowanie sil-
nej pozycji rynkowej?
Thomas Heckel: Moim zdaniem pierw-
sza upadłość była spowodowana tym,
że ówczesna strategia działania prze-
rastała rzeczywiste możliwości. W owym

czasie w skład Grupy Kögel wchodziło
wiele innych firm, takich jak na przykład
Kamag, działało kilka fabryk, budowano
chłodnie wspólnie z francuskim Ché-
reau, prowadzono również j.v. Jinan Kö-
gel Special Automobile Co Ltd z partne -
rami chińskimi. Efektywne zarządzanie
tak rozległą organizacją okazało się nie-
możliwe. Aby ratować firmę przed całko-
witym bankructwem, konieczna stała
się sprzedaż lub rozwiązanie części spó -
łek zależnych i fabryk. 
Niewątpliwą przyczyną drugiej upadłości
był kryzys gospodarczy lat 2008–2009.
Kögel Fahrzeugwerke w 2008 r. miał
obrót rzędu 450 mln euro, który rok
póź niej spadł do zaledwie 50 mln. Po-
dob ny problem mieli także pozostali
producen ci, nie tylko Kögel. Istotne jest
jednak to, w jaki sposób zareagowali
właściciele. W przypadku Kögel Fahr -
zeugwerke zdecydowano się na sprze-
daż firmy i w 2009 r. właścicielem marki
Kögel stał się Ulrich Humbaur. 
Thomas Eschey: Po pierwszej upadłości
w latach 2004–2009 dokonano bardzo
dużej ekspansji w zakresie gamy pro-
duktowej. Jednocześnie zbyt dużą wagę
przywiązywano do wielkości produkcji
standardowych naczep kurtynowych, za-
niedbując produkty mniej popularne,
czego przykładem może być sprzedaż
naczep samowyładowczych do firmy
Meiller Kipper. Gdy firmę kupił Ulrich
Humbaur, stanęło przed nami zadanie
rozszerzenia gamy produktowej. Ponow -
nie pojawiły się wywrotki, rozpoczęliśmy
produkcję naczep niskopodwoziowych,
mamy w ofercie także chłodnie Kögel
PurFerro produkowane wspólnie z na-
szymi partnerami w Duingen. Teraz
mamy znów atrakcyjną, szeroką ofertę
produktów, ale stoimy twardo na trzech
filarach: naczepy kurtynowe, chłodnie
i wywrotki. 

Co jest obecnie najważniejszym zada-
niem? Wzmocnienie rozpoznawalności
marki, powrót do dawnych, wysokich
udziałów rynkowych czy może dosko-
nalenie produktów i wprowadzanie ko-
lejnych innowacji?
Thomas Heckel: Co jest najważniejsze?
Dobre pytanie… Powiedziałbym, że
wszystko jest ważne. Produkty muszą
spełniać oczekiwania klientów i jedno-
cześnie musimy na terenie całej Europy
móc zaoferować profesjonalny serwis.
Ważna jest też tradycja. Jesteśmy na

Thomas Eschey,  
dyrektor generalny 

ds. produkcji i tech niki 
Kögel Trailer 

GmbH & Co. KG

„Sztuką jest być innowacyjną firmą

i wdrażać te innowacje do produkcji,

a nie tylko szokować na targach pięknymi

wersjami koncepcyjnymi”.
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ryn ku już od 80 lat, mieliśmy swoje
wzloty i upadki, zaczynaliśmy od jednego
pracownika, teraz jest ich tysiąc. W roku
2009, gdy powstał Kögel Trailer, obroty
wynosiły 50 mln euro, teraz jest to 280 mln.
Zatrudniamy nowych pracowników, po-
większamy udziały rynkowe. 
Jeśli zaś mówimy o produktach, to oczy-
wiście doskonalimy je, ale w centrum
znajduje się zawsze klient. W historii
firmy był okres, gdy konstruowano bar-
dzo „zwariowane” rzeczy, niesłychanie
innowacyjne, inżynierowie pracujący
nad nimi byli przeszczęśliwi, ale klien-
tom się to nie podobało. Teraz uważnie
słuchamy naszych klientów, wiemy, czego
oni potrzebują, a czego nie. Innowacje
tak, gdy mają one sens, ale innowacyj-
ność jako sztuka dla sztuki – zdecydo-
wanie nie.

Innowacyjność staje się znakiem czasu?
Thomas Heckel: Mówimy o zestawach
ciągnik–naczepa i żaden z tych pojazdów
praktycznie nie funkcjonuje indywidual -
nie. O ile w ubiegłych latach ciężar roz-
woju i inwestycji spoczywał właśnie na
ciągnikach, chociażby w związku z no-
wymi normami Euro VI, o tyle teraz wię-
cej dziać się powinno w naczepach. Nad-
chodzą czasy naczep. 

Ile w Kögel Trailer jest obecnie firmy
Humbaur?
Thomas Heckel: Jest to duch działania
firmy będącej w prywatnych rękach. To
pasja do działania, wytrwałość, ale i roz-
waga oraz szacunek dla wartości takich
jak tradycja czy profesjonalizm współpra-
cowników. I głód sukcesu.

W jakim kierunku firma powinna podą -
żać? Czy nadal chcecie być producentem
masowym?
Thomas Heckel: Jesteśmy i będziemy
zdecydowanie producentem oferującym
produkty standardowe. Ważne jest, aby

jednocześnie móc zaoferować pojazdy
i usługi dodatkowe, takie jak części za-
mienne, systemy telematyczne, wspar-
cie finansowe czy profesjonalna sieć
serwisowa. Tak jak pozostali wielcy pro-
ducenci podążamy za trendem polega -
jącym na oferowaniu coraz większej
ilości własnych produktów i usług.
Thomas Eschey: W ostatnich latach opra-
cowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji
system modułowy, dzięki czemu może -
my zaoferować naszym klientom wiele
rozwiązań indywidualnych, bez koniecz -
ności ponoszenia większych nakła dów.
Mamy standardowe naczepy, ale dzięki
modułowości budowy możemy realizo-
wać wiele specyficznych wariantów. 

Z naszej rozmowy wynika bardzo opty-
mistyczny obraz przyszłości Kögel Trai-
ler. Czy są jakieś zagrożenia, o których
możemy porozmawiać? 
Thomas Heckel: Zagrożenia mają cha-
rakter globalny i dotyczą wszystkich
producentów. Przykładem mogą być ak-
tual ne napięcia polityczne związane z sy-
tuacją na Ukrainie, które niekorzystnie
wpływają na gospodarkę. Rosja jest bar-
dzo ważnym rynkiem zbytu dla wszyst-
kich producentów i w tym kontekście re-
lacje biznesowe są często w sprzeczności

z interesami politycznymi. W tej chwili
w naszej branży panuje optymizm, ja
też widzę dobre perspektywy na przy-
szłość. Musimy jednak bardzo uważnie
obserwować rozwój wydarzeń w Euro-
pie Wschodniej, w Rosji i na Ukrainie. 

W jakim kierunku mogą zmierzać ocze-
kiwania klientów? 
Thomas Heckel: Nie jest żadną tajem-
nicą, że klienci wywierają bardzo agre-
sywnie presję cenową. Ponieważ żaden
z producentów w zasadzie nie może swo-
bodnie manipulować cenami pojazdów,
konieczne jest stałe obniżanie kosztów

produkcji – dla firmy produkującej na
dużą skalę zadanie to jest zdecydowanie
łatwiejsze niż dla niewielkiego, lokal-
nego producenta. To, czym możemy kon-
kurować, to efektywność naszych pojaz-
dów. Naczepa powinna być optymalnie
dobrana do zadania. Klienci zwracają
również uwagę na jakość. I pod tym
względem czołówka reprezentuje wy-
równany poziom. W przypadku małych
firm – nie jest to regułą. 

Czy trwałość produktu to już temat
zamknięty, czy może wciąż aktualny?
Thomas Heckel: Trwałość ma obecnie
jeszcze większe znaczenie niż dawniej,
głównie za sprawą ostatniego kryzysu,
kiedy to firmy transportowe zmuszone
były do inwestowania w nowe ciągniki,
odkładając tym samym wymianę taboru
naczepowego. Teraz klient liczy na to, że
naczepą może jeździć 5–6 lat bez ja-
kichkolwiek większych problemów, a do
tego przy odsprzedaży otrzyma jeszcze
dobrą cenę. W przypadku naszych naczep
tak właśnie jest. Są trwałe, wytrzymałe
i poszukiwane na rynku wtórnym. Poza
tym branża naczepowa nie stworzy ta-
kiego lobby, które mogłoby wymusić
wprowadzenie nowych przepisów, norm,
za sprawą których konieczna stałaby się
wymiana taboru nakręcająca sprzedaż. 

Z jednej strony potencjał innowacji wspar -
ty wieloletnim doświadczeniem, z dru-
giej Kögel Trailer jawi się jako produ-
cent masowy. W jaki sposób można
pogodzić te dwa sprzeczne działania:
innowacyjność i produkcję masową?
Thomas Heckel: To jest kunszt, który jest
tylko naszym udziałem… Ale poważnie
mówiąc – konieczne jest tu wyważenie
proporcji. Naczepa podlega stałym zmia-
nom, ewoluuje, optymalizowane są de-
tale. Sztuką jest być innowacyjną firmą
i wdrażać te innowacje do produkcji,
a nie tylko szokować na targach pięknymi
wersjami koncepcyjnymi. Skalę zmian
zauważamy dopiero, gdy porównamy
dwie naczepy wyprodukowane w jakimś
przedziale czasu – okazuje się, że podo-
bieństwo jest tylko z wyglądu, w szcze-
gółach są zupełnie różne. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Kögel Trailer

„W historii firmy był okres, gdy konstruowano bardzo »zwariowane rzeczy«, niesłychanie

innowacyjne, inżynierowie pracujący nad nimi byli przeszczęśliwi, ale klientom się to 
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Cysterny od Schwarzmüllera

oncern Schwarzmüller jest jednym z naj-
większych producentów pojazdów użyt-
kowych w Europie, a dzięki oddziałom

w 20 krajach europejskich jest jedną z wiodących
firm oferujących te pojazdy na terenie Europy
Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej.
Firma produkuje rocznie około 7000 pojazdów
użytkowych i zatrudnia ponad 1600 pracowni-
ków. Jak ocenia producent, mniej więcej dwie
trzecie wytwarzanych pojazdów specjalnych to
modele wyprodukowane na indywidualne zamó-
wienie klienta.
Kluczem do sukcesu w produkcji różnorodnych po-
jazdów platformowych, wywrotek, chłodni, cystern,
pojazdów niskopodwoziowych, pojazdów pod
kontenery oraz pojazdów kłonicowych do trans-
portu drewna okazały się: zastosowanie najnow-
szych rozwiązań konstrukcyjnych i wykorzystanie
najnowszych technologii, długoletnie doświad-
czenie w produkcji oraz dokładanie wszelkich
starań w celu zachowania jak najwyższej jakości
procesów produkcyjnych. 
Oprócz zakładów produkcyjnych w Austrii (Han-
zing), Czechach (Zebrak) oraz na Węgrzech (Buda-
peszt) klienci mają na terenie Europy do dyspo-
zycji sieć punktów serwisowych umiejscowionych
wzdłuż najważniejszych tras komunikacyjnych
i tranzytowych na wypadek koniecznej naprawy
lub zaopatrzenia się w części zamienne. Firma ofe-
ruje również swoim klientom kompleksowe roz-
wiązania transportowe, a oprócz produkcji nowych
pojazdów zajmuje się też sprzedażą i wynajmem
pojazdów używanych.

A także cysterny
Firma Schwarzmüller zajmuje się również pro-
dukcją cystern. Pojazdy w tej kategorii dzieli na
dwa rodzaje: 
• cysterny ze zbiornikami z aluminium do trans-

portu produktów naftowych,
• cysterny ze zbiornikami ze stali szlachetnej

przeznaczone do transportu bitumu, produk-
tów chemicznych i spożywczych.

W kategorii pojazdów cystern do transportu pro-
duktów naftowych firma Schwarzmüller oferuje
bardzo wiele różnych wersji. Procentowo naj-
większą część oferty stanowią naczepy cysterny
ze zbiornikami z aluminium, tuż za nimi znajdują
się zabudowy cysterny oraz przyczepy cysterny.
W zakresie techniki pomiarowej i automatyki firma
Schwarzmüller, zgodnie z życzeniem klienta, może
wyposażyć cysternę np. w zwykłe grawitacyjne
układy pomiarowe, układy pomiarowe z pompą lub
układy pomiarowe z listwami. Przykładem tego
rodzaju produktu jest naczepa cysterna z aluminio -
wym zbiornikiem do transportu produktów naf -

towych i elektronicznym układem pomiarowym
z listwami. Nisko położony środek ciężkości za-
pewnia pojazdowi stabilność. Czystość produktu
zagwarantowana jest dzięki funkcji opróżniania
zbiornika przez podwójny klin kształtu zbiornika.
Natomiast pojazdy cysterny ze zbiornikami ze stali
szlachetnej wykonywane są przede wszystkim
w wersji izolowanej po to, aby zgodnie ze swoim
przeznaczeniem ładunek był odpowiednio zabez-
pieczony i chroniony przed działaniem tempera-
tury. Przykładem pojazdu z tej grupy jest samo-
nośna naczepa cysterna do transportu produktów
spożywczych wykonana ze stali szlachetnej (do-
stępne wersje to np. 1.4301, 1.4404 lub 1.4539).
Dzięki powierzchniom o najniższym stopniu chro-
powatości zapewniona jest optymalna czystość
produktu. Możliwe jest zastosowanie ogrzewania
zbiornika. 
Schwarzmüller udziela na swoje produkty 24-mie-
sięcznej gwarancji. Firma oferuje też 24-godzinny
serwis oraz pomoc drogową dostępną na terenie
całej Europy pod bezpłatnym numerem infolinii
+800 724 927 91 lub pod austriackim nume-
rem telefonu +43 (0)3622/723 00 66 przez
365 dni w roku.

Od 1870 r. Schwarzmüller zajmuje się konstruowaniem zabudów,

przyczep i naczep o różnym przeznaczeniu. W swojej pracy nad nowymi

produktami wykorzystuje najnowsze technologie.
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W swojej ofercie firma Schwarzmüller
ma również cysterny ze zbiornikami

wykonanymi z aluminium 
i stali szlachetnej



Skręt wymuszony
w osiach do naczep

tandardowy zestaw drogowy skła-
dający się z dwuosiowego ciągnika
oraz trzyosiowej naczepy, poko-

nując ciasne zakręty, najczęściej dopro-
wadza do uślizgu bocznego kół pierwszej
i ostatniej osi naczepy, niejako obracając
ją wokół środkowej osi, której koła, przy-
najmniej w teorii, nie ślizgają się. Sam
ciągnik porusza się bez poślizgu kół.
Innymi słowy standardowa naczepa i to
bez względu na rodzaj nadwozia jest
najlepiej przystosowana do jazdy na
wprost i w takich warunkach pokazuje
swoje największe zalety. Ten sposób
prowadzenia kół ma zasadnicze wady,
które w pewnych warunkach wręcz unie-
możliwiają zastosowanie tego typu osi,
a należą do nich m.in. zwiększone zu-
życie ogumienia i paliwa (przez duże
opory toczenia naczepy), narażenie na
większe zużycie podłoża, po którym po-
jazd się porusza i przede wszystkim
zmniejszenie manewrowości całego ze-
stawu. Siły boczne, jakie przenosi kon-
strukcja naczepy, są na tyle duże, że przy
zastosowaniu osi skrętnych redukcja masy
ramy mogłaby znacznie zrekompensować
zwiększony ciężar samych skrętnych osi
i mechanizmów kierowania nimi.

Należy wymienić dwa główne wa-
runki sprzyjające stosowaniu pojazdów
z wymuszonym sterowaniem skrętem
kół naczepy. Pierwszy to topografia te-
renu i ilość miejsca do manewrowania.

Drugi to ciężar ładunku, jaki ma być
przewieziony, a więc oddziaływanie na
nawierzchnię drogi. Zarówno przy na-
czepach krótszych niż standardowe, sto-
sowanych np. w transporcie dystrybu-

cyjnym na terenie aglomeracji miejskich,
jak i w pojazdach do przewozów ponad-
gabarytowych, gdzie długość wiezionego
ładunku w porównaniu ze standardo-
wym zestawem może być przekroczona

kilkakrotnie, możliwości manewrowe są
cechą determinującą przydatność takiego
pojazdu. Kiedy do tego dochodzi znacz-
nie zwiększona masa ładunku wspar-
tego na kilku, a nawet kilkunastu osiach,
może się okazać, że wykonanie jakie-
gokolwiek manewru poza ruchem pro-
stoliniowym w obu kierunkach będzie
niemożliwe.

Arkadiusz Gawron
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Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami osi w naczepach są osie sztywne,

niekierowane lub rzadziej – osie samosterowne. Przy długodystansowej jeździe

głównie w linii prostej ewentualnie z niewielkimi łukami o dużym promieniu

takie rozwiązania wystarczają. Są jednak warunki drogowe i ładunki, które

stawiają wyższe wymagania dotyczące prowadzenia kół jezdnych naczepy.

Oddziaływanie na nawierzchnię jezdni 
i dopuszczalne naciski determinują liczbę 
osi i konieczność ich sterowania
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Co jest kierowane?
Kierowanie kołami jest realizowane

na kilka sposobów. Jednym z najprost-
szych i najstarszych sposobów kierowa-
nia dwoma kołami połączonymi po-
przeczną sztywną belką jest użycie
znanego z wozów konnych mechanizmu
obrotnicy. Umożliwia on obrót całego
agregatu jezdnego wokół pionowej osi
obrotu przechodzącej w połowie szero-
kości belki. Wadą takiego rozwiązania
jest konieczność wygospodarowania dużej
ilości miejsca w podwoziu na obracający
się zespół jezdny, a co za tym idzie duży
rozstaw między osiami.

które jest konieczne przy wieloosiowych
naczepach niskopodwoziowych, gdzie
ostatnie, najdalej oddalone od punktu
obrotu, agregaty jezdne poruszają się
po największym łuku.

Przypomnijmy, że osie ze względów
konstrukcyjnych dzielą się na: zależne
(sztywne), niezależne oraz wahliwe, czyli
specjalnego przeznaczenia (np. do ładun-
ków ponadgabarytowych). Układy kie-
rownicze to mechanizmy wykonawcze
realizujące skręt kół jezdnych, zacho-
wując zależności kinematyczne między
kątami skrętu poszczególnych kół możli-
wie blisko zależności teoretycznej, tzn.

Każde koło w wieloosiowym zespole
jezdnym toczy się po łuku o innym pro-
mieniu i układ kierowniczy musi zachować
prawidłowy kąt skrętu kół w zależności
od odległości danej osi od punktu obrotu,
czyli miejsca, które zestaw objeżdża.

© BPW

Zespół osi 
z obrotnicami 

– tu sterowany
hydraulicznie

Wersją rozwojową obrotnicy są zwrot-
nice kół połączone tradycyjnym trapezem
kierowniczym, czyli rozwiązanie co do
idei takie samo jak w przednich osiach
samochodów ciężarowych czy lżejszych
samochodach użytkowych. Umożliwia
obrót poszczególnych kół wokół osi sworz-
nia zwrotnicy i zapewnia zachowanie
wymaganych różnych kątów skrętu kół

po wewnętrznej i zewnętrznej stronie po-
konywanego łuku. Zwrotnice mogą być
z powodzeniem stosowane także w osiach
zawieszonych niezależnie.

Ostatnim rozwiązaniem jest obraca-
nie całych wahliwych/wahadłowych wóz-
ków prowadzących zespoły dwóch po-
jedynczych lub podwójnych kół jezdnych.
Umożliwia ono uzyskanie największego
kąta skrętu, dochodzącego nawet do 60°,

zapewniając toczenie się kół po łuku
drogi bez poślizgu bocznego, a więc po
torze, którego promień krzywizny jest za-
wsze prostopadły do płaszczyzny koła.
Realizowane jest to za pomocą drążków
podłużnych i poprzecznych połączonych
elementami pomocniczymi i pośrednimi,
takimi jak wsporniki.

© D. Piernikarski

Oś zawieszona 
niezależnie, kiero-
wana, ze zwrotnicą
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Wózek jezdny obracany 
w celu uzyskania skrętu
kół wokół sworznia mo-
cującego do konstrukcji

naczepy. Sworzeń wi-
doczny jest nad 

oponami

Dobierając odpowiednią długość elementów pośrednich
w kształcie litery „T”, do których przykręcone są drążki

podłużne i poprzeczne kierowanej osi, uzyskuje się różny
kąt skrętu kół danego agregatu jezdnego

© Goldhofer
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Układy wymuszające skręt 
osi kierowanych

Mechanizmy prowadzenia wymu-
szające skręt kół w osiach kierowanych
można podzielić ze względu na sposób
sterowania na: mechaniczne, hydrauliczne
i elektrohydrauliczne. Cechą wspólną
wszystkich rozwiązań jest „wysterowy-
wanie” układów spod siodła ciągnika,
choć w każdym z rozwiązań sposób „po-
bierania” informacji bywa różny.

rujące mogą być zdwojone, przy czym
w podwoziach najbardziej obciążonych
poza samą obrotnicą nadawczą stosuje
się zespół dźwigni zwielokrotniający siły
potrzebne do poruszenia siłowników
nadawczych.

Z reguły w układach mechanicznych
i hydraulicznych sterowana jest tylko
jedna oś w całym pojeździe, a pozostałe
„pobierają” ruch od tej sterowanej.

Układy elektrohydrauliczne – tu ste-
rowanie odbywa się bez wykorzystania
połączeń mechanicznych. Systemy takie
składają się z komponentów sterujących
i wykonawczych. Do tych pierwszych
zalicza się moduł sterujący, do którego
dostarczane są informacje z czujnika
położenia ciągnika względem naczepy,
zainstalowanego zazwyczaj na sworzniu
królewskim (czopie naczepy), informa-
cja o prędkości jazdy dostarczana z jed-
nostki sterowania hamulcami naczepy,
natomiast aktualne wychylenie kątowe
kół kierowanych pojazdu ciągnionego –
z czujników położenia zwrotnic. 

Elementami wykonawczymi są: zespół
hydrauliczny pompy z zaworami i za-
sobnikami ciśnienia (agregat), przewody
hydrauliczne i siłowniki nastawcze kąta
skrętu kół. Jeśli jest to konieczne, zain-
stalowane są także baterie zasilające,
pompa agregatu bowiem także zasilana
jest elektrycznie. W tym rozwiązaniu
każda oś sterowana jest osobno, zatem
każda ma swój siłownik nastawczy dwu-
stronnego działania połączony z agre-
gatem hydraulicznym. Działanie opiera
się na odebraniu informacji docierających
do sterownika systemu w postaci elek-
trycznej, przetworzenie ich i odpowiednie
do warunków aktywowanie elementów

Układy mechaniczne to rozwiązania
oparte tylko na połączeniach kinema-
tycznych. Do przekazywania ruchów wy-
nikających z wzajemnego położenia
ciągnika i naczepy wykorzystują dwa
sposoby. Pierwszy to elastyczne cięgna,
najczęściej w postaci stalowych lin, opa-
sane na specjalnych obrotnicach: nad
siodłem ciągnika (nadawczej) i przy ste-
rowanej osi (odbiorczej). Lina jest przy-
mocowana do obrotnicy nadawczej i od-
biorczej w taki sposób, że porusza się
po nich bez poślizgu, dzięki czemu obie
obrotnice obracają się dokładnie o ten

sam kąt. Do obrotnicy odbiorczej za po-
średnictwem przegubu przymocowany
jest dyszel osi z obrotnicą, który obraca
agregat jezdny, realizując skręt kół.

Drugim rodzajem przekazywania
ruchu obrotowego z obrotnicy nadawczej
w rozwiązaniach czysto mechanicznych
jest wzdłużny drążek połączony bez-

pośrednio z układem kierowniczym osi
(bez obrotnicy odbiorczej), który niejako
zastępuje cięgna elastyczne.

Układy hydrauliczne są układami
przekazującymi ruchy kierowania pojaz-
dem za pomocą medium, jakim jest olej
hydrauliczny. Zasada działania polega na
„pobraniu” ruchu nadawczego z obrot-
nicy nadawczej i przetworzeniu go za po-
mocą siłowników w ruch samego oleju.

Nieściśliwy olej przetłaczany przewodami
hydraulicznymi przekazuje ruch siłowni-
ków nadawczych na siłowniki odbiorcze,
poruszając w ten sposób układem kie-
rowniczym sterowanej osi. W zależności
od liczby sterowanych osi oraz obciążeń,
a co za tym idzie wymaganych do po-
konania sił, siłowniki nadawcze i ste-

Osie z obrotnicami – 
w celu prezentacji odwrócone. 
Na pierwszym planie sterowana
cięgnami elastycznymi, na drugim
drążkiem wzdłużnym

© D.Piernikarski

Połączenie obrotnicy nadawczej
z obrotnicą osi za pomocą

drążka wzdłużnego

© BPW

Hydrauliczne sterowa-
nie osiami naczepy, 
z układem dźwigni
zwielokrotniającym
siły potrzebne 
do kierowania
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Przykład obrotnicy nadawczej znajdującej
się nad sworzniem królewskim, w tym
przypadku współpracująca z hydraulicz-
nym siłownikiem nadawczym

© Tridec



wykonawczych za pomocą wspomnia-
nego wcześniej agregatu, czyli nadanie
„sygnału” hydraulicznego w postaci ciś-
nienia do siłowników sterujących. Dzięki
sterowaniu elektronicznemu możliwe
jest bardzo dokładne sterowanie kątami
skrętu kół także w funkcji prędkości
jazdy. Poza sterowaniem „spod siodła”
ciągnika przy rozwiązaniach elektro-
hydraulicznych możliwe jest sterowanie
pilotem i realizowanie funkcji niedo-
stępnych przy układach mechanicznych
i hydraulicznych, np. wymuszenie skrętu
kół naczepy w kierunku przeciwnym do
wynikającego z ułożenia ciągnika w celu

Podsumowanie
Nowo opracowywane pociągi dro-

gowe w różnych konfiguracjach będą
coraz częściej potrzebowały sprawnych
i bezawaryjnych układów skrętu wy-
muszonego do naczep, przyczep, wózków
pośrednich itp., które zapewnią speł -
nienie przyszłych wymagań prawnych
dotyczących takich zespołów pojazdów
i pozwolą na zwiększenie możliwości
manewrowych. Tak więc systemy wymu-
szonego kierowania kołami w pojazdach
ciągnionych będą coraz częściej stosowane,
a ich większa popularność pozwoli jesz-
cze bardziej udoskonalić i zróżnicować
je pod względem technicznym.

| TECHNIKA |

Schemat funkcjonalny elektrohydraulicznego systemu
sterowania osiami kierowanymi naczepy

© VSC-ETS

© Tridec

Element wykonawczy
zamontowany na osi 
w postaci siłownika
hydraulicznego z funkcją
centrowania, sterowany
systemem elektrohyd-
raulicznym
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Coraz popularniejsze w Europie pociągi drogowe nie spełnią wymagań prawnych bez osi kierowanych

wykonania manewrów w bardzo cias-
nych miejscach, tzw. psi chód, stero-
wanie kierunkiem jazdy w trakcie cofa-
nia itp. – takie funkcje realizowane są np.
w osiach wahadłowych ciężkich modułów
transportowych.



Nowe wywrotki Wieltonu

rototypy z tej linii wywrotek po-
wstały już rok temu. Zanim jednak
pierwsze gotowe pojazdy opuściły

fabrykę, wykonano wiele badań walida-
cyjnych i testów w warunkach zbliżonych
do tych, w jakich będą one pracować. Ze-
spół konstruktorów pod kierownictwem
Macieja Kaczora dokładnie sprawdził na-
prężenia powstające w kluczowych ele-
mentach, takich jak rama czy skrzynia
ładunkowa. Przebadano wszystkie ele-
menty odpowiedzialne za wytrzymałość
konstrukcji, wyeliminowano słabe punkty
naczepy, tak aby na rynek trafiły prze-
testowane i sprawdzone produkty.

Efektem prac nad nową gamą wy-
wrotek jest 130 różnych konfiguracji, co
klientowi Wieltonu daje możliwość zbu-
dowania produktu idealnie dopasowanego
do własnych potrzeb. Dotychczas wie-
luński producent oferował 43 podsta-
wowe warianty naczep samowyładow-
czych. Aktualnie odbiorca może wspólnie
z przedstawicielem handlowym i doradcą

technicznym wyspecyfikować produkt,
mając do dyspozycji wiele modułów.
Projektuje wywrotkę i sam decyduje o jej
ostatecznym wyglądzie: kubaturze, kształ-
cie, rodzaju zamknięcia, grubości ścian
i podłóg oraz podzespołach.

Mnogość typów
Rama podwozia, która jest podstawą

dla tak poszerzonej oferty wywrotek,
składa się z 3 modułów: części przedniej,
środkowej (służącej do regulacji długości)
i tylnej. Podwozie jest uniwersalne. Wy-

Katarzyna Biskupska

Wielton SA – największy polski producent pojazdów użytkowych – wprowadził

na rynek nowy typoszereg najlżejszych wywrotek z serii Master.

Weight Master (po prawej) to wywrotka aluminiowa o pojemności od 24 do 55 m3 i wadze od
4500 do 5950 kg. Konstruktorzy z Biura Badań i Rozwoju „odchudzili” wywrotkę o 10%, co dla
klienta jest bonusem w postaci 0,5 t więcej przewożonego ładunku. Na ramie modułowej mogą
być zamontowane 3 rodzaje skrzyń wykonanych z aluminium o wysokiej wytrzymałości na ściera-
nie i odpowiedniej grubości ścian. Może być wersja lekka i mocniejsza, odporna na uderzenia
od wewnątrz. Do transportu produktów „łagodnych” można wybrać cieńszą ściankę o grubości
2,4 mm. Jeśli natomiast przewożony produkt będzie bardziej typowy, proponowana jest grubsza
ścianka wewnętrzna – 3,5 mm. Przy konfigurowaniu podłogi dostępne są grubości blach
5 i 7 mm wraz ze wzmocnieniami. Pomost montowany jest na muldzie,
co oznacza, że podnosi się do góry razem ze skrzynią

| TECHNIKA |

konano 5 głównych grup podwozi na-
czepowych, na których zabudowane są
różne typy i pojemności skrzyń, w sumie
130 wariantów.

Konfiguracja podwozia dotyczy rów-
nież podzespołów. Klient decyduje o wy-
borze producenta osi, ogumienia, felg czy
tego, jakie będą zbiorniki powietrza,
instalacja hamulcowa, nogi podporowe,
zderzak i inne detale.

W ofercie znalazły się wywrotki alu-
miniowe Weight Master o pojemności od
24 do 55 m3 i masie własnej od 4500 do
5950 kg, wywrotka do przewozu złomu
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Katarzyna Biskupska

Jeden z atutów nowych wywrotek, 
to nowoczesna technologia wykonania 
z użyciem robotów spawalniczych. 
Gwarantuje to powtarzalną jakość, tak
ważną w przypadku spawania stali wyso-
kowytrzymałych z grupy 700 (DOMEX) 
tutaj zastosowanych. Podczas procesu
spawania (na zdjęciu po lewej) zachowane
są bardzo twarde reżimy technologiczne,
głównie temperaturowe, aby stal 
nie utraciła swoich właściwości

Zamknięcie – klapodrzwi
symetryczne z dwoma

szybrami

Masy zmniejszono m.in. przez zastosowanie
lżejszych podzespołów, jak np. felgi alumi-
niowe Alcoa FrontRunner

Strong Master (powyżej) to wywrotka stalowa typu half-pipe o po-
jemności od 26 do 33 m3. Specjalistom z działu konstrukcyjnego udało
się uzyskać różnicę w wadze od 600 do 900 kg (11%), czyli prawie 1 t
oszczędności masy w stosunku do wywrotki poprzedniej generacji.
Dzięki temu klient może przewieźć 1 t ładunku więcej. Skrzynia ma
kształt stożkowy, czyli rozszerza się ku tyłowi, po to, aby uzyskać efekt
łatwiejszego rozładunku. Boki skrzyni są wyprofilowane, a przez to moc-
niejsze i usztywnione, aby się nie odkształcały. Zredukowano ilość spoin,
dzięki czemu nic nie blokuje wysypywania. W wersji Light na burtach
użyto blachę HARDOX HB 450 o grubości 3 mm, a na podłogi 4 mm.
W wersji Heavy Duty cała skrzynia wykonana jest z blachy 4,5 mm 
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Scrap Master to wywrotka do przewozu
złomu o wadze 7800 kg i pojemności 51 m3.
Masę obniżono o ok. 12%, czyli wywrotka ta

jest lżejsza o 1,1 t od swojej poprzedniczki.
Ściana przednia, ściany boczne, podłoga 

i poszycie drzwi wykonane zostało ze stali
HARDOX HB 450 o grubości 4 mm. Na

ścianę boczną użyto jeden arkusz blachy
wzmocnionej poprzez formowanie na prasach
krawędziowych (nacisk 100 t na 1m bieżący),

co oznacza, że nie ma wewnątrz żadnych
spawów ani połączeń poprzecznych. Ściany

zostały dodatkowo wzmocnione na zewnątrz
słupami. Podczas eksploatacji takich naczep

do przewozu złomu jest to bardzo istotne

Scrap Master ze skrzynią ze stali HAR-
DOX o wadze 7800 kg i pojemności 51 m3

oraz naczepa stalowa half-pipe Strong
Master o pojemności od 26 do 33 m3. 

W tych wszystkich produktach klient
może wybrać różne rozwiązania zabez-
pieczenia ładunku, m.in. dach lub plan-
dekę, która rozwija się automatycznie lub
jest zabezpieczana pasami. W przypadku
siłowników wywrotu wybór nie ograni-
cza się tylko do określenia dostawcy, ale
dotyczy też sposobu mocowania, czyli
tego, czy ma to być górne mocowanie, czy
na środku ściany (tzw. siłowniki short -
cover). We wszystkich typach wywrotek
można zastosować różnego rodzaju za-
mknięcia: klapy, drzwi, klapodrzwi, także
z szybrem, podwójnym lub pojedynczym.

Wśród opcji są też pełne oświetlenie led
oraz podgrzewana skrzynia naczepy.
Jednym słowem wywrotki z nowej gamy
Master mogą być szyte na miarę.

Lekkie i wytrzymałe
Podczas konstruowania szczególny

nacisk położono na elementy wpływające
na obniżenie masy naczepy, zwiększe-
nie wytrzymałości oraz funkcjonalności
pojazdu. Nowe wywrotki Wielton należą
do najlżejszych dostępnych na rynku.
Rama wykonana jest w całości ze stali
S700. Użycie dwukrotnie bardziej wy-
trzymałej stali niż dotychczas pozwoliło
na zmniejszenie ciężaru ramy przy za-
chowaniu wymaganej wytrzymałości

konstrukcji. Zastosowanie do budowy
skrzyni zaawansowanych materiałów,
takich jak np. trudnościeralnej blachy
ENDUR-ALal., daje pewność, że naczepa
ma wysoką jakość i jest trwała, co po-
zwala na jej długą eksploatację. Lżejsze
podzespoły, jak np. aluminiowe zde-
rzaki, zbiorniki, felgi czy nogi podpo-
rowe, istotnie wpłynęły na obniżenie
masy własnej pojazdu. Atutem nowych
wywrotek jest również ich wygląd – kon-
struktorzy zadbali, aby miały nowoczesny
design wyróżniający się wśród innych
produktów na rynku i tym samym wyróż-
niający klienta.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Liderzy branży 
betonu towarowego 

ampania Znaku Jakości „Dobry
Be ton” organizowana jest od 10 lat
przez Stowarzyszenie Producen-

tów Betonu Towarowego w Polsce, orga -
nizację zrzeszającą producentów betonu
towarowego oraz firmy z zaplecza tech-
nicznego i technologicznego tej branży.
Celem kampanii jest promowanie tych
producentów, którym zależy na podno-
szeniu standardów produkcji, dbaniu
o środowisko naturalne, a przez te dzia -
łania również o zadowolenie klienta. 

Co roku wyróżnienie otrzymują firmy,
które pomyślnie przejdą przez wielostop-
niową procedurę kwalifikacyjną i speł -

niają wysokie standardy produkcji pod
względem technologii, wyposażenia wy-
twórni oraz dbałości o środowisko na-
turalne. W roku 2013 do konkursu przy-
stąpiło 17 wytwórni betonu towarowego
z całej Polski. Wśród zgłoszonych zakła -
dów 7 uczestniczyło w konkursie po raz
pierwszy – emblemat „Dobry Beton” zo-
stał im przyznany na 2 lata. Pozostałe 10
wytwórni to firmy prolongujące – zna-
kiem jakości „Dobry Beton” mogą legi-
tymować się przez kolejne 4 lata. 

Liczba zakładów, które pieczętują się
emblematem „Dobry Beton”, co roku się
zmienia – jedne firmy prolongują ten

znak, inne rezygnują. Aktualnie łączna
liczba firm spełniających wysokie stan-
dardy produkcji wynosi 64.

Oprócz wyróżnień „Dobry Beton”
podczas gali finałowej przyznana zosta -
ła również nagroda za innowacyjność
i osiąg nięcia dla firmy CEMEX Polska za
wykonanie mobilnej wytwórni betonu
towarowego Mob K041.

Sprzęt mobilny
Tradycyjnie też podczas gali finałowej

obecni byli przedstawiciele producen-
tów pomp do betonu i betonomieszarek

Katarzyna Biskupska

20 marca br. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu Olimpijskiego

w Warszawie odbyła się gala finałowa XI Kampanii Znaku Jakości 

„Dobry Beton”, podczas której 17 wytwórni betonu towarowego 

z całego kraju odebrało prestiżowe wyróżnienia.

W moim odczuciu rok 2013 był lepszy
od 2012. Po pierwsze – coś „drgnęło”
w sprzedaży i ostatecznie sprzedaliśmy
więcej maszyn niż w poprzednich la-
tach, a po drugie – końcówka ubiegłego
roku charakteryzowała się optymistycz-
nym nastawieniem klientów do sytuacji
rynkowej, a co za tym idzie zwiększoną
ilością zapytań o nowe maszyny. Jeśli

chodzi o rok 2014, minęła już niemal
pierwsza połowa, na podstawie której mo-
żemy wnioskować, że jest to rok przej -
ściowy. Faktem jest, że zdecydowanie
zwiększyło się zainteresowanie nowymi
pompami. Dla wielu firm wsparciem
cały czas są dotacje z UE. Liczą na po-
zyskanie środków z funduszy unijnych,
które pomogą w podjęciu decyzji o za-
kupie nowego sprzętu. Właściciele po-
jedynczych wytwórni zainteresowani są
pompogruszkami, natomiast duże firmy,
mające pokaźną flotę pojazdów, pytają
o maszyny pompujące beton i to o coraz
dłuższych wysięgach.

Tomasz Tarkowski,
firma Tarbi Białecki i Wspólnicy,
przedstawiciel Cifa Group w Polsce
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Czterosekcyjna pompa do betonu Schwing
zabudowana na podwoziu Mercedes-Benz 
Actros 4150

Uważam, że miniony rok był ostat-
nim, w którym klienci wstrzymy-
wali się z zakupem nowego sprzętu.
Wnioskuję to po wyraźnym ożywie-
niu w branży i wzroście ilości zapy-
tań na zakup nowych maszyn. Zmia -
ny w regulacjach administracyjnych
oraz objęcie sprzętu do pompowania
betonu dozorem TDT spowodowały,
że w wielu firmach rozważa się nie
tylko odmłodzenie parku maszyn, ale
i wzbogacenie o nowe typy urzą dzeń.
Wymogi efektywności pracy oraz co-
raz bardziej restrykcyjne kontrole
mas oraz nacisków na osie pojazdów
powodują, że wiele przedsiębiorstw
rozważa wymianę dotychczas użyt-
kowanych pompogruszek na małe
pompy do betonu. W zeszłym roku
firma JUNJIN wprowadziła do sprze-
daży kilku nowych modeli pomp oraz
unowocześniła dotychczasowe kon-
strukcje. Już w czerwcu JUNJIN Pol-
ska zakończy montaż 58-metrowej
pompy na 5-osiowym podwoziu
Mercedes-Benz Actros oraz rozpocz -
nie budowę najnowszego modelu
pompy o 43-metrowym wysięgni -
ku zamontowanej na najnowszym
4-osiowym podwoziu Mercedes-Benz
Arocs. Niedawno otworzyliśmy nową
siedzibę spółki, w której dysponu-
jemy dużą powierzchnią biurową,
zadaszonymi halami oraz obszernym
magazynem części zamiennych. Tak
więc jesteśmy gotowi na nadcho -
dzące ożywienie w branży.

Łukasz Żyła, 
firma JUNJIN Polska, 
przedstawiciel JUNJIN w Polsce

– firm Cifa, JunJin, Sermac i Zoomlion,
a przed Centrum PKOl zaprezentowana
została miniekspozycja sprzętu mobil-
nego, zapewniającego sprawny trans-
port i dystrybucję betonu w miejscu
przeznaczenia.

Sytuacja rynkowa sprzedaży pomp
do betonu i pompogruszek w ubiegłym
roku była podobna do stanu z roku 2012,
co oznacza, że nadal największym za-
interesowaniem klientów cieszyły się
pompogruszki. Jak komentuje Tomasz
Tarkowski z firmy Tarbi Białecki i Wspól-
nicy, będącej przedstawicielem Cifa Group
w Polsce, klienci kupujący maszyny pom-
pujące beton zwracali uwagę przede
wszystkim na stosunek jakości do ceny
oraz pytali o sprzęt, który spełnia wymogi
dopuszczalne przez Instytut Transportu
Samochodowego. „Klienci podczas kom-
pletacji zamówienia dobierają podwo-
zie tak, aby spełniało warunki związane
z naciskiem na osie. Szczególnym zain-
teresowaniem cieszy się nasza pompa
o długości 39 m, która może być zamon -
towana na podwoziu 3-osiowym, a jej
całkowita masa nie przekracza 26 t. Co-
raz częściej klienci zainteresowani są
również lepszym wyposażeniem, niemal
standardem jest już zakup pomp lub
pompogruszek marki Cifa z rurociągiem
o podwójnych ściankach, a tym samym
o podwyższonej wytrzymałości na ście-
ranie” – wyjaśnia Tomasz Tarkowski.

Andrzej Ciepiela z firmy Ciepiela Tech-
 nology Promotion, będącej przedstawi-
cielem firmy Sermac w Polsce, dodaje,
że dla klientów ważny był materiał, z któ-
rego wykonana jest maszyna: „Nasi klienci
interesowali się, czy Sermac jest trady-
cyjnie wykonywany ze stali. Gdy uzys-
kali twierdzącą odpowiedź, przystępo-
wali do bardziej szczegółowych pytań.
Wnioskuję zatem, że jednym z najważ -
niejszych parametrów staje się bezpie-
czeństwo. Stosujemy jedynie włoskie
części i podzespoły, taka filozofia stanowi
podstawę rozwoju naszej firmy”.

Nadal utrzymuje się zainteresowanie
usługami serwisowymi i oryginalnymi
częściami zamiennymi, gdyż właściciele
muszą dostosować stan techniczny ma-
szyn, które chcą eksploatować, do wy-
magań Transportowego Dozoru Tech-
nicznego. „Mimo iż do końca roku 2013
wszystkie maszyny miały przejść ba-
dania techniczne, to nadal spotykam się
z firmami, które nie wiedzą nic na temat
wymogów narzucanych przez TDT. Z te -

| TECHNIKA  |
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go, co mi wiadomo, wszystkie duże kon-
cerny przeszły już pozytywnie badania
pomp w uprawnionych serwisach. Liczę,
że obowiązek corocznych badań tech-
nicznych pomp spowoduje podniesienie
jakości świadczonych usług pompowa-
nia i bezpieczeństwa pracy na budo-
wach” – komentuje aktualną sytuację
Tomasz Tarkowski. 

Andrzej Ciepiela podkreśla znaczny
wzrost zainteresowania usługami ser-
wisowymi i sprzedażą części zamien-
nych: „Nasze obroty na rynku usług oraz
części zamiennych stale rosną. Jako je-
dy ny w Polsce przedstawiciel produ-
centa rur dwupłaszczowych Valme od-
notowaliśmy kilkudziesięcioprocentowy
wzrost obrotów. Ponadto w odpowiedzi
na zapotrzebowanie wygenerowane przez
użytkowników pomp innych marek niż

Sermac uzyskaliśmy uprawnienia po-
zwalające na najbardziej skomplikowa -
ne naprawy, czyli spawanie elementów
pomp”.

Producenci zgodnie podkreślają, że
spodziewają się sytuacji, kiedy spora
część użytkowanych maszyn nie przej-
dzie kontroli TDT i wtedy konieczna bę-
dzie wymiana sprzętu na nowy. 

Zdjęcia: © K. Biskupska

Summary
On March 20th Warsaw hosted the
final gala of XI Quality Mark Cam-
paign and prize giving ceremony
"Good Concrete".  17 works of ready-
mixed concrete from around the co-
untry received  awards. In 2013, the
production volume of concrete in Po-
land was 18 million m3 (a decrease
of 8% compared to 2012) which po-
sitions us on the 5th place among
European countries. Production is pro-
 jected to increase by 5% this year in
Poland. In 2013, like in 2012, the
highest demand was for pump mi-
xers, as well as for engineering ser-
vices and original spare parts. Since
the owners have to adapt the tech-
nical condition of machines  to the re-
quirements of Transport Technical
Supervision.

Po zastoju w roku 2012 rok 2013 to
powrót marki Sermac w wielkim
stylu na rynek europejski. Udało się
nam utrzymać dotychczasowych
klientów, ale co najważniejsze – po-
zyskaliśmy wielu nowych nabywców.
Dlaczego? Sermac to producent czysto
europejski. Cena za sprzęt nie jest
najniższa, ale jakość ma swoją war-
tość, a użytkownicy najbardziej cenią
sobie wysoką jakość i bezpieczeń-
stwo. W roku 2014 nastawiamy się
głównie na pompy o długim wy-
sięgu, bo o takie zapytuje najwięcej
klientów. Jeszcze latem przyjadą do
Polski dwie najdłuż sze w Europie
65-metrowe stalowe pompy zabu-
dowane na najnowszym podwoziu
Mercedes Arocs. Dodatkowo cieszy
nas, że zainteresowanie sprawdzo-
nymi pompogruszkami Sermac nie
maleje, więc patrzymy z optymiz-
mem w przyszłość. 

Andrzej Ciepiela, 
firma Ciepiela Technology Promotion,
przedstawiciel firmy Sermac w Polsce

Rynek betonu towarowego w Polsce

Struktura branży w Polsce jest dosyć zrównoważona – przedsiębiorstwa z polskim kapitałem sta-
nowią ok. 47%, koncerny cementowe 45%, a średnie firmy zagraniczne 8%. Kapitał zaan-
gażowany szacowany jest na ok. 1,7 mld zł. Wzrasta liczba producentów betonu towarowego
oraz zakładów betonowych – według danych z 2012 r. jest ich odpowiednio 560 i 910. W ubiegłym
roku wielkość produkcji betonu wyniosła18 mln m3, co oznacza spadek o 8% względem 2012 r.
Spowodowane było to bardzo złymi warunkami pogodowymi (śnieg, ujemne temperatury) w pierw-
szej połowie roku oraz pogarszającą się sytuacją na rynku betonu (mało nowych projektów), a także
upadłościami i zatorami płatniczymi, zwłaszcza firm zajmujących się budową dróg i obiektów mos-
towych oraz w branży deweloperskiej. Mimo to ta wielkość rynku produkcji betonu pozycjonuje
Polskę na 5. miejscu wśród państw europejskich. Liderem wielkości produkcji betonu są Włochy.
Zaraz za nimi są Niemcy, Francja i Hiszpania. Polska wyprzedza m.in. Wielką Brytanię. Progno-
zuje się wzrost produkcji o 5% (do 18,9 mln m3) w bieżącym roku w Polsce. Koniunkturę w kraju
mają poprawić programy unijne i rządowe mające na celu pobudzenie sektora budownictwa miesz-
kaniowego, bardzo betonochłonnego.
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Pompa stacjonarna Cifa model PC709 przeznaczona do pompowania zarówno na wielkich
placach budowy poza miastami, jak i w centrach miast oraz w tunelach

| TECHNIKA |



ficjalne przekazanie maszyny od-
było się na początku grudnia
ubiegłego roku w Senago we

włoskiej siedzibie firmy Cifa. Od tamtego
czasu zainteresowanie sprzętem w Pol-
sce jest bardzo duże, a pompa wynaj-
mowana jest nieustannie do realizacji
różnych inwestycji, m.in. budownictwa
mieszkaniowego i drogowego. W związ-
ku z dużą popularnością sprzętu dopiero
pod koniec marca możliwe było zorga-
nizowanie polskiej premiery 80-metro-
wego giganta. W uroczystości udział
wzięło ok. 200 gości – byli to głównie
klienci i kontrahenci firmy Pompbet,
przedstawiciele producenta Cifa z Włoch,
a także przedstawiciele mediów bran-
żowych.

„Jestem bardzo dumny z zakupu tej
pompy nie tylko dlatego, że jest to naj-
dłuższa na świecie seryjnie produko-
wana pompa do betonu i najwyższa
pompa sprzedana w Europie, a ja wła-
ściwie od początku istnienia firmy za-
wsze kupowałem pompy o najdłuższych
dostępnych wysięgnikach, ale przede

wszystkim dlatego, że jest to bardzo no-
woczesna maszyna, mogąca poruszać
się bez problemu po polskich i euro-
pejskich drogach – powiedział podczas
uroczystości Dariusz Strębski. – Zaawan-

sowane technologie wykorzystane w pom-
pie to m.in. zespół pompujący marki
Zoomlion, który ma europejski certyfi-
kat, oraz elementy z kompozytu karbo-
nowego Cifa, bardzo wytrzymałe przy
stosunkowo niewielkiej masie własnej.
Pompa ta jest jedyną w Europie – w do-
datku największą – pompą zabudowaną
na 7-osiowym podwoziu Mercedes-Benz.
Połączenie tych technologii, czyli Cifa plus

| TECHNIKA |

Gala z pompą. . . Cifa K80H
Katarzyna Biskupska

21 marca br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której polskim

klientom zaprezentowano największą w Europie, 80-metrową pompę do betonu

Cifa K80H Carbotech. Właścicielem gigantycznej pompy jest

Dariusz Strębski, założyciel i prezes firmy Pompbet.

Część oficjalną popro-
wadzili (od lewej):
Daniel Metivier –
dyrektor handlowy Cifa,
Renato Biavati –
menedżer sprzedaży
Cifa na rynek europejski,
Dariusz Strębski –
właściciel firmy
Pompbet oraz Dariusz
Dembowski – właściciel
firmy Handmasz

Pompa Cifa K80H zamonto-
wana na 7-osiowym podwoziu
Mercedes-Benz to maszyna
ważąca 75 t, mająca 18 m
długości i mogąca poruszać
się po europejskich drogach
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Zoomlion plus Mercedes, skutkuje tym,
że obecnie nie ma lepszego techno lo -
gicznie sprzętu niż ta pompa. To produkt
z najwyższej światowej półki” – dodał
właściciel maszyny.

Gościom przybliżono szczegóły tech-
nologii wykorzystanej w prezentowanej
pompie Cifa K80H, a także przedsta-
wiono pełną historię firmy Pompbet.
Zwieńczeniem wieczoru była oczeki-
wana przez wszystkich prezentacja naj-
większej w Europie pompy do betonu,
której rozłożony w pełnej krasie 80-met-
rowy wysięgnik doskonale został oświet -
lony podczas salwy sztucznych ogni. 

Karbonowa technologia
Przekazana pompa Cifa Carbotech

K80H to najbardziej zaawansowany tech-
 nicznie sprzęt z najdłuższym wysięgni-
kiem, jaki kiedykolwiek został wypro-
dukowany na rynku europejskim. Ma on

7-sekcyjny wysięg, w którym 4 ostatnie
części wykonano z wytrzymałego, redu-
kującego wagę kompozytu karbonowego.
Materiał ten – oparty na włóknach węg-
lowych i żywicy – charakteryzuje się du -
żą wytrzymałością na naprężenia przy
stosunkowo niewielkiej masie własnej.

Pompa ma system składania i rozkła -
dania „RRZ”. Zamontowana została na
7-osiowym pojeździe specjalnym, do-
stosowanym do transportu drogowego,
skonstruowanym przez niemiecką firmę
Paul Nutzfahrzeuge. Do budowy pod -
wozia wykorzystano 4-osiowe podwo-
zie do wywrotek Mercedes-Benz Actros
4160K 8×6 z rozstawem kół 4500 mm.
Prace nad przekonstruowaniem podwozia
trwały 12 tygodni. W efekcie otrzymano
7-osiową konfigurację Mercedesa-Benza
Actrosa 7561 o długości całkowitej
14,99 m i masie własnej 17 t. Pod maską
pracuje silnik o mocy 449 W (610 KM).
Dzięki pięciu osiom kierowanym oraz

promieniowi zawracania ok. 33 m gigan -
tyczną pompą (dmc. 75 t) można łatwo
manewrować także na wąskich placach
budowy. Pojazd skonstruowany został
w zgodzie z technicznymi dopuszczal-
nymi limitami nacisków na osie. Na trzy
kierowane osie przednie działa 9 t na
każdą oś, na dwie sztywne osie tylne –
13 t i dwie kierowane osie wleczone –
12 t na każdą oś. Przeniesienie napędu
silnika następuje na osie nr 1, 4 i 5.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Podnoszenie osi jest akty-
wowane automatycznie

zaraz po sygnale do wysu-
nięcia stóp podporowych

K80H ma 80-met-
rowy wysięg podzie-
lony na 7 sekcji oraz

system składania
i rozkładania „RRZ”



Nowy Transit
wzbudza zainteresowanie

a zorganizowanych w dniach 28–30
marca br. we wrocławskiej Hali Stulecia
targach gościło wielu przedstawicieli re-

prezentujących sektor budowlany. Przez trzy dni
Wrocław był stolicą polskiego rynku budownictwa,
gromadząc w jednym miejscu licznie przybyłych
producentów, dostawców materiałów i usług bu-
dowlanych, wykonawców inwestycji, a także
przedstawicieli instytucji finansujących i ubez-
pieczycieli, czyli potencjalnych użytkowników
właśnie takich samochodów jak Ford.
Zgodnie z przewidywaniami prezentacja nowości
takich jak Ford Transit, Ford Connect czy Ford
Custom spotkała się z bardzo dużym zaintereso-
waniem zarówno odwiedzających targi TARBUD,
jak i samych wystawców. „Nowy Ford Transit
był absolutnym hitem wystawy. Dawno nie spot-
kaliśmy się z tak dużym zainteresowaniem klien-
tów podczas różnych prezentacj jak tutaj” – po-
wiedział Marcin Ciok, kierownik Centrum Pojazdów
Dostawczych Domu Samochodowego Germaz.

Wyjątkowy produkt
Nowy Ford Transit budzi tak duże zainteresowa-
nie, ponieważ jest nowością niezbyt często jesz-
cze spotykaną na polskich drogach. Ponadto bar-
dzo różni się od swojego poprzednika. Jest to
samochód bardzo nowoczesny, komfortowy, bez-
pieczny i największy w swojej klasie.
„Mamy ambitne plany dotyczące sprzedaży tego
modelu. Jego walory oraz wszechstronność będą
na pewno dla mnie i moich kolegów z naszego
Centrum Pojazdów Dostawczych mocnym argu-
mentem w trakcie rozmów z klientami” – chwali
swój flagowy produkt Marcin Ciok. Znaczącym

wsparciem dla sprzedaży Nowego Transita bę-
dzie również zaplecze produkcyjne Domu Samo-
chodowego Germaz, czyli dział produkcji specjal-
nej. Germaz jest bowiem właśnie w trakcie
opracowywania nowych projektów adaptacji tego
pojazdu. Wśród nich znajdzie się m.in. nowo-
czesny autobus, izoterma oraz produkt idealny
właśnie dla branży budowlanej – zabudowa warsz-
tatowa Sortimo.

Stale do przodu
Dom Samochodowy Germaz mimo nie najłat-
wiejszego roku 2013 odnotował kilka sukcesów
sprzedażowych, które ostatecznie przełożyły się

Ewelina Harłożyńska

W czasie Międzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD 2014 firma

Dom Samochodowy Germaz zaprezentowała gamę nowych samochodów

dostawczych Ford, wśród nich Forda Transita.

Stoisko firmy Germaz podczas targów TARBUD
©
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na dobre wyniki firmy. Jednym z tych sukcesów
jest niewątpliwie duży kontrakt flotowy, którego
umowa opiewa na ponad 150 samochodów.
Bardzo dobre wyniki Germaz osiąga także w sprze-
daży Mitsubishi, którego dealerem jest od 2011 r.
Mimo zaledwie kilkuletniej działalności w zakre-
sie sprzedaży samochodów japońskich Germaz
znajduje się w pierwszej dziesiątce dealerów
Mitsubishi pod względem sprzedaży tych sa-
mochodów.
Wzrost sprzedaży zarówno samochodów Forda,
jak i Mitsubishi zaowocował zmianą miejsca Domu
Samochodowego Germaz w rankingu TOP 50
(największych dealerów samochodowych w Pol-
sce) aż o 6 pozycji w górę.

| PROMOCJA |
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Droga ku wysokim osiągom

siąganie większych oszczędności
paliwa oraz wprowadzanie sku-
tecznych sposobów optymali-

zacji stylu jazdy kierowcy są obecnie
najważniejszymi czynnikami w walce
o klienta. Drogi ku spełnieniu wymagań
rynku bywają różne, IVECO zdecydo-
wało się na nowe technologie i sku-
teczne wsparcie kierowcy bez nadmier-
nego ograniczania jego decyzji.

Kabina kierowcy
Pojazd dostarczony do testów, czyli

IVECO Stralis z kabiną Hi-Way, jest fla-
gowym modelem całej serii, z najwyżej
zawieszoną kabiną, długą i wysoką. Ka-
bina nie ma tradycyjnego tunelu silnika,
jej podłoga jest płaska niemal na całej po-

wierzchni, poza kilkunastocentymetro-
wymi obniżeniami w obszarach na nogi
kierowcy i pasażera. Takie ukształtowa-
nie pozwoliło na wprowadzenie spryt-
nych schowków pod fotelem kierowcy
i identycznego po stronie pasażera. Licz-

ba schowków dostępnych w kabinie prze-
kracza 30 i choć ich pojemność w porów-
naniu z kabiną poprzedniej generacji
wzrosła, jak podaje producent, o 30 lit-
rów, to pojemność poszczególnych schow-
ków nie zawsze jest już taka duża, np.
luki nad przednią szybą przez kształt da-
chu są nieco mniejsze niż u konkuren-
cji. Tak wyprofilowany dach, umożliwia
odchylenie strugi opływającego kabinę
powietrza w taki sposób, że stawiany
przez nią opór jest mniejszy, co sprzyja
obniżeniu zużycia paliwa. Jak widzimy,

Arkadiusz Gawron
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Zapraszamy na relację z krótkodystansowego testu zestawu 

drogowego składającego się z ciągnika siodłowego IVECO Hi-Way 

oraz naczepy kurtynowej Wielton NS3.

Po prawej stronie deski rozdzielczej
pod uchylaną klapką znajduje się 
dodatkowe 24V gniazdo zapalniczki,
złącze diagnostyczne EOBD, a nawet
przyłącze pneumatyczne

Centralna konsola 
deski rozdzielczej okalająca 
kierowcę jest bardzo ergonomiczna
i nie wymaga odrywania pleców 
od oparcia fotela kierowcy
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zbudowanie dobrego samochodu to sztu -
ka znalezienia kompromisu, w tym przy-
padku między pojemnością schowków
dachowych a aerodynamiką. 

Fotele dostarczane przez ISRI otrzy-
mały nowy design. Mają pełną regula-
cję we wszystkich płaszczyznach wraz
z grzaniem i wentylowaniem siedziska,
pompowaniem boków oraz dolnej i gór-
nej partii oparcia.

Testowany egzemplarz nie miał za-
instalowanego fotela pasażera, a jego
rolę przejęła wielofunkcyjna dolna le -
żanka, umożliwiająca aranżację wnętrza
kabiny na kilka sposobów, tworząc coś
w rodzaju „salonki”. Leżanka ta przy
szerokości 800 mm, zapewnia wygodny
wypoczynek i jest podzielona na trzy
części. Część po prawej stronie po unie-
sieniu tworzy z osłoną bocznego luku
bagażowego fotel dla pasażera. Środ-
kowa natomiast dzięki przemyślanemu
mechanizmowi przeobraża się w pod-
ręczny stolik, pod którym pozostawiono

pustą przestrzeń. Robiąc obrót o 90
stopni do środka kabiny, można wygod-
nie przy nim zasiąść i wykorzystać także
trzecią część leżanki jako siedzisko, która
jednocześnie jest osłoną lewego luku
bagażowego.

Lodówka, która zwykle znajduje się
w tej pustej przestrzeni między lukami
bagażowymi, wykorzystywanej teraz na
nogi, została przeniesiona na prawą stro -
nę fotela kierowcy i zintegrowana z po-
ręczną skrytką i uchwytami na butelki,
tworząc chłodzony schowek o nieco mniej-
szej pojemności. 

Bardzo praktycznie rozwiązano ste-
rowanie różnymi funkcjami z poziomu
górnej leżanki – na tylnej ścianie kabiny
umieszczono panel integrujący stero-
wanie oświetleniem, bocznymi szybami,
roletami szyby czołowej, uchylanym da-
chem, ogrzewaniem postojowym, radiem,
a nawet budzikiem i centralnym zam -
kiem. Funkcje te obsługiwane są za po-
mocą zaledwie trzech przycisków.

Zmieniona deska rozdzielcza jest wy-
konana z tworzywa o dobrej jakości i przy-
jemnej fakturze. Poza przyciskami do-
tyczącymi oświetlenia zewnętrznego,
zgrupowanymi po lewej stronie zestawu
wskaźników, pozostałe włączniki nie za-
wsze znajdują się tam, gdzie byśmy ich
szukali, jednak trudno jest to uznać za
wadę, raczej po prostu wymaga to przy-
zwyczajenia. 

Centralnie umieszczony kolorowy wy-
 świetlacz cechuje się dużym stopniem
uszczegółowienia pokazywanych infor-
macji, co w pierwszym momencie przy -
tłacza, jednak im dłużej systematyzuje
się w głowie te informacje, tym bardziej
okazuje się on czytelny i pomocny. Po-
dobnie jest ze sterowaniem różnymi
funkcjami obsługiwanymi z kierownicy,
choć do ich rozmieszczenia i działania
trzeba się przyzwyczaić. Widoczność ze-
stawu wskaźników nie budzi zastrzeżeń. 

Rozbudowana centralna konsola de-
ski rozdzielczej jest dokładnie taka, jaką
kierowcy lubią najbardziej. Dostęp do
każdego elementu na niej nie wymaga

Arkadiusz Gawron

W IVECO Stralis Hi-Way wyprowadzono wlew oleju silnikowego i bagnet kontrolny tak, aby były
dostępne po otworzeniu przedniej klapy. Starsze modele wymagały uniesienia kabiny

Nowy design kabiny jest bardziej agresywny 
i może się podobać. Przy tym ciągniku 

„nasza” naczepa prezentuje się
całkiem nieźle
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odrywania pleców od oparcia fotela. Kon-
sola ma kilka wysuwanych schowków róż-
nej wielkości, pozwalających sprawnie
posegregować drobne rzeczy, oraz dwie
skuteczne kratki wentylacyjne. Jedyną
jej wadą jest ograniczenie widoczności
nisko umieszczonego panelu grzewczo-
-klimatyzacyjnego przy otwartych schow-
kach, jednak na szczęście nastawy na
nim zmienia się dość rzadko. 

Na szczycie konsoli, między dwiema
grupami przełączników, zainstalowano
dotykowy, kolorowy wyświetlacz, będący
komponentem systemu Iveconnect. Jed-
nostka centralna znajduje się pod ta-
chografem nad głową kierowcy, a cały
system integruje w sobie kilka urządzeń
i funkcji, m.in. radio z tunerem AM/FM
i odtwarzaczem CD/MP3, porty SD, AUX,
USB, 2 wejścia wideo do kamer, nawi-

gacja, system oceny stylu jazdy kierowcy
(DSE) oraz monitorowania jego koncen-
tracji (DAS), dostęp do usług telematycz -
nych oraz moduł Bluetooth.

System DSE przetwarza dane z sil-
nika, pojazdu i GPS w zaawansowanym
algorytmie opracowanym przez IVECO

w celu oceny pracy kierowcy pod kątem
oszczędzania paliwa i wyświetla je w for-
mie graficznej, w postaci analogowych
wskaźników ze wskazaniem procentowej
wartości w środku. Im wyższa wartość,
tym kierowca skuteczniej oszczędza pa-
liwo. Aby wyrobić w kierowcy pra-
widłowe nawyki, DSE podpowiada także,
jak operować skrzynią biegów, hamul-
cami, pedałem przyspieszenia oraz jak
wykorzystywać siły bezwładności. Eko-
nomiczna jazda jest wciąż najwydaj-
niejszą metodą zmniejszania zużycia
paliwa, a uzyskane tak oszczędności mo -
gą wynosić od 5 do nawet 12%. Dzięki
takiemu wsparciu kierowcy ze strony
IVECO jest skuteczniejsza niż jakiekol-
wiek rozwiązania techniczne.

Podwozie
Uchylenie kabiny za pomocą elektro -

hydraulicznego mechanizmu, obsługi-
wanego dwoma przyciskami zainstalowa -
nymi za przednim prawym błotnikiem,
daje dostęp do silnika Cursor 11. Ta rzę-
dowa, sześciocylindrowa jednostka bez
EGR-u jest wspomagana potężną turbo -
sprężarką, która mimo swoich rozmia-
rów i spodziewanej bezwładności w dzia -
łaniu zapewnia stały dopływ mocy bez
„turbodziury”. Skonfigurowanie silnika
ze skrzynią biegów pozwala wykorzys-
tać jego pełną moc (460 KM/339 kW), nie
jest ospały i dość żwawo reaguje na ope-
rowanie pedałem gazu w każdym za-
kresie użytecznych obrotów, przynaj-
mniej na płaskim terenie. 

Wielofunkcyjna dolna leżanka tworzy fotel pasażera i składany stolik

Wyprowadzenie punk-
tów ładowania akumu-

latorów z obcego
źródła na tylne błotniki
w szczelnej obudowie

znakomicie zabezpiecza
je przed korozją

Z poziomu górnej leżanki można
sterować wieloma funkcjami 
za pomocą panelu z wyświetlaczem
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Zautomatyzowana skrzynia biegów
EuroTronic dobiera przełożenia na tyle
sprawnie, że na nizinnym terenie, po
którym się poruszaliśmy, nie wymagała
żadnej interwencji ze strony kierowcy,
choć jego ingerencja nie zawsze jest
możliwa, a ograniczenia z tego wyni-
kające mają zapobiegać nieefektywnym
działaniom w pracę przekładni.

Wrażenia z jazdy
Ponieważ test rozpoczęliśmy późnym

popołudniem, a same jazdy przeprowa-
dzaliśmy także po zmroku, mogliśmy się
przekonać o skuteczności nowych lamp,
które świecą naprawdę nieźle, nie pozo -
stawiając ciemnych lub niedoświetlonych
stref w oświetlanym obszarze, a tem pe -
ratura ich barwy pomaga dostrzec prze-
szkody na drodze nawet o zmierzchu.
IVECO Stralis Hi-Way mimo dość miękko
zestrojonego zawieszenia prowa dzi się
pewnie, sprawnie odfiltrowuje nierów-
ności drogi. Układ kierowniczy ma do -
brze dobrane przełożenie i siłę wspo-
magania, dostarcza informacje o tym, co
dzieje się z przednią osią ciągnika, prze-
nosząc nawet niewielkie nierówności
drogi, dając jednak pewność prowadze-
nia. Pneumatyczne zawieszenie kabiny
nie powoduje przesadnego „bujania”
i nadmiernego wychylania kabiny na
zakrętach.

Trasa testu przebiegała po drogach
krajowych w raczej płaskim terenie i za -
ładowany całkowicie zestaw o mocy
460 KM nie miał najmniejszych proble-
mów ze sprawnym poruszaniem się. Na

zjazdach prędkość skutecznie ograni-
czał hamulec długotrwałego działania. 

Poznanie systemu oceny stylu jaz -
dy kierowcy (DSE) wyświetlanego na
dotykowym ekranie Iveconnect mimo
analo gowych kolorowych wskaźników
nie jest intuicyjne i wymaga nieco uwagi,
ale uważam, że system jako taki jest bar-
 dzo pomocny, ponieważ sprzyja stałe -
mu doskonaleniu techniki jazdy eko-
nomicz nej i pozwala na zmniejszenie
zużycia paliwa. 

Ciągnięta przez Stralisa naczepa kur-
tynowa to dobrze znany i ceniony przez
użytkowników model Wielton NS3. O jej
zaletach pisaliśmy przy okazji innych
testów i w naszej ocenie prezentuje ona
bardzo wysoki poziom. Naczepa była cał -
kowicie załadowana żelbetonowymi ele-

mentami, które są dość „wdzięcznym”
ładunkiem, gdyż wykorzystują całą ładow-
ność, ale nie podnoszą środka ciężkości.

Podsumowanie
IVECO Stralis Hi-Way jest bardzo

przyjemnym w odbiorze ciągnikiem,
z wygodną kabiną zarówno pod kątem
pracy, jak i wypoczynku, z komfortowo
skonfigurowanym podwoziem i układem
napędowym, któremu nie brakuje mocy.
Mankamenty to m.in. przeładowany in-
formacjami wyświetlacz na zestawie
wskaźników, do którego należałoby się
przyzwyczaić, umiejscowienie przełącz -
n ików na desce rozdzielczej oraz mało
przejrzyste wskazania systemu wspar-
cia kierowcy (DSE).

| TECHNIKA  |

Zestaw wskaźników
jest bardzo czytelny
i przejrzysty, poza
centralnym wy-
świetlaczem, który
jest przeładowany
informacjami
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Alcoa zwiększa moce produkcyjne

irma Alcoa, twórca i światowy lider w dzie-
dzinie produkcji felg z kutego aluminium, za-
inwestuje 13 mln dolarów w rozbudowę

swojej fabryki felg w Székesfehérvár na Węg-
rzech. Zwiększenie produkcji w fabryce ma za-
spokoić rosnący w Europie popyt na lekkie, trwałe
i łatwe w utrzymaniu aluminiowe felgi cięża-
rowe Alcoa.
Rozbudowę linii produkcyjnej w fabryce w Székes-
fehérvár rozpoczęto w styczniu tego roku, a jej za-
kończenie zaplanowano na początek przyszłego.
Dzięki temu w fabryce powstanie 35 nowych
miejsc pracy, a przy jej rozbudowie znajdzie za-
trudnienie ok. 215 pracowników. W ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego węgierski
rząd wyasygnował na rozbudowę fabryki kwotę
1 mld forintów (ok. 4,4 mln dolarów). „Inwesty-
cja ta wzbogaciła portfolio Alcoa w produkty o war-
tości dodanej dla przemysłu motoryzacyjnego i lot-
niczego” – powiedział Bela Forgo, country manager
w Alcoa Hungary.
Rozbudowa fabryki przyniesie również podwoje-
nie produkcji najnowszej felgi Dura-Bright® EVO.
„Wprowadzane w Europie przepisy regulujące
emisję spalin oraz niesłabnące zapotrzebowanie
na obniżanie kosztów eksploatacji są siłami na-
pędowymi popytu na aluminiowe felgi Alcoa,
które nie tylko są wytrzymalsze, lżejsze i łatwiej-

sze w utrzymaniu, ale jednocześnie oferują większą
nośność, obniżenie kosztów i ochronę środo-
wiska. Zwiększenie produkcji w naszej fabryce na
Węgrzech pozwoli nam w pełni wykorzystać
szansę na rozwój” – wyjaśnił Tim Myers, prezes
Alcoa Wheel and Transportation Products.

Niewątpliwe zalety
Nowa felga Alcoa Dura-Bright® EVO ma wszystkie
zalety swojej poprzedniczki, tj. felgi Dura-Bright®

z technologią XBR®. Zapewnia jednak znacznie
wyższe osiągi. Felga Dura-Bright® EVO jest 10 razy
bardziej odporna na korozję spowodowaną głównie
przez sól drogową i warunki atmosferyczne. Po-

nadto jest nawet trzykrotnie bardziej odporna na
działanie chemikaliów, w tym kwasu fluorowodo-
rowego obecnego w silnych środkach do mycia
ciężarówek. Umożliwia to stosowanie szerszej
gamy środków czyszczących, dzięki czemu konser-
wacja pojazdów jest łatwiejsza, a powierzchnia
felg lepiej chroniona i lśniąca.
W przeciwieństwie do powłok stosowanych w pro-
duktach konkurencyjnych firm, które mogą w krót-
kim czasie pękać, łuszczyć się, korodować i tracić
połysk, felgi Dura-Bright® zachowują blask nawet
po kilkunastu latach użytkowania bez koniecz-
ności polerowania.
Dura-Bright® to nie powłoka, lecz technika obróbki
powierzchniowej aluminium, dzięki której zewnętrzne
wykończenie staje się integralną częścią felgi.
Regularne mycie felg popularnymi środkami do
mycia samochodów ciężarowych czy nawet wodą
z mydłem pozwala zachować ich połysk nawet
po setkach myć i tysiącach kilometrów. Przekłada
się to również na obniżenie kosztów ich eksploa-
tacji. Felgi Alcoa wykuwa się z jednego bloku alu-
minium, przez co są lżejsze i pięciokrotnie wy-
trzymalsze od felg stalowych. Ma to wpływ na
zwiększenie ładowności pojazdu oraz mniejsze
zużycie paliwa.

Zdjęcia: © Alcoa
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Alcoa planuje podwoić produkcję aluminiowych felg Alcoa Dura-Bright® EVO.

W tym m.in. celu przygotowuje się do rozbudowy swojej węgierskiej fabryki.





Wysokie wymagania.
Zawieszenia samochodów
dostawczych

pierwszym kwartale bieżą-
cego roku wzrost sprzedaży
samochodów dostawczych

w Polsce – w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku minionego – wyniósł
26,5%. Rosnąca popularność tego rodzaju
pojazdów to nie tylko efekt ożywienia gos-
podarczego, ale i coraz szerzej docenianych
walorów aut dostawczych. Przedsiębiorcy,
coraz większą wagę przykładający do

kosztów prowadzenia działalności, chcą
dysponować pojazdami, które w naj-
większym możliwym stopniu byłyby do-
stosowane do specyfiki realizowanych
zadań. Dlatego, podobnie jak w przy-
padku samochodów ciężarowych, popu-
larność tzw. wersji uniwersalnych samo-
chodów dostawczych systematycznie
spada. Klienci decydujący się na kupno
nowego pojazdu dostawczego wybierają

już nie tylko rodzaj nadwozia, typ za-
budowy czy wyposażenie kabiny kie-
rowcy, ale także parametry zawiesze-
nia. Obecnie nie ma już liczącego się
producenta samochodów dostawczych,
który nie umożliwiałby choćby w mini-
malnym zakresie modyfikacji paramet-
rów zawieszenia.

Coraz częściej takiego wyboru można
dokonać już w podstawowej wersji sa-
mochodu bez konieczności dokonywania
dopłat. Przykładem takiej oferty jest
wprowadzony do sprzedaży w ubiegłym
roku zmodernizowany Mercedes-Benz
Sprinter. W podstawowych wariantach
samochodów o dmc. do 3,5 t oferowane
jest zawieszenie o obniżonym prześwicie,
jednak bez dopłaty jest możliwość zrezyg-
nowania z niego i zamówienie zawie-
szenia standardowej wysokości. W przy-
padku modelu Sprinter klient ma także
możliwość bezpłatnego zamówienia

Marek Rutka

| TECHNIKA |

Konstruktorzy zawieszeń samochodów dostawczych dążą do znalezienia

„złotego środka” pomiędzy ich trwałością, niewielką masą, bezpieczeństwem

i komfortem. Nie jest to zadanie łatwe, tym bardziej że do ich dyspozycji

jest stosunkowo niewielka przestrzeń do zabudowy.
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Przykład montażu dodatkowego miecha pneu-
matycznego współpracującego z seryjnym za-
wieszeniem na resorach piórowych © Firestone

e-hydraulika.eu
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wzmocnionego stabilizatora przedniej
i tylnej osi, a wzmocniona przednia oś
i amortyzatory wymagają już dopłaty. 

Praktyczne i wytrzymałe
W przednich zawieszeniach stoso-

wane są trzy podstawowe rozwiązania
elementów resorujących: sprężyny śru-
bowe osadzone w kolumnach McPher-
sona (np. Fiat Ducato, VW Transporter),
poprzeczny resor piórowy (np. Mercedes-

-Benz Sprinter) i pakiety drążków skręt-
nych (np. IVECO Daily). Każde z tych roz-
wiązań ma swoje – mniejsze lub większe
– wady i zalety. Zawieszenie na kolum-
nach McPhersona zapewnia dobrą cha-
rakterystykę tłumienia nierówności pod-
czas jazdy bez ładunku lub z niewielkim
ładunkiem, gorzej natomiast radzi sobie
ze znacznym obciążeniem. Zaletą sto-
sowania poprzecznego resoru piórowego
jest to, że – w przeciwieństwie do kolumn
McPhersona – nie zabiera on miejsca

w nadkolach i tym samym pozwala na
wygospodarowanie większej przestrzeni
w komorze silnikowej. Do zalet zaliczyć
należy także prostą konstrukcję, nie-
wielką masę i koszt produkcji. Wadą
tego rozwiązania natomiast jest gorsze
tłumienie nierówności podczas jazdy z nie-
wielkim obciążeniem oraz tendencja do
„prostowania” się pióra w toku eksplo -
atacji (często już po kilku latach). W przy-
padku przeładowania samochodu dużym
zagrożeniem są pęknięcia poprzecznego

pióra, co doprowadza do gwałtownej
utraty sprężystości zawieszenia. Obec-
nie najrzadziej stosowanym rozwiąza-
niem są układy zawieszeń wykorzys-
tujące jako element resorujący pakiety
drążków skrętnych (jeszcze dwie dekady
temu było to bardzo popularne rozwią -
zanie, zwłaszcza we francuskich samo-
chodach dostawczych). Zalety i wady
drążków skrętnych są zbliżone do tych
w poprzecznych resorach piórowych i przy
właściwej eksploatacji konstrukcje te są
praktycznie bezobsługowe. 

W odniesieniu do tylnych zawieszeń
stosowanych w samochodach dostaw-
czych zdecydowanie dominuje rozwiąza-
nie wykorzystujące wzdłużne resory pió-
rowe: paraboliczne lub półeliptyczne.
W zależności od tego, czy napędzane są
koła przednie czy tylne (a także obie
osie), resory współpracują z mostem na-
pędowym lub sztywną belką. Coraz częś-
ciej stosowanym w tego typu układach
zawieszeń rozwiązaniem jest montaż
dodatkowych miechów pneumatycznych.
Ich zadaniem jest zarówno zapewnienie
odpowiedniego prześwitu obciążonego
pojazdu od nawierzchni, jak i popra-

wienie jego stabilności. Układy pneu-
matyczne zasilane są z elektrycznych
kompresorów, najczęściej sterowanych
bezpośrednio z kabiny kierowcy. Przy -
kładem takiego rozwiązania są układy
firmy Drive-Rite (koncernu Firestone),
oferowane w Polsce przez spółkę Resor-
rex. Zestawy tego producenta oferowane
są do zawieszeń samochodów dostaw-
czych wyposażonych zarówno w resory
piórowe, jak i sprężyny śrubowe. Naj-
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Standardowe tylne zawieszenie na resorach
piórowych w modelu Fiat Ducato
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W zawieszeniu tylnych osi
zastosowano zajmujące

niewiele przestrzeni 
drążki skrętne

W modelu Mercedes-Benz Vito zastoso-
wano niezależne zawieszenie wszystkich
kół ze sprężynami śrubowymi
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bardziej zaawansowane są układy pneu-
matyczne całkowicie zastępujące seryjne
elementy resorujące. Układy takie są
dostępne do wszystkich najbardziej po-
pularnych samochodów dostawczych,
m.in. do Fiata Ducato, Forda Transita,
Mercedesa-Benza Sprintera, Opla Mo-
vano, Peugeota Boxera, Renault Mastera
i Volkswagena Transportera. 

W największych odmianach samo-
chodów dostawczych lub specjalnych
wersjach zabudów (jak np. ambulanse
sanitarne) oferowane są także całkowi-
cie pneumatyczne układy zawieszeń.
W układach tego typu nie ma resorów
piórowych tylko wzdłużne wahacze współ -
pracujące z miechami pneumatycznymi.
W nietypowych wersjach samochodów
dostawczych, jak np. autosklepy, lawety
pomocy drogowej, w których zastoso-
wano specjalne obniżone ramy (w części
za kabiną kierowcy), montowane są nie-
zależne układy zawieszeń zazwyczaj
oparte na pakietach drążków skrętnych.
Takie rozwiązania stosowane są tam,
gdzie ważne jest maksymalne obniżenie
wysokości podłogi ładowni względem
nawierzchni. 

Wytrzymają znacznie więcej
Samochody dostawcze o dmc. do

3,5 t w dużej mierze zawdzięczają swoją
popularność temu, że do kierowania nimi
wystarcza prawo jazdy kategorii B – czyli
takie samo jak autami osobowymi. Zde-
cydowana większość konstrukcji samo-
chodów dostawczych opracowana zo-
stała tak, aby wytrzymać znacznie większe
obciążenia. Uwaga ta dotyczy przede

wszystkim największych modeli aut do-
stawczych, takich jak IVECO Daily, Mer-
cedes-Benz Sprinter, Volkswagen Craf-
ter, Fiat Ducato, Ford Transit i Renault
Master. W przypadku niektórych wersji
tych samochodów dmc. dochodzi nawet
do 7 t. Oczywiste jest, że np. skonstruo-
wane na ramie IVECO Daily z podwyż -
szoną sypialną kabiną, obszerną zabudową
kontenerową i bliźniaczym ogumieniem
na osi tylnej, zarejestrowane jako sa-
mochód o dmc. 3,5 t, dysponujące ładow-
nością ok. 800–1000 kg, w praktyce
będzie przewozić ładunki dwa, a nawet

reklama

Resory piórowe to
najczęstsze rozwiąza-
nie zawieszenia tylnej

osi w samochodach
dostawczych
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trzy razy cięższe. Stąd też zarówno rama,
zawieszenie, jak i układ hamulcowy kon-
strukcyjnie są w stanie sprostać tej wiel-
kości obciążeniom. Producenci mający
świadomość różnych praktyk wykorzys-
tania i sposobu użytkowania samocho-
dów oferują różne warianty układów za-
wieszeń. Na przykład w modelu Daily
IVECO proponuje przednie niezależne
zawieszenie oparte na poprzecznym
resorze piórowym lub na pakietach
drążków skrętnych, a na tylnym zasto-
sowanie resorów parabolicznych, półelip-
tycznych lub zawieszenia całkowicie
pneumatycznego. 

także w samochodach użytkowych. Jego
główną zaletą jest niższy ciężar pozwa-
lający zmniejszyć tzw. masę nieresoro-
waną, co wpływa zarówno na podwyż -
szenie komfortu jazdy, jak i zwiększenie
trwałości zawieszenia. 

TRW jest dostawcą części na tzw.
pierwszy montaż dwóch na trzy produ-
kowanych w Europie pojazdów – w tym
także samochodów dostawczych. Według
niezależnych badań porównawczych np.
przeguby kulowe TRW stosowane w za-
wieszeniach i układach kierowniczych

i produkcji układów zawieszenia jest kon-
cern ZF. Elementy układów zawieszeń
tego producenta oferowane są pod mar-
kami handlowymi Lemförder (m.in. wa-
hacze, przeguby kulowe, elementy me-
talowo-gumowe) i Sachs (amortyzatory
i tłumiki drgań). Produkty tej firmy cha-
rakteryzują się ponadstandardową trwa-
łością eksploatacyjną i wytrzymałością
mechaniczną.

Summary
Customers deciding to buy a new
de livery vehicle not only choose body
type or equipment in the cab but
al so the parameters of the suspen-
sion. Currently all major manufac-
turers of LCVs allow for modifications
of the suspension parameters in the
basic version of the car without ad-
ditional paymens. For the front sus-
pension there are three basic solu-
tions: coil springs embedded in the
McPherson strut (eg Fiat Ducato VW
Transporter), transverse leaf spring
(eg Mercedes-Benz Sprinter) and
packages of torsion bars (eg Iveco
Daily). The rear suspension used in
LCVs is most often based on para-
bolic or elliptical longitudinal leaf
springs. Depending on whether the
van has front or rear wheel drive,
springs coope rate with the driving
axle or rigid beam. More and more
popular becomes the installation of
additional air bellows.
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Przednie niezależne 
zawieszenie z kolumną 
McPhersona to rozwią -
zanie stosowane m.in. 

w Fiacie Ducato

Wyzwania dla producentów
Stała współpraca firm specjalizu -

jących się w projektowaniu i produkcji
układów zawieszeń z konstruktorami
samochodów dostawczych owocuje wpro-
wadzaniem coraz bardziej zaawanso-
wanych rozwiązań technicznych. Jedną
z nich jest firma TRW, która dostarcza
na tzw. pierwszy montaż szeroką gamę
łączników, wahaczy, drążków kierowni-
czych i przegubów kulowych. Głównym

materiałem do produkcji tych elemen-
tów jest wysokiej wytrzymałości stal
konstrukcyjna niskostopowa oraz me-
tale alternatywne, takie jak aluminium.
Ten drugi rodzaj materiału – do nie-
dawna zarezerwowany dla aut osobo-
wych – coraz częściej jest stosowany

charakteryzują się nawet kilkakrotnie
większą trwałością i wytrzymałością
mechaniczną od zamienników tańszych
marek. 

Kolejną firmą bardzo ściśle współ -
pracującą z producentami samochodów
dostawczych w zakresie projektowania
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W samochodach dostawczych 
i pick-up z napędem 4x4 stosuje
się zazwyczaj sprężyny w zawie-

szeniu przedniej osi

| TECHNIKA |

Poprzeczny resor w zawieszeniu tylnej osi
to rozwiązanie stosowane w lekkich 
samochodach dostawczych

© ZF



omysł konkursu dla młodych kie-
rowców narodził się na początku
tej dekady. Głównym celem było

zachęcenie kierowców, zwłaszcza tych
młodych, aby wybrali ten trudny zawód
na stałe, zwłaszcza że firmy transportowe
odczuwają brak dobrze wyszkolonych
kierowców. Konkurs koncentruje się
przede wszystkim na jeździe ekonomicz-
nej. Drugim priorytetem konkursu jest
bezpieczeństwo. Dotyczy to nie tylko
bezpieczeństwa na drodze czy innych
użytkowników dróg, ale również bez-
pieczeństwa przewożonego ładunku.

YETD 2014
Konkurs odbywa się równolegle w 25

krajach europejskich, mogą w nim brać
udział kierowcy do 35 r. życia, czyli w tej
edycji urodzeni po 1979 r., jeżdżący sa-
mochodami wszystkich marek, nie tylko

Scanią. Dotychczas wzięło w nim udział
już ok. 85 000 kierowców z 40 krajów
(w Polsce – ponad 10 000 kierowców).
Nagrodą główną finału, który odbędzie
się 24 i 25 kwietnia 2015 r. w siedzibie
Scanii w szwedzkim Södertälje, jest
nowa Scania Streamline o wartości ok.
100 tys. euro. Przypomnijmy, że polski
kierowca – Marek Szerenos – zwyciężył
w finale roku 2007.

Głównymi sponsorami bieżącej edy-
cji konkursu YETD są firmy Michelin,
Shell i Schwarzmüller oraz Grupa Ubez-
pieczeniowa Compensa, a patronują
mu Komisja Europejska, Międzynaro-
dowa Unia Transportu Drogowego (IRU),
Główny Inspektorat Transportu Dro-
gowego (GITD) oraz Zrzeszenie Mię-
dzynarodowych Przewoźników Drogo-
wych (ZMPD) i Polski Czerwony Krzyż.
Dzięki takiemu wsparciu Scania ma na-
dzieję zwrócić uwagę szeroko rozumia-

Young European
Truck Driver 2014 Dariusz Piernikarski

Tegoroczny konkurs dla młodych kierowców ciężarówek Young European Truck

Driver (YETD) jest organizowany przez firmę Scania po raz szósty. Scania Polska

zaprosiła nas do swojego serwisu w Kielcach – przekazano nam informacje

o konkursie, odbyły się też jazdy testowe zgodnie z zasadami YETD.

Podczas elimina-
cji regionalnych
kierowcy będą
jeździć dwoma

zestawami,
w których skład

wchodzą ciągniki
Streamline R410

i R450 oraz na-
czepy kurtynowe

Schwarzmüller

© D. Piernikarski

nej opinii publicznej na najważniejsze
problemy europejskiego sektora trans-
portowego.

Trudna droga do finału
Jeszcze przed wakacjami w maju

i w czerwcu w siedzibach dealerów Sca-
nii odbywać się będą eliminacje regio-
nalne (w sumie 10 spotkań, dokładny
harmonogram dostępny jest na stronach
internetowych Scania Polska), obejmu-
jące m.in. test teoretyczny, sprawdzenie
pojazdu przed trasą – w tym mocowa-
nie ładunku, sprawdzian ze znajomości
zasad udzielania pierwszej pomocy, jazdę
testową zgodnie z zasadami jazdy eko-
nomicznej i defensywnej. Na końcu – jak
zawsze najbardziej widowiskowa – zręcz-
nościowa jazda manewrowa na placu.
Ogólnopolski finał konkursu Young Eu-
ropean Truck Driver 2014 z udziałem
zwycięzców eliminacji regionalnych za-
planowano na 29 i 30 sierpnia podczas
imprezy Pomorska Miss Scania.

| TRANSPORT |
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Zwycięstwo WTC

onkurs o tytuł najlepszego dealera
pojazdów marki DAF został zorga-
nizowany już po raz trzeci. Udział

w nim wzięli wszyscy autoryzowani dea-
lerzy DAF Trucks w Polsce. Ocenie, która
jest wypadkową wielu aspektów prze-
kładających się na satysfakcję klienta,
poddane m.in. zostały: realizacja planów
sprzedaży nowych i używanych pojazdów,
dostępność części i produktów, sprzedaż
części, komunikacja ofert specjalnych,
czas reakcji na zapytania klienta oraz
szybkość i poprawność wykonania usług,
a także wydajność obsługi w ramach
serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów
obsługowo-naprawczych DAF Multi-
support i usług finansowych Paccar Fi-
nancial oraz jakościowe szkolenia z eko-
nomicznej jazdy. Tak przekrojowy wybór
kategorii pozwala na wielopłaszczyznową
ocenę każdego z dealerów. Jednocześnie
wygrana i zdobycie tytułu Dealera Roku
jest potwierdzeniem wielkiego wysiłku
włożonego przez zwycięzcę w prowa-
dzoną przez niego działalność.

W 2014 r. tytuł Dealera Roku DAF
Trucks w Polsce zdobył oddział Warsaw
Truck Center z Długołęki pod Wrocła-
wiem. Równie ciekawe jest to, że po raz
pierwszy w historii konkursu wszystkie
miejsca na podium zajęły serwisy na-
leżące do jednej grupy – Grupy DBK.
Drugie miejsce bowiem zajął oddział
Warsaw Truck Center z Ozimka k. Opola.
Na trzecim znalazł się punkt dealerski
spółki DBK ze Szczecina.

W imieniu nagrodzonych serwisów
dyplomy odebrali: Marcin Polak, kierow-
nik serwisu, oraz Robert Mamzer, dyrek-
tor handlowy WTC oddział we Wrocławiu,
Adam Żelawski, dyrektor serwisu WTC od-
dział Opole, oraz Adam Prusinowski, dy-
rektor serwisu DBK oddział w Szczecinie.

Po wręczeniu dyplomów statuetkę
DAF dla dealera roku odebrał Andrzej
Luniak, prezes zarządu WTC, który po-
wiedział: „Nagroda ta to największe wy-
różnienie dla dealera pojazdów ciężaro-
wych DAF w Polsce. Dlatego cieszę się,
że w tym roku trafiła właśnie do nas.

Muszę tylko podkreślić, że choć nagrodę
przyznano oddziałowi, tak naprawdę na-
leży się ona ludziom. Tytuł to zasługa
ciężkiej i wieloletniej pracy całego ze-
społu – pracowników serwisu i punktu
obsługi klienta, a także pracowników
działów marketingu i sprzedaży”.

Dla zwycięskiego serwisu Dealer Roku
oznacza możliwość korzystania z logo
i tytułu przez kolejny rok, co dla obec-
nych i potencjalnych klientów jest naj-
lepszym potwierdzeniem profesjona-
lizmu pracowników firmy.

Zwycięski serwis
Firma Warsaw Truck Center (WTC)

powstała pod koniec 2002 r. w Wolicy
pod Warszawą. Po różnych przemianach
główna siedziba firmy mieści się obec-
nie w Długołęce k. Wrocławia. Firma
ma również oddział serwisowy w Ozimku
k. Opola i autoryzowaną stację serwi-
sową obsługi pojazdów w Rudzie Śląskiej.
W ramach prowadzonych prac serwiso-

Renata Pawliszko
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Dealerem Roku 2014 samochodów marki DAF została firma Warsaw Truck Center

oddział w Długołęce. Nagrody wręczono 14 marca na uroczystej gali.
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wych klienci mogą liczyć na pełen zakres
usług napraw gwarancyjnych, pogwa-
rancyjnych i wypadkowych w ramach
wszystkich autoryzacji, które ma WTC.
Od 2009 r. WTC należy do Grupy DBK.
Grupa DBK to powołany w 1995 r. hol-
ding motoryzacyjny, który skupia jede-
naście spółek oferujących usługi i pro-
dukty dla branży transportowej, m.in.
sprzedaż oraz serwis pojazdów ciężaro-
wych i dostawczych marek DAF, IVECO,
MAN, Volkswagen i naczep Kögel Trailer
oraz części zamiennych, a także wynajem
środków transportu, leasing, ubezpie-
czenia, naprawy serwisowe i stacje diag-
nostyczne. Prowadzi również sieć auto-
ryzowanych stacji serwisowych i punktów
sprzedaży rozlokowanych w całej Polsce.

Obiekt serwisowy w Długołęce to
cztery pełnowymiarowe stanowiska na-
prawcze płaskie, najczęściej wykorzy-
stywane do wykonywania napraw bla-
charskich, które nie wymagają użycia
stanowiska kanałowego. „Kanał” wypo-
sażony jest w pełną ścieżkę diagnostyczną.
Do prac, które wymagają uniesienia po-
jazdu do góry, służy mobilny zestaw pod-

nośników kolumnowych marki Fuchs.
W serwisie zatrudnionych jest 15 me-
chaników na dwóch zmianach (praca
w godzinach od 7.00 do 22.00). Serwis
jest oczywiście zaopatrzony w pojazd
mobilny, który jest gotowy do inter-
wencji przez całą dobę siedem dni w ty-
godniu. Ponad 85% napraw wykonywa-
nych jest w ciągu 6 godzin od przyjęcia
zgłoszenia.

WTC ma także prężnie rozwijający
się dział części zamiennych – oryginal-
nych do pojazdów marki DAF, VDL,

Kögel, Wiel ton oraz zamienników TRP do
wszystkich marek pojazdów, naczep
i przy czep. Jego działanie opiera się na
dwóch niezależnych centrach dystry-
bucji, magazynach ulokowanych przy
serwisach w oddziałach w Długołęce
i Ozimku. Firmowym standardem jest
realizacja dostaw części do 48 godzin.
Możliwe jest to dzięki systemom opera-
cyjnym, które w ścisłym połączeniu z sys-
temem firmy DAF Trucks umożliwiają
sprawną logistykę i przepływ towarów.
Magazyn WTC w Długołęce liczy ok.
23 tys. indeksów, co przekłada się na
łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Dobre wyniki roku 2013 spółki WTC
(wygenerowany obrót netto w wyso-
kości 176 405 432 mln zł, sprzedaż 469
nowych samochodów DAF, w tym 394
serii XF, 19 serii CF i 54 LF-ów, podpi-
sanie stu umów na kontrakty obsługowo-
-naprawcze i zrealizowanie 6148 zleceń
serwisowych) znalazły odzwierciedlenie
w nowych planach inwestycyjnych firmy.
W 2014 r. WTC planuje rozpoczęcie
dwóch inwestycji. Pierwszą jest budowa

stacji sprzedażowo-obsługowo-na -
prawczej w Opolu na ul. Wrocławskiej.
W obiekcie tym znajdować się też będzie
blacharnia, lakiernia oraz myjnia samo-
chodów ciężarowych. Druga to wybu-
dowanie dużej stacji sprzedażowo-obsłu -
gowo-naprawczej (zdecydowanie większej
od tej opolskiej) w Sosnowcu przy węźle
Mysłowickim (droga S-1 w kierunku
Częstochowy) na tamtejszym terenie
inwestycyjnym.

Zdjęcia: © R. Pawliszko

Z rąk Zbigniewa Kołodziejka, marketing managera DAF Trucks Polska
(na zdjęciu z prawej), dyplom dla zwycięskiego serwisu WTC oddział
we Wrocławiu odebrali Marcin Polak, kierownik serwisu, oraz Robert
Mamzer, dyrektor handlowy (na zdjęciu w środku)

W serwisie WTC 
w Długołęce napra-
wiane są również 
autobusy zakupione
przez firmę Polski Bus

Serce serwisu, czyli 
komputery diagno-

styczne. Bez nich nie
dałoby się profesjonalnie

naprawić samochodu
ciężarowego



ystem ruchomej podłogi należy
do najciekawszych i najbardziej
oryginalnych rozwiązań stoso-

wanych w naczepach. Pierwotnie miał
być wykorzystywany do za- i wyładunku
towarów spaletyzowanych, objętościowo
dużych, choć niezbyt ciężkich pudeł i kar-
tonów. Szybko się jednak okazało, że moż-
liwości zastosowania są szersze i obej-
mują także ładunki sypkie. W przypadku
transportu niektórych rodzajów ładun-
ków sypkich naczepy z ruchomą podłogą
stają się coraz poważniejszym, a nie już
tylko niszowym, jak było przez wiele lat,
konkurentem dla tradycyjnych naczep
samowyładowczych (wywrotek). Dużym

atutem naczep z ruchomą podłogą jest
możliwość rozładunku w niskich po-
mieszczeniach oraz zachowanie pełnej
stabilności podczas rozładunku. Warto
wspomnieć, że w porównaniu z trady-
cyjnymi wywrotkami naczepy z ruchomą
podłogą charakteryzują się niższą masą
własną i większą objętością ładowni
(przekraczającą nawet 100 m3).

Naczepy z ruchomą podłogą wyko-
rzystywane do transportu ładunków syp-
kich muszą mieć możliwość załadunku
przez dach. Stosowane są dwa podsta-
wowe rozwiązania: dach jednosegmen-
towy hydraulicznie odchylany na bok
(lub dach dwusegmentowy odchylany

na obie strony) oraz tańsze, prostsze,
lżejsze i najbardziej popularne rozwią-
zanie z przykryciem w postaci rolowa-
nej plandeki.

Powszechnie używane są dwie an-
gielskie nazwy konstrukcji z ruchomą
podłogą – walking lub moving floor (co
oznacza po przetłumaczeniu kroczącą,
poruszającą się podłogę), w naszym kraju
najczęściej jest to ruchoma podłoga.

„Kroczące” listwy
Wszystko, co różni naczepę wyposa-

żoną w system ruchomej podłogi od ty-
powej furgonowej zabudowy, kryje się
w konstrukcji podłogi. Sercem systemu
jest hydrauliczno-mechaniczny układ
odpowiedzialny za przesuwanie listew
stanowiących podłogę ładowni nacze-
py. Listwy pracują naprzemiennie w ru-
chu posuwisto-zwrotnym (o skoku ok.
200 mm), a ich liczba uzależniona jest
od wariantu przyjętego przez producen-
ta i może wynosić od 12 do 24. W więk-
szości modeli listwy wykonywane są z gru-
bościennych profili aluminiowych, które
niekiedy wzmacniane są stalowymi wkład-
kami. Są jednak i modele przeznaczone
do szczególnie trudnych zadań, w których
podłoga wykonana jest wyłącznie z pro-
fili z wysokogatunkowej stali (taka pod-
łoga w porównaniu z aluminiową może
być nawet o 700 kg cięższa). Tego ro-
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Z ruchomą podłogą Marek Rutka

W branży transportowej możliwość zaoszczędzenia czasu potrzebnego do

załadunku i rozładunku pojazdu to istotna korzyść. Dlatego opracowywane są

rozwiązania pozwalające na ograniczenie do niezbędnego minimum czasu postoju

pojazdu podczas tych operacji. Jednym z nich są naczepy z ruchomą podłogą. 

Z zewnątrz naczepa z ruchomą
podłogą jest trudna do odróżnienia

od typowego furgonu 
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dzaju najbardziej wytrzymałe na uszko-
dzenia podłogi stosuje się w naczepach
do przewozu grubego złomu, a także ka-
mieni czy tłucznia – mogą wytrzymać
bardzo duże obciążenia statyczne docho-
dzące do 40 000 kg. 

W zależności od przeznaczenia na-
czepy i rozwiązań producenta listwy mo -
gą tworzyć jednolitą, gładką powierz -
chnię podłogi lub rowkowaną z listwami
w kształcie litery „w”. Ten drugi typ
podłogi stosowany jest w naczepach
przeznaczonych głównie do transportu
ładunków masowych (zboża, złomu,
śmieci itp.). 

Rozwój rynku
Wzrost popularności naczep z ru-

 cho mą podłogą sprawia, że w ostatniej de-
ka dzie wielu producentów naczep włą -
 czy ło tego rodzaju modele do swojej
ofer ty. Do największych i najbardziej

zna nych zachodnioeuropejskich produ-
centów naczep z ruchomą podłogą na-
leży m.in.: Benalu, Fliegl, Kempf, Le-
gras, Knapen Trailer, Kraker Trailers,
Reisch, Schmitz Cargobull, Stas, Sto-
kota i Schwarzmüller.

Z roku na rok coraz silniejszą pozy-
cję zarówno na krajowym, jak i między-
narodowym rynku zajmują także polscy
producenci, m.in. Aluform, Bodex, CMT,
Mega i Wielton. Zarówno zagraniczne,
jak i rodzime firmy samodzielnie zaj-
 mują się wytwarzaniem konstrukcji na-
czep, jednak w mechanizmy ruchomej
podłogi zaopatrują się u potentatów wy-
specjalizowanych w ich produkcji. Naj-
bardziej rozpowszechnione są układy
holenderskiej firmy Cargo Floor, jednak
wielu producentów naczep oferuje także
ukła dy Hyva Floor produkcji holender-
skiej firmy Hyva oraz amerykańskie sys-
temy ruchomej podłogi firmy Keith Wal-
king Floor. 

Podstawowe modele naczep z rucho -
mą podłogą budowane są na ramach
stalowych. Coraz większą popularność
zyskują jednak ramy o konstrukcji mie-
szanej: stalowo-aluminiowej (ze stali
wykonana jest przednia część ramy) oraz
całkowicie wykonanych z aluminium.
Najważniejszą zaletą naczep o ramie
aluminiowej jest ich niska masa własna,
nie bez znaczenia jest także odporność
na korozję. Różnica masy własnej mię-
dzy naczepą ze stalową a aluminiową
ramą wynosi – na korzyść tej drugiej –
około 500 kg.

Proponujemy naszym Czytelnikom
skrócony przegląd ofert producentów
naczep z ruchomą podłogą.

Aluform
Produkcją naczep z ruchomą podłogą

firma z Kowar zajmuje się już od kilku
lat. Naczepa oznaczona symbolem RSA3
jest efektem kooperacji z firmą Reisch
Fahrzeugbau GmbH (liczącego się do-
stawcy naczep dla rolnictwa i przetwór-
stwa spożywczego). Naczepa Aluform
RSA3 wyposażona jest w układ rucho-
mej podłogi dostarczony przez firmę Car -
go Floor, składającej się z 21 profili alu-
miniowych o ryflowanej powierzchni
i grubości 6 mm. Rama naczepy wyko-
na na jest ze stali konstrukcyjnej, a wszyst-
 kie burty – włącznie z tylnymi drzwiami
dwuskrzydłowymi – z aluminium. Pod-
czas transportu wrażliwych ładunków
skrzynia może być przykryta plandeką
rozwijaną z prawej burty za pomocą
korby. Naczepa wyposażona jest w pneu-
matyczne zawieszenie i hamulce bębno -
we wszystkich trzech osi. W wyposażeniu
dodatkowym oferowana jest automatycz-
nie podnoszona pierwsza oś, sterowana
poprzez układ EBS. Układ ten służy wspo-
 maganiu ruszania, np. w warunkach zi-
mowych, przez odciążenie pierwszej osi
naczepy i tym samym zwiększenie nacis -
ku na oś napędzaną ciągnika. Układ za -
łączany jest elektrycznie z kabiny kie-
rowcy i działa do prędkości maksymalnej
30 km/h (w kabinie musi się znajdować
włącznik z podłączeniem do gniazda przy-

Naczepa Power-Floor firmy Fliegl, w której ruchoma
podłoga współpracuje z hydrauliczną płytą wypychającą 

Załadunek sypkiego ładunku odbywa się
od góry, a rolę dachu spełnia najczęściej
rozwijana plandeka
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łączeniowego do obsługi wspomagania
ruszania i opuszczania osi). Jako opcja
oferowany jest także układ RSS (Roll
Stability Support – elektroniczne wspo-
maganie stabilizacji przechyłu). Masa
własna naczepy Aluform RSA3 wynosi
7700 kg, ładowność – 27 300 kg, a do-
puszczalny ciężar całkowity – 35 000 kg.

Benalu
Francuski producent naczep ma

w swojej ofercie dwa podstawowe mo-
dele naczep z ruchomą podłogą: Jum-
boLiner z aluminiową ramą nośną i Jum-
boTrack z ramą stalową. Standardowym
wyposażeniem obu modeli są osie BPW
Airlight, z zawieszeniem pneumatycz-
nym i podnoszoną przednią osią. W pod-
stawowym wykonaniu są także hamulce
tarczowe, które na życzenie klienta mogą
być zastąpione bębnowymi. W swoich
naczepach firma Benalu stosuje podło -
gi Cargo Floor – standardowo wykonane
z profili aluminiowych o grubości 6 mm.
Wyposażeniem standardowym modelu
JumboLiner jest wewnętrzna ściana wy-
pychająca oraz plandeka dachu zwijana
do jednego z boków naczepy. W zależ -
ności od modelu i konkretnego typu po-
jemność naczep Benalu wyposażonych
w ruchomą podłogę wynosi od 88,5 do
103 m3. 

Bodex
W naczepach stosowana jest rama

o konstrukcji mieszanej: aluminiowej
w przedniej części i stalowej w central-
nej i tylnej. Standardowym wyposa -
żeniem są osie SAF Intradisc z hamul-
cami tarczowymi, układem ABS/EBS,
zawieszeniem pneumatycznym i pierw -
szą osią podnoszoną. W naczepach Bo-

dex montowane są mechanizmy rucho-
mej podłogi firmy Cargo Floor. Ściany
przednia i boczne oraz tylne drzwi dwu-
skrzydłowe wykonane są z aluminium.
Wewnątrz ładowni znajduje się ruchoma
czołowa ściana wspomagająca rozładu-
nek. Standardowo naczepa wyposażona
jest w plandekę dachu zwijaną na bok.
Opcjonalnie naczepa może być wypo-
sażona w ośmioro bocznych drzwi za-
montowanych na jednej ze ścian. W wy-
konaniu standardowym masa własna
naczepy wynosi 8450 kg, ładowność
27 050 kg, a dopuszczalny ciężar całko-
wity 35 000 kg. 

Fliegl
Niemiecka firma Fliegl znana jest

nie tylko z produkcji naczep i przyczep
do samochodów ciężarowych, ale tak że
z szerokiej gamy przyczep i maszyn dla
rolnictwa. Naczepy z ruchomą podłogą
doskonale wpisują się w profil produk-
cyjny Fliegla, jako że duża ich część wy-
korzystywana jest do transportu w rol-
nictwie. 

Do przewozu ładunków spaletyzo-
wanych, w kartonach, pudłach oraz syp-
kich luzem przeznaczony jest model Po-
wer-Floor. W tym modelu dostępne są
układy ruchomej podłogi firmy Cargo
Floor i Keith Walking Floor. Ponieważ
rama nośna, wszystkie burty oraz tylne
dwuskrzydłowe drzwi wykonano z alu-
minium, udało się osiągnąć masę własną
wynoszącą 6800 kg. Dach naczepy sta-
nowi rozwijana z prawej burty plandeka.
W zależności od przeznaczenia i wy-
magań odbiorcy profile ruchomej podło -
gi mogą mieć grubość 6, 8 lub 10 mm
i być wykonane z aluminium lub stali.
W swoim katalogu Fliegl ma także mo-
del z ruchomą podłogą o nazwie Pushing
Floor. W tej konstrukcji rozładunek wspo-
magany jest przez masywną płytę wy-
pychającą. Naczepy Fliegl Pusching Floor
przeznaczone są przede wszystkim do
transportu ładunków masowych, np.
złomu, śmieci, odpadów poprodukcyj-
nych itp., dlatego stosuje się w nich
wzmocnione boczne ściany wykonane
ze stali (w modelu Power-Floor są one
aluminiowe). W tego typu naczepach pro-

Ściany, dwu-
skrzydłowe
drzwi i panele
ruchomej pod -
łogi wykonane
są z aluminium 
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file ruchomej podłogi wykonane są ze
stali o podwyższonej wytrzymałości HAR-
DOX, a zamiast tylnych drzwi dwuskrzy -
dłowych instalowana jest unoszona hyd-
raulicznie pojedyncza klapa. 

Schmitz Cargobull
Ten jeden z największych na świe-

cie producentów naczep ma także w swo-
jej ofercie naczepę z ruchomą podłogą.
Model S.SF wyposażony jest w podłogę
holenderskiej firmy Cargo Floor, skła -
dającą się z 21 aluminiowych rucho-
mych profili. Wyposażenie standardowe
obejmuje m.in. pneumatyczne zawie-
szenie osi, system EBS z funkcją auto-
matycznego podnoszenia przedniej osi
i system RSP – stabilizujący zawieszenie
podczas rozładunku naczepy. 

Naczepy oferowane są w dwóch wa-
riantach pojemności: 92 m3 i 94 m3.
W standardowym wykonaniu masa włas-
na naczepy S.SF wynosi 7700 kg, ła -
 downość 27 400 kg, a masa całkowita
35 100 kg (dopuszczalna konstrukcyj -
 na masa całkowita wynosi 39 000 kg).
Naczepa z ruchomą podłogą Schmitz
Cargobull S.SF dostępna jest także w od-
mianie przeznaczonej do transportu in-
termodalnego.

Wielton
Obecnie w ofercie wieluńskiej firmy

znajduje się jeden model naczepy z ru-
chomą podłogą – oznaczony symbolem
NS3 R. W najnowszej wersji w porów-
naniu z poprzednim udało się osiąg nąć
obniżenie masy własnej o 1150 kg (obec-
nie wynosi 7750 kg). Konstrukcja nośna

naczepy jest stalowa, a podłoga (pocho -
dząca z firmy Cargo Floor) i wszyst kie
burty wykonane są z aluminium. Stan-
dardowo aluminiowe profile rucho mej
podłogi mają grubość 6 mm, jednak na
życzenie mogą być zastosowane grubsze
10 mm – to jednak wiąże się ze wzros-
tem masy naczepy o 400 kg. Pokrycie da-
chu stanowi rozwijana od jednej ze ścian
plandeka. Naczepa standardowo wypo-
sażona jest w zawieszenie pneumatyczne
z unoszoną pierwszą osią oraz hamulce
tarczowe wszystkich kół. Z ruchomą
podłogą podczas rozładunku może współ-
pracować płyta wypychająca. Pojemność
ładowni wynosi 87 m3, co pozwala na
transport 33 europalet, a dopuszczalna
masa całkowita to 36 000 kg. 

Knapen Trailers
Ta holenderska firma obchodzi w ma-

ju jubileusz 30-lecia produkcji naczep
z ruchomą podłogą. Knapen Trailers sto-
suje układy ruchomej podłogi Cargo
Floor. Od samego początku najpoważ -
niejszą grupą odbiorców naczep tego
producenta był sektor rolniczy i spo -
żywczy. Także i dziś klienci tej branży
stanowią bardzo liczną grupę, jednak
coraz więcej naczep znajduje zastoso-
wanie w transporcie śmieci i surowców
wtórnych. Knapen Trailer znany jest
z produkcji naczep z ruchomą podłogą
wyposażonych w jednosegmentowe
otwierane do góry boczne ściany. Jedną
z najciekawszych konstrukcji firmy jest

naczepa chłodnia wyposażona w układ
ruchomej podłogi opracowana z myślą
o producentach pieczarek (choć możli-
wości jej wykorzystania są szersze). Świe -
że pieczarki transportowane są od produ -
centa w ładowni chłodzonej, a w drodze
powrotnej ładownia wykorzystywana
jest do przewozu podłoża, na którym
uprawia się te grzyby. Dzięki zastoso-
waniu specjalnej ruchomej pokrywy
zasłaniającej radiator agregatu chłodzą -
cego tego typu naczepa może być wy-
korzystywana tak jak każda inna wypo-
sażona w układ ruchomej podłogi. Firma
oferuje specjalny rodzaj tylnej pokrywy,
dzięki której np. pasza czy wysłodki bro-
warniane podczas rozładunku pakowane
są w szczelny worek dużej objętości. 
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Wielton w swoich naczepach stosuje
systemy ruchomej podłogi firmy

Cargo Floor

Silnym atutem naczep z ruchomą podłogą jest duża pojemność i szybki rozładunek 
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Stralis na gaz ziemny

VECO w zakresie zasilania paliwami
alternatywnymi oferuje szeroką gamę
pojazdów. Wśród nich znajdują się sa-

mochody dostawcze i ciężarowe, a także
autobusy napędzane gazem ziemnym.
Łącznie sprzedano już 12 000 tego typu
pojazdów, z czego 2000 w minionym roku.

Nowy model
W skład nowej gamy zasilanych ga-

zem ziemnym IVECO Stralis Natural Po-
wer Euro VI wchodzą 2- i 3-osiowe pod-
wozia oraz 2-osiowe ciągniki. Pojazdy
produkowane są w Madrycie na tej samej
linii montażowej co modele z silnikami
wysokoprężnymi. Wyposażane są one
w silnik Cursor 8 Natural Power o mocy
od 270 do 330 KM (199–243 kW). Ich sil-
nik jest połączony z 16-stopniową zau-
tomatyzowaną skrzynią biegów ZF lub
6-stopniową automatyczną skrzynią bie-
gów Allison z hydrokinetycznym przetwor-
nikiem momentu obrotowego. W mode-
lach napędzanych CNG zainstalowano
zbiorniki o łącznej pojemności od 360 do
960 l sprężonego gazu ziemnego. Ich
montaż zależy od zastosowania pojazdu.

Oprócz wersji CNG przygotowanej
z myślą o krótkich i średnich trasach
Stralis Natural Power dostępny jest rów-
nież w wersji ze zbiornikiem gazu ziem-
nego w stanie ciekłym LNG, co zwięk-
sza zasięg pojazdu do 750 km. Ciągnik
AT440S33T/P LNG w konfiguracji stan-
dardowej jest wyposażony w cztery 70-
-litrowe zbiorniki CNG oraz 525-litrowy
kriogeniczny zbiornik LNG. Gaz ziemny
jest przechowywany w stanie ciekłym

w temperaturze –130°C pod ciśnieniem
9 bar. Przed wtryskiem do silnika gaz od-
parowuje do postaci lotnej.

Oszczędny silnik
IVECO opracowało technologię CNG

podczas prac nad silnikiem Euro VI. Na-
pędzane gazem ziemnym silniki FPT In-
dustrial wykorzystują system spalania
stechiometrycznego. Silniki te mają
zapłon iskrowy oraz wtrysk paliwa ze
wspólnej szyny zasilającej (common rail)
z dwoma wtryskiwaczami na cylinder.
Spaliny są oczyszczane w standardowym
katalizatorze potrójnego działania, który
nie wymaga stosowania żadnych do-
datkowych reagentów.

Dzięki obniżeniu poziomu emisji spa-
lin silniki Euro VI napędzane gazem ziem-
nym są znacznie bardziej ekologiczne niż
ich wysokoprężne odpowiedniki Euro VI.
Gaz ziemny ułatwia uzyskanie czystych
spalin dzięki znacznemu obniżeniu emisji
cząstek stałych (–95% w porównaniu z sil-

nikiem Diesla) oraz tlenków azotu (–35%).
Ponadto pojazdy te umożliwiają ograni-
czenie emisji CO2 od 10% nawet do nie-
mal 100% (jeśli wykorzystuje się biome-
tan). Napędzane gazem ziemnym silniki
IVECO pracują również zdecydowanie
ciszej. Obniżenie poziomu hałasu nawet
o 5 decybeli w porównaniu z silnikami
wysokoprężnymi ma szczególne znacze-
nie w przypadku prac przy wywozie śmie-
ci czy realizacji dostaw nocnych.

Jak podaje producent, pojazdy z sil-
nikami na gaz ziemny przyczyniają się
do obniżenia kosztów prowadzonej dzia-
łalności. Oszczędności, które można wy-
generować (związane z niższym TCO, czyli
całkowitym kosztem posiadania i użyt-
kowania pojazdu), sięgają 10%. Niższy
koszt gazu ziemnego w porównaniu z ole-
jem napędowym oznacza większą ren-
towność, przekładając się na obniżenie
wydatków na paliwo nawet o 40%.

Opracowała Renata Pawliszko
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Samochody IVECO Stralis Natural Power Euro VI napędzane gazem

ziemnym sprawdzą się m.in. w takich sektorach jak zaopatrzenie, logistyka

(na krótkich, średnich i długich trasach) oraz usługi komunalne. 

Wśród samochodów IVECO
zasilanych paliwami alterna-
tywnymi klienci znajdą wiele

różnych modeli
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onkurencja na rynku oraz zmiany
w przepisach określających za-
sady dopuszczania pojazdów do

ruchu wywołały potrzebę wyposażania
skrzyń przekładniowych w hamulce
długotrwałego działania – retardery.
W ro ku 1994 wykonano konstrukcję no-
wych pokryw szybkościomierza, które
pełniły również rolę wsporników do sze-
regowego instalowania retarderów: hyd-
raulicznych Voith 120 lub elektromagne-
tycznych Telma. W ten sposób powstała
możliwość instalowania retarderów w na -
stępujących skrzyniach przekładniowych:
TS5-70, S6-90, TS6-100, TS6-120,
TS12-90, TS12-100.

Skrzynie przekładniowe 
do sterowania odległościowego 

Standardowo skrzynie biegów produ-
kowane w Tczewie przystosowane były
do sterowania odległościowego za pomo -
cą cięgna sztywnego, którego wychyle-

nie poprzeczne zamieniane było przez
zainstalowany na skrzyni biegów układ
sterowania zewnętrznego na ruch wywo -
łujący wybór ścieżek biegów, natomiast
przemieszczenie wzdłużne na ruch włą -
czający żądany bieg. Takie sterowanie
w pojazdach, w których skrzynia biegów
jest znacznie oddalona od miejsca kie-
rowcy (autobusy, żurawie samochodowe
itp.) oraz w pojazdach z kabiną odchy-

laną (samochody ciężarowe) jest dość
skomplikowane, dlatego pojawiły się
próby zastępowania cięgna sztywnego
cięgnami elastycznymi. Jednym z pro-
ponowanych rozwiązań wymuszających
niewielką ilość zmian w układzie stero-
wania zewnętrznego skrzyni biegów był
system Teleflex-Morse. Produkowane
w Tczewie skrzynie biegów przystoso-
wano do współpracy z tym systemem.

Przegląd konstrukcji FPS
z lat 1991–1998 Bogusław Postek, Maciej Kamiński

Część II

W poprzednim numerze „Samochodów Specjalnych” opublikowaliśmy pierwszą

część tekstu dotyczącą konstrukcji Fabryki Przekładni Samochodowych z Tczewa

opracowanych w latach 1991–1998. W tym numerze kontynuujemy ich przegląd.

Skrzynia przekładniowa TS6-15 na stano-
wisku badawczym (moment wejściowy

230 Nm, przełożenia: 1 – 3,83, 2 – 2,35, 
3 – 1,55, 4 – 1,11, 5 – 0,88, 6 – 0,71, 

R – 3,64, masa 57 kg) 
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Skrzynia przekładniowa TS6-15
W roku 1995 rozpoczęto w Jelczu-

-Laskowicach montaż nowego samo-
chodu dostawczego Mercedes Vito. Do-
celowo bramy zakładu miało opuszczać
ok. 20 tys. samochodów rocznie. Zakła -
dano daleko idącą „polonizację” wyrobu.
Jednym z podzespołów pochodzących
z Polski miała być skrzynia przekładnio -
wa. Dla uatrakcyjnienia oferty zdecydo-
wano, by w miejsce oryginalnej 5-bie-
gowej zastosować skrzynię 6-biegową.
Do tej pory wszystkie konstrukcje po-
wstające w Tczewie były skrzyniami
3-wałkowymi przeznaczonymi do kla-
sycznych układów napędowych. Nowy
produkt miał być skrzynią biegów zblo-
kowaną z przekładnią główną i mecha-
nizmem różnicowym do poprzecznego
układu napędowego. Powstała całkowi-
cie nowa, bardzo interesująca konstruk -
cja z wałkiem pomocniczym dla reali zacji
1. i 2. biegu. Zastosowanie wałka pomoc -
niczego pozwoliło, pomimo wprowa -
dzenia dodatkowego 6. biegu, zachować
całkowitą długość skrzyni przekładnio-
wej taką samą jak w oryginalnie stoso-
wanej skrzyni 5-biegowej. Zbudowano

dwa prototypy, z których jeden zabudo-
wano do eksploatowanego w FPS samo -
chodu Mercedes Vito 108D. W tym sa-
mochodzie prototyp osiągnął przebieg
ok. 30 tys. km. Dalsze badania zostały
wstrzymane. Obserwacje i wnioski z tej
eksploatacji zaowocowały propozycjami
zmian konstrukcyjnych usprawniającymi
głównie smarowanie i zabezpieczającymi
przed nadmierną prędkością obrotową
wałek pomocniczy (więcej: „Samochody
Specjalne” nr 5/2010).

Skrzynia przekładniowa do LD100 
W roku 1995 Daewoo przejęło Fab-

rykę Samochodów w Lublinie. Szeroki
program inwestycyjny obejmował także
uruchomienie zupełnie nowego samo-
chodu dostawczego oznaczonego robo-
czo LD100. W przeciwieństwie do pro-
dukowanego Lublina LD100 miał mieć
umieszczony z przodu, poprzeczny, zblo-
kowany układ napędowy. Chociaż nigdy
do FPS nie wpłynęło oficjalne zamówie-
nie na opracowanie nowej konstrukcji
skrzy ni przekładniowej, na bazie prze-
ka zanych materiałów informacyjnych
i w oparciu o doświadczenia z konstrukcji

i badań TS6-15 w 1997 r. przystąpiono
do wykonania zadania. Zaproponowano
zupełnie nowy, prostszy niż w TS6-15,
układ przeniesienia mocy pozwalający
uzyskać pięć biegów z możliwością roz-
budowania go do wersji 6-biegowej. Syn-
chronizator biegu 1. i 2. umieszczo no na
wałku wyjściowym, natomiast synchro-
nizatory biegów 3., 4. i 5. na wał ku wej -
ściowym. Synchronizator biegu wstecz-
nego zabudowany został na dodatkowym

Typ skrzyni biegów

---
---

---
---

---
---

---
---

 

Moment wejściowy [Nm]

---
---

---
---

---
---

---
--- Liczba biegów

---
---

---
---

---
---

---
--- Zakres przełożeń

---
---

---
---

---
---

---
--- Przełożenie biegu R

---
---

---
---

---
---

---
--- Długość[mm]

---
---

---
---

---
---

---
--- Masa [kg]

TS5-21

160 5+R 5.85:1.00 5.12

396 39210 5+R 4.38:0.87 3.83

230 5+R 4.08:0.81 3.7

TS5-40

---
---

---
- 400

---
---

---
- 5+R

---
---

---
- 6.57:1.00

---
---

---
- 6.00

---
---

---
-

478

---
---

---
-

99
450 5+R 5.48:0.81 5.00

S5-45

---
---

---
- 440

---
---

---
- 5+R

---
---

---
- 8.47:1.00

---
---

---
- 7.87

---
---

---
-

536

---
---

---
-

135
490 5+R 7.92:1:00 7.35

TS5-60

---
---

---
- 600

---
---

---
- 5+R

---
---

---
- 6.47:1.00

---
---

---
- 6.00

---
---

---
-

536

---
---

---
-

135
600 5+R 6.47:0.76 6.00

S4-95 ---
- 900 ---
- 4+R ---
- 4.13:1.00 ---
- 5.37 ---
- 492 ---
- 170

S6-90

---
---

---
---

---
-

900

---
---

---
---

---
-

6+R

---
---

---
---

---
-

9.01:1.00

---
---

---
---

---
-

6.48

---
---

---
---

---
-

620

---
---

---
---

---
-

2451000 6+R 7.03:1.00 6.48

1000 6+R 7.03:0.81 6.48

TS6-100 ---
- 1100 ---
- 6+R ---
- 7.03:0.81 ---
- 6.48 ---
- 620 ---
- 245

TS6-120

---
---

---
- 1200

---
---

---
- 6+R

---
---

---
- 6.37:1.00

---
---

---
- 5.88

---
---

---
-

620

---
---

---
-

245
1200 6+R 6.37:0.82 5.88

TS12-90 ---
-   900 ---
- 12+2R ---
- 9.01:0.82 ---
- 8.30/6.82 ---
- 756 ---
- 320

TS12-100

---
---

---
- 1100

---
---

---
- 12+2R

---
---

---
- 7.03:0.82

---
---

---
- 6.48/5.29

---
---

---
-

756

---
---

---
-

320
1100 12+2R 8.67:0.81 7.99/6.48

SR-380M

---
---

---
---

---
-

3800

---
---

---
---

---
-

2

---
---

---
---

---
-

Szosa: 1.00

---
---

---
---

---
-

Teren: 1.86

---
---

---
---

---
-

336

---
---

---
---

---
-

150
Szosa: 1.00 Teren: 1.37

Układ przeniesienia mocy skrzyni przekładnio-
wej do samochodu LD100 (moment wejś-
ciowy 300 Nm, przełożenia: 1 – 3,85, 2 –
2,26, 3 – 1,38, 4 – 0,97, 5 – 0,71, R – 3,93)  

Program produkcyjny Fabryki Przekładni Samochodowych SA „Grupa Zasada”



wałku zawierającym koło biegu wstecz-
nego napędzane od koła biegu 1. umiesz-
czonego na wałku wyjściowym. Wałek
dodatkowy pełnił również rolę drugiego
wałka wyjściowego. W rezultacie z dużym
kołem zębatym przekładni głównej współ -
pracowały dwa niezależne koła atakujące
przekazujące napęd ze skrzyni biegów.
Ciekawostką jest to, że identyczne roz-
wiązanie układu przeniesienia mocy po-
jawiło się w zaprezentowanej w 2007 r.
6-biegowej skrzyni przekładniowej dru-
giej wersji samochodu BMW Mini. Prace
konstrukcyjne nad skrzynią przekład-
niową do samochodu LD100 zostały
wstrzymane w 1998 r. 

Zakończenie
6 czerwca 1998 r. korporacja Eaton

nabyła od „Grupy Zasada” prawa włas-
ności do majątku Fabryki Przekładni Sa-
mochodowych w Tczewie. Powstała nowa
firma Eaton Truck Components produ-
kująca również skrzynie przekładniowe
do samochodów ciężarowych i autobu-
sów – 6- i 9-biegowe, zdecydowanie
mniejsze i lżejsze z zachowaniem po-

dobnej wielkości momentu wejściowego.
Szeroki asortyment wyrobów oferowa-
nych przez Fabrykę Przekładni Samo-
chodowych SA „Grupa Zasada” był stop-
nio wo wycofywany z produkcji seryjnej. 

W pierwszej kolejności zaniechano
pro dukcji skrzyń biegów 5- i 6-biego-
wych (oraz pochodnych 12-biegowych)
bazujących na licencji Zahnradfabrik
Fried richshafen (ZF), oferując odbior-
com w ich miejsce nowe wyroby Eaton.

Następ nie wycofano z produkcji skrzy-
nię prze kładniową TS5-40 i skrzynię
rozdzielczą SR-380. Jako ostatnia spo -
śród wyrobów skonstruowanych pod zna-
kiem Fabryki Przekładni Samochodo-
wych linię montażową opuściła skrzynia
przekładniowa TS5-21 – nastąpiło to do-
piero w 2006 r.

Zdjęcia: © Archiwum autora
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Niezbędny dla wszystkich
użytkowników żurawi,
tylnych burt załadunkowych,
wciągników hakowych
i bramowych, suwnic
oraz wózków widłowych

ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

reklama

Skrzynia przekładniowa
S6-90 z retarderem 
Voith 120 



EWELINA BIGOS od kwietnia br. jest nowym menedżerem ds. sprzedaży na południową Polskę, Czechy,
Słowację i Ukrainę w Alcoa Wheel Products Europe. Ukończyła studia magisterskie

Zarządzanie Sprzedażą w Produkcji i Handlu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przez ostatnie 5 lat
zdobywała doświadczenie w sektorze systemów dla kolejowych środków lokomocji w firmie Knorr-Bremse, z czego
przez 3 lata pracowała na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży systemów pokładowych w tej firmie. Na nowym
stanowisku w firmie Alcoa Wheel Products Europe odpowiedzialna będzie za kontakt z klientami regionalnymi
i ogólnokrajowymi w obszarze Europy Wschodniej. Jej zainteresowania to kulinaria, fitness oraz zdrowy tryb życia.

DAVIDE CIPOLLA (49 l.) od lipca 2011 r. dyrektor generalny firmy Cifa S.p.A., należącej do grupy
Zoomlion, oraz dyrektor ds. badań i rozwoju w grupie Zoomlion. Jest absolwentem

inżynierii mechanicznej na Politechnice Mediolańskiej. Karierę zawodową w firmie Cifa rozpoczął w 1992 r. od
pracy w dziale technicznym. W 1998 r. stanął na czele zespołu projektowego w tym dziale, koordynując działania
inżynierów i techników, a w 2006 r. został dyrektorem technicznym Cifa, częściowo zajmując się też działal-
nością badawczo-rozwojową w firmie. Dwa lata później objął stanowisko dyrektora ds. zarządzania łańcuchem
dostaw, będąc równocześnie odpowiedzialnym za koordynację i zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową,
gospodarkę materiałową, produkcję i jakość produktów marki Cifa. W roku 2009 został powołany na stanowisko
dyrektora działu badań i rozwoju oraz dyrektora strategicznego firm Cifa i Zoomlion. W lipcu 2011 r. został
mianowany dyrektorem generalnym Cifa z zachowaniem stanowiska dyrektora ds. badań i rozwoju w grupie
Zoomlion. Jego pasją, oprócz maszyn do transportu betonu, jest narciarstwo.

TOMASZ TARKOWSKI (41 l.) współwłaściciel firmy TARBI Białecki i wspólnicy sp.j., wyłącznego auto-
ryzowanego przedstawiciela włoskiego koncernu CIFA S.p.A. Jest absolwentem

Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów kierunku Europej-
skie Studia Menedżerskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W branży betonowej pracuje już od przeszło
15 lat, najpierw jako dyrektor generalny General Beton sp. z o.o., następnie dyrektor Zakładu Pomp w Górażdżach
Beton sp. z o.o, a przez ostatnie lata jako dyrektor odpowiedzialny za wprowadzenie do Polski hiszpańskiego
potentata w usługach pompowania na rynku europejskim – Gebomsa Polska sp. z o.o. Od 2013 r. zarządza własną
firmą. Wolny czas spędza aktywnie wraz z rodziną. Jeździ wyczynowo na rowerze i hobbystycznie na nartach,
a ostatnio jego pasją jest golf.

YASUYUKI OYAMA (54 l.) od 1 marca br. jest nowym prezesem zarządu polskiego przedstawicielstwa
firmy Mitsubishi Motors Corporation Poland Sp. z o.o. Ukończył studia na Wydziale

Socjologii na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio oraz podyplomowe na kierunku zarządzanie biznesem Uni-
wersytetu w Harvardzie. Karierę zawodową rozpoczął w 1984 r., dołączając do grona pracowników Mitsubishi
Corporation (MC). W latach 1999–2003 piastował stanowisko wiceprezesa Mitsubishi Corporation Dalian China,
będąc jednocześnie prezesem Dalian Hualing Automobile Sales Ltd. Od 2009 r. zarządzał malezyjskim oddziałem
sprzedaży samochodów Mitsubishi Corporation. Przez dwa ostatnie lata pełnił obowiązki wiceprezesa przed-
stawicielstwa Mitsubishi Motors i Fuso w Peru. Żonaty, ma dwoje dzieci.
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W P P L N

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

2 1 1 6 0 0 1 1 5 6 0 0 0 4 0 6 0 2 2 9 4 3 0 0 0 1

06

Nr rachunku Odbiorcy

21 1600 1156 0004 0602
2943 0001

Odbiorca

Kwota

S³ownie

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

Zleceniodawca

Imiê:

Nazwisko:

Nazwa firmy:

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

Adres:

Proszê szczegó³owo wype³niæ na drugiej stronie

Op³ata

Stempel
dzienny



Uwaga! Prenumeratorzy!

Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:

1) Osoba prywatna powinna wype³niæ druk znajduj¹cy siê na odwrocie oraz op³aciæ go
na poczcie lub w banku, 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 4

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.
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Naprawy 
przek³adni kierowniczych

i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
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Niezbędny dla wszystkich użytkowników żurawi,
tylnych burt załadunkowych, wciągników hakowych
i bramowych, suwnic oraz wózków widłowych

ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
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e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu



W odcinkach majowych zobaczyć
będzie można między innymi:

Zapraszamy też do oglądania zupełnie nowego programu pt. „Trucker Club” emitowanego również
w MOTOWIZJI tuż przed niedzielną powtórką „Na osi”. Zobaczyć tam można kierowców w pracy 
i po pracy, ale nigdy zamiast pracy, czyli jednym słowem – wycinki z życia kierowców. 
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

Więcej na WWW.NAOSI.PL oraz na 
WWW.FACEBOOK.COM/PROGRAMNAOSI

3 maja
hak według Mercedesa – MB Antos;
tanio i ekologicznie – zalety CNG i jego
polska wada; „Spotkania Transportowe”
– czyli o tym, że wiedza pozwala unikać
kłopotów; CV Truck – DAF CF

10 maja 
włoski siłacz – IVECO Trakker 410; droga
do mistrzostwa – półfinał XV Olimpiady
Techniki Samochodowej; rodzinka 
z Monachium – MAN „Trucknology
Day’s”; CV Truck – MB Vito

17 maja
czysty jak łza – MAN TGX Euro VI;
najlepszy w sieci – „Dealer Roku DAF-a”;
gwiazdy dystrybucji we Frankfurcie –
Atego, Antos, Econic i hybrydowe Fuso;
CV Truck – Scania wywrotka 

24 maja
używka XXL – Scania R – ciągnik na 
3 osiach; Mercedesowski FleetBoard 
kusi przewoźników; kandydaci na
mistrzów świata – krajowe eliminacje
mistrzostw UICR w Sosnowcu; 
CV Truck – Renault Premium

31 maja
ukryty potencjał – nowe Volvo FH;
konkurs w firmie – najoszczędniejsi
kierowcy nagrodzeni; druga młodość 
– powrót opon na asfalt; 
CV Truck – IVECO Trakker

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

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 maju na ekranie gościć będą m.in. ciężarówki spełniające normę Euro VI oraz pojazdy napędzane alterna-
tywnie. Poznamy kierowców jeżdżących oszczędnie oraz kandydatów na Mistrzów Świata UICR, a w cyklu 
CV Truck przedstawimy życiorysy kolejnych ciężarówek. Porozmawiamy o „dziwnych” zachowaniach 
na drodze, a w stałej pozycji programu – „Stroboskopie” – poinformujemy o nowinkach i ciekawostkach 
z branży. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

„NA OSI” W MAJUsponsor
programu

Adres redakcji
Samochody Specjalne

ul. Przemysłowa 1, Byków

55-095 Mirków

faks 71 794 49 53

redakcja@samochody−specjalne.com.pl

www.samochody−specjalne.com.pl

Redaktor naczelny 
dr inż. Dariusz Piernikarski

Zastępca redaktora naczelnego
Renata Pawliszko

tel. 71 783 24 16

Renata.Pawliszko@samochody−specjalne.com.pl

Rada Programowa
Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,

Członkowie

prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz,

prof. dr hab. inż. Wacław A. Kollek, 

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, 

prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

Stali współpracownicy
Arkadiusz Gawron, Leszek Gil, Andrzej Glajzer,

Piotr Ignaciuk, Piotr Muskała, Marek Pisarek,

Yaroslav Oleksyuk, Bogusław Postek,

Marek Rutka, Joanna Rymarz,

Wiesław Szoplik

Dział Reklamy i Promocji
Ewa Kapłon

tel. 71 783 24 17

Ewa.Kaplon@mazur.eu

Katarzyna Biskupska

tel. 71 783 24 18

Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

Dział Prenumeraty
Maria Nowakowska

tel. 71 345 60 00

prenumerata@mazur.eu

Skład i łamanie
Michał Bykowski, Anna Białek

tel. 71 783 24 40

dtp@samochody−specjalne.com.pl

Fotoedycja, design
Anna Mazur, Agata Zdziarska

Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas

Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa

Nakład: 10 000 egz.

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

55-095 Mirków

Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur

Dyrektor artystyczny 
Beata Tomczak

Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogło szeń, reklam

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

treść. Zastrzega się prawo dostoso wa nia materiałów do

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

tycz nych i technicznych. Zwracamy wyłącz nie mate riały

opatrzone wyraźnym zamówieniem.

Zabroniona jest bezumowna sprzedaż mie  sięcz nika po cenie

niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż

numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nie-

legalna i grozi odpowiedzialnością karną.

Prenumerata realizowana przez RUCH SA:

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

nia można składać bezpośrednio na stronie www.prenume-

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

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

się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

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

7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

• DAF Trucks Polska Sp. z o.o. na
jazdy testowe pojazdami DAF LF i CF
Euro VI w Belgii.

• Europart Trading GmbH do udziału
w Truck Grand Prix, eliminacji wyści-
gów ciężarówek odbywającej się na
niemieckim torze Nürburgring.

• Fiat Auto Poland na polską premierę
nowego Fiata Ducato w Krakowie.

• Inter Cars SA na otwarcie Regional-
nego Centrum Szkoleniowego w Kra-
kowie i Bydgoszczy.

• IVECO Poland sp. z o.o. do Turynu
na konferencję prasową połączoną
z jazdami testowymi nowym IVECO
Daily.

• KH-kipper na spotkanie przy grillu
zorganizowane przy okazji Międzyna-
rodowych Targów Autostrada-Polska
w Kielcach.

• MAN Truck & Bus do Hiszpanii na
testy nowego flagowego pojazdu MAN
TGX D38.

• Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. na
III edycję Dziennikarskiego Grand
Prix Van Economy oraz na jazdy tes-
towe nowym Mercedesem-Benzem
Actrosem SLT na poligonie nieda-
leko Stuttgartu.

Zaprosili nas:
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