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Duża część zadań transportu dystrybucyj-
nego realizowana jest przy wykorzystaniu
dwuosiowych samochodów ciężarowych seg-
mentu lekkiego i średniego, a więc o do-
puszczalnej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 16 t. Proponujemy skrócony przegląd
oferty rynkowej w tym zakresie.

12 Szarża lekkiej brygady

Transport dystrybucyjny rządzi się swoimi
prawami. Krótkie dystanse, częste zatrzy-
mania, ciasne zaułki, różnorodność prze-
wożonych towarów. Pojazdy sprawnie reali-
zujące tego rodzaju przewozy wyposażone
muszą być w odpowiednie ogumienie.

30 Opony w dystrybucji

Konkurencja w zakresie jakości, osiągów czy
ekonomiki eksploatacji nowych „euroszóstek”
jest niezwykle wyrównana, dlatego firmy je
produkujące poszukują innych – choć nieko-
niecznie nowych – metod zwiększenia swojej
przewagi konkurencyjnej na rynku.

34 W całkowitej trosce o klienta

Systematycznie rosnąca popularność po-
destów załadowczych sprawia, że na polskim
rynku obecni są praktycznie wszyscy liczący
się producenci tych urządzeń. Warto przyjrzeć
się tej grupie podestów załadowczych, które
cieszą się u nas największym powodzeniem.

70 Praktyczne i popularne
podesty załadowcze

Popularność mini- i midibusów stale rośnie.
Obsługują one wiele linii komunikacyjnych
w różnych obszarach Polski, zaczynając od re-
gionów turystycznych, przez małe miasta,
na dużych aglomeracjach kończąc. Liczni
producenci tych pojazdów oferują przewoź-
nikom coraz lepsze parametry eksploatacyjne,
a pasażerom coraz wyższy komfort jazdy.

90 Mini- i midibusy



Ciężarówki z natury
oszczędne

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

W kwietniu br. Parlament Europejski zatwierdził zmiany w Dyrektywie 96/53 regu-
lującej dopuszczalne masy i wymiary pojazdów użytkowych. Bez wątpienia jest to krok
we właściwym kierunku. Zmiany dotyczące długości pojazdów pozwalają na poprawę
własności aerodynamicznych i tym samym zwiększą się możliwości dalszego obniżania
zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Jednak za tymi zmianami powinny pójść ko-
lejne. Przypomnę, że rok wcześniej, w kwietniu 2013 r. Komisja Europejska zapropo-
nowała zmodernizowanie przepisów dotyczących wymiarów samochodów ciężarowych,
aby stały się one jeszcze bardziej efektywne i bezpieczne. Naczepy mogłyby być dłuższe,
a kabiny bardziej opływowe.

Niestety, decyzje Parlamentu Europejskiego nie wprowadziły przejrzystych zasad do-
tyczących długich zestawów poruszających się w ruchu transgranicznym. W pewnym
sensie europejski rynek transportowy stracił tym samym okazję do tego, aby drogowy
transport towarowy stał się jeszcze bardziej efektywny. Ekociężarówki uczestniczące
w transporcie międzynarodowym (czyli zestawy o długości 25,25 m) mogły przyczynić
się do powstania jeszcze większych oszczędności w zużyciu paliwa i ograniczeniu emisji
CO2. Szkoda, że szacowni członkowie Parlamentu Europejskiego w dalszym ciągu igno-
rują tę szansę na uzyskanie jeszcze bardziej ekologicznych i efektywnych rozwiązań
transportowych.

Parlament zaapelował również o wprowadzenie standardów efektywności energe-
tycznej – czytaj: limitów w zużyciu paliwa – dotyczących samochodów ciężarowych, po-
dobnych do tych, jakie obowiązują już samochody osobowe i dostawcze. Przeoczono jed-
nak fakt, że obecnie emisja CO2 (i zużycie paliwa) z ciężkich samochodów ciężarowych
nie może być rejestrowana w jednolity sposób. Efektywność, oszczędność samochodów
ciężarowych wynika z ich natury. W ostatnim okresie producenci doskonalili swoje pro-
dukty, poprawiając efektywność transportową pojazdów użytkowych. W transporcie da-
lekobieżnym średnie zużycie paliwa wynoszące mniej niż jeden (!) litr oleju napędowego
na tonę przewożonego ładunku na dystansie 100 km nie jest już niczym niezwykłym,
jest wręcz standardem.

Komisja Europejska zaproponowała również zwiększenie o jedną tonę dopuszczal-
nej masy całkowitej ciężarówek i autobusów wyposażonych w napędy elektryczne lub
hybrydowe. Parlament Europejski poszedł jeszcze dalej i w swobodny sposób przedsta-
wił definicję alternatywnych układów napędowych, nie definiując żadnych konkretnych
rozwiązań technologicznych. Cieszy fakt, że parlamentarzyści wybrali neutralne tech-
nologicznie podejście do napędów alternatywnych, ponieważ jest to jedyny sposób, aby
w pełni wykorzystać potencjał wszystkich paliw i napędów alternatywnych, jakie są obec-
nie już wykorzystywane seryjnie lub jeszcze testowane na rynku.

Życzę udanej lektury





Targi Automechanika 2014
W dniach 16–20 września br. w cen-

trum wystawienniczym we Frankfurcie
nad Menem odbędą się międzynarodowe
targi techniki motoryzacyjnej Autome-
chanika. Organizowane w cyklu dwu-
letnim targi odbędą się już po raz 23.
Swoją ofertę zaprezentuje ponad 4500
wystawców. Będą to przede wszystkim
producenci części zamiennych, akceso-
riów i wyposażenia warsztatowego. Ofertę
wystawienniczą podzielono na 5 głów-
nych grup tematycznych: części zamienne
(Parts & Systems), wyposażenie warsz-
tatów samochodowych (Repair & Main-
tenance), akcesoria i tuning (Accessories
& Tuning), stacje obsługi i myjnie (Ser-
vice Station & Car Wash) oraz informa-
tyka i zarządzanie (IT & Management).
Targi Automechanika we Frankfurcie to
najważniejsza i największa tego typu im-
preza w Europie. Dwa lata temu odwie-
dziło je niemal 150 tys. gości, z czego po-
nad połowa (ok. 80 tys.) spoza Niemiec.

W tegorocznej edycji odwiedzający
będą mogli zapoznać się z nowościami
także z branży pojazdów użytkowych oraz
wziąć udział w licznych konferencjach
i seminariach dotyczących aktualnych
problemów motoryzacyjnych, zarówno
w ujęciu szczegółowym, jak i ogólnym.
Wydarzeniem specjalnym będzie zor-
ganizowana w jednej z hal wystawa
„Tomorrow’s mobility” – dotycząca roz-
wiązań do pojazdów z napędem alter-
natywnym.

Podobnie jak w 2012 r. wydany zo-
stanie specjalny przewodnik po targach
„Truck Competence”, ułatwiający odna-
lezienie wystawców oferujących produkty
i usługi przeznaczone do samochodów
ciężarowych i pojazdów użytkowych. Nie
zabraknie także licznych konkursów w ra-
mach Automechanika Innovation Award
oraz specjalnego przewodnika po produk-
tach przyjaznych środowisku – „Green
Directory”.

Zainteresowanie targami jest ogrom-
ne. Już w czerwcu zgłaszane przez wy-
stawców z całego świata zapotrzebo-
wanie na powierzchnię targową było
o kilka procent większe niż w roku 2012.
Do końca maja br. tylko z Polski zgłosiły
chęć wystawienia się aż 142 firmy. Przed-
stawicielstwo Targów Frankfurt w Polsce
tradycyjnie już organizuje wyjazd na
targi Automechanika (podróż lotnicza

i autokarowa), pomaga w organizacji
noclegów, zakupie biletów wstępu. Wię-
cej informacji jest dostępnych na stro-
nie biura www.targifrankfurt.pl. (KB)

Limitowany model serii T
na 20-lecie marki w Polsce

Marka Renault Trucks jest oficjalnie
obecna w Polsce już od 20 lat. Z tej
okazji Volvo Group Trucks Poland przy-
gotowało limitowaną edycję ciągników
siodłowych Renault Trucks T pod hasłem
„Rewolucyjna Dwudziestka”. Jubileu-
szowa promocja to atrakcyjna oferta na
ciągnik siodłowy Renault T z silnikiem

spełniającym normę emisji spalin Euro VI,
skrzynią biegów Optidriver, kabiną Slee-
per Cab lub High Sleeper Cab, z mo-
dułem telematycznym i pakietem Fuel
Eco. Wszystkie samochody mają unika-

towe elementy jubileuszowe specjalne
oklejenie kabiny i pokrowce na siedze-
nia z logo 20-lecia. Oferta promocyjna
zawiera również kontrakt serwisowy
Excellence lub rozszerzony pakiet gwa-
rancyjny i obsługowy Maxi Secure oraz
Renault Trucks Assistance. Firma Renault
Trucks Financial Services, która również
w tym roku świętuje 20-lecie obecności
w Polsce, przygotowała dla chętnych
klientów atrakcyjny pakiet wynajmu już
od 1399 euro netto miesięcznie lub lea-
singu 104,99%. Szczegóły oferty u re-
prezentantów handlowych Renault Trucks
i Renault Trucks Financial Services. Liczba
pojazdów objętych tą specjalną ofertą
jest ograniczona. (KB)

Jubileusz Modul-System Polska
W roku 2014 firma Modul-System

Polska obchodzi jubileusz 15-lecia dzia-
łalności na naszym rynku. Obecnie siedziba
spółki mieści się w Raszynie pod War-
szawą, dokąd przeniosła się w 2012 r.
Ten nowocześnie urządzony obiekt przy-
stosowany jest również do obsługi klien-
tów flotowych.

Firma macierzysta Modul System po-
wstała w 1970 r. w Szwecji. Z upływem
czasu, dzięki systematycznemu rozwo-
jowi, stała się światowym dostawcą spe-
cjalistycznych zabudów do samochodów
serwisowych. Główny cel, jaki przez lata
przyświecał spółce Modul-System, to
stała poprawa jakości produktów. Dla-
tego firma nieustannie inwestuje w prace
nad poprawą bezpieczeństwa oraz roz-
wój swoich zabudów. Świadczą o tym
m.in. uzyskane atestacje TUV i ISO 9001,
a także współpraca z Volvo Cars Safety
Centre. Dbałość o bezpieczeństwo kon-
strukcji wyraża się także w stosowaniu
sprawdzonych metod montażu przez
uprawnione do tego punkty serwisowe.
Instalacja zabudowy Modul-System od-
bywa się w sposób bezinwazyjny, czyli
nie wpływa na warunki gwarancji okreś-
lonej przez producenta samochodu. Po-
twierdzają to wystawione przez impor-
terów rekomendacje.

Najnowszą generacją zabudów Mo-
dul-System są konstrukcje wykonane
z ultrawytrzymałej stali. W porównaniu
z aluminiowymi ważą tyle samo, ale są
od nich sześciokrotnie bardziej wytrzy-
małe w różnych warunkach eksploatacji.
Dzięki temu klient otrzymuje zabudowę,
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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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która będzie zarówno służyć mu przez
wiele lat, jak i generować oszczędności.
Niższa masa zabudowy oznacza bowiem
mniejsze wydatki na paliwo oraz niższą
emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Jedną z kluczowych zalet systemu Mo-
dul System jest także jego modułowość,
która umożliwia doposażenie zabudowy
w trakcie eksploatacji lub przełożenie
jej całej do innego samochodu. (RP)

Continental zdobywcą nagrody 
GreenTec Award 2014 

Producent i dostawca opon samo-
chodowych Continental oraz zajmujący
się biologią molekularną i ekologią sto-
sowaną Instytut Fraunhofera (IME) na
Uniwersytecie w Münster zostały uhono-
rowane nagrodą GreenTec Award 2014
za ich wspólny projekt badawczy „RUBIN
– Przemysłowe wytwarzanie naturalnego
kauczuku z mniszka lekarskiego”. Sześć-
dziesięcioosobowe jury, składające się
z ekspertów branżowych oraz przedsta-

wicieli środowisk akademickich, stowa-
rzyszeń zawodowych i mediów, uznało
ten projekt za wybitny przykład zaan-
gażowania w ochronę środowiska i stwo-
rzenia pionierskiej technologii w kate-
gorii „Automobility”. „Jesteśmy bardzo
zadowoleni z uhonorowania tą nagrodą
naszego projektu wytwarzania gumy
z mniszka lekarskiego. Continental roz-
wija bardzo obiecującą technologię, któ-
rej pełny potencjał zostanie osiągnięty
w ciągu najbliższych kilku lat. Mając na-
dzieję na wzrost poziomu motoryzacji na
szybko rozwijających się rynkach, takich
jak Azja, oczekujemy znacznego wzrostu
popytu na kauczuk naturalny. Jesteśmy
przekonani, że stosowanie gumy z ko-
rzenia mniszka lekarskiego sprawi, iż
nasza produkcja opon stanie się znacz-
nie bardziej wydajna i zrównoważona”
– podsumował Nikolai Setzer, członek za-
rządu firmy Continental odpowiedzialny
za dział opon. Ceremonia wręczenia na-
gród odbyła się 4 maja br. w Monachium
podczas IFAT, wiodących targów tech-
nologii ekologicznych na świecie. Na-
grody GreenTec Award, przyznawane
od 2008 r. w 14 różnych kategoriach,
są najważniejszymi europejskimi wy-
różnieniami w zakresie ochrony środo-
wiska i biznesu. (KB)

Wielton SA filarem polskiej 
gospodarki

Firma Wielton SA, największy polski
producent naczep i przyczep, otrzymał
tytuł „Filar Polskiej Gospodarki” w IX
edycji rankingu przygotowanego przez
redakcję dziennika „Puls Biznesu” oraz
firmę badawczą ARC Rynek i Opinie. Ran-
king powstaje w oparciu o opinie samo-
rządowców ze wszystkich województw,
którzy wskazują najaktywniejsze firmy
i przedsiębiorstwa, najbardziej przyczy-
niające się do rozwoju lokalnego biznesu. 

W tegorocznej edycji rankingu wśród
pięciu firm województwa łódzkiego Wiel-
ton SA zajął 2. miejsce, tuż po Ceramice
Paradyż. Wśród nagrodzonych znaleźli
się kolejno po Wieltonie: PGE Elektrow-
nia Bełchatów, Ceramika Tubądzin i OSM
w Łowiczu. Uroczysta gala wręczenia
nagród odbyła się 23 maja br. w War-
szawie. Nagrodę w imieniu zarządu Wiel-
ton SA odebrał wiceprezes Mariusz Go-
lec. Spółka została doceniona za wspieranie

1970

Pracownicy firmy 
Modul-System i przykłady
zabudów na przestrzeni lat
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i promowanie zatrudnienia w regionie,
rozwój przedsiębiorczości i za zaanga -
żowanie w działaniu na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej. 

Wielton SA wspólnie z Urzędem
Pracy w Wieluniu organizuje giełdy pracy
i staże dla absolwentów, współpracując
z uczelniami wyższymi, oraz propaguje
zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Od września br. we współpracy z lokalną
szkołą zostanie patronem klasy kształ -
cącej młodzież w zawodzie mecha-
nik/monter maszyn i urządzeń. W spółce
zatrudnionych jest prawie 1300 osób.
Producent angażuje się też w życie lokal-
nej społeczności, np. przez wspieranie
akcji krwiodawstwa czy badań profilak-
tycznych w ramach Dni Walki z Rakiem.
Współpracuje również z Fundacją „Mam
Marzenie”, spełniając życzenia chorych
dzieci, a także z policją, angażując się
m.in. w akcje promujące bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. (KB)

Kampanie reklamowe Volvo Trucks
zbierają nagrody

Internetowa kampania promocyjna
Volvo Trucks Live Test zdominowała
ważną w świecie reklamy ceremonię
wręczenia nagród The One Show w No-
wym Jorku, zdobywając aż dziewięć
„Ołówków”, w tym sześć złotych. Jedno
z najbardziej pożądanych i prestiżowych
wyróżnień w branży reklamowej – tytuł
Best in Show – otrzymał film „The Epic
Split”. Do tej nagrody pretendowało aż
21 000 (!) produkcji z całego świata. 

Zwycięska kampania Live Test obej-
muje sześć filmów, które w widowiskowy
sposób prezentują nowatorskie cechy
nowych serii samochodów ciężarowych
Volvo Trucks. Filmy te obejrzano na
portalu YouTube łącznie ponad 100 mi-
lionów razy. „Nagrody The One Show na-

leżą do najbardziej cenionych wyróżnień
w branży reklamowej. Satysfakcja jest
tym większa, że nasza kampania B2B
wygrywa jeden konkurs za drugim” – po-
wiedział Per Nilsson, dyrektor ds. pub-
lic relations w Volvo Trucks. 

Firma Volvo Trucks zdobyła również
nagrodę Client of the Year, a kampania
Volvo Trucks Live Test zdobyła także
złote nagrody w kategoriach Interac-
tive, Branded Entertainment i Adverti-
sing. Najwięcej laurów przyznano za film
„The Epic Split”, w którym Jean-Claude
van Damme wykonuje szpagat pomię-
dzy dwoma jadącymi do tyłu samocho-
dami ciężarowymi Volvo FM. „Z naszych
badań wynika, że blisko połowa ku-
pujących samochody ciężarowe, którzy
obejrzeli te filmowe zapisy testów na
żywo, deklaruje, że następnym razem
najprawdopodobniej wybierze Volvo. To
kolejny mocny dowód na to, że nasza
kampania była udana” – podkreślił Per
Nilsson. Ceremonia wręczenia nagród
The One Show odbyła się w 9 maja br.
w Lincoln Center w Nowym Jorku. (KB)

Solange i Krzysztof Olszewscy 
– Ludzie Wolności

Solange i Krzysztof Olszewscy, za -
łożyciele oraz właściciele Solaris Bus &
Coach SA, zostali nagrodzeni w finale
wyjątkowego plebiscytu „Ludzie Wol-
ności”, organizowanego przez redakcję
„Gazety Wyborczej” oraz telewizję TVN.
O wygranej zdecydowały SMS-y czytel-
ników i telewidzów. Celem plebiscytu
było wyłonienie w drodze ogólnonaro-
dowego głosowania ludzi, którzy w ostat-
nim ćwierćwieczu stali się symbolami
zmian, bez których dzisiejsza Polska
byłaby z pewnością zupełnie inna. „Ser-
decznie dziękuję wszystkim głosującym
na mnie oraz mojego męża. To wspaniałe
wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że obda-
rzyli nas Państwo takim zaufaniem. Nie
mogliśmy się tego spodziewać, gdy 18
lat temu zaczynaliśmy naszą działalność
gospodarczą w Polsce. Nagrodę dedy-
kujemy wszystkim pracownikom, z któ-
rymi współtworzymy Solarisa” – po-
wiedziała Solange Olszewska, prezes
zarządu Solaris Bus & Coach SA, od-
bierając wyróżnienie. – „Ta nagroda jest
szczególnie ważna dla mojego męża, któ-
rego tutaj dzisiaj nie ma, bo jest chory.
A to on zaryzykował i wyjechaliśmy z Nie-
miec, aby budować wszystko od po-
czątku. Wierzyliśmy, że ciężką i uczciwą
pracą można osiągnąć bardzo dużo. Chcie-
liśmy przyczynić się do tego, by wyra -
żenie „Polnische Wirtschaft” (Polski prze-
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Solange Olszewska wraz z prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz pozostałymi laureatami plebis-
cytu (od lewej): Jerzy Owsiak (społeczeństwo), Adam Małysz (sport) oraz dr Henryk Skarżyński (nauka)
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mysł) nabrało pozytywnego znaczenia.
Tę nagrodę traktujemy także jako wy-
różnienie dla wielu polskich przedsię-
biorców zaczynających działalność w la-
tach 90., którzy odnoszą sukcesy w kraju
i na świecie”.

Nominację państwa Olszewskich or-
ganizatorzy plebiscytu uzasadnili na-
stępująco: „Porzucili dostatnie życie klasy
średniej w Niemczech po to, by budować
coś konkurencyjnego w Polsce. Duży plus
za wiarę w swoje umiejętności, w pol-
skich pracowników oraz w szanse na
prowadzenie biznesu w naszym kraju.
Pokazują swoją pracą, że stać nas na
wiele także w przemyśle”. (KB)

MB Atego spalił 20,28 l na 100 km
Konkurs na Mistrza Ekonomicznej

Jazdy ogłoszony przez właścicieli firmy
Kozaryn wśród pracujących u nich kie-
rowców udowodnił, że pojazd Merce-
des-Benz Atego w połączeniu z dosko-
nałym kierowcą to zestaw gwarantujący
oszczędność. Konkurs ten miał na celu
zachęcić kierowców firmy do jak najlep-
szego wykorzystania technologii ciężaró-
wek Mercedes-Benz. O najniższe spala-
nie na mierzącej ok. 60 000 km trasie,
która przebiegała przez miasta i tereny
niezabudowane w Niemczech, Austrii,
Szwajcarii, krajach Beneluksu i Polsce
walczyło 14 kierowców. Kierowcy jeździli
ciężarówkami Atego w zestawach z przy-
czepami firmy Gniotpol G4080. Trasa po-
kazała realne, niewyobrażalne dotych-
czas możliwości najmniejszego członka
rodziny aut ciężarowych Mercedes-Benz.
Zwycięzcą rywalizacji okazał się Mariusz
Sankowski na zestawie Atego 818 L z przy-

czepą, któremu udało się osiągnąć wy-
nik 20,28 l/100 km, wicemistrzem zo-
stał Radosław Sadowski na Atego 1224
z rezultatem 22,66 l/100 km. Zwycięzca
rywalizacji został uhonorowany czekiem
w wysokości 3,5 tys. zł. (KB)

Koncern ZF podsumował wyniki 
za rok 2013 

14 maja br. w Stuttgarcie zaprezen-
towano bilans firmy ZF Friedrichshafen
AG za rok 2013, z którego wynika, że
koncern był liderem zatrudnienia wśród
niemieckich firm, stwarzając na całym
świecie 4200 dodatkowych miejsc pracy,
z czego blisko połowa (2000 etatów)
w Niemczech, co stanowi wzrost o 6%.
Po przyjęciu nowych pracowników stan
zatrudnienia firmy ZF na całym świecie
wynosi 72 600 osób, z czego 41 900 pra-
cuje w ośrodkach w Niemczech. „Firma
ZF ponownie odnotowała ponadprze-
ciętny wzrost. Taki rozwój – czy to w Eu-
ropie, USA, czy w Chinach – mogliśmy
osiągnąć tylko dzięki wykwalifikowa-
nym i zaangażowanym pracownikom” –
podsumował prezes zarządu ZF dr Ste-
fan Sommer. Obroty koncernu mierzone
rok do roku wzrosły o 8% i osiągnęły war-
tość 16,8 mld euro. „Szczególny impuls
dał nam region Azji i Pacyfiku, osiągając
15-procentowy wzrost obrotów” – pod-
kreślił prezes. 

Firma ZF otworzyła nowe montownie
osi w Chinach oraz w Malezji, jednocześ-
nie pozyskując nowe zlecenia. Z obrotami
rzędu 3 mld euro Ameryka Pn. oraz re-
gion Azji i Pacyfiku są po Europie naj-
ważniejszymi zagranicznymi rynkami

dla ZF – nawet po uwzględnieniu faktu,
że wzrost obrotów na poziomie 8% w Eu-
ropie i 5% w Ameryce Pn. jest niższy od
osiągniętego na Dalekim Wschodzie. 

Koncern ZF otworzył w lipcu 2013 r.
nową fabrykę 8- i 9-biegowych przekład -
ni automatycznych w Gray Court w Ka-
rolinie Pd. (USA), a w 2017 r. firma roz-
pocznie produkcję 9-biegowych przekładni
automatycznych również w Chinach.

Analizując wyniki za ub. rok według
segmentów produktowych, najwyższy
wzrost odnotował segment układów
przeniesienia napędu oraz układów jezd-
nych do samochodów osobowych – od-
powiednio 15 i 11%. Segment rozwiązań
do pojazdów użytkowych zwiększył
obroty o 7%, natomiast dział systemów
elektronicznych oraz spółka ZF Services
odnotowały wzrost odpowiednio o 4 i 6%,
co odzwierciedla wzrost globalnego po-
pytu. Z kolei segment rozwiązań dla prze-
mysłu musiał zmagać się z raczej słabym
i niestabilnym rynkiem i w związku z tym
odnotował zmniejszenie obrotów o 9%.

Podobnie jak w ubiegłych latach rów-
nież w roku 2013 firma ZF przeznaczyła
5% obrotu – 836 mln euro – na badania
i rozwój. Inwestycje w środki trwałe na
poziomie 954 mln euro były natomiast
niższe o 7% w stosunku do roku po-
przedniego. Koncern ZF w ub. roku nie
tylko zwiększył obroty, lecz także po-
prawił wyniki. Wynik operacyjny wzrósł
o 27%, z 597 do 756 mln euro, natomiast
zyskowność wzrosła z 3,8 do 4,5%. 

W bieżącym roku firma ZF skorzysta
na rozwoju większości rynków i branż.
Uruchomione w zeszłym roku zakłady
znacznie zwiększą produkcję, dzięki cze -
mu firma spodziewa się „wysokiego, jed-©
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nocyfrowego wzrostu”. Również wyniki
powinny jeszcze się poprawić. Koncern
planuje też stworzyć kolejne 2000 miejsc
pracy na całym świecie, z czego jedną
czwartą w Niemczech. (KB)

Nowy zakład produkcyjny dla Trane
i Thermo King 

3 czerwca br. w mieście Ovčáry-Ko-
lín w Republice Czeskiej zainaugurowana
została działalność zakładu produkcyj-
nego firmy Ingersoll Rand, właściciela
marek Trane i Thermo King. Wybudowany
na terenie o powierzchni 90 000 m2

zakład produkuje zespoły klimatyzacyjne
Thermo King do autobusów i pojazdów
szynowych dla klientów z całego świata
oraz zespoły wodne Trane, a także małe
i średnie agregaty chłodnicze do komer -
cyjnych systemów ogrzewania, wenty-
lacji i klimatyzacji (HVAC). Nowy obiekt
przejął zadania produkcyjne działającej
od 1992 r. fabryki położonej pod Kolínem.

„Dzięki nowemu zakładowi będziemy
nadal mogli powiększać obszar naszych
działań w tym regionie” – powiedział
Jeff Greene, wiceprezes ds. zintegro-
wanego łańcucha dostaw Ingersoll Rand.
„Cenimy dziedzictwo i stosunki part-
nerskie w społeczności, pośród której ży -
jemy i pracujemy od ponad dwudziestu
lat. Wsparcie lokalnych władz i silne
więzi wśród społeczności to najważniej -
sze czynniki, które pozwoliły odnieść
sukces naszej firmie”.

Obecnie działalność Ingersoll Rand
na terenie Republiki Czeskiej skupia się
w zakładach produkcyjnych w miejsco-
wościach Kolín i Uničov oraz w Centrum

Inżyniersko-Technologicznym w Pradze-
-Hostivicach. Nowy obiekt to 25 000 m2

obszarów produkcji i magazynowania
oraz 3400 m2 powierzchni biurowych,
obejmujących też stołówkę i pokój po-
mocy medycznej. Dodatkowe 5000 m2

pozostawiono do dalszej rozbudowy.
Zakład to wiele funkcjonalności związa-
nych ze zrównoważonym rozwojem, po-
zwalających zoptymalizować wydajność
energetyczną, zużycie wody i utylizację
odpadów, gwarantując jednocześnie kom-
fort zatrudnionym, np. dzięki zastoso-
waniu ulepszonej izolacji czy różnorakich
środków do kontroli klimatu. (KB)

Kontrola jest dobra, 
a system Krone 
Telematics jeszcze lepszy.
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Szarża lekkiej brygady

amochód jest obecnie środkiem
transportu o powszechnej dostęp-
ności, wysokiej operatywności

oraz dużej elastyczności przewozowej
wynikającej z różnorodności nadwozi,
które można zabudowywać na podwo-
ziach według zapotrzebowania. Lekkie
(do 12 t dmc.) i średnie (do 16 t dmc.)
samochody dystrybucyjne wykorzysty-
wane są zarówno na krótkich dystan-
sach w centrach miast, jak również na
dłuższych trasach. Praktycznie wszyscy
producenci mają w swej ofercie samo-
chody dystrybucyjne działające w seg-
mencie lekkim i średnim – wyjątkiem jest
tu Scania, której oferta zaczyna się do-
piero od 16 t dmc.

Przygotowanie wyczerpującej i po-
równywalnej prezentacji poszczególnych
modeli jest wręcz niemożliwe – prze-
glądając strony internetowe producen-
tów i importerów czy też wertując ka-
talogi produktów, natrafiamy bowiem
na tak różnorodne dane, że często bez-
pośrednie porównania nie są możliwe.

Bazując na danych zaczerpniętych
z oficjalnych materiałów (katalogów pro-
duktowych), przedstawiamy w skrócie
samochody lekkiej i średniej dystrybu-
cji: IVECO Eurocargo, MAN TGL/TGM,
Mercedes-Benz Atego, Renault D, Volvo
FL i DAF LF. Wszystkie w swych naj-
nowszych wcieleniach spełniających wy-
magania normy Euro VI.

IVECO Eurocargo
W swoim najnowszym wcieleniu Eu-

rocargo Euro VI wyposażone zostało w no-
woczesne silniki Tector 5 (4-cylindry,
pojemność skokowa 4,5 dm3) oraz Tec-
tor 7 (6-cylindrów, poj. skokowa 6,7 dm3)
opracowane przez FPT Industrial, w któ-
rych czystość spalin zapewnia system
HI-eSCR. Oferta silników Tector 5 pokry-
wa moce w zakresie 160–210 KM (118–
155 kW), w przypadku silników Tector 7
jest to zakres 220–320 KM (162–235 kW).

Eurocargo może mieć jedną z sześciu
manualnych skrzyń biegów ZF o 5, 6 lub
9 przełożeniach (warianty zależą od mo-
mentu obrotowego silnika) lub jedną
z czterech zautomatyzowanych skrzyń

biegów ZF Eurotronic o 6 lub 12 prze-
łożeniach (12–19 t dmc.), albo auto-
matyczną, 5-biegową skrzynię Allison
(3 warianty).

Eurocargo oferowane jest z kabina-
mi w 4 rodzajach: dzienną, przeznaczo-
ną do typowej dystrybucji na krótkich
trasach, sypialną z niskim lub wysokim
dachem (1 lub 2 leżanki) oraz podwójną,
mieszczącą oprócz kierowcy do 6 pasa-
żerów. W zakresie bezpieczeństwa czyn-
nego przygotowano nowy system kon-
troli stabilności jazdy EVSC – opcja dla
pojazdów 6–10 t dmc., standard dla wer-
sji 12–19-tonowych.

Zawieszenia mechaniczne na wzmoc-
nionych resorach parabolicznych, pół-
eliptycznych lub sprężynach pneuma-

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |

Duża część zadań transportu dystrybucyjnego realizowana jest przy

wykorzystaniu dwuosiowych samochodów ciężarowych segmentu lekkiego

i średniego, a więc o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 16 t.

Proponujemy skrócony przegląd oferty rynkowej w tym zakresie.
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IVECO Eurocargo:
dmc. 6–19 t, 
silniki 160–320 KM; 
rozstaw osi 
2790–6570 mm
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tycznych (także pełne pneumatyczne z 2
miechami dla wersji 6–14 t i 4 miechami
dla wersji 15–18 t), także z systemem re-
gulacji wysokości ECAS. Hamulce tarczo -
we na wszystkich kołach, hydropneu -
matyczny układ hamulcowy w wersjach
6–10 t dmc., całkowicie pneumatyczny
w pojazdach o dmc. 11–19 t. 

Eurocargo Euro VI dostępne jest w 14
wersjach masowych (6–19 t dmc.), 7 wa-
 riantach mocy silnika, 13 skrzyń biegów.
Rozstawy osi zawierają się w zakresie
2790–6570 mm, jest to 15 wariantów.
Oprócz klasycznego wariantu 4×2 są
także wersje 4×4. 

MAN TGL/TGM
W transporcie krótkodystansowym

i dystrybucyjnym MAN ma do zapropo-
nowania różne modele samochodów cię -
żarowych Euro VI należące do rodzin TGL
lub TGM. MAN TGL to pojazd o dmc.
w zakresie 7,5–12 t o dużej ładowności,
lecz niedużej wysokości załadunku, dy-
namicznej charakterystyce prowadze-
nia i dużej zwrotności. Z kolei TGM prze-
znaczony jest do dystrybucji regionalnej
(12–26 t dmc.). 

W modelach TGL/TGM stosowane są
4-cylindrowe silniki D0834 o pojem-
ności skokowej 4,6 dm3 i 3 regulacjach
na moce od 150 do 220 KM (110–162 kW)
i 6-cylindrowe silniki D0836 o pojemno -
ści skokowej 6,9 dm3, regulowane na
3 warianty mocy od 250 do 340 KM
(184–250 kW). Silniki te wyposażone

są w dwustopniowe turbodoładowanie
z główną i międzystopniową chłodnicą
powietrza. 

Każda z 5 wersji kabin: C, M (dzien -
ne), L (sypialna z 1 leżanką), LX (2 le -
żanki) oraz podwójna (7 osób z kierowcą)
stosowanych w modelach TGL/TGM ma
szerokość 2240 mm, lecz różnią się dłu -
gością i wysokością. 

Standardowym wyposażeniem są 6-
i 9-biegowe manualne skrzynie biegów
ZF Ecolite/Ecomid (łącznie 5 wariantów).
Opcjonalnie oferowana jest zautomaty-
zowana skrzynia biegów MAN TipMatic
– do silników 4-cylindrowych w wersji
6-biegowej, a do silników 6-cylindro-
wych w wersji 12-biegowej. Dostępne
rozstawy osi w modelach TGL zawie-
rają się w przedziale 3300–5200 mm
(zwis maksymalny 2875 mm), w TGM
jest to 3525–5475 (maksymalny zwis przy
największym rozstawie osi to 3075 mm).

Seryjne resory paraboliczne z bez-
obsługowymi łożyskami gumowymi za-
pewniają wysoki stopień komfortu i sta-
bilności jazdy. Do transportu delikatnych
towarów dostępne jest również zawie-

szenie pneumatyczne z elektronicznym
sterowaniem ECAS. W samochodach TGL
i TGM działa system wspomagania na -
głego hamowania w sytuacjach awaryj-
nych MAN Emergency Brake Assist (EBA),
wszystkie pojazdy drogowe seryjnie wy-
posażone są w elektroniczny program
stabilizacji jazdy ESP, opcją jest system

IVECO Eurocargo

Silniki – osiągi 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-- 160–320 KM (118–235 kW) przy 2500 obr/min, momenty obroto-
we odpowiednio 580–1100 Nm (1250–1950/1250–1900 obr/min) 

Skrzynie biegów
ZF manualne 5, 6, 9 przełożeń – 6 wersji, zautomatyzowane ZF
Eurotronic 6, 12 przełożeń – 4 wersje, automatyczna 5-biegowa
Allison – 3 wersje 

Rozstaw osi 2790–6570 mm; zakres długości zabudowy: 4265–10 175 mm

Szerokość kabiny 2100 mm, promień skrętu 11 m przy rozstawie osi 2790 mm

Przeglądy serwisowe Standardowo co 80 tys. km, wymiana filtra DPF co 300 tys. km
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W kabinie Eurocargo wszystko jest jasne
i w zasięgu ręki. Funkcje zorganizowano
w logiczny i prosty sposób: przyrządy
umieszczono bezpośrednio przed kie-
rowcą, przełączniki w obrębie kierownicy,
a przyciski pogrupowano w łatwo do-
stępnych miejscach kokpitu

MAN TGL: 
dmc. 7,5–12 t, 

silniki od 150 
do 250 KM, 
rozstaw osi 

3300–5200 mm

www.lampyostrzegawcze.pl



asystenta pasa ruchu Lane Guard System
(LGS). Okresy międzyprzeglądowe wy-
noszą standardowo 80 000 km. 

Mercedes-Benz Atego
Atego to samochód ciężarowy prze-

znaczony do realizacji zadań związanych
przede wszystkim z dystrybucją towarów,
działający w segmencie pojazdów o do-
puszczalnej masie całkowitej 6,5–16 t.
Ważne jest również to, że jest pojazdem
wyraźnie obecnym także w segmencie
samochodów specjalizowanych i specjal-
nych, zwłaszcza wśród pojazdów 4×4.

Przeglądy okresowe w Atego prze-
widziano standardowo co 100 tys. km,
ale dzięki funkcji oceny stanu technicz-
nego, przy dużym udziale transportu da-
lekobieżnego możliwe jest nawet uzys-
kanie przebiegu między przeglądami do
120 tys. km.

W samochodzie stosowane są dwa sil-
niki – 4-cylindrowy OM 934 o pojemno -
ści skokowej 5,1 dm3 oraz 6-cylindrowy
OM936 o pojemności 7,7 dm3. Lekkie
warianty Atego oferowane są z silnika -
mi OM 934 w jednym z 4 wariantów mo-

zautomatyzowana skrzynia Mercedes Po-
werShift 3. W pojazdach komunalnych
może być zastosowana 9-biegowa prze -
kładnia manualna (ZF 9S 1115), w której
krótkie przełożenia pełzające umożliwia-
ją jazdę z wyjątkowo niską prędkością. 

Mercedes-Benz Atego 

Silniki – osiągi 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-- 156–299 KM (115–220 kW) przy 2200 obr/min, momenty
obrotowe odpowiednio 650–1200 Nm (1200–1600 obr/min) 

Skrzynie biegów
M-B manualne 6, 9 przełożeń, opcjonalnie skrzynia 6- lub 
8-biegowa z automatycznym systemem zmiany przełożeń 
PowerShift 3, opcjonalnie automatyczna 5-biegowa Allison

Rozstaw osi 3020–6260 mm 

Szerokość kabiny 2295 mm

Przeglądy serwisowe Standardowo co 100 tys. km, wymiana filtra DPF co 300 tys. km

MAN TGL/TGM 

Silniki – osiągi 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-

TGL – 150–250 KM (110–184 kW) przy 2300 obr/min, momenty
obrotowe odpowiednio 570–1000 Nm przy 1400 obr/min; TGM –
250–341 KM (184–251 kW) przy 2200 obr/min; momenty obro-
towe odpowiednio 1000–1250 Nm w zakresie 1200–1750 obr/min

Skrzynie biegów
ZF manualne Ecolite/Ecomid 6, 9 przełożeń – 5 wariantów, opcjonalnie
zautomatyzowana skrzynia 6- lub 12-biegowa MAN TipMatic

Rozstaw osi TGL 3300–5200 mm; TGM 3525–5475 mm 

Szerokość kabiny 2240 mm

Przeglądy serwisowe Standardowo co 80 tys. km

Nowatorska koncepcja wnętrza przekonuje komfortem, funk-
cjonalnością i wysokogatunkowymi tworzywami; nowa deska
rozdzielcza jest zarówno funkcjonalna, jak i łatwa w obsłudze,
a jej układ jest uporządkowany i przejrzysty
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Mercedes-Benz
Atego: 

dmc. 6,5–16 t, 
silniki 156–299 KM,

rozstaw osi 
3020–6270 mm

cy: 156 KM (115 kW)–231 KM (170 kW).
Maksymalny moment obrotowy zawie -
ra się w zakresie 650–900 Nm. W wer -
sjach cięższych Atego może mieć silnik
OM 936 w 3 wariantach mocy: 238 KM–
299 KM (175–220 kW), momenty obro-
towe 1000–1200 Nm. W porównaniu
z jednostkami wcześniej stosowanymi,
zuży cie paliwa – mimo że spełniają one
normę Euro VI – udało się obniżyć o 5%.

Atego może mieć 6- lub 9-biegową
przekładnię manualną. Opcjonalnie do-
stępna jest nowa 6- lub 8-stopniowa

Zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażera (opcjo-
nalnie) dostępny jest wygodny fotel amortyzo-
wany, który oprócz wielu dodatkowych komfor-
towych rozwiązań  ma składane podłokietniki
oraz mechanizm regulacji wysokości pasa bez-
pieczeństwa
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Atego jest standardowo wyposażony
w lekkie, jedno- lub wielopiórowe resory
paraboliczne. Oferowana jest także kom-
bi nacja zawieszenia stalowego i pneu-
matycznego, a do Atego powyżej 12 t
rów nież pełne zawieszenie pneumatycz -
ne. Rozstawy osi zawierają się w zakre-
sie 3020–6260 mm, jest to 12 wariantów.

Lista dostępnych kabin obejmuje 4
modele: ClassicSpace S (normalna i prze -
dłużona), ClassicSpace L oraz BigSpace L
– wszystkie o szerokości 2300 mm. Do
specjalnych zastosowań Atego dostęp -
ny jest także z kabiną załogową sześcio -
miejscową. 

Renault Trucks Gama D
Francuski producent w swej pod-

stawowej ofercie nowej gamy dystry-
bucyjnej D dysponuje trzema podsta-
wowymi modelami: Renault Trucks D
z kabiną o szerokości 2,1 m (dmc. 10–
18 t), D Wide (dmc. 16–26 t) – z kabiną
o szerokości 2300 mm oraz D Access
(18–26 t dmc.) z niskowejściową kabiną
o szerokości 2300 lub 2500 mm. Opcją
kabiny 2100 mm jest wersja 7-miej-
scowa, a kabiny 2300 – wersja sypialna
oraz sypialna z podwyższonym dachem.
Dopełnieniem jest ciężki samochód do-
stawczy, czyli opracowany wspólnie z Nis-
san Motor Ltd. model D z kabiną o sze-
rokości 2 m, występujący w przedziale
wagowym 3,5 do 7,5 dmc. 

Samochody gamy D napędzane są
nowymi silnikami Euro VI – są to dwie
jednostki 4-cylindrowe DTI 5 o pojem-
ności skokowej 5,1 dm3 o mocy 210 KM

lub 240 KM (155 lub 177 kW) lub 6-cy-
lindrowe DTI8 o pojemności 7,7 dm3

w 3 regulacjach na moce 250–320 KM
(184–236 kW). 

Renault D może mieć jedną z trzech
manualnych skrzyń biegów ZF o 6 lub 9
przełożeniach (warianty zależą od mo-
mentu obrotowego silnika) lub jedną
z dwóch 6-biegowych zautomatyzowa-
nych skrzyń biegów Optitronic (stan-
dard w gamie D) lub skrzynię Optidriver
o 12 przełożeniach (standard w mo-
delu D Wide). W opcji wyposażenia mo-
delu D Access są również dwa warianty
automatycznej skrzyni Allison (5- lub
6-biegowej).

W modelach Renault Trucks D Wide
kombinacja zawieszenia mechanicznego
i pneumatycznego pozwala na elastyczne
dopasowanie podwozia do różnych typów
zabudów i zadań dystrybucyjnych. Stan-
dardowo pojazdy oferowane są z przed-
nim zawieszeniem mechanicznym na
resorach. Pełne zawieszenie pneuma-
tyczne to opcja polecana w samochodach
przewożących nadwozia wymienne. 

W samochodach Renault serii D z ka-
biną 2,1 m standardowo oferowane jest
pełne zawieszenie mechaniczne z nor-
malnymi lub wzmacnianymi resorami
parabolicznymi, stabilizatorami i amor-
tyzatorami. Dzięki swej elastyczności roz-
 wiązanie to zapewnia dużą stabilność
pojazdu i doskonale chroni przewożony
ładunek przed wstrząsami podczas jazdy.
W modelu D Access standardowo mon-
towane jest pełne zawieszenie pneu-
matyczne, także w wersjach o zwężonym
rozstawie kół. 

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

SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS
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SIODŁA

HYDRAULIKA SIŁOWA
SIŁOWNIKI CZOŁOWE
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UKŁADY
HYDRAULICZNE
DO WYWROTU
UKŁADY DO RUCHOMYCH
PODŁÓG
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Renault 
Trucks D 2,1 m:
dmc. 10–18 t, 
silniki 210–320 KM,
rozstaw osi 
3250–6800 mm

rek
lam

a



Volvo FL
Volvo FL Euro VI to model opracowa-

ny z myślą głównie o dystrybucji miejskiej,
działający w przedziale 12–18 t dmc. Lżej-
 sze wersje Volvo FL (do 12 t dmc.), są na-

pędzane 4-cylindrowym silnikiem D5K
o pojemności skokowej 5,1 dm3, regulo -
wanym na moc 210 lub 240 KM. Modele
Volvo FL o dmc. 12–18 t są napędza ne
6-cylindrowym silnikiem D8K o pojem-

Volvo FE 

Silniki – osiągi 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
-- D5K – 210 lub 240 KM (154–176 kW) przy 2200 obr/min,

800/900 Nm w zakresie 1100–1700 obr/min; D8K – 250 
lub 280 KM (184–206 kW) przy 2100 obr/min, 950/1050 
Nm w zakresie 950–1700 obr/min

Skrzynie biegów
Manualne 6 lub 9 przełożeń (4 warianty), opcjonalnie zauto ma-
tyzowana 6-biegowa, I-Sync (3 warianty) lub automatyczna 
Allison

Rozstaw osi 3250–6800 mm (17 wariantów)

Szerokość kabiny 2100 mm

Wymiana oleju Co 60 000 tys. km (D8K) lub 100 000 km (D5K) 

Zestaw wskaźników i deska rozdzielcza w Volvo
FL zostały rozplanowane tak, by korzystanie z nich
było jak najbardziej intuicyjne; elementy ste-
rujące rozmieszczono w sposób zapewniający ma-
ksymalną ergonomię

Renault Trucks D 

Silniki – osiągi 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-

210–320 KM (154–235 kW) przy 2250/2000 obr/min, momenty
obrotowe odpowiednio od 800 (1100–1600 obr/min) do 1200 Nm
(900–1750 obr/min) 

Skrzynie biegów
ZF manualne 6, 9 przełożeń (opcja), 6-biegowa zautomatyzowana
Optitronic – 2 warianty, 12-biegowa Optidriver, opcjonalnie auto-
matyczna 5-biegowa Allison – 2 warianty

Rozstaw osi 3250–6800 mm

Szerokość kabiny 2100 lub 2300 mm, opcjonalnie w D Access – 2500 m 
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Dostępne rozstawy osi dobrano tak,
aby odpowiadało to w jak najszerszym
zakresie wymaganiom klientów i firm za-
budowujących – rozstaw zwiększany jest
co 300 mm w zakresie 3250–6800 mm,
co pozwala na montaż zabudowy o dłu -
gości do 10 m. 

Podwozie Volvo FL można 
zamawiać w konfiguracji stan-
dardowej lub dostosowanej 
do indywidualnych potrzeb; 
jest wytrzymałe i trwałe, a jed-
nocześnie lekkie, co pozwala 
zabierać ciężkie ładunki

W Renault D  są liczne przystoso-
wania mechanicz ne i elektryczne
ułatwia ją ce montaż zabudowy i in-
stalację wyposa żenia niezbędnego
we wszystkich branżach zwią zanych
z dystrybucją; podwo zie jest przy-
stosowane do każdego zastosowa-
nia z zestawem śrub i wstępnie 
nawierconymi podłużnicami

ności 7,7 dm3 o mocy 250 lub 280 KM.
Manualne skrzynie biegów o 6 lub 8 prze-
łożeniach, w opcji także 6-biegowa
skrzynia zautomatyzowana I-Sync lub
skrzynia automatyczna.

Rozstaw osi Volvo FL może wynosić
3250–6800 mm (13 wariantów), zależ -
nie od rozmiaru kół i dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu. Zależnie od do-
puszczalnego nacisku oferowane są
różne rodzaje zawieszeń osi przedniej
i tylnej: pneumatyczne (z regulacją po-
ziomu ECS), mechaniczne, mechani  czne
wzmocnione (resory paraboliczne) lub
połączenie obu tych rodzajów. Dostępne
są 4 wysokości ramy 810–960 mm (koła
o rozmiarze 17,5–22,5”). 

Elektronicznie sterowany układ ha-
mulcowy EBS w standardzie jest z ukła -
dem stabilizacji toru jazdy (ESP). Hamul -
ce pneumatyczne, wentylowane tarcze
na wszystkich kołach o rozmiarach za-
leżnych od przeznaczenia pojazdu. 

www.lampyostrzegawcze.pl
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Volvo FL ma trzy rodzaje kabin:
dzien ną, komfort z pojedynczą leżan -
 ką lub za łogową dla 7 osób. Szerokość
kabin wynosi 2100 mm, długość w za-
kresie 1600–2980 mm, wysokość wnę-
trza 1605 mm. Średni okres pomiędzy
wymianami ole ju w Volvo FL wynosi
100 000 km dla sil nika D5K i 60 000 km
dla jednostki D8K. 

W gamie Volvo Trucks pojazdem
prze  znaczonym do realizacji zadań dys-
trybucji na większe odległości jest model
FE, oferowany w przedziale 18–26 t dmc.
W wersjach 2- lub 3-osiowych Volvo FE

może być napędzane silnikami D8K
o mocy 250, 280 lub 320 KM (184, 206,
235 kW), momenty obrotowe 950, 1050
i 1200 Nm. Rozstawy osi wersji 4×2 za-
wierają się w przedziale 3500–6800 mm.
Kabiny w modelu FE mają szerokość
2300 mm i wysokość wnętrza 1605 mm. 

DAF LF
Nowy DAF LF Euro VI to ciężarówka

przeznaczona do intensywnego trans-
portu dystrybucyjnego w segmencie
7,5–19 t dmc. Samochód napędzany
jest przez silniki PACCAR PX. 4-cylin -
drowy silnik PX-5 o pojemności skoko-
wej 4,5 dm3 jest dostępny w 3 warian-
tach mo cy 152 KM (112 kW)–213 KM
(157 kW), z kolei silnik PX-7 o pojem-
ności 6,7 dm3 występuje w 4 wariantach
mocy 223–314 KM (164 kW–231 kW).
Silniki PX-5 i PX-7 standardowo współ -

pracują z manualną 5- lub 6-biegową
skrzynią przekładniową. Do najmocniej -
szych silników są manualne skrzynie o 9
przełożeniach. Opcjonalnie dostępna jest

zautomatyzowana 6-biegowa skrzynia
biegów ZF AS Tronic lub – w specjalnych
zastosowaniach – automatyczna prze -
kładnia Allison.

Pojazdy nowej serii DAF LF są do-
stęp ne z 3 wersjami kabiny: dzienną
o długości 1600 mm, wydłużoną dzienną
oraz sypialną z jedną leżanką o długości
2000 mm. Szerokość wszystkich kabin
to 2130 mm. LF jest dostępny w wer sjach
o różnych długościach podwozia i roz-
stawach osi. W wersjach 7,5–12 t dmc.
dostępnych jest osiem rozstawów osi
(3050–5400 mm), w klasie 14–16 t dmc.
występuje dziewięć wariantów (3250–
6300 mm), podobnie jak w wersjach 19-
-tonowych (3450–6250 mm). Model LF
skonfigurowany jako ciągnik siodłowy
może mieć rozstaw osi 3130 mm lub
3500 mm. Opcjonalnie jest dostępny
układ kontroli stabilności pojazdu (VSC).
W zależności od modelu montowane są
jedno- lub wielopiórowe resory parabo-
liczne, opcjonalnie dostępne jest stero-
wane elektronicznie zawieszenie pneu-
matyczne tylnej osi.

Zależnie od zastosowania odstępy mię-
dzy przeglądami mogą wynosić nawet
60 000 km. Filtr cząstek stałych wyma -
ga czyszczenia co 320 000 km.

Zdjęcia: © Producenci

Summary
A large part of the tasks in distribu-
tion transport is done using a two-
axle trucks, from light and medium
weight segment, and thus with a ma-
ximum mass not exceeding 16 t.
The paper presents a brief overview
of the market in this respect. Based
on data taken from official materials
(product catalogs), we show light and
medium distribution trucks: IVECO
Eurocargo, MAN TGL / TGM, Mer-
cedes-Benz Atego, Renault D, the
Volvo FL and DAF LF. All in their la-
test incarnations which meet the re-
quirements of the Euro VI standard.

DAF LF 

Silniki – osiągi 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-- PACCAR PX-5 (3 warianty) 152–213 KM (112–157 kW) w zakre-
sie 1800–2300 obr/min, momenty obrotowe odpowiednio 580–
760 Nm przy 1200–1800 obr/min; PX-7 (4 warianty) – 223–314 KM
(164–231 kW) przy 1800–2300 obr/min; momenty obrotowe 
odpowiednio 850–1100 Nm w zakresie 1100–1800 obr/min

Skrzynie biegów
Manualne 5, 6 przełożeń, opcjonalnie manualna 9-biegowa, 
opcjonalnie zautomatyzowana 6-biegowa ZF AS Tronic lub 
automatyczna Allison 

Rozstaw osi 3050–6300 mm 

Szerokość kabiny 2130 mm

Przeglądy serwisowe 
Standardowo co 60 tys. km; wymiana aktywnego filtra DPF 
co 320 000 km
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DAF LF: dmc. 7,5–19 t, silniki 152–314 KM,
rozstaw osi 3050–6300 mm

www.lampyostrzegawcze.pl



Do transportu bliskiego.
Zabudowy dystrybucyjne Marek Rutka

| TRANSPORT |

Polscy producenci nadwozi samochodów wykorzystywanych

w transporcie dystrybucyjnym mają dominującą pozycję na lokalnym rynku.

Zawdzięczają to nie tylko atrakcyjnej cenie swoich produktów, ale także

wysokiej jakości i mnogości oferowanych wersji.

Często uzupełnieniem zabudów
chłodniczych powyżej 6 t dmc.
są tylne burty załadowcze

©
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ciągu pierwszego kwartału
tego roku na nasze drogi wy-
jechało ponad 4 tys. nowych

samochodów ciężarowych o dmc. powyżej
3,5 t (wg danych Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego). To o ponad
18% więcej niż w tym samym okresie
ubiegłego roku. Z ogółu sprzedanych
w tym czasie samochodów ciężarowych
¾ to ciągniki siodłowe.

W samym tylko marcu zarejestrowano
ponad 1,4 tys. samochodów ciężaro-
wych, z czego 414 to podwozia z zabu-
dowami (w porównaniu „rok do roku”
oznacza to wzrost – w tej kategorii po-
jazdów – o blisko 26%). Trudno jest jed-

noznacznie określić, ile z tych zabudów
stanowiły nadwozia przeznaczone do
transportu dystrybucyjnego, ale anali-
zując strukturę rynku, można założyć,
że około ¾.

Warto w tym miejscu podkreślić, że
rynek samochodów dystrybucyjnych
w Polsce od kilku ostatnich lat charak-
teryzuje się znaczną dynamiką wzrostu.
W dużej mierze jest to zasługa szybko
rozwijających się sieci dyskontów spożyw-

Zabudowa kontenerowa typu
plywood firmy Plandex

©
M.

Ru
tka
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czych oraz firm kurierskich. W tego rodzaju przewozach wy-
korzystuje się najczęściej dwuosiowe samochody ciężarowe
o dmc. do 16 t, a także trzyosiowe o dmc. do 26 t. W obu ka-
tegoriach wielkości najczęściej występują zabudowy konte-
nerowe izotermiczne oraz chłodnicze. Uzupełnieniem tych
zabudów są często tylne podesty załadowcze. Spośród tych
ostatnich urządzeń zdecydowanie przeważają jednosegmen-
towe podesty załadowcze zamykające w pozycji transporto-
wej tylną część nadwozia kontenerowego. Należy jednak
zauważyć, że w ostatnim czasie – w przypadku zabudów kon-
tenerowych – wyraźnie wzrosło zainteresowanie roletami in-
stalowanymi zamiast tradycyjnych dwuskrzydłowych drzwi.
Takie rozwiązanie dla swoich zabudów wybrała m.in. sieć
Biedronka (samochody wyposażone są również w podest
załadowczy). Jest ono bardzo praktyczne podczas operowania
w ciasnych przestrzeniach ramp wyładunkowych. 

Pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy na na-
szym rynku przodują jednak zabudowy na lekkich samocho-
dach dostawczych wielkości Fiata Ducato, Mercedesa-Benza
Sprintera i Renault Mastera. Pojazdy te z zabudowami furgo-
nowymi i izotermicznymi wykorzystywane są m.in. przez pie-
karnie, hurtownie spożywcze, a z nadwoziami chłodniczymi
m.in. przez cukiernie i zakłady masarskie. Znaczny popyt na
tej wielkości pojazdy wynika przede wszystkim z ich uniwer-
salności, a także z tego, że ich kierowcy nie podlegają rygo-
rystycznym przepisom dotyczącym czasu pracy, a samochody
nie są objęte systemem poboru opłat za przejazd.

Kontenerowa przewaga
Najliczniejszą grupę zabudów chłodniczych i izotermicz-

nych instalowanych na samochodach dostawczych stanowią
zabudowy kontenerowe. Nadwozia takie montowane są za-
równo na odpowiednio zmodyfikowanych podwoziach nie-
wielkich aut dostawczych, jak np. Fiat Doblo’ czy Renault Kan-
goo, jak i dużych samochodach dostawczych wyposażonych
w ramę nośną i bliźniacze ogumienie tylnej osi, np. IVECO Daily
czy Mercedes-Benz Sprinter. Popularność nadwozi kontene-
rowych wynika przede wszystkim z ich większej pojemności
ładunkowej i regularności kształtów wnętrza w porównaniu
z integralnymi nadwoziami typu furgon (we wnętrzu nie ma
np. wystających wnęk kół). Ważną ich zaletą jest także możli-
wość dopasowania rodzaju i wielkości zabudowy ściśle do

konkretnych wymagań klienta (np. obniżona wysokość zabu-
dowy, tak aby umożliwić przejazd przez niskie bramy). Przy -
kładem tego są wielokomorowe mroźnie przeznaczone do
dystrybucyjnego transportu produktów głęboko zamrożonych.
W tego typu zabudowach dostęp do poszczególnych komór
o oddzielnie regulowanej temperaturze (może być ich nawet
14–16) możliwy jest przez boczne, osobne, drzwi. 

Zdaniem przedstawicieli firm zajmujących się zabudo-
wami ostatnie lata przyniosły na naszym rynku wyraźny wzrost
zainteresowania najmniejszymi pojazdami izotermicznymi
i chłodniczymi. W odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku lat, gdy
przedsiębiorcy kupowali głównie używane samochody z importu,
obecnie coraz więcej klientów decyduje się na nowe samochody
z zabudowami krajowych producentów, jak Autonadwozia
Matczak, Gruau, Annmon, Thermo Cars i Vecto. Nabywcami
najmniejszych samochodów izotermicznych i chłodni są m.in.

reklama

W zabudowach dystrybucyjnych boczne drzwi
do ładowni są często wybieraną opcją
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hurtownie farmaceutyczne, kwiaciarnie,
laboratoria medyczne, cukiernie i gos-
podarstwa rolne. 

Przedstawiamy przegląd ofert wy-
branych krajowych producentów zabu-
dów przeznaczonych do transportu dys-
trybucyjnego. 

Igloocar
Ten istniejący od ponad 25 lat pro-

ducent zabudów należy do największych
i najbardziej rozpoznawalnych na rynku.
Od początku swojego istnienia firma
specjalizuje się w produkcji nadwozi
chłodniczych i izotermicznych. Obecnie
w jej ofercie znajdują się także furgonowe
nadwozia kontenerowe oraz lodownie
wielokomorowe używane w transporcie
dystrybucyjnym produktów głęboko za-
mrożonych, np. lodów. Dębicki Igloocar
swoje zabudowy instaluje na wszystkich
rodzajach pojazdów, począwszy od pod -
wozi samochodów dostawczych o dmc.
do 3,5 t, przez różnej wielkości cię -
żarówki, a skończywszy na naczepach
i przyczepach. W przypadku nadwozi
furgonowych Igloocar stosuje technolo-
gię opartą na szkielecie z poszyciem wy-
konanym z paneli aluminiowych. Ze
względu na brak izolacji termicznej tego
rodzaju nadwozia są raczej rzadko wy-
bierane do zadań związanych z dystry-
bucją produktów spożywczych. 

W tej roli – ze względu na swoją uni-
wersalność – znacznie częściej wybierane
są zabudowy izotermiczne. Ściany za-
budowy wykonywane są z paneli wy-
pełnionych pianą poliuretanową o gru-
bości od 50 do 60 mm. Igloocar oferuje
zarówno wersje bez agregatów chłod-
niczych, jak i w nie wyposażone. W tym
ostatnim przypadku zakres temperatury
przewożonego ładunku wynosi od +12
do 0°C. Współczynnik izolacji termicz-
nej dla zabudów izotermicznych Igloo-
car wynosi k < 0,7 W/m2K, co pozwala
na osiągnięcie klasy FRA wg umowy
ATP. Niższym współczynnikiem (k<0,4
W/m2K) charakteryzują się wielokomo-
rowe samochody lodownie przeznaczone
do transportu dystrybucyjnego lodów
i mrożonek. Zabudowy takie pozwalają
przy średniej temperaturze zewnętrz-

nej +30°C utrzymać temperaturę we-
wnątrz nadwozia na poziomie –20°C
(klasa FRC według umowy ATP) przez co
najmniej 12 godzin. Ogniwem pośred-
nim pomiędzy tymi dwoma rodzajami za-
budów są nadwozia chłodnicze. Igloocar
oferuje nadwozia o globalnym współczyn-
 niku przenikania ciepła k < 0,4 W/m2K,

wyposażone w agregaty chłodnicze, po-
zwalające na przewóz towarów w kon-
trolowanej temperaturze w przedziale
od +12 do –20°C (klasa FRC wg ATP).
W takich zabudowach grubość ścian
bocznych izolowanych pianą poliureta-
nową wynosi od 50 do 100 mm.

Odrębną kategorię zabudów wyko-
rzystywanych w transporcie dystrybu-
cyjnym stanowią nadwozia przeznaczone
do transportu napojów. Igloocar oferuje
różne warianty takich konstrukcji z do-
stępem do ładowni zarówno tylnym, jak
i z obu stron. We wszystkich modelach
tych zabudów ściany są wykonywane
z warstwowych paneli termoizolacyjnych,
zapewniających zachowanie stabilnej
temperatury wewnątrz nadwozia. Opcjo-
nalnie zabudowy mogą być wyposażone
w tylne burty załadowcze, urządzenia
grzewcze lub/i chłodnicze.

Plandex
Oferta firmy Plandex obejmuje wszyst-

kie rodzaje zabudów przeznaczonych do
transportu dystrybucyjnego zarówno dla
podwozi lekkich samochodów dostaw-
czych, jak i ciężarowych. Firma z pod-

Przegląd najbardziej popularnych
zabudów dystrybucyjnych Plandex
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Największe
ciężarówki 
dystrybucyjne
wykorzystywane
są przez sieci
handlowe
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Zabudowy izotermiczne to najbardziej
uniwersalny rodzaj nadwozia używa-
nego w transporcie dystrybucyjnym 
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poznańskiego Stęszewa produkuje cztery odmiany
nadwozi furgonowych. Podstawowa odmiana to nad-
wozie wykonane w oparciu o stalowy szkielet pokryty
arkuszami blachy aluminiowej z półprzezroczystym
dachem wykonanym z laminatu (od wewnątrz ściany
pokryte są wodoodporną sklejką). Kolejną odmianą
zabudowy furgonowej Plandex jest nadwozie wyko-
nane z płyty XPS z rdzeniem polistyrenowym z la-
minatem z zewnątrz i wewnątrz. Rdzeń zapewnia
dużą sztywność nadwozia i jego wytrzymałość. Także
i w tej odmianie dach wykonany jest z półprzezro-
czystego laminatu. 

Trzecią odmianą nadwozi furgonowych firmy
Plandex jest konstrukcja wykonana z płyt typu pla-
ster miodu. Tego rodzaju materiał zapewnia odpo-
wiednią wytrzymałość struktury nadwozia przy jed-
noczesnym ograniczeniu jego masy. Typoszereg
nadwozi furgonowych oferowanych przez Plandex za-
myka zabudowa wykonana z płyt typu plywood – spe-
cjalnego rodzaju sklejki pokrytej tworzywem MDF.
W odróżnieniu od wcześniej przedstawionych odmian
nadwozia z płyt plywood zabudowywane są najczęś-
ciej na podwoziach ciężarówek o dmc. powyżej 6 t.

Znaczny udział w produkcji zabudów przeznaczo -
nych do transportu dystrybucyjnego zajmują w firmie
Plandex nadwozia izotermiczne i chłodnicze. W obu
typach nadwozi stosowane są płyty warstwowe za-
pewniające odpowiednie parametry izolacji ter-
micznej (k < 0,7 W/m2K – dla zabudów izotermicz-
nych i k < 0,4 W/m2K – dla chłodni). 

Plandex oferuje również dwa rodzaje nadwozi
przeznaczonych do przewozu napojów: typu piwoplan
– zabudowa furgonowa z bocznymi rozsuwanymi
plandekami kurtynowymi i furgon typu „szczęka”
z dwusegmentowymi bocznymi burtami (dolne burty
zamocowane są klasycznie na zawiasie, a górna jest
podnoszona na dach zabudowy za pomocą układu linek). 

Autonadwozia Matczak
Mająca swoją siedzibę w Środzie Wielkopolskiej

firma należy do największych w kraju producentów
zabudów wykorzystywanych w transporcie dystry-
bucyjnym: furgonów, izoterm, chłodni i przezna-
czonych do przewozu napojów. Nadwozia furgonowe
nieizolowane są budowane w oparciu o szkielet sta-
lowy lub aluminiowy. Poszycie – w zależności od
wymagań odbiorcy – jest wykonywane z blachy alu-
miniowej lub laminatu. Standardowo wnętrza fur-
gonów są zabezpieczane listwami z wodoodpornej
sklejki, a na życzenie pełnymi płytami sklejki. Przede
wszystkim z myślą o zabudowach wykonywanych na
lekkich samochodach dostawczych firma wykonuje
je z płyt Ultra Box™ (są to płyty typu plaster miodu).
Kolejnym rodzajem nadwozi furgonowych oferowa-
nych przez Autonadwozia Matczak są zabudowy wy-
konane z płyt typu plywood o grubości od 15 do 21 mm,
pokrytych folią poliestrowo-szklaną (laminatem).
Tego rodzaju nadwozia najczęściej montowane są na
pojazdach o dmc. powyżej 6 t. 

WCIĄGARKI
Kompaktowa budowa wciągarek hydraulicznych

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

wielotłoczkowym lub gerotorowym (orbitalnym)
silnikiem hydraulicznym, umożliwia dobranie

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

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

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

WYCIĄGARKI SAMOCHODOWE
Proste w obsłudze wyciągarki hydrauliczne

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

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

do montażu w samochodach dostawczych
i ciężarowych pracujących w trudnych

warunkach terenowych.

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

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

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

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

że charakteryzują je najwyższe parametry techniczne.
Dbałość o najdrobniejsze szczegóły, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii
i systematyczna kontrola jakości są genezą sukcesu na międzynarodowych rynkach.
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Summary
Polish market of distribution trucks
has been developing fast in the last
few years, mainly due to rapidly
growing network of discount stores
and courier companies. In this type of
transport the most common are two-
-axle trucks with GVW. up to 16 t,
and three-axle trucks with GVW to
26 t, both equipped with container
isothermal and refrigerated bodies.
A few years ago companies impor-
ted mostly second-hand distribution
trucks, now more and more custo-
mers are opting for new trucks with
bodies made by domestic producers.
The paper presents a short overview
of selected national bodybuilders for
distribution transport: Autonadwozia
Matczak, Auto Chłodnia, Igloocar,
Plandex.
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Ponaddwukrotnie grubsze ściany
boczne niż w nadwoziach Plywood wy-
konywane są w zabudowach izoter-
micznych. Autonadwozia Matczak sto-
suje w nich – eliminujące występowanie
mostków cieplnych – warstwowe płyty
klejone o grubości 45 mm z poszyciem
zewnętrznym i wewnętrznym z blachy
aluminiowej lub laminatu (warstwę izo-
lacyjną stanowi twarda pianka poliure-
tanowa). Nadwozia takie charakteryzują
się współczynnikiem k < 0,7 W/m2K.
Niższym współczynnikiem przenikalności
termicznej – k < 0,4 [W/m2K] – charak-
teryzują się zabudowy chłodnicze. Nad-
wozia tego typu budowane są w podob-
nej technologii jak izotermiczne, przy czym
grubość ścian wynosi od 70 do 100 mm.
W tym wypadku materiałem izolacyjnym
jest pianka poliuretanowa twarda lub
styroform. Uzupełnieniem wyposażenia
chłodni mogą być m.in. kurtyny paskowe,
kołdry termiczne i osprzęt pozwalający
na transport zawieszonych półtusz. 

Osobnym rodzajem zabudów prze-
znaczonych do transportu dystrybucyj-
nego są nadwozia typu pivoplan, prze-
znaczone do przewozu napojów. W ofercie
firmy Autonadwozia Matczak zabudowa

pivoplan dostępna jest w wariancie z bocz-
nymi rozsuwanymi kurtynami (tzw. fi-
ranka) lub z dwusegmentowymi bur-
tami (dolną i górną). 

Auto-Chłodnia
Poznańska firma ma w swojej ofer-

cie dwa podstawowe rodzaje zabudów
dystrybucyjnych: kontenerowe i do to-
warów wymagających utrzymania sta-
bilnej temperatury – izotermy i chłodnie.
Wszystkie rodzaje zabudów przeznaczone
są do montażu na podwoziach lekkich sa-
mochodów dostawczych o dmc. do 3,5 t.
W przypadku zabudów kontenerowych
do samochodów dostawczych firma wy-
korzystuje rozwiązania systemu Klem-
bau – z gładkim pozbawionym nitów po-
szyciem (zastosowano łączenie poprzez
klejenie i skręcanie). Dach i drzwi wy-
pełniane są pianką poliuretanową, co
eliminuje powstawanie skroplin wsku-
tek różnicy temperatur. W przypadku
aluminiowych zabudów izotermicznych
ściany furgonów wykonywane są z trój-
warstwowych paneli (blacha – pianka –
blacha) o grubości 40 mm, co pozwala
na osiągnięcie współczynnika przenika-

nia termicznego k < 0,6 W/m2K. W za-
budowach izotermicznych z poszyciem
laminatowym całkowita grubość ścian
bocznych wynosi 50 mm (laminat – po-
listyren – sklejka – laminat). 

Zabudowy chłodnicze oferowane przez
firmę Auto-Chłodnia charakteryzują się
taką samą konstrukcją, przy czym zasad-

nicza różnica polega na grubości warstw
izolacyjnych. W zależności od konkret-
nej odmiany i życzeń zamawiającego
grubość ta waha się od 60 do 120 mm.
Auto-Chłodnia ma też w swojej ofercie
mroźnie do przewozów dystrybucyjnych
lodów i mrożonek, a także nadwozia do
napojów i pieczywa.

Podstawowa odmiana zabu-
dowy kontenerowej Autonad-
wozia Matczak ze ścianami
wewnętrznymi wzmocnio-
nymi płytami sklejki i tylną
burtą załadowczą 
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W Polsce najwięcej zabudów
kontenerowych jest instalo-

wanych na lekkich samocho-
dach dostawczych
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Zabudowa izotermiczna 
Igloocar wyposażona w agre-
gat chłodniczy umożliwia
utrzymanie temperatury 
+12–0°C 
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Rozwieź i odbierz

lasę producenta można ocenić,
analizując m.in. jego ofertę pro-
duktową skierowaną do odbiorców

działających w szeroko pojętym trans-
porcie dystrybucyjnym. Jazdy testowe
w których uczestniczyliśmy w marcu br.,
potwierdziły, że Daimler Trucks z mo-
delami Mercedes-Benz Atego, Antos,
Econic oraz Fuso Canter jest pod tym
względem doskonale przygotowany,
mogąc zaoferować optymalne rozwiąza-
nia transportowe dostosowane niemal do
wszystkich potrzeb dystrybucji. Około
20% wszystkich rejestrowanych samo-
chodów ze stajni Mercedes-Benz Trucks

działa w dystrybucji. Tym samym w tym
segmencie niemiecki producent zajmuje
czołowe miejsce w Europie.

Bazą, w której rozpoczynały się i koń-
czyły nasze jazdy testowe modelami
Atego, Antos, Econic oraz Canter Eco
Hybrid, było główne centrum pojazdów
użytkowych Mercedes-Benz we Frank-
furcie. Ośrodek ten jest jednym z naj-
nowocześniejszych w sieci producenta –

oddany został do użytku nieco ponad
rok temu, znajdziemy tu zarówno salon
sprzedaży, serwis, jak i liczne pomiesz-
czenia szkoleniowe i administracyjne.

Atego – mistrz wagi lekkiej
Lekki dystrybucyjny samochód cięża-

rowy Mercedes-Benz Atego produko-
wany jest od 1998 r., obecny udział na

Dariusz Piernikarski

| TRANSPORT |

Distribute & Collect, czyli rozwieź i odbierz – pod takim hasłem Mercedes-Benz

zorganizował we Frankfurcie nad Menem jazdy samochodami dystrybucyjnymi

najnowszej generacji. Bohaterowie to Mercedesy Atego, Antos i Econic –

oczywiście wszystkie w wersjach Euro VI oraz Fuso Canter Eco Hybrid.

© Daimler Trucks

Dystrybucyjne samochody ciężarowe na stałe
wtopiły się w krajobraz miejski, akceptujemy ich

obecność, a nawet w dużym stopniu godzimy się
na uciążliwości związane z ich obecnością na uli-
cach czy drogach lokalnych; cichobieżność silni-
ków, doskonała manewrowość, dynamika jazdy

oraz łatwość obsługi – to ich pożądane cechy

© Daimler Trucks
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rynku europejskim w tej klasie to ok.
29%. Jego różnorodne zastosowania de-
terminują rodzaj zabudowy – ok. 30%
to sztywne nadwozia kontenerowe, rów-
nież ok. 30% to zabudowy plandekowe
lub burtowo-plandekowe. Użytkownicy
lubią Atego, bo jest to samochód bardzo
wytrzymały, nie boi się przeładowania,
ma duże rezerwy wytrzymałościowe jako
konstrukcja. W wersji Euro VI Mercedes
Atego pojawił się w sprzedaży niemal rok
temu, od tego czasu odebrano ponad
3700 pojazdów. Klienci cenią go, po-
dobnie jak poprzednie wersje, za efek-
tywność, wszechstronność i dużą war-
tość przy odsprzedaży. 

W modelu tym pracują 4-cylind-
rowe silniki OM 934 o mocach od 115
do 170 kW (156–231 KM) lub 6-cylind-
rowe OM 936 o mocach od 175 do 220 kW
(238–299 KM) – obie rodziny mają cechy
poszukiwane w transporcie dystrybu-
cyjnym, takie jak cichobieżność, ekono-
mika eksploatacji oraz duża czystość
spalin. Oczywiście nie zapomniano rów-
nież o ich osiągach pozwalających na
sprawne poruszanie się samochodem
niemal w każdych warunkach. 

Modernizacja Atego nie polegała wy -
łącznie na zastosowaniu nowych silników
Euro VI, unowocześniono bowiem cały
układ przeniesienia napędu. Wszystkie

wersje, niezależnie od wariantu maso-
wego, mogą być zamówione ze zauto-
matyzowaną skrzynią biegów Power-
Shift 3 – na większości rynków europejskich
jest to standardowa wersja wyposażenia,
skrzynia manualna stała się opcją. Dokład-
nie dobrane wartości przełożeń na po-
szczególnych biegach oraz przełożenie
przekładni głównej budują przewagę
konkurencyjną Atego nad pojazdami in-
nych marek – trasy miejskie i wiele za-
trzymań na za- oraz rozładunek zmuszają
kierowców do wielu precyzyjnych ma-

newrów. Skrzynia PowerShift 3 jest już
od dawna stosowana w większych Mer-
cedesach nowej generacji Antos, Arocs
i Actros, gdzie zdobyła uznanie użyt-
kowników za wysoką jakość algorytmu
sterowania, szybkość i bezpieczeństwo
zmian przełożeń oraz wynikające z tego
obniżanie zużycia paliwa. Nie inaczej
jest z Atego Euro VI: w zależności od pro-
filu trasy samochód ten zużywa do 5%
mniej paliwa niż jego poprzednik.

Nowa kabina nawiązuje oczywiście
swoją stylistyką do pozostałych modeli
gamy Euro VI. Równie ważne jest to, że
ułatwia pracę kierowcom – pod wzglę-
dem układu elementów wnętrza, wygody
obsługi, zastosowanych materiałów jest
równorzędnym odpowiednikiem komfor-
towych kabin montowanych w większych
pojazdach. Przykładem nowych i dobrych
rozwiązań jest wygodna obsługa skrzyni
biegów – w przypadku PowerShift 3 jest
to dźwignia umieszczona pod kierownicą,
natomiast jeśli samochód został wypo-
sażony w skrzynię manualną, to drążek
zmiany biegów umieszczono na konsoli
deski rozdzielczej, niemal tak jak w do-
stawczym Sprinterze. Komfort codzien-
nej pracy zwiększono poprzez zastosowa-
nie nowego 4-punktowego zawieszenia
kabiny o charakterystyce idealnie dopa-
sowanej do charakterystyki zawieszenia.
Dużym ułatwieniem są również prze -
dłużone do dołu drzwi wejściowe ułat-
wiające zajmowanie miejsca w kabinie. 

W codziennej eksploatacji w zmien-
nych warunkach maksymalna nieza-
wodność pojazdu odgrywa istotną rolę

W Atego kierowca bardzo precyzyjnie i łatwo
może manewrować, kabina jest stabilna, nie
występują przechyły na boki, w obszernym 
i dobrze wytłumionym wnętrzu jest leżanka,
można więc odpocząć
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i Kierowcy w transporcie dystrybucyjnym są mniej doświadczeni niż jeżdżący
w transporcie dalekobieżnym, więc konstrukcja i obsługa pojazdu musi w ma-
ksymalnym stopniu wspierać kierowcę: w Atego dźwignię manualnej skrzyni
biegów umieszczono na konsoli deski rozdzielczej jak w dostawczym Sprinterze 
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Dystrybucja to nie tylko jazda z ładunkiem, to
również codzienna praca kierowcy z pojazdem:
istotny staje się więc komfort zajmowania
miejsca w kabinie – kierowcy Atego robią to
kilka-kilkanaście razy dziennie
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– w przypadku Atego jest to jakby jego
cecha genetyczna, wsparta nowoczesną
technologią pozwalającą np. na bieżące
śledzenie sposobu eksploatacji samo-
chodu i gdy jest to możliwe – wydłużenie
interwałów przeglądów okresowych ze
standardowych 80 nawet do 120 tys. km.
Atego jest również samochodem bez-
piecznym – ESP jest wyposażeniem stan-
dardowym, opcjonalnie montowane mogą
być: aktywny tempomat z kontrolą od-
ległości, asystent zmiany pasa ruchu czy
kamera cofania. 

Antos – więcej i ciężej
Dobrze już znany użytkownikom

Mercedes-Benz Antos to kolejny boha-
ter prezentacji samochodów dystrybu-
cyjnych Daimler Trucks. Jest to pierw-
szy na rynku samochód ciężarowy, który

skonstruowany został specjalnie z myślą
o tzw. ciężkim transporcie dystrybucyj-
nym. Jest to model bardzo wszechstronny,
który ze względu na profil zastosowań
musiał spełnić wiele różnorodnych wy-
magań. Wyróżniają go m.in. wysoka
efektywność oraz doskonałe własności
jezdne i manewrowe. Antos to wiele
wersji, wspomnijmy, że stosowane są
w nim 4 rodzaje silników w 16 warian-
tach mocy od 175 kW (238 KM) aż po po-
tężne 460 kW (625 KM). 

Antos jest bardzo bezpieczną cięża -
rówką – na jego pokładzie działają takie
systemy bezpieczeństwa czynnego, jak
kontrola zmiany pasa Lane Keeping
Assist, kontrola odległości od pojazdu po-
przedzającego Proximity Control Assist
czy aktywny system hamowania awa-
ryjnego Active Brake Assist 3. Ponieważ
Antos pojawia się często na dłuższych
trasach, opcjonalnie może zostać wypo-
sażony w system Predictive Powertrain
Control, czyli bazujące na pozycjono-
waniu GPS i mapach topograficznych

Econic – nie tylko komunalnie
Do koncertowego trio dystrybucyj-

nych modeli Mercedes-Benz należy rów-
nież Econic. Najczęściej samochód ten
spotkamy jako doskonałe podwozie z za-
budową komunalną – śmieciarką, jednak
Econic sprawdza się również w roli sa-
mochodu dystrybucyjnego zarówno jako
ciężarówka solo, jak i ciągnik siodłowy. 

Niskowejściowa kabina Econica z pła -
ską podłogą w środku jest nie tylko
wyjątkowo wygodna przy częstym wsia-

Antos – tworzy nową klasę dystrybucji ciężkiej:
są to samochody zorientowane aplikacyjnie –
przykładem są wersje Loader i Volumer
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Coraz więcej klientów decyduje się na zakup Econica jako samo-
chodu do dystrybucji w centrach miast, w 2013 r. sprzedano

1500 samochodów, w tym ok. 250 modeli gazowych 

©
 Da

im
ler

 Tr
uc

ks

wspomagania pracy zautomatyzowanej
skrzyni biegów PowerShift 3. Może to dać
mniejsze zużycie paliwa nawet do 5%. 

Antos jest samochodem przygoto-
wanym do pracy z maksymalną wydaj-
nością – mają w tym pomagać specjalis-
tyczne wersje, takie jak zoptymalizowany
pod względem ładowności Loader o wy -
jątkowo niskiej masie własnej czy Volu-
mer o obniżonym podwoziu pozwalający
na uzyskanie maksymalnej wysokości
zabudowy. 

Podłoga w kabinie Econica znajduje się na wysokości zaledwie 800 mm, wchodząc, należy pokonać
podgrzewany stopień – zatem w zimie nie będzie na nim śniegu lub lodu, drzwi otwierają się do środka
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daniu i wysiadaniu, ale to także zwięk-
szony poziom bezpieczeństwa i doskonale
ergonomiczne miejsce pracy. Obniżona
rama, łatwa w zabudowie, pełne zawie-
szenie pneumatyczne oraz nisko poło -
żony środek ciężkości sprawiają, że Eco-
nic jest bardzo wygodny i dynamiczny
w manewrowaniu. Chcąc zmaksymali-
zować komfort i bezpieczeństwo prowa-
dzenia, można zamówić automatyczną
skrzynię biegów z hydrodynamicznym
konwerterem momentu. 

W Econicu wykorzystywane są te
same silniki, elementy podwozia i osie
co w dużych samochodach ciężarowych
Mercedes-Benz. Daje to ich użytkowni-
kom korzyści w zakresie obsługi i na-
prawy. W wersji Euro VI, podobnie jak
pozostałe dystrybucyjne Mercedesy, Eco-
nic jest bardzo ekonomiczny – może spa-
lać o 4% paliwa mniej niż poprzedni mo-
del. Wyposażony w silnik zasilany gazem
ziemnym Econic NGT jest jeszcze bar-
dziej efektywny – od 2002 r. do użyt-

kowników trafiło już ok. 1400 takich po-
jazdów – obecnie Econic NGT jest już do-
stępny z silnikiem gazowym w wersji
Euro VI. 

Canter Eco Hybrid 
– seryjnie hybrydowo

Najmniejszą z dystrybucyjnych cię -
żarówek oferowanych w Europie przez
Daimler Trucks jest Fuso Canter. Po-
nieważ niedawno opisywaliśmy pre-
mierowe pokazy samochodów Canter
Euro VI, tu nieco więcej uwagi poświę-
cimy wyjątkowo efektywnemu Fuso Can-
ter Eco Hybrid. Silnik BlueTec 6 ma moc
110 kW (150 KM) i pochodzi z Cantera
z konwencjonalnym napędem spalino-
wym. Silnik elektryczny generuje moc
40 kW. Canter Eco Hybrid ma stan-
dardowo układ start/stop, elektryczny
rozrusznik oraz dwusprzęgłową zauto-
matyzowaną skrzynię biegów Duonic.
W porównaniu z poprzednią wersją zu -
życie paliwa i emisja dwutlenku węgla

Układ napędowy Econica zo-
stał częściowo zapożyczony
z Actrosa, zwłaszcza archi-
tektura elektroniczna, silniki
takie same jak w Antosie
(353 KM) i Atego (300 KM);
w kabinie duża przednia
szyba zapewnia doskonałą
widoczność, co ułatwia jazdę,
podnosi precyzję manewro-
wania – rzadziej najeżdża się
oponami na krawężniki
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W modelu Econic wykorzystano podwozie
z Actrosa Low-liner z zawieszeniem pneu-
matycznym, tylna oś skrętna ma mecha-
nizm elektrohydrauliczny o działaniu progre-
sywnym – daje to w efekcie bardzo mały
promień skrętu jak na pojazd tej wielkości oraz
doskonałą manewrowość w czasie jazdy
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Podstawową jednostką napę-
dową Cantera jest ekonomiczny
3-litrowy silnik Diesla o mocy od
96 do 129 kW (130–175 KM),
lecz można także zdecydować
się na seryjnie produkowaną
wersję hybrydową Canter Eco
Hybrid, spala nawet do 23%
mniej paliwa, więc większy
koszt zakupu wynoszący netto
8500 euro zwraca się w ciągu
około 4 lat

zostały dodatkowo obniżone, a to za sprawą
szybszego przełożenia osi oraz zopty-
malizowanej strategii zmiany przełożeń. 

Hybrydowy Canter idealnie sprawdzi
się w centrach miast, ponieważ eks-
ploatowany w intensywnym ruchu miej-
skim zadowala się nawet o 23% mniejszą
ilością paliwa niż odpowiednik z napę-
dem konwencjonalnym. Oczywiście Fuso
Canter z silnikiem Diesla jest także in-
teresującą propozycją ze względu na
dużą ładowność i niskie spalanie.



Felgi Dura-Bright® EVO
jeszcze lepsze

ierwszy produkt Alcoa z rodziny felg Dura-
Bright® zadebiutował na rynku w 2003 r.
Trzy lata później producent zaprezentował

felgi Dura-Bright® z technologią XBR® charakte-
ryzujące się jaśniejszym odcieniem stopu i większą
odpornością na korozję. Specjaliści Alcoa poszli
jednak krok dalej. Udoskonalili opatentowaną
technologię Dura-Bright® i wprowadzili nową
gamę felg Dura-Bright® EVO.

Pełne zalet
Nowa felga Alcoa Dura-Bright® EVO ma wszyst-
kie zalety felgi Dura-Bright® z technologią XBR®,
jednakże zapewnia znacznie wyższe osiągi. Dura-
Bright® EVO jest 10 razy bardziej odporna na ko-
rozję spowodowaną głównie solą drogową i czyn-
nikami atmosferycznymi. Jest ponadto nawet
trzykrotnie bardziej odporna na działanie chemi-
kaliów, w tym kwasu fluorowodorowego obec-
nego w silnych środkach do mycia ciężarówek.
Zastosowanie takich środków na standardo-
wych felgach do samochodów ciężarowych może
spowodować ich korozję i utratę połysku. Nowe
felgi Dura-Bright® EVO można myć środkami o pH
w szerszym zakresie 2–12, podczas gdy felgi z tech-
nologią XBR® można myć środkami o pH 5–9.
Właściwości nowej felgi umożliwiają stosowanie
szerszej gamy środków czyszczących, dzięki czemu
konserwacja pojazdów jest łatwiejsza, a po-
wierzchnia felg lepiej chroniona i lśniąca. „Od czasu
wynalezienia felg z kutego aluminium Alcoa nie-

przerwanie opracowuje innowacyjne produkty,
które są nie tylko wytrzymalsze, lżejsze i łatwiej-
sze w utrzymaniu, ale jednocześnie mają większą
nośność i chronią środowisko. Felga Dura-Bright®

EVO jest najłatwiejszym w utrzymaniu produk-
tem Alcoa” – mówi Tim Myers, prezes Alcoa
Wheel and Transportation Products.

Oszczędne i ekologiczne
W przeciwieństwie do powłok na felgach firm
konkurencyjnych, które mogą w krótkim czasie
pękać, łuszczyć się, korodować i tracić połysk, felgi
Dura-Bright® zachowują blask nawet po kilku la-
tach użytkowania, bez konieczności polerowa-
nia. Dura-Bright® nie jest powłoką, lecz techniką
obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki której
zewnętrzne wykończenie staje się integralną częś-
cią felgi. Regularne mycie felg popularnymi środ-
kami do mycia samochodów ciężarowych czy
nawet wodą z mydłem pozwala zachować połysk
felg, co przekłada się na obniżenie kosztów ich
utrzymania. Felgi Alcoa wykuwa się z jednego

bloku wytrzymałego i odpornego na korozję alumi-
nium, dzięki czemu felgi są średnio o ok. 30–50%
lżejsze i pięciokrotnie wytrzymalsze od felg sta-
lowych. Zapewnia to większą nośność i mniejsze
zużycie paliwa pojazdu wyposażonego w felgi
aluminiowe. „Wprowadzane w Europie przepisy
regulujące emisję spalin oraz niesłabnące zapo-
trzebowanie na obniżanie kosztów konserwacji po-
jazdów są motorami popytu na aluminiowe felgi
Alcoa” – wyjaśnia Scott Kerns, wiceprezes i dy-
rektor generalny Commercial Vehicle Wheels
Europe, Japan and South Africa.
Felgi wytłaczane są z bloku metalu przez prasę
o nacisku 8000 t. Po kuciu felgi poddawane są
obróbce cieplnej, która ma na celu maksymalizację
ogólnych parametrów wytrzymałości mechanicz-
nej. Dzięki temu procesowi ziarnista struktura alu-
minium dostosowuje się do kształtu felgi nawet
w tak newralgicznych miejscach, jak obszar styku
z tarczą hamulcową. W ten sposób felgi osiągają
bardzo dużą wytrzymałość, która zapewnia po-
zytywne przejście nawet najbardziej rygorystycz-
nych testów TÜV, LBF czy JWL-T.

| PROMOCJA |
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Opatentowany sposób wykończenia felg Dura-Bright® polega 

na obróbce powierzchniowej aluminium, dzięki której tworzy się 

na feldze powłoka ochronna. W ten sposób felga jest chroniona 

przed pękaniem i zdzieraniem powłoki oraz korozją.
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Opony w dystrybucji

opinię na temat opon, których
używa się w pojazdach dystrybu-
cyjnych, poprosiliśmy przedsta-

wicieli producentów ogumienia. W kon-
tekście opon regionalnych zapytaliśmy
ich o cechy charakterystyczne tego ro-
dzaju produktów. Oprócz tego chcieliśmy
się dowiedzieć, jakie są obecnie oczeki-
wania oraz potrzeby firm transportowych
w stosunku do tego typu ogumienia.

Na ten temat wypowiedzieli się:
• Marcin Cywiński, marketing i PR ma-

nager Działu Opon Użytkowych Con-
tinental Opony Polska,

• Janusz Krupa, menedżer opon cięża-
rowych, rolniczych i przemysłowych
Grupy Goodyear Polska,

• Arkadiusz Przydatek, dyrektor mar-
ketingu B2B Michelin Polska,

• Marek Drewniak, dyrektor sprzedaży
opon ciężarowych Bridgestone Sales
Polska.

Marcin Cywiński,
marketing i PR manager Działu Opon
Użytkowych Continental Opony Polska

Opony regionalne to produkty o szero-
kim zastosowaniu. Ich najbardziej cha-
rakterystyczną cechą jest uniwersalność.
Ze względu na rozpiętość zastosowań
tej grupy opon jej procentowy udział
rynkowy jest największy z całego port-
folio oferowanych produktów. W przy-
padku firmy Continental wynosi on
nawet więcej niż 70%, co wynika z po-
zycjonowania tego produktu. Oprócz za-
stosowań, które można by uznać za ty-
powo regionalne, opony Conti Hybrid
(według naszej nowej segmentacji opony
do zastosowań regionalnych) pozycjo-
nowane są u nas również w 50% jako

Renata Pawliszko

| TRANSPORT |

Transport dystrybucyjny rządzi się swoimi prawami.

Krótkie dystanse, częste zatrzymania, ciasne zaułki,

różnorodność przewożonych towarów. Pojazdy sprawnie

realizujące tego rodzaju przewozy wyposażone

muszą być w odpowiednie ogumienie.

Continental
Pierwszym produktem z nowej linii
opon Hybrid do transportu regio-
nalnego, który zostanie wprowa-
dzony na rynek, będzie opona Conti
Hybrid HS3 w rozmiarze 22,5 cala
– opona uniwersalna na oś kiero-
waną. Opona ta ma grubszy, wolniej
ścierający się bieżnik (rzeźba „plus
volume”), który obniża m.in. opory
toczenia spowodowane uginaniem się
boku opony. Dzięki specjalnym lamel-
kom opona zachowuje się optymal-
nie na mokrej nawierzchni w całym
okresie eksploatacji, jej wzmocnione
barki powodują znaczną poprawę
właściwości manewrowych pojazdu,
ograniczając przemieszczanie się po-
szczególnych segmentów bieżnika
względem siebie. Zastosowanie no-
wej mieszanki gumowej w ścianie
bocznej opony zmniejsza jej tempe-
raturę pracy, co z kolei obniża zuży-
cie paliwa. Wzmocniony, wykonany
z wysokiej jakości materiałów karkas
(cztery warstwy trójkątnego opasania)
zapewnia długą eksploatację opony.
Również nośność opony została do-
stosowana do wyższej masy cięża-
rówek spełniających wymagania
normy Euro VI. Zintegrowany z oponą
wzrokowy wskaźnik zbieżności (VAI)
umożliwia szybkie zidentyfikowanie
ewentualnych problemów z usta-
wieniem kół na podstawie wyglądu
bieżnika. Opony oczywiście można
pogłębiać i bieżnikować.
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produkty do zastosowań długodystan-
sowych oraz w 10% jako opony wyko-
rzystywane w transporcie budowlanym,
tu oczywiście tym lekkim. Potwierdze-
niem dużej uniwersalności opon regio-
nalnych jest także szeroka paleta ich roz-
miarów – od 15-calowych aż po 24-calowe.
W tej obszernej grupie znajdują się za-
tem produkty do lekkich (17,5”) i cięż -
kich (19,5”) pojazdów dystrybucyjnych,
a także opony kojarzone z przewozami
długodystansowymi o rozmiarach 315/60
R 22,5. Najwięcej jednak sprzedajemy
opon do naczep HTR2 385/65 R22,5.
To nasz najbardziej popularny rozmiar.
Oczywiście inaczej będziemy oceniać
opony regionalne w Niemczech, inaczej
w Polsce. U naszych zachodnich sąsia-
dów, gdzie drogi między miastami są
lepszej jakości, floty mogą do przewozów
dystrybucyjnych stosować opony długo-
dystansowe. 

W przypadku opon regionalnych
ważna jest również uniwersalność śro-
dowiskowa, czyli atmosferyczna. Ozna-
cza to, że opona musi spełniać swoje za-
dania w wysokich temperaturach latem
oraz sprostać stawianym przed nią wyma -
ganiom w warunkach zimowych. W Pol-
sce, gdzie mamy klimat umiarkowany,
opony regionalne wykorzystywane są
również w transporcie zimą, zwłaszcza
że opona napędowa Continental ma ho-
mologację M+S. 

Wykorzystywanie przez floty opon
regionalnych do zastosowań zimowych
to przykład pewnego trendu. Jak poka-
zują statystyki, jeszcze rok temu udział
opon zimowych w ogólnej palecie pro-
duktów wynosił 0,7%, obecnie wynik
ten to 1,2%. Nie jest to wielki wzrost,
ale dobrze widoczny. Zwłaszcza przed
sezonem zimowym. Proces ten jest bar-
dzo widoczny za granicą, np. w Niem -
czech i krajach skandynawskich. Wynika
to z przepisów nakazujących używanie
w pojazdach o dmc. >3,5 t na wskaza-
nych drogach opon z homologacją M+S.
Ta zmiana przepisów spowodowała, że
rozdzieliliśmy w naszej klasyfikacji pro-
duktowej opony do transportu osób od
opon ciężarowych. Powstały dwie od-
rębne grupy produktów. 

W związku z tym, że opony z ho-
mologacją M+S mają większe opory
toczenia (kwestia ekonomiki i uniwer-
salności jest tym samym na kursie koli-
zyjnym), Continental zdecydował, że opony
prowadzące do regionalnego transportu

ciężarowego nie będą mieć homologa-
cji M+S. Dlatego w okresie jesiennym
floty zmieniają opony na takie z ozna-
czeniem M+S lub uznawane za typowo
zimowe z symbolem góry z trzema szczy-
tami i płatkiem śniegu. Rozwiązaniem
dla opon regionalnych do transportu osób
okazało się stworzenie przez koncern
„czwartego” rodzaju opony, który nazy-
wamy All axles. Ten nowy typ opon prze-
znaczony jest do zastosowania w prze-
wozach ludzi i transporcie budowlanym
i występuje z homologacją M+S. 

Z mojego doświadczenia wynika także,
że czasami negocjując kontrakty z flo-
tami, najmniej rozmawia się o oponach.
Najwięcej uwagi poświęca się kosztowi
serwisu, kosztom dodatkowym, oferowa-
nemu wsparciu. Natomiast to, jak w prak-
tyce zachowują się opony, okazuje się do-
piero po przeprowadzonym audycie.
Oczywiście różne floty mają różną poli-
tykę w stosunku do wyboru ogumienia.
Dla transportowców najlepiej by było,
gdyby opona była na tyle uniwersalna, że
nadawałaby się do wszystkiego i wszystko
wytrzymywała. Jak wiadomo, to niere -
alne. Dlatego m.in. w naszym cenniku
pozycjonujemy ten sam rozmiar z róż -
nymi bieżnikami na tym samym poziomie
cenowym. Chcemy, żeby klient w wy-
borze opony kierował się nie ceną, lecz
rzeczywistymi potrzebami.

Janusz Krupa, 

menedżer opon ciężarowych, rolniczych 
i przemysłowych Grupy Goodyear Polska

Ostatnie lata przyniosły zmianę tren-
dów na europejskim rynku transporto-
wym. Dawniej floty specjalizowały się za-
zwyczaj w transporcie dalekobieżnym

Goodyear
Linie opon KMAX i FUELMAX można
stosować przez cały rok. Opony na oś
napędową spełniają wszystkie wy-
magania opon zimowych i są ozna-
kowane symbolem góry z trzema
szczytami i płatkiem śniegu (3PMSF)
oraz mają oznakowanie M+S, co
oznacza, że nadają się do jazdy po
błocie i śniegu. 

W nowych oponach KMAX oraz
FUELMAX wykorzystano odpowiednio
technologie KMAX oraz  FUELMAX.
Na technologię KMAX składają się
tzw. technologia inteligentnych że -
ber (IntelliMax Rib Technology, która
zastosowana w oponach KMAX S,
zmniej sza opory toczenia oraz zwięk-
sza przyczepność na mokrej nawierz -
chni. Dzięki niej opona wytrzymuje
dzia łanie dużych sił na zakrętach i za-
pewnia pewność prowadzenia pojaz-
du) oraz technologia inteligentnego
bież nika (IntelliMax Tread Technolo -
gy, zastosowana w oponach KMAX D,
polega na użyciu dwuwarstwowo bież-
nika, przy czym górna warstwa składa
się z mieszanki gumowej zapewnia -
jącej długie przebiegi, mieszanka
bazy bieżnika zaś zapewnia niskie
opory toczenia). Natomiast techno-
logia  FUELMAX to m.in. technologia
inteligentnych rowków (IntelliMax
Groove Technology), która w oponach
FUELMAX S optymalizuje opory to-
czenia dzięki „ukrytej” rzeźbie bież -
nika wtopionej w oponę.

Tak jak w przypadku wszystkich
opon Goodyeara do pojazdów użyt-
kowych nowe linie opon KMAX oraz
FUELMAX można poddawać zarówno
pogłębianiu, jak i bieżnikowaniu.
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życia paliwa, również wskazywany jest
jako kluczowy przez zarządzających flo-
tami. Przyczepność na mokrej nawierzchni
uplasowała się na trzecim miejscu pod
względem istotności.

Takie samo badanie obejmujące ry-
nek europejski – w tym także z udziałem
polskich flot transportowych – pokazało,
że czynniki decydujące o wyborze opon
do pojazdów ciężarowych są wskazy-
wane w nieco innej kolejności niż w Pol-
sce. Chociaż poruszamy się cały czas
w bardzo podobnym zestawie czynników
decydujących o zakupach opon ciężaro-
wych, to jednak kolejność w „czołówce”
wygląda nieco inaczej. Floty europej-
skie szukają większych oszczędności pa-
liwowych, ale przebieg pozostaje dla
nich również bardzo istotny.

Arkadiusz Przydatek, 

dyrektor marketingu B2B Michelin Polska

Niezależnie od rodzaju wykonywanego
transportu – czy to przewozy regionalne,
krajowe, czy na dłuższych trasach – mamy
do czynienia z potrzebami flot trans-
portowych wynikającymi ze specyfiki

prowadzonej działalności oraz oczeki-
wań klientów, dla których dany prze-
woźnik świadczy usługi.

Na pierwszy plan wysuwają się m.in.
następujące kwestie. Po pierwsze, bycie
na czas, gdyż każda minuta spóźnienia
kosztuje dużo i jednocześnie podważa za-
ufanie co do jakości wykonywanych
usług. W takim przypadku dany prze-
woźnik oczekuje od opon przede wszyst-
kim wszechstronności i bezawaryjności. 

Po drugie, bezpieczeństwo przewo -
żonego ładunku, co oczywiście jest za-
wsze priorytetem, nie mniej jednak
ważne są takie segmenty rynku, gdzie
aspekt ten ma szczególne znaczenie, np.
w przypadku transportu ludzi czy ma-
teriałów niebezpiecznych. Wówczas
opona musi być bezawaryjna i gwaran-
tować niezmienne osiągi przez cały okres
eksploatacji. 

I po trzecie, ograniczenie kosztów.
Ciągle istnieją segmenty rynku, w któ-
rych walczy się przede wszystkim ceną
– a zatem umiejętność utrzymania kosz-
tów w „ryzach” daje przewagę. W tym
zakresie oczekiwania w stosunku do
opon będą się sprowadzały do poszuki-
wania rezerw i możliwości optymaliza-
cji kosztów – niekoniecznie na szczęście
dzisiaj już rozumiane jako „kupić najta-
niej”, ale przede wszystkim „przejechać
najtaniej”. 

Relatywnie najwięcej flot na rynku
poszukuje źródeł obniżania kosztów, dla-
tego warto skupić się na kosztach opon.
Jeszcze kilka lat temu, kiedy Michelin
wprowadzał na rynek pierwszą gamę
opon o niskich oporach toczenia, a było
to w 1995 r., wiele firm transportowych
mówiło, że nie da się nad tym procesem
zapanować i kontrolować go – zwłaszcza
w Polsce. Obecnie coraz więcej flot do-
strzega konkretne korzyści płynące z za-

Michelin
Opony Michelin X Line Energy (X Line Energy Z na oś sterowaną, X Line Energy D
na oś napędową i X Line Energy T do naczep) odpowiadają na potrzeby firm trans-
portowych pracujących na długich dystansach. Produkty te są odporne na po-
przeczne wytarcie bieżnika (opony naczepowe), generują niskie opory toczenia, sku-
teczne hamowanie i precyzję kierowania. Tam, gdzie opony X Line Energy nie znajdują
zastosowania, sprawdzi się opona wielofunkcyjna Michelin X MulitWay 3D, która
przeznaczona jest do stosowania przez cały rok na różnych rodzajach dróg – od
głównych i regionalnych po autostrady. X MultiWay 3D długą żywotność, genero-
wane oszczędności zawdzięczają trwałości bieżnika, mieszance gumowej, odpo-
wiedniej konstrukcji i wytrzymałości karkasu Michelin Energy Flex. Opony te można
oczywiście pogłębiać i bieżnikować. Dostępne są w wielu rozmiarach.

lub regionalnym, przy czym eksploato-
wane pojazdy były specjalnie przezna-
czone do jednego lub drugiego rodzaju
transportu. Oznaczało to, że wybór opon
zoptymalizowanych pod kątem eksplo -
atacji w danym rodzaju transportu był
oczywisty. Obecnie transport stał się bar-
dziej elastyczny, często pojazdy muszą
realizować cały szereg zadań przewo-
zowych, począwszy od dystrybucji ła -
dunków na terenach miejskich, a skoń-
czywszy na transporcie dalekobieżnym. 

A czego floty transportowe oczekują
od opon? Badania rynku nie pozosta-
wiają złudzeń – opona ciężarowa to pro-
dukt, którego użytkownicy nastawieni są
na bardzo wysokie osiągi, jednak nie za-
wsze w tych samych kategoriach. Flota
poruszająca się w transporcie między-
narodowym potrzebuje zupełnie innego
produktu niż flota działająca na krajo-
wym rynku w segmencie budowlanym.
Rodzaj transportu, rodzaj nawierzchni,
pokonywane odległości itd. mają poważny
wpływ na decyzje zakupowe, jakie po-
dejmują zarządzający flotami, a mają
oczywiście na uwadze obniżanie kosztu
kilometra. Efekt obniżania kosztów jed-
nostkowych można uzyskać jednak na
dwa sposoby: albo poprzez zwiększenie
przebiegu użytkowanych opon, albo też
przez znaczne obniżenie kosztów eks-
ploatacji, np. redukcję zużycia paliwa.
Idealnym rozwiązaniem wydaje się wpły -
nięcie na oba te czynniki jednocześnie.

Goodyear Dunlop wielokrotnie badał
wymagania, jakie zarządzający flotami
transportowymi stawiają producentom
ogumienia. Wyniki pokazują, że czynni-
kiem najczęściej decydującym o zakupie
opon ciężarowych danego rodzaju przez
floty w Polsce jest przebieg. Jednak
warto zauważyć, że opór toczenia, a więc
czynnik odpowiedzialny za poziom zu -
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stosowania tego typu produktów i potrafi
tak zorganizować firmę, aby możliwe
było śledzenie zużycia paliwa. Często
spotykam się z opiniami firm pracujących
w transporcie regionalnym, które mówią,
że opony o niskich oporach toczenia są
najlepszym rozwiązaniem dla flot wy-
konujących przewozy długodystansowe.
Tak, jest to prawda, ale czy flota działa -
jąca regionalnie nie może czerpać z tego
tytułu korzyści?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji
dotyczącej zakupu opon zachęcam do
przeanalizowania charakteru pracy po-
jazdów i odpowiedzi na kilka pytań: Czy
średnia prędkość moich pojazdów to
więcej niż 70 km/h? Czy moje pojazdy
pokonują rocznie ponad 110 000 km?
Czy moje pojazdy realizują mniej niż 3
dostawy dziennie (punkty rozładunku)
i jaka jest średnia odległość pomiędzy
nimi? Czy w pojazdach mam zainstalo-
wane urządzenia do pomiaru zużycia
paliwa? Czy w mojej flocie zużycie pa-
liwa jest monitorowane w każdym z po-
jazdów? Po udzieleniu odpowiedzi na te
pytania będzie wiadomo, czy skupienie
się na rozwiązaniach ograniczających
zużycie paliwa może być najlepszym
sposobem na obniżenie kosztów dzia -
łania firmy – również działającej regio-
nalnie lub na rynku lokalnym.

Jeżeli jednak okazałoby się, że cha-
rakter działalności nie wskazuje jedno-
znacznie na możliwość wykorzystania
potencjału tkwiącego w gamie opon o ni-
skich oporach toczenia, to na pewno
dobrym rozwiązaniem będzie gama opon
Michelin X Multi. A jeżeli do tego doło -
żymy dość wysłużony tabor, który trudno
w sposób ciągły utrzymać w doskonałym

stanie technicznym, w ofercie Michelin
pozostają marki opon Kormoran oraz
Taurus, których główną zaletą jest bar-
dzo solidny i wytrzymały karkas, mający
na rynku swoją wymierną wartość (chęt-
nie skupowany jest przez większość bież -
nikowni na zimno), oscylującą w okoli-
cach 200 PLN.

Marek Drewniak, 

dyrektor sprzedaży opon ciężarowych
Bridgestone Sales Polska

Opony regionalne muszą mieć wysoką
tolerancję na zużycie i utrzymanie pa-
rametrów nośnych i trakcyjnych przez
cały okres użytkowania. Regularnie eks-
ploatowane pod dużym obciążeniem po-
winny również zachowywać pierwotne
właściwości niezależnie od rodzaju na-
wierzchni czy warunków klimatycznych.
Obecnie do przewoźników regionalnych
trafia ponad 40% opon sprzedawanych
w ciągu roku, a liczba ta wciąż rośnie.

Jednak opony nie mogą być wyłącznie
trwałe i łatwe w eksploatacji. Przewoź-
nicy oczekują jednocześnie wysokich
oszczędności, szerokiego pakietu usług
związanych z serwisem opon oraz możli-
wości montażu na różnego rodzaju po-
jazdach – ciężarowych, dostawczych,
chłodniach, w autokarach czy samocho-
dach specjalistycznych. Dlatego w Brid-
gestone kierujemy do właścicieli flot
szeroki wachlarz wydajnych opon do
różnorakich zastosowań. Wykorzysty-
wane w naszych oponach technologie
ograniczają opory toczenia, zmniejszają
zużycie paliwa, a jednocześnie zastoso-
wane rozwiązania konstrukcyjne czynią
je odpornymi na zużycie i uszkodzenia. 

Właściciele flot oczekują przede
wszystkim wysokiej jakości w konku-
rencyjnej cenie. Jesteśmy w stanie ją
zapewnić dzięki rygorystycznym testom
opon nowych i bieżnikowanych. W Brid-
gestone wiemy także, jak dużą wagę
przykładają przewoźnicy do oszczęd-
ności, które widać w niższym spalaniu,
ogólnym koszcie zakupu i eksploatacji
ogumienia w firmie. Coraz częściej ope-
ratorzy flot decydują się na opony seg-
mentu premium. Opony z najwyższej
półki jakościowej cechują się przede
wszystkim większą trwałością, dłuższym
przebiegiem i wysokimi parametrami
bezpieczeństwa. 

Ważna z punktu widzenia firmy trans-
portowej jest również możliwość bieżni-
kowania opon (u nas w technologii Ban-
dag). Zastosowanie opon bieżnikowanych
w całej firmowej flocie może przynieść
nawet o 35% niższy koszt w przelicze-
niu na kilometr w porównaniu z oponami
fabrycznie nowymi.

Bridgestone
Asortyment opon regionalnych Bridgestone to modele R-Steer i R-Drive, które odznaczają
się wydłużoną żywotnością, uzyskaną dzięki zastosowaniu mieszanki NanoPro-Tech™.
Model na oś kierowaną R-Steer charakteryzuje się dużą odpornością na nieregularne
zużycie. W gamie regionalnej znajduje się także model R297 oraz jego ulepszona wer -
sja R297 EVO. Model EVO gwarantuje kierowcom wyższą od poprzednika nośność osi
kierowanej. Na oś napędową Bridgestone proponuje przewoźnikom opony R-Drive 001
(z oznaczeniem M+S). Rozmiary 295/80 R22,5 oraz 315/70 R22,5 zostały dodatkowo
oznaczone symbolem gór i płatka śniegu, dzięki czemu mogą być użytkowane w wa-
runkach zimowych. Na oś napędową przeznaczone są modele M729 w dużej rozpię-
tości rozmiarowej oraz M730 o kierunkowej rzeźbie, chroniącej przed nadmiernym
zużyciem. W asortymencie opon do naczep i przyczep Bridgestone rekomenduje opony
R168 Plus. Wśród opon do naczep znajdują się również niskoprofilowe R166II do mon-
tażu na naczepach typu mega oraz opony R164 o szerokim bieżniku.
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W całkowitej trosce
o klienta

ożna postawić tezę, że na rynku
sprzedaży pojazdów użytko-
wych (nie tylko samochodów,

ale również naczep i komponentów) nad-
chodzi czas na zwrócenie uwagi w stronę
bardziej zintegrowanych systemów
sprzedaży. W związku z pojawieniem
się nowych samochodów – choć zbliżamy
się już do połowy roku 2014, w którym
norma Euro VI weszła w życie – klienci
wciąż mają wiele pytań na temat całko-
witego kosztu użytkowania, kosztów
obsług i napraw.

Pojawienie się na rynku – można by
rzec – bardzo wyrafinowanych tech-
nicznie i eksploatacyjnie produktów po-
woduje, że użytkownik, chcąc uzyskać
100-procentową wydajność swojego no-
wego auta, musi spełnić w maksymal-
nym stopniu wyższe wymagania w za-
kresie chociażby technicznej kultury
eksploatacji. Chcąc spełnić swoje obiet-
nice dotyczące możliwości pojazdu, tej
kultury eksploatacji oczekuje również
producent i podejmuje różnorodne dzia-
łania wspierające swoich klientów. W prak-
tyce oznacza to coraz większą całkowitą
troskę o klienta, czyli tzw. Total Custo-
mer Care.

Obserwując działania wszystkich
organizacji sprzedaży na naszym rynku,
można mówić o postępującej ewolucji
właśnie w duchu całkowitej troski o klienta.
Coraz bardziej widoczne jest to, że te
„miękkie” technologie, kojarzone z obsłu-
gą posprzedażną, stają się integralną
częścią biznesu i bez nich nie jest możliwe
uzyskanie maksymalnej efektywności.
W pewnym sensie jest to znak czasów,
w których żyjemy: chcesz osiągnąć wię-
cej, musisz działać bardziej efektywnie.

Całkowita troska o klienta
Precyzyjne zdefiniowanie hasła To-

tal Customer Care, czyli całkowita troska
o klienta (lub kompleksowa obsługa
klienta), jest niezwykle trudne, ponieważ
na rynku motoryzacyjnym i w branży
pojazdów użytkowych w szczególności,
gdzie obie strony to podmioty gospo-
darcze i obowiązuje je relacja B2B (bu-
siness to business), relacje z klientami
nie ograniczają się wyłącznie do zapew-

Dariusz Piernikarski

| BIZNES |
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Konkurencja w zakresie jakości, osiągów czy ekonomiki eksploatacji

nowych „euroszóstek” jest niezwykle wyrównana, dlatego firmy je

produkujące poszukują innych – choć niekoniecznie nowych – metod

zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej na rynku. 
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nienia odpowiedniego poziomu usług ser-
wisowych czy oferty części zamiennych. 

Można powiedzieć, że troska o klienta
to działania organizacji producenckich
OEM czy dostawców komponentów zmie-
rzające do tego, aby klient mógł w swo-
jej działalności osiągać maksymalną efek-
tywność i rentowność. Innymi słowy,
trzeba mu zapewnić niezawodną, bez-
pieczną i efektywną eksploatację pro-
duktu przez cały okres jego posiadania
– także po upływie terminu gwarancji.
Brzmi to może jak wytarty slogan mar-
ketingowy, ale nic w równie dużym stop-
niu nie wpływa na sukces rynkowy produ -
centa (samochodów ciężarowych, naczep,
opon, osi czy innych komponentów) jak
to, że jego klienci są zadowoleni z ofe-
rowanych im produktów i usług i w za-
mian rewanżują się swoją lojalnością
i wiernością danej marce. 

Od prostego rozszerzenia zakresu
gwarancji, poprzez ofertę części za-
miennych dostosowaną do wieku po-
jazdu, kontrakty serwisowe precyzyjnie
dopasowane do potrzeb użytkownika,
obsługi zapobiegawcze, po ofertę szko-
leniową – to wszystko ma ułatwić użyt-
kownikom prowadzenie ich działalności,
wyeliminować nieprzewidziane prze-
stoje i zagwarantować, że użytkowany
produkt będzie spełniał związane z nim
oczekiwania w zakresie niezawodności,
ekonomiki eksploatacji czy odporności
na zużycie. 

W swych działaniach związanych z rea-
lizacją idei kompleksowej obsługi klienta
organizacje producenckie kierują się
czterema ogólnie znanymi zasadami:

Zasada nr 1: Poznaj potrzeby i oczeki-
wania swoich klientów – sprawdź, co na-
prawdę przesądza o wyborze i lojalności
wobec konkretnej marki.

Zasada nr 2: Mierz poziom zadowolenia
klientów ze świadczonych usług i oferowa-
nych produktów, dowiedz się, jakie nowe
narzędzia i rozwiązania stosuje z powodze-
niem konkurencja.

Zasada nr 3: Kontroluj regularnie swoje
osiągnięcia, porównuj z konkurencją, wy-
ciągaj wnioski, określ obszary naprawcze.

Zasada nr 4: Doskonal procesy i uspraw-
niaj obsługę w kluczowych obszarach działania.

Kjell Örtengren, 

dyrektor generalny
Scania Polska
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Zauważamy wyraźnie, że obok samo-
chodu ciężarowego coraz ważniejsze dla
klientów staje się – nie tylko w Polsce,
ale w całej Europie – to wszystko, co
z nim i jego eksploatacją jest związane.
Gęsta sieć serwisowa pozwala być bliżej
klienta, a oferowane przez nas jako pro-
ducenta usługi finansowe i ubezpiecze-
niowe mają coraz wyższy poziom pene-
tracji rynku. 

Dyskutując w Scanii nad naszymi wiz-
jami przyszłości, zauważamy, że w naj-
bliższej perspektywie 5–7 lat wielu klien-
tów, zwłaszcza spośród dużych flot, będzie
oczekiwać rozwiązań pozwalających im
na przemieszczenie towarów z punktu
A do B. Są oni ekspertami w zakresie
obsługi logistycznego łańcucha dostaw,
chcą mieć ciężarówkę, która przewiezie

ładunek, ale nie chcą zajmować się jej
obsługą, naprawami czy też wszystkimi
problemami związanymi z jej eksploa-
tacją, nawet kierowcami. Chcą po pro-
stu dostać od nas kompleksową usługę
przewozową, której częścią jest samo-
chód. Musimy być gotowi na spełnienie
takich oczekiwań. 

Klienci obecnie już oczekują od nas,
że zaproponujemy im rozliczenie całko-
witego kosztu własności w postaci stałej,
przewidywalnej kwoty. Wolą co miesiąc
płacić stałą ratę. Dowodem na to jest to,
że niemal 70% sprzedawanych przez
nas obecnie pojazdów objętych jest kon-
traktami serwisowymi różnego rodzaju.
Stałość kosztów jest szczególnie ważna
właśnie w biznesie transportowym, gdzie
marginesy zysku są bardzo niewielkie. 



Renaud Dehillotte, 

dyrektor zarządzający 
DAF Trucks Polska 
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Naszym celem jest najwyższy stopień
zadowolenia klientów, możliwość spro-
stania ich oczekiwaniom oraz potrze-
bom, doradztwo w dziedzinie bezprob-
lemowej realizacji zadań transportowych
oraz optymalizacja kosztów. W trosce
o to właśnie rozwijamy m.in. system te-
lematyki, dzięki któremu możliwe jest
kontrolowanie stanu pojazdu, stopnia
zużycia elementów eksploatacyjnych, co
umożliwia stosowne zaplanowanie wi-
zyt w serwisie. Wdrożona już wkrótce
karta MAN Service Card umożliwi nie
tylko bezgotówkowe rozliczenia, ale rów-
nież preferencyjne ceny paliwa w całej
Europie. 
Nie koncentrujemy się wyłącznie na ob -
słudze zleceń serwisowych naszych klien-
 tów. Przy wykorzystaniu rozwiązań ta-
kich jak telematyka, ProfiDrive, MAN
Service Card, kontrakty serwisowe, prag-
niemy być postrzegani jako partner oraz
dostawca kompleksowych rozwiązań

transportowych i umożliwić naszym klien-
 tom skupienie się na wyzwaniach zwią -
zanych z ich działalnością biznesową.
Dodatkowo, w trosce o najwyższy poziom
oferowanych przez nas usług, bezpo -
średnio po wizycie klienta w naszym
serwisie przeprowadzamy telefoniczne
badania ankietowe. Mają one na celu
utrzymanie stałego kontaktu z klien-
tami, potwierdzenie ich aktualnych po-
trzeb oraz informacji, jak postrzegają
jakość obsługi w sieci serwisowej MAN.
Ponadto od listopada 2011 r. działa w Pol-
sce klub kierowców MAN Trucker’s
World. Jest to program lojalnościowy,
w którym za zakupy części zamiennych
i korzystanie z usług w naszych stacjach
serwisowych na terenie całego kraju pre-

Dyskutujemy coraz bardziej szczegółowo
z klientami na temat ekonomiki pali-
wowej, czasu gotowości, napraw, okre-
sów międzyprzeglądowych, finansowa-
nia, szkoleń kierowców, dostępności
części zamiennych itd. Cena zakupu po-
woli schodzi na drugi plan, użytkownicy
patrzą na swoje floty całościowo – firmy
transportowe stają się bardziej dojrzałe.
Nowe ciężarówki to doskonały temat do
rozmowy, a wykorzystanie samochodów
demonstracyjnych czy przekazywanie
nowych jest powodem do dyskusji nie
tylko na temat samochodu, ale także
bardziej ogólnie – na temat całkowitego
kosztu własności. Wprowadzenie Euro VI
stało się okazją do pogłębienia naszych
relacji z klientami. 

Rozmawiamy z menedżerami flot,
którzy powinni monitorować postępy swo-
ich kierowców w doskonaleniu techniki
jazdy ekonomicznej, bo my nie uczymy

kierowców „sztuczek”, my chcemy zmie-
nić ich zachowania. Nowe pojazdy to
nowe, bardziej skomplikowane rozwią -
zania wymagające od użytkownika wie-
dzy na temat ich funkcjonowania i obsługi.
Ale z drugiej strony – to są nadal „nor-
malne” ciężarówki, które powinny być
użytkowane w „normalnych” warunkach,
a kierowca nie musi mieć specjalnych uni-
wersyteckich tytułów naukowych. 

Nie da się teraz sprzedać nowej cię -
żarówki, nie opowiadając dużo o niej jej
właścicielowi i nie szkoląc jej przyszłego
kierowcy. Euro VI powoduje, że jest to
jeszcze bardziej konieczne, bo przecież
szkolenia prowadziliśmy już wcześniej.
Poza tym w samym samochodzie poja-
wiły się systemy oceniające styl jazdy
kierowcy. To szersze podejście stało
się jakby częścią filozofii efektywności
transportowej.
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miujemy naszych klientów punktami,
które mogą wymieniać na przydatne każ -
demu kierowcy gadżety. Członkowie klu -
bu otrzymują również systematycznie
informacje na temat bieżących akcji pro-
mocyjnych i ofert specjalnych. O sukce-
sie tego programu świadczy fakt, iż w cią -
gu 2,5-letniej działalności klubu udało
nam się zebrać prawie 8000 członków.
W tym miesiącu zadebiutowała również
nasza aplikacja mobilna Serwis MAN
Polska na smartfony. Zawiera przydatne
informacje dotyczące sieci handlowo-ser-
wisowej MAN w Polsce, jak również ak-
tualną ofertę na części zamienne oraz
usługi serwisowe. Wszystko po to, aby
ułatwić klientowi kontakt z nami, a MAN
zawsze był w zasięgu ręki.

Bartłomiej Ciemiński, 
dyrektor ds. serwisu MAN 

Truck & Bus Polska
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Łukasz Łatkowski, 
doradca techniczny 

w BPW Polska 
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Spójna i przemyślana obsługa klienta
jest znakiem firmy, która rozumie, dzięki
komu osiąga swoje sukcesy. Klienci są
duszą każdej firmy, a właściciele i pra-
cownicy, którzy to rozumieją, mają w zwy-
czaju dbać o zadowolenie swoich klien-
tów. Obejmuje to także działania w celu
wyeliminowania niezadowolenia klien-
tów i podjęcie kroków w celu rozwiązania
problemów w momencie ich wystąpienia.

„Od prostego rozszerzenia zakresu gwarancji, poprzez ofertę części zamiennych dostoso-

waną do wieku pojazdu, kontrakty serwisowe precyzyjnie dopasowane do potrzeb 

użytkownika, obsługi zapobiegawcze, po ofertę szkoleniową – to wszystko ma ułatwić

użytkownikom prowadzenie ich działalności, wyeliminować nieprzewidziane przestoje 

i zagwarantować, że użytkowany produkt będzie spełniał związane z nim oczekiwania 

w zakresie niezawodności, ekonomiki eksploatacji czy odporności na zużycie”. 
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I najlepszy marketing nie pomoże…
Obsługa klienta dla wizerunku firmy

i jej strategii marketingowej ma obec-
nie o wiele większe znaczenie niż jesz-
cze kilka czy kilkanaście lat temu. Ze
względu na stałą obecność marki w me-
diach społecznych (media klasyczne,
czyli radio, prasa i telewizja, a także in-
ternet, media społecznościowe) działania
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Obsługa posprzedażna jest bardzo
waż nym punktem działalności firmy
BPW Polska. Jesteśmy w stałym kon-
takcie zarówno z klientami bezpo -
średnimi – producentami naczep, jak
i pośrednimi – firmami transporto-
wymi. Znamy naszych klientów oso-
biście, spotykamy indywidualnie,
a także organizujemy grupowe spot-
kania lokalne, np. w Infomobilu –
naczepie pokazowej, która po roz-
stawieniu zmienia się w salę konfe-
rencyjną. Jesteśmy dla przewoźni-
ków partnerem mobilności, dbamy
o łatwy dostęp oryginalnych części
zamiennych i wysoki poziom obsługi
serwisowej, współpracując z sieciami
dystrybutorów części i serwisami. 

Szczególną uwagę przywiązu-
jemy do profesjonalnej i komple-
ksowej obsługi. Nie ograniczamy się
jedynie do sprzedaży. Aktywnie
współpracujemy z konstruktorami
naczep, proponując rozwiązania,
które spełniają oczekiwania i zwięk-
szają efektywność pracy firm trans-
portowych. Jeżeli wziąć pod uwagę
to, że klienci mogą na nas liczyć na
terenie całej Europy, nie tylko w Pol-
sce, to z pewnością działania nasze
wpisują się w ideę hasła Total Con-
sumer Care. 



Główną usługą posprzedażną dla na-
szych klientów jest kompleksowa ofer -
ta Conti360°, w skład której wchodzi
pięć elementów usługowych: doradz -
two Conti FitmentService, kontrola opon

Janusz Krupa, 

menedżer opon ciężarowych, rolniczych 
i przemysłowych Grupy Goodyear Polska Opona ciężarowa to nie tylko produkt,

bardzo ważna jest również obsługa ser-
wisowa oraz doradztwo techniczne.
Chcemy, by floty dokonywały najlep-
szego wyboru dotyczącego ogumienia,
a opony służyły im optymalnie przez cały
okres eksploatacji. Dlatego skupiamy
się na kompleksowych rozwiązaniach,
aby jak najwięcej obowiązków przejąć od
floty. Goodyear wdrożył na terenie całej
Europy, także w Polsce, program Fleet -
First, w ramach którego klienci mają
w ofercie najwyższej jakości opony (rów-
nież bieżnikowane), usługi serwisowe
(2000 serwisów TruckForce) oraz całodo-
bową pomoc drogową (ServiceLine 24h).
Wprowadzone rozwiązanie FleetOn -
lineSolutions (FOS) pozwala flotom za-
pomnieć o konieczności zarządzania opo-
nami. Szczegóły pojazdów klienta i ich
wymagania serwisowe zostają wpisane

ContiFleetCheck, ContiCasingMana -
gement, czyli zagospodarowanie zuży -
tych karkasów, przywracanie mobilności
w ramach ContiBreakdownService oraz
Conti FleetReporting, czyli analiza danych
związanych z ogumieniem. Firma Con-
tinental traktuje Conti360° jako taki sam
produkt, jakim są opony, które sprze  -
dajemy. 
W związku z tym można powiedzieć, że
serwisem posprzedażnym jest wszystko
to, co jest w ofercie Conti360°, ale też
to, co wykracza poza ofertę usługową.
Troska o klienta czy serwis posprzedaż -
ny to moim zdaniem coś, co stanowi po -
łączenie działań nie zawsze wymiernych
i stricte biznesowych. U nas funkcjonu -
je takie pojęcie: Tire business is a people
business, czyli jest to biznes oparty na
relacjach. Dlatego robimy wiele dodat-

do systemu, do którego dostęp przez in-
ternet, w lokalnym języku, mają wszyscy
serwisanci Goodyeara. 

Takie rozwiązanie pozwala świad-
czyć serwis lub pomoc w każdym miej-
scu i czasie oraz sprawia, że usługi rea-
lizowane są zgodnie z wymaganiami
klienta. Najnowszym etapem rozwoju
FOS jest FleetOnlineSolutions Mobile,
dzięki któremu klient ma dostęp do in-
formacji o pojeździe na ekranie kompu-
tera, nawet w ciągu kilku minut od czyn-
ności serwisowej czy naprawy. Takie
kompleksowe podejście do obsługi po-
sprzedażnej pozwala flotom zoptymali-
zować zużycie paliwa, przedłużyć okres
eksploatacji opon oraz skrócić czas prze-
stojów, a także wpływa na koszty admi-
nistracyjne oraz te związane z napra-
wami i konserwacją.
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kowych rzeczy dla naszych klientów,
które nie widnieją w cenniku. W mo-
mencie podpisania kontraktu automa-
tycznie uruchamiamy wiele działań oko -
łosprzedażowych. Klienci otrzymują od
nas wsparcie w zakresie know-how
sprzedaży naszych opon, a także wspar-
cie marketingowe i PR – we wspólnym
budowaniu wartości dodanej dookoła
produktu i usługi. 
Continental jako dostawca części anga -
żuje się także w przedsięwzięcia, którymi
są zainteresowani nasi klienci – dystry-
butorzy opon czy floty. Budujemy platfor-
my komunikacyjne takie jak samocho dy
demonstracyjne, warsztaty i szkolenia,
które stają się punktem wyjścia do pro-
wadzenia profesjonalnej promocji i sprze-
daży naszych produktów i usług z part-
nerami handlowymi do użytkowników
końcowych. Prowadzimy również szko-
lenia techniczne i produktowe. Wspie-
ramy naszych klientów również w zakre -
sie logistycznym w procesie realizacji
zamówień czy dystrybucji, finansowym
oraz gwarancyjnym.
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Marcin Cywiński, 
marketing i PR manager Działu Opon
Użytkowych Continental Opony Polska
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uniknąć takiej sytuacji, dla większości
firm priorytetem jest zapewnienie, że
klienci będą zadowoleni i sami staną się
najlepszą rekomendacją jakości usług. 

Poprosiliśmy kilku przedstawicieli
organizacji handlowych działających na
rynku polskim, reprezentujących sze-
roko rozumianą branżę pojazdów użyt-
kowych: producentów pojazdów, dostaw-
ców komponentów, firmy leasingowe
o wypowiedzi na temat tego, w jaki spo-
sób ich firmy troszczą się o klientów,
czyli jak interpretują hasło całkowitej
troski o klienta.

Summary
Competition in terms of quality, per-
formance and operating economy of
new euro-six trucks is extremely
even, therefore their manufacturers
look for different – though not ne-
cessarily new – methods to increase
their competitive advantage in the
market. The enduser in order to ob-
tain 100-percent performance of his
new truck must meet in the maxi-
mum extent higher requirements in
terms of product knwoledge and its
technical service. To fulfill the pro-
mises regarding the performance of
the vehicle, the OEMs expects such
proper behaviour from the custo-
mers and takes a variety of actions
to support them. This means the To-
tal Customer Care. 

Irena Szymańska, 

dyrektor Departamentu Obsługi
Klienta w Europejskim Funduszu
Leasingowym 

marketingowe powinny obejmować pełny
obszar aktywności klienta, nie koncen-
trując się wyłącznie na „twardym” pro-
dukcie – w naszym przypadku będzie to
pojazd użytkowy i jego komponenty.
Firmy oferujące doskonałą obsługę klienta
wzmacniają swoje działania marketin-
gowe poprzez skrupulatną realizację za-
dania, jakim jest śledzenie i zarządzanie
odbiorem marki na rynku. Jeśli obsługa
klienta jest bez zarzutu, to marketing
staje się procesem związanym z utrzy-
maniem widoczności dla obecnych i po-
tencjalnych klientów. 

Gdy obsługa klienta szwankuje, mar-
keting firmy ma trudne zadanie, jakim
jest poprawa nadszarpniętej reputacji –
konieczne staje się śledzenie i reago-
wanie na zażalenia i negatywne opinie.
W erze wszechobecnego internetu za-
mieszczanie opinii – tych pozytywnych
albo przede wszystkim tych negatyw-
nych – stało się niezwykle łatwe. Klienci
(oczywiście nie tylko z branży pojazdów
użytkowych) darzą większym zaufaniem
opinie zamieszczane w sieci (ogólnie:
opinie innych, wiarygodnych użytkow-
ników) niż informacje marketingowe
udostępniane przez producentów. Ma
to wpływ na ostateczny wybór produktu
czy usług. 

Dobrze zaplanowane działania mar-
ketingowe skierowane do istniejących
i potencjalnych klientów to wspaniała
sprawa. Ale w połączeniu z obsługą klienta
na słabym czy nawet średnim poziomie,
czy szybko rozpowszechniającymi się
negatywnymi opiniami nawet najlepsze
działania marketingowe mogą okazać
się zmarnowanym wysiłkiem. Zatem aby

SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC 2014 | 3399

©
 ht

tp:
//u

nb
ou

nc
e.c

om

Obsługa posprzedażowa to bardzo
ważny element budowania relacji
i zadowolenia klientów, który jest
wpisany w strategię naszej firmy.
Kontakt z klientem, także po zawar-
ciu umowy leasingu, jest dla nas pre-
tekstem do głębszego poznania jego
potrzeb. Nasi pracownicy zawsze sta-
rają się odpowiedzieć na wszelkie
ważne dla niego pytania, a naszym
celem jest rozwiązanie wszelkich
problemów, z jakimi nasz klient się
boryka. 

Aby dostosować jakość obsługi
do potrzeb naszych odbiorców, ana-
lizujemy wszelkie otrzymane od nich
informacje. Proces ten pozwala na
eliminowanie naszych ewentualnych
niedociągnięć. Do kontaktu z klien-
tami wykorzystujemy różne kanały,
w zależności od ich potrzeb i ocze-
kiwań. Pytamy klientów o ich opinie,
zachęcamy do korzystania z self-ser-
vice w ramach portalu Klient EFL.

Firmy z obszaru usług finanso-
wych funkcjonują w gąszczu zawiłych
przepisów prawnych, podatkowych
i rachunkowych, dlatego nie każda
potrzeba klienta może być zrealizo-
wana według jego oczekiwań. Dla
pracowników EFL najważniejsze jest
zachowanie i zapewnianie podczas
realizacji usług najwyższych standar-
dów bezpieczeństwa, by nie narażać
klienta i jego firmy na problemy.

Zawarcie umowy leasingowej to
dopiero początek „przygody” klienta
z leasingiem. Dla tych, którzy po raz
pierwszy skorzystali z takiej formy
finansowania, wiele rzeczy jest nie-
jasnych i szczególnie cenne jest
wsparcie firmy w sprawach związa-
nych z umową leasingu. Dążymy do
tego, aby oferować obsługę na naj-
wyższym poziomie i rozwiązywać
problemy, które pojawiają się w trak-
cie trwania umowy leasingu i pod-
czas całego okresu współpracy z na-
szą firmą. Naszą misją jest, aby nasi
klienci byli zadowoleni ze współpracy
z nami i aby czuli, że pracownicy
EFL są kompetentni, przyjaźni, za-
angażowani i pomocni.



Liczy się znajomość
i zaufanie do produktu

rupa Schaeffler, wraz ze swoimi
markami LuK, INA i FAG, jest
wiodącym producentem łożysk

tocznych, ślizgowych oraz rozwiązań
z zakresu napędów bezpośrednich linio-
wych i obrotowych, a także dostawcą pre-
cyzyjnych produktów i rozwiązań dla sil-
ników, skrzyń biegów i podwozi. Obecne
na międzynarodowym rynku przedsię-
biorstwo osiągnęło w 2013 r. obrót w wy-
sokości 11,2 miliardów euro. Zatrudnia-
jąc na całym świecie 79 000 osób, Grupa
Schaeffler jest jedną z największych nie-
mieckich i europejskich firm przemysło-
wych w prywatnym posiadaniu. Scha-
effler dzięki 170 lokalizacjom w 49
krajach na całym świecie dysponuje roz-
budowaną siecią zakładów produkcyj-
nych, centrów badań i rozwoju, punktów
dystrybucji, biur inżynierskich oraz cen-
trów szkoleniowych.
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Na temat działań Schaeffler Automotive na rynku części zamiennych 

rozmawiamy z Krzysztofem Künstlerem – dyrektorem 

Automotive Aftermarket w Schaeffler Polska. 

Krzysztof Künstler,
dyrektor Automotive Aftermarket

w Schaeffler Polska 
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Schaeffler Automotive Aftermarket z sie-
dzibą w Langen, w Niemczech, od ponad
35 lat dostarcza na rynek motoryzacyjny
części zamiennych produkty trzech ma-
rek: LuK, INA i FAG. Tworząc światową
sieć około 11 500 partnerów dystrybu-
cyjnych ściśle połączoną z 30 biurami
sprzedaży oraz przedstawicielstwami,
Schaeffler Automotive Aftermarket gwa-
rantuje najwyższy poziom usług oraz
bliski kontakt z klientem.

„Samochody Specjalne”: Grupa Schaef-
fler w Polsce działa aktywnie na rynku
posprzedażowym. Jak obecnie wygląda
aktywność firmy, jakie są główne kanały
dystrybucji?
Krzysztof Künstler: Na początku chciał -
bym podkreślić, że jeśli chodzi o Grupę
Schaeffler w Polsce, to branża motory-
zacyjna i dystrybucja części zamiennych
nie jest jedynym obszarem działalności.
Drugim, bardzo szerokim, obszarem dzia-
łania Grupy jest dział przemysłowy i do-
starczanie różnego rodzaju systemów
łożyskowania do szeroko rozumianej
branży przemysłowej: jest to górnictwo,

hutnictwo, przemysł papierniczy, tek-
stylny itd. Tu także obsługujemy rynek
części zamiennych. Trzecim nie mniej
ważnym obszarem naszej działalności
są dostawy części motoryzacyjnych prze-
znaczonych na pierwszy montaż samo-
chodów i ich podzespołów. Zakres pro-
dukcji części, które Schaeffler oferuje
dla przemysłu motoryzacyjnego, jest bar-
dzo szeroki, duża część z tego nie jest wi-
doczna na rynku części zamiennych, bo
są to elementy, które dostarczane są jak-
by jednorazowo. 

Dostarczanie części zamiennych, czyli
tak zwany aftermarket, jest ważną częś-
cią działalności Schaeffler Polska. Co
stanowi większość pod względem vo-
lumenu sprzedaży – komponenty do sa-
mochodów osobowych czy pojazdów
użytkowych?
Z racji tego, że chociażby potencjał rynku
jest znacznie większy, popyt na części do
samochodów osobowych jest dużo wyż -

szy. Myślę, że w naszym przypadku ry-
nek części do samochodów osobowych
i dostawczych jest sześcio- może sied-
miokrotnie większy niż dla ciężarowych.
W branży ciężarowej nasze dwa główne
produkty to są sprzęgła i łożyska kół.
Dostarczamy jeszcze pompy wspoma-
gania układu kierowniczego i części do
skrzyń biegów – ale to są już mniejsze
volumeny. 

Oferta Schaeffler Polska skierowana jest
do wszystkich marek? 
Tak, oferujemy części do wszystkich ma-
rek. Jesteśmy bardzo wyczuleni na sło -
wo „zamienniki” – na rynek wtórny do-
starczamy części o jakości fabrycznej,
są one identyczne z tymi, które trafiają
na pierwszy montaż. Części są produko -
wane na tych samych liniach produk-
cyjnych, jedynie w którymś momencie
zmieniany jest ich sposób znakowania
oraz trafiają do różnych pudełek. 
Rozprowadzamy części trzema kanałami:
nasze produkty trafiają na pierwszy mon-
taż do producentów OEM, jesteśmy do-
stawcą oryginalnego wyposażenia OES,

czyli zaopatrujemy autoryzowane ser-
wisy poszczególnych marek oraz serwi -
sy niezależne w części marek należących
do naszej grupy. Część z nich trafia oczy-
wiście do sieci dystrybucji aftermarket. 

W jaki sposób Schaeffler Polska docie -
ra do odbiorcy końcowego, czyli warsz-
tatu? 
Mamy tradycyjny sposób dystrybucji,
czyli współpracujemy z dystrybutorami
części w Polsce, którzy są jakby inte-
gratorami oferty różnych dostawców –
producentów części i swoimi kanałami
zaopatrują dalej warsztaty. 
Dział Automotive Aftermarket w Schae-
ffler zaczął działać w roku 1976 i w uję-
ciu historycznym był organizacją, która
na rynku zaoferowała wiele komponen-
tów jako pierwsza. Mogę tu wymienić
chociażby kompletny zestaw naprawczy
sprzęgła, który wprowadzono na rynek
w 1978 r. – dotychczas wszystkie kom-
ponenty oferowane były oddzielnie. My

w zestawie mieliśmy nie tylko sprzęgło,
ale wiele elementów dodatkowych, ta-
kich jak np. różnego rodzaju tuleje pro-
wadzące, śruby, czyli po prostu te ele-
menty, które do kompletnej naprawy są
niezbędne. 
Byliśmy pierwszą firmą, która zaofero-
wała książki warsztatowe z instrukcja -
mi montażu – przeznaczone były one dla
naszej sieci warsztatowej LuK Meister
Service. Na początku oczywiście by ły to
instrukcje w wersji drukowanej, potem
przeszliśmy na wersję elektronicz ną na
płytach CD. W 2005 r. uruchomiliśmy
portal warsztatowy RepXpert, który jest
przeznaczony dla warsztatów i za jego
pośrednictwem dostarczamy różnego
rodzaju informacje: instrukcje motażowe,
porady, diagnozy uszkodzeń, moduły
szkoleniowe itd. 

Ale nie działacie tylko w internecie?
Szkolenia techniczne są kolejnym ob-
szarem naszego działania, prowadzimy
je od zawsze. Oferujemy techniczne szko-
 lenia produktowe teoretyczne i prak-
tyczne dla warsztatów – najczęściej na
miejscu u klienta. Większość szkoleń
do tyczy samochodów osobowych – taka
jest struktura rynku i takie jest zapo-
trzebowanie klientów. Co roku jednak
staramy się rozszerzać naszą ofertę szko-
leniową z zakresu pojazdów użytkowych
– dotyczy to produktów marek LuK i FAG.
Co roku uaktualniamy naszą ofertę szko-
leniową, przygotowujemy nowe moduły,
eksponaty, modele i zestawy ćwiczenio -
we. Można powiedzieć, że praktycznie co
tydzień przeprowadzamy kilka spotkań
szkoleniowych gdzieś w Polsce. 

W Grupie Schaeffler funkcjonują trzy
marki związane: LuK, INA i FAG. Czy
możemy przyporządkować je w naj -
ogólniejszy sposób poszczególnym gru-
pom produktowym? 
LuK to przede wszystkim kompletne
sprzęgło: układ wysprzęglania, w naszej
nomenklaturze nazywamy to drivetrain
(przeniesienie napędu). Drugą grupę
tworzy engine (silnik) i tu mamy markę
INA i przede wszystkim komponenty
układu rozrządu: napęd, zawory, popy-
chacze, dźwigienki, gniazda itp., ale
także mechaniczne układy zmiany faz
rozrządu. Dużą grupę w ofercie INA sta-
nowią również części związane ze skrzy-
niami biegów: manualnymi i automa-
tycznymi. Z kolei FAG są to łoży ska

„Jesteśmy bardzo wyczuleni na słowo »zamienniki« – na rynek wtórny dostarczamy

części o jakości fabrycznej, są one identyczne z tymi, które trafiają na pierwszy montaż”.
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Chcemy dotrzeć do każdego użytkownika
– działamy za pośrednictwem tradycyj-
nych kanałów dystrybucji, ale tak, ważne
jest, gdzie dany dystrybutor dociera. Is-
totne jest to, abyśmy współpracowali
z taką grupą dystrybutorów, którzy wspól-
 nie mają pełną penetrację rynku, obsłu -
gując zarówno małe firmy, jak i floty.
Prowadzimy odpowiednią politykę mar-
ketingową, ale liczy się również inno-
wacyjność naszych produktów. Ta inno-
wacyjność dystrybutorowi, warsztatowi
i użytkownikowi końcowemu w bilansie
ogólnym daje więcej. Przykładem mogą
być nasze zestawy naprawcze do piast
kół RIU (Repair Insert Unit), które do-
starczamy w komplecie z zamontowa-
nymi i nasmarowanymi łożyskami. Nie

ma potrzeby wymiany całej pia sty, a wy-
miana samego łożyska jest dużo pro-
stsza i pewniejsza, a dla warsztatu ozna-
cza to skrócenie czasu naprawy. Z kolei
nasze nowe okładziny cierne do sprzę-
gieł HD 30 PLUS zapewniają dłuższe
przebiegi, co jest wymierną korzyścią
dla użytkownika samochodu. 

Czy innowacyjność Waszych produktów
to argument, za którego pomocą chce-
cie do nich przekonać klientów?
Tak, ta innowacyjność jest także powią -
zana z kosztami i czasem naprawy. Za-
stosowanie naszych zestawów napraw-
czych niesie korzyści dla mechanika i dla
użytkownika pojazdu. Skraca się czas
przestoju pojazdu, mamy pewne kom-
ponenty, a w całkowitym bilansie niższe
ceny, ponieważ montuje się całość, a nie
poszczególne części. 
Wspieramy naszą sprzedaż marketin -
go wo, oferując także liczne promocje.
Nie jesteśmy w tym odosobnieni, wy-
starczy odwiedzić dowolnego dystrybu-
tora – każdego dnia trwa u niego kilka-
naście różnych promocji przygotowanych
przez różnych producentów. Jest także
nasze wsparcie techniczne i oferta szko-
leniowa.

Czyli to jest budowanie świadomości
klien ta na temat Waszych produktów?
Właśnie tak. Bardziej staramy się położyć
nacisk na informację techniczną, ponie-
waż w tym jesteśmy mocni. Mamy dobre
działy wsparcia technicznego, mamy bar-
 dzo dobrą jakość, jeśli chodzi o produkty,
staramy się też edukować mechaników
– czy to jeszcze w szkołach, czy na róż -
nego rodzaju szkoleniach przez nas or-
ganizowanych. W relacjach biznesowych
sprzedaż ciągnie sprzedaż, marketing
zew nętrzny tylko pomaga. Tu liczy się
znajomość i zaufanie do produktu. To
w relacjach z użytkownikiem końcowym,
czyli właścicielem samochodu osobowe -
go, marketing ma większe znaczenie,
działając na emocje. 

Jaka jest obecnie koniunktura na rynku
części zamiennych? Czy można mówić
o normalnej sytuacji, czy raczej odczu-
walne są jeszcze skutki kryzysu?
Obecnie obserwujemy dramatyczne skró-
 cenie cyklów koniunktury. Nie pomaga -
ją nam także przepisy, chociażby wpro-
wadzanie nowych norm toksyczności
spalin. Tak duża zmienność rynku raczej
nie sprzyja producentom i dystrybutorom
części. Firmy transportowe działają na
bardzo niskich marżach, zmuszone są do
stałego poszukiwania oszczędności. Całe
szczęście, że w Polsce gospodarka stale
się rozwija i transport podąża za roz wo-
jem rynku, dzięki czemu ta cykliczność
koniunktury, tak widoczna na Zachodzie,
u nas jest nieco mniej odczuwalna. Poza
tym nawet jeśli sprzedaż nowych po-
jazdów tak szybko nie rośnie, to zmie-
nia się, unowocześnia struktura taboru
i rośnie liczba samochodów, do których
produkujemy części. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Schaeffler Polska

montowane w piastach kół samochodów
osobowych i pojazdów użytkowych.
Określamy to ja ko grupę produktów chas-
sis (podwozie). 

Co ma największy udział w Waszej sprze-
daży komponentów przeznaczonych do
pojazdów użytkowych?
Sprzęgła mają większy udział niż łożyska
na rynku aftermarket, ale FAG jest liczą -
cym się dostawcą łożysk na pierwszy

montaż i to buduje naszą pozycję ryn-
kową. W naszym przypadku sprzęgło do
samochodu ciężarowego jest produk-
tem, który rozpoczął swoje życie właś-
nie na rynku części zamiennych, dopiero
niedawno Schaeffler stał się dostawcą
sprzęgieł na pierwszy montaż – są one
montowane np. w ciężarówkach Mer-
cedes-Benz. W przypadku łożysk było
odwrotnie. Traktujemy sprzęgła do sa-
mochodów ciężarowych jako produkt
bardzo rozwojowy. 

Dla Schaeffler Polska jako dystrybutora
części najważniejszymi odbiorcami są
du że floty zwracające większą uwagę na
jakość części?

„Prowadzimy odpowiednią politykę marketingową, ale liczy się również innowacyjność

naszych produktów. Ta innowacyjność dystrybutorowi, warsztatowi i użytkownikowi 

końcowemu w bilansie ogólnym daje więcej”.
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Nowa fabryka Eberspächer

nowej fabryce produkuje
się systemy wydechowe
(oczyszczania spalin) prze-

znaczone do pojazdów użytkowych zgod-
nych z normą Euro VI, obowiązującą od
początku tego roku. 

Heinrich Baumann, partner zarzą -
dzający w Grupie Eberspächer, podczas
inauguracji działalności fabryki podzię-
kował wszystkim, którzy wzięli udział
w realizacji projektu (od decyzji o bu-
dowie fabryki w Wilsdruff minęło 3,5

roku), podkreślił jednocześnie pozytywne
znaczenie zaangażowania władz miej-
skich i landu Saksonia. Baumann, po-
wiedział, że decyzja dotycząca lokaliza-
cji zakładu była właściwa: „Zostaliśmy
bardzo ciepło przyjęci jako nowa firma
w regionie i mogliśmy tu znaleźć wy-
kwalifikowanych pracowników do reali-
zacji wszystkich zadań”. 

Nowa fabryka w Wilsdruff stanowi
solidny element światowej sieci pro-
dukcyjnej Grupy Eberspächer. Niemal
każdy nowy samochód ciężarowy wy-
jeżdżający na drogi Europy będzie wy-
posażony w elementy układu wydecho-
wego pochodzące z Wilsdruff. Ponad
300 pracowników będzie wytwarzać
rocznie ok. 150 000 systemów wyde-

chowych. Powierzchnia produkcyjna zaj-
muje ok. 25 000 m2, są także zintegro-
wane budynki administracyjne. 

Normy Euro VI ograniczające emisję
toksycznych składników spalin z silników
pojazdów użytkowych nakładają bardzo
wysokie wymagania na katalityczne sys-
temy oczyszczania spalin – ich skutecz-
ność musi być na poziomie 95%. Układ
oczyszczania spalin ważący ok. 170 kg
to z technicznego punktu widzenia urzą -
dzenie bardzo złożone. Firma Eberspä-
cher w swojej nowej fabryce w Wilsdruff
uruchomiła zautomatyzowaną linię pro-
dukcyjną, która w łatwy sposób może być
adaptowana do zmieniających się wy-
magań w zakresie wytwarzania. Od
ubiegłego roku zakład jest certyfiko-
wany zgodnie z wymaganiami normy
jakości ISO/TS 16949, stosowanej w tej
branży. Zoptymalizowana koncepcja lo-
gistyczna pozwala na codzienny płynny
przepływ do 100 t ładunków przyjmo-
wanych i wysyłanych z fabryki.

Zdjęcia: © Eberspächer 

Dariusz Piernikarski

8 maja br. w zbudowanej od podstaw fabryce Eberspächer w Wilsdruff

(Saksonia), w obecności przedstawicieli władz lokalnych, odbyło się

uroczyste uruchomienie pełnoseryjnej produkcji zakładu.

Maksymalna wydajność fabryki to 150 tys. systemów oczyszczania spalin rocznie

Systemy wydecho -
we pojazdów użytko-
wych Euro VI produ-

kowane w nowej
fabryce Eberspächer 

w Wilsdruff 



Naczepa Wielton typu huckepack

bie firmy współpracują już niemal
10 lat. Spółka Link, jeden z naj-
większych przewoźników w Pol-

sce, jest również jedną z pierwszych,
która wzięła udział w realizacji projektu
społecznego „tiry na tory” prowadzo-
nego przez Instytut Spraw Obywatel-
skich. Transport kombinowany (inter-
modalny), bo o nim tu mowa, to fachowo
mówiąc, przewóz towarów w jednym
i tym samym pojeździe lub jednostce
ładunkowej (naczepie lub kontenerze)
bez przeładunku, ale przy użyciu różnych
rodzajów transportu. W tej formie prze-
wozów jednostka ładunkowa korzysta
z drogi w początkowym lub końcowym
odcinku przewozu, a na innym z usług
kolei, żeglugi śródlądowej lub trans-
portu morskiego. Jednym z systemów
w przewozach kolejowo-drogowych jest
system „na barana” (huckepack), w któ-

rym transport naczep odbywa się za po-
mocą specjalnych wagonów kolejowych,
a za- i rozładunek naczep wykonywany
jest przy użyciu wozów podnośnikowych
lub suwnic. Naczepy przewożone na wa-
gonach kolejowych są specjalnie skon-
struowane i przystosowane do tego ro-
dzaju transportu.

Link intermodalnie
Firma Link Sp. z o.o. zamówiła u wie-

luńskiego producenta 30 takich spe-
cjalistycznych naczep. Przewoźnik co-
dziennie realizuje za pomocą pojazdów
z wyposażeniem huckepack transport
komponentów motoryzacyjnych oraz
produktów AGD do Wielkiej Brytanii.
Naczepy do transportu kombinowanego
stanowią ponad 30% całej floty naczep
przewoźnika. „Usługi, jakie realizujemy,

są to połączenia stałe, pomiędzy dwoma
punktami, tj. między Polską a portem
w Rotterdamie. Czas tego tranzytu jest
zbliżony do czasu ruchu drogowego, cza-
sami nawet udaje się go znacznie skrócić.
Przewozy takie są rzeczywiście praw-
dziwą konkurencją dla przewozów dro-
gowych. Oczywiście zdarzają się różne
przypadki losowe, natomiast, uśrednia-
jąc, liczba spóźnień nie jest większa niż
podczas tradycyjnego transportu dro-
gowego” – komentuje Paweł Moder,
członek zarządu Link Sp. z o.o. „Połącze-
nia stałe realizujemy dla bardzo wyma-
gających klientów, jaką niewątpliwie
jest branża motoryzacyjna, gdzie liczy się
terminowość dostawy i sekwencja tej
dostawy wprost na linię produkcyjną” –
dodaje. Firma Link Sp. z o.o. realizuje
usługi transportowe na terenie Polski
i Europy zachodniej już od 25 lat.

Katarzyna Biskupska
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Wielton SA – największy polski producent pojazdów transportowych 

– skonstruował dla firmy Link Sp. z o.o. naczepę specjalistyczną typu

huckepack, przystosowaną do transportu intermodalnego.
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Zgodnie z normami
Specjaliści z firmy Wielton SA naj-

pierw skonstruowali naczepę testową
według wymagań spółki Link oraz na
podstawie wieloletniego doświadczenia
przewoźnika w tego rodzaju transporcie. 

„Naczepy przeszły liczne testy wy-
trzymałościowe oraz testy rzeczywiste.
W naszym zakładzie produkcyjnym w Wie-
luniu przeprowadzone zostały badania
walidacyjne konstrukcji ramy naczepy,
czyli wytrzymałości 4 uchwytów, za po-
mocą których naczepa jest ładowana na
wagon” – opowiada Maciej Kaczor, dy-

rektor działu badań i rozwoju Wielton SA
Badania te były przeprowadzane przy
współpracy z firmą TÜV NORD z Hano-
weru. Prototyp umieszczono na 4 pod-
porach i obciążono ładunkiem 40 t (we -
dług karty UIC 596-5). Następnie naczepa
została zabudowana stelażem i prze-
transportowana razem z ładunkiem do
Hanoweru na terminal kolejowy. Tam
całkowicie obciążoną załadowano na wa-

suwnicą bramową na wagon kolejowy.
Uchwyty rozmieszczone są zgodnie z nor -
mą UIC 596-5. Rama została dopaso-
wana do wagonu kieszeniowego, co ozna-
cza, że w tylnej części jest odpowiednio
zacięta. Zastosowane zostało specjalne
zawieszenie rozłączne, przystosowane
do przeła dunku pionowego pojazdu,
które zapobiega uszkodzeniu poduszek
pneumatycznych zawieszenia podczas

Punkty chwytania (po 2 na każdą stronę)
umożliwiające pionowy załadunek naczepy
na wagon oznaczone są żółtym kolorem na
bokach naczepy. Wagony rozładowuje spe-
cjalistyczny dźwig o tonażu do 45 t

Oznakowanie (kodyfikacja) potwierdzające do-
puszczenie naczepy do transportu kolejowego
zawiera informacje o: skrajni tunelu (P400), typach
wagonów, na jakich może być transportowana
naczepa (e, f, g, i), wysokości siodła po wypusz -
czeniu powietrza z poduszek (880 mm / 88 cm).
Znajduje się tam również oznaczenie informujące,
że naczepa spełnia wymagania normy EN 12642
XL, numer dopuszczenia wydany przez DB Schen-
ker oraz numer VIN pojazdu. Oznakowanie ta-
kie jest naklejane na lewym i prawym boku na-
czepy w odpowiednim miejscu

gon kieszeniowy za pomocą suwnicy
bramowej. „Po pozytywnie zakończonej
walidacji naczepa uzyskała wymagane
dopuszczenia i certyfikaty, został jej na-
dany kod informujący, na jakich wago-
nach może być transportowana. Na koniec
prototyp trafił do firmy Link na testy, na
trasę Polska–Wielka Brytania. Po okresie
testów i poprawek, gdy finalny produkt
był gotowy, przewoźnik zdecydował się
zakupić 30 sztuk” – dodaje dyrektor.

Naczepa NS3KM M2 typu huckepack
Cechą charakterystyczną tej naczepy

jest zmieniona i wzmocniona rama, do
której zostały zamontowane 4 uchwy -
ty „grab handles” (po 2 na stronę), za po-
mocą których całość jest podnoszona
i przenoszona wózkiem, wozidłem lub

unoszenia i odkładania naczepy chwy-
takiem. Dodatkowo zamontowany zo-
stał podnoszony tylny zderzak, który
umożliwia bezkolizyjną pracę naczepy
z wagonem. 

Cały stelaż naczepy zamontowany
do wzmocnionej ramy jest taki sam jak
dla standardowej kurtyny mega BDE
z rozsuwanym tylnym portalem. Pod-
noszony dach w zakresie +50 mm zwięk-
sza przestrzeń ładunkową i pozwala na
załadowanie większej ilości towaru. Na-
czepa mieści 34 europalety (pojemność
ładunkowa to 99 m3). Plandeka boczna
jest wyposażona w 24 klamry (norma
EN 12641-2). Konstrukcja podwozia
przystosowana została do transportu na
wagonach typu: e, f, g, i. Wysokość siodła
na wagonie wynosi 880 mm. Skrajnia tu-
nelu P 400, co oznacza, że naczepa usa-
dowiona na wagonie kolejowym nie może
przekraczać wysokości 4 m po wypusz-
czeniu powietrza z zawieszenia. Masa
własna naczepy wynosi 7350 kg, a dmc.
36 000 kg. Naczepa została i certyfiko-
wana oraz oznakowana przez firmę DB
Schenker jako przystosowana do trans-
portu koleją z prędkością do 140 km/h.

Naczepa zawiera po 4 uchwyty pro-
mowe na stronę, umożliwiające zabezpie-
czenie jej na promie. Oprócz oznakowań
potwierdzających dopuszczenie pojazdu
do transportu kolejowego na naczepie
widnieje również oznaczenie przewoźnika,
czyli kod właściciela i jednostki ładun-
kowej ILU. Ten kod jest umieszczany na
ścianie bocznej lewej i prawej oraz na
dachu. Naczepa typu huckepack ma cer-
tyfikat bezpiecznego przewożenia ładunku
koleją zgodnie z normą EN 12642 XL.

Zdjęcia: © Wielton SA



Zabójcy myta

oszty funkcjonowania firmy trans-
portowej są wysokie, a możliwość
ich obniżenia przez uniknięcie

opłat podatków drogowych zwiększa
rentowność na tyle, że warto się poku-
sić o wykorzystanie pojazdów nieprze-
kraczających 12 t dmc. W wielu krajach
pojazdy takie mogą także poruszać się
w weekendy czy podczas upalnych dni,
kiedy ustanawiane są limity tonażowe
ze względu na uplastycznienie się na-
wierzchni dróg, a więc zaoszczędzić
można także na czasie, dowożąc towar
szybciej niż konkurencja.

Arkadiusz Gawron

| TRANSPORT |

Ciężkie zespoły pojazdów są w wielu krajach Europy obciążone mytem

uzależnionym od masy zestawu, liczby osi oraz normy czystości spalin,

jaką spełniają. Z podatku tego wykluczono pojazdy lub zespoły

pojazdów nieprzekraczające 12 t dmc.

Zestaw z przyczepą centralnoosiową

©
Gniotpol

Polska specjalność: samochody i przyczepy
z zabudowaniami wielkopojemnymi

©
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Zestawy z przyczepami 
centralnoosiowymi 

Zwiększone zapotrzebowanie rynku
na przewozy przestrzenne skłoniło już
kilku producentów samochodów ciężaro-
wych do współpracy z firmami zabudo-
wującymi w celu przygotowania goto-
wego produktu homologowanego na 12 t,
z wykorzystaniem najnowszych techno-
logii. Przykładem takiej współpracy jest
zestaw wyprodukowany przy współ -
pracy firm IVECO, Gniotpol i Konar. Ze-
staw skonfigurowany jest jako podwo-
zie dwuosiowe IVECO Eurocargo ML80E
o zwiększonym rozstawie osi (z 4815 do
5670 mm), z przyczepą centralnoosiową
(jedna oś) na długim dyszlu firmy Gniot-
pol, zabudowane nadwoziem plandeko-
wym typu kurtynowego. Szerokość we-
wnętrzna zabudowy jest zastrzeżona przez
firmę Gniotpol i wynosi 2504 mm, umożli-
wia to przewożenie ładunków w opako-
waniach o łącznej szerokości 2500 mm
w różnych konfiguracjach ułożenia towaru,
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Jakie towary warto wozić 
zestawami do 12 t?

Ponieważ masa jest czynnikiem de-
cydującym o sensowności takich prze-
wozów dalekobieżnych, towary wiezione
na duże odległości muszą być lekkie,
a pojazdy powinny mieścić ich dużo. Do
takich towarów należą m.in. styropian,
tektura, puszki lub opakowania. Okazuje
się, że poza tzw. ładunkami przestrzen-
nymi o regularnych kształtach w sen-
sownej ilości dają się przewieźć także
samochody i łodzie. Ponadto warto wspom-
nieć, że są towary, których stosunek
objętości do masy nie wymusza koniecz-
ności budowania specjalnych zabudów

na przeznaczonych dla nich podwoziach
i ich transport jest realizowany z wyko-
rzystaniem tradycyjnych pojazdów, jed-
nak mieszczących się dopuszczalną masą
całkowitą w 12 t.

©
 Gn

iot
po

l

o gabarytach 500, 1000 lub 1250 mm.
To, jak się okazuje, nie jedyna innowa-
cja wprowadzona przez tę firmę do kon-
strukcji pojazdów wielkopojemnych, tzw.
podmautowych lub mautkiller, których
jesteśmy jako kraj czołowym producen-
tem w tej części świata. Gniotpol zde-
cydował się wykorzystać jako tworzywo
konstrukcyjne wielu głównych elemen-
tów swoich przyczep wysokowytrzymałe
stopy aluminium i z powodzeniem wpro-
wadził je i przetestował we współpracy
ze swoimi stałymi klientami. Z alumi-
nium wykonuje m.in. ramy, dyszle (wzór
zastrzeżony), dachy czy zbiorniki insta-
lacji pneumatycznej. 
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Aluminiowa podłoga
obniża masę nawet
o 300 kg
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Polepszone parametry konstrukcyjne
nie tylko zwiększyły ładowność, ale przy
nie zmienionej masie przewożonego ła -
dunku przede wszystkim obniżyły zużycie
paliwa, które w porównaniu ze zbliżo nymi
konstrukcjami ze stali zmniejszyło się na-
wet o 3 l/100 km! Zabudowa przy kłado-
wego podwozia w zestawie 12-tono-
wym, o długości 7,8 m waży tylko 1,1 t.
Przyczepa o dmc. 4,5 t i podobnej dłu -
gości waży 2,2 t. Cały zestaw ma kuba-
turę do 120 m3 i ładowność wahającą się
w granicach 4,5 t.

Aluminiowa podłoga w miejsce sklejki
to kolejny etap obniżania masy. Gniot-
pol jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu
w Europie firmą stosującą takie roz-
wiązanie w pojazdach powyżej 3,5 t dmc.
Obliczenia i projekty powstały we włas-
nym biurze konstrukcyjnym, a same pro-
file są wykonywane w zewnętrznej tłoczni
przy wykorzystaniu zastrzeżonych mat-
ryc. Zarówno same zabudowy, jak i przy-
czepy zostały przetestowane przez ITS
i otrzymały stosowne certyfikaty. Obni -
żenie masy w porównaniu z pojazdami
ze sklejką wynosi w granicach od 250 do
300 kg, ponadto podłoga aluminiowa jest
samonośna i nie wymaga stosowania
poprzeczek, które są konieczne w przy-
padku podłóg sklejkowych, co umożliwiło
obniżenie jej o około 30 mm, a tym sa-
mym zwiększenie wysokości wnętrza.

Naczepy oferowane są z szerokościami
zewnętrznymi od 2200 do 2550 mm,
długościami od 8200 do 13 600 mm i wy-
sokością wnętrza, jak podaje producent,
nawet do 4000 mm. Wysokość platformy
nad powierzchnią ziemi wynosi 950 mm.
Dmc. naczepy może oscylować od 3490
do 9400 kg, a ładowność od 2200 do
7300 kg. Taka „naczepka” skojarzona
z lekkim ciągnikiem tworzy zestaw o po-
 jemności 105 m3 i mieści do 33 europa-
let. Naczepy takie mają podwozia jedno-
lub dwuosiowe. Występują one także
w wersji jumbo o obniżonej płaszczyź-
nie podłogi za obrysem ramy ciągnika
(łabędzia szyja).

nika w zależności od wyposażenia mieści
się w obrębie od 2600 do 3000 kg. Jak
widać, zestawy naczepowe mają o około
15 m3 mniejszą przestrzeń ładunkową,
ale w zamian oferują większą ładowność
dochodzącą do 7000 kg (zestawy z przy-
czepą – około 4500 kg) i możliwość prze-
wiezienia ładunków o większej długości.

Rodzaj zabudowy
W związku z typem przewożonych

ładunków najczęściej występującym ro-
dzajem nadwozia jest zabudowa kurty-
nowa lub skrzyniowo-plandekowa. Spo-
tykane i oferowane są także furgony, czyli

nadwozia o stałych ścianach z tworzywa
sztucznego lecz bez ocieplenia i agrega-
tów chłodniczych, no i wspomniane wyżej
autotransportery. Te ostatnie, w prze-
ciwieństwie do pozostałych zestawów,
wykorzystują także układ konstrukcyjny
z przyczepą z obrotnicą, dwu- lub trzy-
osiową. Taki układ konstrukcyjny jest
raczej niespotykany przy innych rodza-
jach nadwozi.

W przypadku autotransporterów po-
mieszczenie co najmniej 4 samochodów
osobowych na ograniczonej długości ze-
stawu wymaga podwojenia płaszczyzny
użytkowej zarówno na pojeździe ciąg -
nącym, jak i na samej przyczepie/na-
czepie, co realizowane jest poprzez za-
stosowanie w autolawecie podwójnych
pokładów. Drugi poziom zabudowywany
na podwoziu samochodu przeznaczony
jest do transportu nieco mniejszego sa-

Zestawy o dmc. 
12 t złożone z lekkiego
ciągnika siodłowego
współpracującego 
z kubaturową naczepą
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Zestawy z naczepami
Zestawy z przyczepami centralnoosio-

wymi (jedno- i dwuosiowymi) to najpo-
pularniejsze konfiguracje pojazdów do
przewozów objętościowych, ale nie są
jedyne. Korzyści wynikające z eksploa-
tacji naczep dały impuls do tworzenia lek-
kich zestawów kubaturowych z wyko-
rzystaniem małych ciągników siodłowych
i lekkich naczep, w których produkcji
specjalizuje się m.in. polska firma Konar.

Ciągniki siodłowe współpracujące
z takimi lekkimi naczepami są ofero-
wane tylko przez dwóch producentów
jako gotowy produkt: Mercedes-Benz
i DAF. Ciągniki innych marek tworzone
są ze standardowych podwozi przez skró-
cenie rozstawu osi, zwisu tylnego (skró-
cenie ramy) oraz dodanie ramy pomoc-
niczej z zainstalowanym na nim siodłem.
Wysokość zabudowy siodła nad powierzch -
nią drogi wacha się w granicach od 850
do 1000 mm. Masa własna takiego ciąg -
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mochodu i wsparty jest na przedniej
części konstrukcji dolnej platformy z jed-
nej strony i siłownikach hydraulicznych
lub mechanizmach wykorzystujących
śrubę i nakrętkę z drugiej. Podobną kon-
strukcję mają przyczepy centralnoosiowe
z obrotnicą lub naczepy. Całość najczęś-
ciej wykonana jest przy dużym udziale

stopów aluminium i pozwala przewieźć 4
auta osobowe, nie przekraczając nieopo-
datkowanej masy dopuszczalnej zestawu.

Nadwozia do przewozu łodzi i jach-
tów to najczęściej zwykłe platformy uzu-
pełnione o wsporniki podpierające je
w odpowiedni sposób. Co ciekawe, ze-
staw taki nie ma żadnych mechanizmów
umożliwiających autonomiczne za- i roz -
ładowanie łodzi, przez co jest oczywiś-
cie lżejszy.

Kabiny
Mimo szerokiej oferty pojazdów w tej

kategorii wagowej, czyli pojazdów dys-
trybucyjnych, tylko kilka marek oferuje
w swych samochodach naprawdę kom-
fortowe kabiny, zapewniające należyty
komfort wypoczynku kierowcy podczas
pracy na dalekich dystansach. Najczęś-
ciej występujące kabiny, ze zrozumiałych
względów, to tzw. kabiny dzienne, tzn.
krótkie z niskim dachem i dostępne są
one w pojazdach każdej marki obecnej
na naszym rynku. Renault, DAF i Volvo
poza kabinami dziennymi oferują kabiny
sypialne z jedną leżanką, czyli przedłu -
żone. Tylko trzy marki – MAN, Merce-

des-Benz oraz IVECO – mają w swojej
ofercie kabiny przedłużone i z podwyż -
szonym dachem, o najwyższym dostępnym
przy tej wielkości podwozia komforcie.

Biorąc pod uwagę fakt, że kabiny w tej
kategorii wagowej zainstalowane są nisko,
a więc tunel silnika wnika do ich wnę-
trza dość mocno, słabo izolując od pod-

zespołów podwozia, a także to, że poziom
ich wyposażenia często nie dorównuje
ich większym „braciom” w zakresie kom-
fortu pracy i wypoczynku, zestawy „pod-
mautowe” tworzone do wielkopojemnego
transportu długodystansowego muszą
być w tym zakresie dodatkowo dopo-
sażane. W podwoziach, w których wy-
stępują tylko kabiny typu dziennego lub
długość zabudowy uniemożliwia zasto-
sowanie kabiny przedłużonej, stosowane
są zabudowy sypialne na dachu kabiny,
tzw. kurniki. Kabiny przedłużane, z jedną
leżanką, najczęściej uzupełniane są tylko
o spojlery dachowe poprawiające prze -
pływ strug powietrza i obniżające ogólny
opór stawiany przez zestaw. 

Ciekawym rozwiązaniem jest spo-
sób na umiejscowienie drugiej leżanki.
Instaluje się ją na dachu zabudowy sy-
pialnej, przystosowanej do przedłużanych
kabin, integrującej w sobie deflektor da-
chowy. Kabiny przedłużane z podwyż -
szonym dachem, dostępne w samocho-
dach Mercedes-Benz, MAN oraz IVECO,
najczęściej nie wymagają doposażenia
we wspomnianym zakresie. Poza stwo-
rzeniem dodatkowej przestrzeni do wy-
poczynku w postaci miejsca na leżanki

montowane są niezależne ogrzewania
i postojowe klimatyzacje. Wyposażenie
poprawiające komfort pracy kierowcy,
takie jak tempomat, klimatyzacja, elek-
trycznie sterowane szyby itp., są najczęś-
ciej dostępne w wyposażeniu standardo-
wym kabiny lub w opcji oferowanej przez
producenta, jednak nawet za do płatą

oferta jest dość uboga w zakresie wszel-
kich układów wspomagających jazdę,
które w „pełnowymiarowych” ciężarów-
kach są już bardzo popularne.

Podsumowanie
Kabiny zestawów drogowych do trans-

portu długodystansowego o dmc. po-
niżej 12 t nie zapewniają takiej wygody
jak ich więksi „bracia” choćby przez samą
wielkość, a co za tym idzie mają zdecy-
dowanie mniejsze możliwości konfigu-
racji wnętrza. Ich wyposażenie w zakre-
sie różnych asystentów jazdy także jest
zdecydowanie uboższe, mimo że warunki
pracy i czas, jaki spędzają w nich kierowcy,
jest zbliżony do tego, jaki spędzają kie-
rowcy ciężarówek „pełnowymiarowych”.
Jednak zmniejszone koszty przewozów
i możliwość poruszania się po drogach
podczas obowiązywania limitów, zwięk-
szają rentowność przedsięwzięcia na tyle
mocno, że warto tworzyć takie konstruk-
cje. Należy przewidywać, że ta katego-
ria wagowa będzie się jeszcze rozwijać
i to znacznie, przynajmniej tak długo
jak długo będzie obowiązywać zwolnie-
nie z myta do określonej masy.

Zestaw do transportu samochodów 
o dmc. nieprzekraczającej 12 t
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Fuso Canter i Tramagal story

uso Canter jest międzynarodowym
przebojem w segmencie lekkich
aut ciężarowych i najlepiej sprze-

dającym się pojazdem Daimler Trucks –
od rozpoczęcia produkcji w 1963 r. sprze-
dano ponad 3,8 mln tych samochodów,
tylko w ubiegłym roku nabywców zna-
lazło ok. 140 tys. tych pojazdów. Perspek-
tywy na dalszą poprawę tej znakomitej
pozycji jawią się w jasnych barwach:
wraz z wprowadzeniem bardziej rygo-
rystycznych norm Euro VI i Euro 5b+
model Canter 8. generacji staje się jesz-
cze bardziej wydajny i ekologiczny, a to
dzięki pakietowi Ecofficiency. Ponadto
w ofercie debiutują kolejne atrakcyjne wa-
rianty oraz elementy wyposażenia z za-
kresu bezpieczeństwa. Wszystkie mo-
dele Fuso Canter przeznaczone na rynek
europejski powstają w portugalskiej fab-
ryce w Tramagal. Od rozpoczęcia pro-
dukcji w 1996 r. do końca 2013 r. wy-
tworzono tam 131 663 samochody Fuso
Canter, w ubiegłym roku 4462.

Fuso – historia marki w skrócie
Historia marki Fuso sięga 1932 r.,

kiedy zbudowany został pierwszy auto-
bus – był to model B46. Chcąc uczcić do-
stawę pierwszego autobusu do klienta,
ogłoszono wówczas wśród pracowników
konkurs na nazwę tego pojazdu – zwy-
ciężyła „Fuso”, co oznacza święte drzewo
rosnące tam, gdzie wschodzi słońce –
jako takie określenie stosowane było
wobec Japonii. Tak naprawdę drzewo
fuso to dobrze znany hibiskus. Po tym
pierwszym autobusie nazwą Fuso objęto
pozostałe produkty.

W 1970 r. firma weszła w skład nowo
powstałej grupy Mitsubishi Motors Corp.
Kiedy w 2003 r. Mitsubishi Motors Cor-
poration (MMC) pozbyło się swojego działu
pojazdów użytkowych, powstało Mitsu-
bishi Fuso Truck and Bus Corporation
(MFTBC), a ówczesny DaimlerChrysler
przejął w nowej firmie 43% udziałów.
Rok później MFTBC zostało w pełni zin-

tegrowane w strukturach Działu Pojaz-
dów Użytkowych DC (DC Commercial
Vehicles Division). W 2005 r. Daimler-
Chrysler zwiększył swoje udziały do 85%.
Obecnie Daimler AG ma 89,3% udziałów
(pozostałe należą do firm tworzących
Grupę Mitsubishi).

Fabryki Fuso
W Japonii Mitsubishi Fuso Truck

and Bus Corporation konstruuje, rozwija
i produkuje swoje pojazdy w 4 ośrodkach.
W pobliżu Tokyo znajduje się główny
zakład produkcyjny Kawasaki – Kana-
gawa, gdzie powstają samochody cięża-
rowe Canter, Fighter oraz Super Great.
Tu również znajduje się centrum kom-
petencyjne Daimler AG w zakresie roz-
woju pojazdów hybrydowych Global
Hybrid Center (GHC). Nieopodal, w Na-
katsu, znajdują się obiekty spółki za-
leżnej PABCO – producenta nadwozi i za-
budów ściśle współpracującego z Fuso.

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |

Fuso Canter – wszechstronny środek transportu działający na pograniczu

samochodów dostawczych i ciężarowych – teraz w zależności od masy

własnej w wersji Euro 5b+ lub Euro VI produkowany jest w Portugalii

w miejscowości Tramagal. Odwiedziliśmy ten zakład produkcyjny.

© Daimler Trucks
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Zakład produkuje głównie komponenty
do skrzyń biegów. Z kolei w fabryce To-
yama produkowana są autobusy. Firma
dysponuje również nowoczesnym ośrod-
kiem badawczo-rozwojowym Kitsure-
gawa – Tochigi. 

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Cor-
poration w ramach zawiązanych spółek
joint venture produkuje również swoje po-
jazdy w Indonezji, Tajlandii, Wietnamie
i na Tajwanie oraz w Rosji (j.v. z Kama-
zem produkująca model Canter) i w Tur-
cji (zakłady TEMSA). Modele przezna-
czone na rynek europejski produkowane
są w Portugalii w fabryce w Tramagal.
Ogólnie niemal 60% pojazdów MFTBC
powstaje poza granicami Japonii. 

Fuso Canter – międzynarodowy 
hit Daimler AG 

Daimler Trucks w 2013 r. sprzedało
na całym świecie 484 200 samochodów
ciężarowych. Sprzedaż Mercedes Benz
Trucks wyniosła 164 555 pojazdów (34%),
działające na terenie Ameryki Północnej
Daimler Trucks NAFTA sprzedało ich
141 074 (29%, marki Freightliner i We-

stern Star), STO India – 6412 szt. (1,3%,
marka Bharat Benz), natomiast działające
na rynkach azjatyckich Daimler Trucks
Asia przekazało użytkownikom 172 658
pojazdów (36%). Udział Europy (a więc
modelu Fuso Canter) w całkowitej sprze-
daży Daimler Trucks Asia to tylko 2,3%
(4462 szt.) – jest to wielkość porówny-
walna z udziałem Australii, w Europie
największym odbiorcą modeli Canter są
Niemcy (26%), Wielka Brytania (22%)

Osie, silniki, skrzynie biegów – te komponenty powstają 
w Japonii, w Tramagal dokonuje się ich kompletacja i jako

gotowe podzespoły trafiają na linię montażu podwozia

Rama Cantera montowana jest z przygotowa-
nych wcześniej elementów – proces ten reali-
zowany jest w najnowszej części fabryki. Pod-

montaż ramy i osi odbywa się na odrębnych
stanowiskach, podzespoły te trafiają niejako 

„z boku” na główną linię montażu
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oraz Francja (12%). Do Portugalii trafia
zaledwie 8% europejskiej produkcji. Fuso
Canter jest najbardziej międzynarodo-
wym produktem koncernu Daimler AG,
spotkamy go m.in. na drogach Japonii,
Stanów Zjednoczonych, Korei, Kanady,
Australii, Nowej Zelandii i oczywiście
Unii Europejskiej.

Canter powstaje w Tramagal
Historia fabryki w Tramagal jest

bardzo barwna. Powstała w 1964 r. jako
joint venture pomiędzy rodzinną firmą
portugalską Duarte Ferreira a byłym fran-
cuskim producentem samochodów cięża -
rowych Berliet – celem spółki była pro-
dukcja pojazdów wojskowych dla armii
portugalskiej. W 1980 r. rozpoczęto tam
montaż samochodów Mitsubishi Fuso
w systemie CKD (completely knocked
down). Powstawały tam samochody prze-
znaczone na rynek portugalski, wśród
nich były takie modele, jak dostawczy

Kabiny powstają na odrębnej linii produkcyjnej. Tłoczenie blach tworzących bryłę kabiny
odbywa się w głównej fabryce Fuso w Kawasaki. Stamtąd trafiają one do Tramagal –

tu następuje zgrzewanie i kompletacja poszczególnych elementów składowych
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Około 90% wszystkich wyprodukowanych Fuso Canter jest w kolorze białym. Jednak w ofercie,
oprócz klasycznego białego, jest jeszcze 86 innych kolorów lakieru. Podstawą wysokiej jakości
powłok lakierniczych Fuso Cantera jest obróbka wstępna powierzchni, w której skład wchodzi
kataforetyczne nanoszenie powłoki gruntowej (CDP). Rama jest śrutowana, a następnie lakiero-
wana proszkowo – to gwarantuje optymalną odporność na korozję

Fuso Canter, pick-up Mitsubishi L 200,
van Mitsubishi L 300, średnia ciężarówka
Fighter oraz terenowy Pajero. 10 lat póź -
niej, w 1990 r., zakład został przejęty
przez importera Mitsubishi Motors Por-
tugal (MMP). W 1996 r. Mitsubishi Mo-
tors Corporation przejęło fabrykę w Tra-

magal – zdecydowano się produkować tam
wyłącznie model Fuso Canter. W 2004 r.
zakład stał się częścią Daimler AG, gdy
koncern przejął większość udziałów Mit-
subishi Fuso, a fabryka otrzymała nową
nazwę: Mitsubishi Fuso Truck Europa SA
(MFTE). 
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Zakład znajduje się ok. 150 km na
północny wschód od Lizbony i zajmuje
powierzchnię ok. 39 900 m2 (sama
działka ma powierzchnię ok. 158 500 m2,
jest więc jeszcze dużo miejsca na roz-
budowę), pracuje tam ponad 300 osób.
Produkowane tu samochody Fuso Can-
ter trafiają do 30 krajów europejskich
oraz do Izraela, w najbliższym czasie na
liście pojawić się ma również Maroko.
Niemal 95% produkcji jest eksportowane.
Najważniejsze rynki sprzedaży modelu
Fuso Canter w Europie to Niemcy, Wielka
Brytania i Francja. 

W okresie 2010–2014 Daimler Trucks
zainwestowało w modernizację produk-
cji w Tramagal ok. 27 mln euro, z czego
ok. 5,5 mln euro to nakłady, które zo-

stały i będą dalej przeznaczane na roz-
wój linii technologicznych do produkcji
elektrycznej wersji, czyli Fuso Canter
E-Cell. Działania te otrzymały również
wsparcie rządu portugalskiego w wyso-
kości 3 mln euro. 

Od 2012 r. w Tramagal powstaje se-
ryjnie Fuso Canter Eco Hybrid, czyli
wersja z napędem hybrydowym. 

Fabryka MFTE w Tramagal stanowi
integralną część globalnej sieci produk-
cji Daimler Trucks, tym samym produ-
kowany tam Fuso Canter musi spełniać
międzynarodowe standardy jakości na-
rzucone przez koncern, poza tym zakład
korzysta z zalet związanych z efektem
skali i możliwościami współpracy mię-
dzynarodowej. Główny zakład produk-
cyjny Fuso w japońskim Kawasaki do-
starcza do Portugalii części nadwozia,
osie, układy kierownicze, wstępnie

zmontowane komponenty układu ogrze-
wania i klimatyzacji oraz skrzynie bie-
gów z dwutarczowymi sprzęgłami Duo-
nic i elementy napędu elektrycznego
stosowane w modelach hybrydowych
Canter Eco Hybrid. Zakład w Tramagal
wykorzystuje również europejskich pod-
dostawców – w ujęciu wartościowym
ok. 50% części Fuso Canter pochodzi
od 60 europejskich dostawców, połowa
z nich to firmy portugalskie lub hisz-
pańskie. Kupowane w Europie części to
m.in. elementy podwozia, silniki, kom-
ponenty osi, resory zawieszenia, ha-
mulce, opony, reflektory, siedzenia i ta-
picerka wnętrza. Obecnie maksymalna
roczna wydajność produkcji wynosi do
15 000 pojazdów przy pracy jedno-
zmianowej, przestawienie na system
dwuzmianowy pozwoliłoby zwiększyć
produkcję roczną do ok. 29 000 szt.

Montaż kabiny stanowi najważniejszą grupę operacji realizowanych w Tramagal. Do polakierowanej „skorupy” wstawiane są takie komponenty
i układy, jak wiązki elektryczne, moduł pedałów i wspomagania układu hamulcowego, tapicerka wnętrza, maty wygłuszające oraz kompletna
deska rozdzielcza, szyby, siedzenia oraz lusterka zewnętrzne. Po skompletowaniu kabina zostaje przemieszczona na drugą linię montażową,
gdzie łączona jest z podwoziem – operacja ta to tzw. zaślubiny 

© Daimler Trucks

Ceremonia „zaślubin” ma miejsce na końcu linii montażu podwozia. To tu dostarczana jest skompleto-
wana na odrębnej linii kabina. Po połączeniu następują dalsze etapy doposażania pojazdu – montuje się
koła, które kompletowane są na stanowisku obok, Canter wreszcie na własnych kołach zjeżdża z linii 
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Każdy wyprodukowany Canter
podlega dokładnej kontroli obej-

mującej zarówno jakość wykona-
nia i montażu poszczególnych
elementów, jak i sprawdzenie

funkcjonowania wszystkich
układów pojazdu: silnika ze

skrzynią biegów, układu hamul-
cowego, układu ogrzewania i kli-

matyzacji, świateł, wycieraczki
itp. Dokonuje się również regula-

cji ustawienia kół i reflektorów,
kalibrowanie prędkościomierza 
i tachografu. Ostatnim etapem

jest inspekcja wizualna komplet-
nego pojazdu. Na zewnątrz, na

krótkim torze testowym, spraw-
dzane jest prawidłowe działanie
układu przeciwblokującego ABS
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Kögel Trailer: 80 lat
tradycji i innowacji

okazji jubileuszu niemiecki pro-
ducent naczep zaplanował mnó-
stwo imprez i akcji promocyjnych

dla swoich klientów, pracowników, do-
stawców oraz wszystkich osób zainte-
resowanych działalnością firmy Kögel
Trailer. Obchody odbywają się pod wspól-
nym hasłem: Tradycja, Doświadczenie,
Kompetencja.

Inauguracją obchodów jubileuszu
80-lecia był dzień drzwi otwartych w sie-
dzibie firmy w Burtenbach, zorganizo-
wany 10 maja br. Przybyłych gości przy-
witał Ulrich Humbaur – właściciel Kögel

Trailer i już na samym wstępie przedsta-
wił historię firmy i przełomowe osiągnię-
cia założyciela Franza Xavera Kögela.
Podziękował pracownikom za ich nie-
strudzony wysiłek i pracę, klientom i do-
stawcom za zaufanie oraz dziennikarzom
za owocną współpracę. „Jestem dumny
z motywacji i zaangażowania niemal
1000 pracowników firmy. Jestem i nadal
będę jedynym właścicielem Kögel Trai-
ler, bo sprawia mi to cholernie wiele ra-
dości” – dodał na koniec Ulrich Humbaur.

Tego dnia dla zaproszonych gości,
władz miasta, klientów, byłych i aktu-

alnych pracowników firmy, dziennika-
rzy oraz mieszkańców bawarskiej miejs-
cowości producent przygotował wiele
atrakcji. Była więc m.in. możliwość zwie-
dzania zakładu produkcyjnego połączona
z historycznymi pokazami filmowymi,
konkursy zręcznościowe, atrakcje dla naj-
młodszych (m.in. symulator jazdy cięża-
rówką) oraz degustacja lokalnych sma-
kołyków i trunków, a wszystko przy iście
biesiadnym akompaniamencie lokalnych
kapel. Zainteresowani mogli zapoznać się
z pełną gamą naczep firmy Kögel Trai-
ler oraz małych przyczep spółki Hum-

Katarzyna Biskupska
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Firma Kögel Trailer obchodzi w tym roku 80-lecie istnienia. Niemiecki

producent to równolatek m.in. aktorki Shirley MacLaine i bohatera

kreskówek Kaczora Donalda – i podobnie jak oni, mimo upływu lat,

cieszy się doskonałą kondycją i niesłabnącą popularnością.

Hala produkcyjna w fabryce
Neu-Ulm w latach 1950–1956

© Kögel
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baur. Wielką gratką dla fanów sportu
było spotkanie z Michaelem Greisem,
niemieckim trzykrotnym mistrzem olim-
pijskim w biathlonie oraz jego rodakiem
Jochenem Hahnem, trzykrotnym mist-
rzem Europy w wyścigach ciężarówek.
Zainteresowanie było ogromne. Tereny
zakładu Kögel Trailer w Burtenbach od-
wiedziło ok. 5000 osób.

Po dniu otwartym w Burtenbach i róż -
nych promocjach sprzedażowych kolejne
atrakcje z okazji obchodów jubileuszu
przewidziane są m.in. na hanowerskich
targach IAA, gdzie firma Kögel Trailer
zaprezentuje nowości produktowe.

Początki marki Kögel
1 maja 1934 r., tuż po swoich 24.

urodzinach, Franz Xaver Kögel przejął
warsztat mechaniczny swojego nauczy-
ciela w Neu-Ulm i tym samym zainicjo-
wał działalność firmy, obecnie zaliczanej
do czołowych europejskich producen-
tów pojazdów użytkowych. W czasach
dynamicznego rozwoju transportu koło -
wego Kögel wykorzystał ramy pojazdów
wykonywane przez kuźnię Augusta Weite
z Neu-Ulm i rozpoczął produkcję nad-
wozi, podłóg i drzwi tylnych. W czasie
II wojny światowej firma dostarczała
komponenty do produkowanych również
w Ulm wojskowych samochodów cięża -
rowych Magirus. Fabryka została całko-
wicie zniszczona podczas bombardowa-
nia w grudniu 1944 r. 

Wkrótce po zakończeniu wojny w od-
budowanej fabryce rozpoczęto wytwa-
rzanie przyczep i kabin do ciężarówek,

a w 1956 r. przeniesiono produkcję 
w nowe miejsce. Obszar przemysłowy
Donautal w Ulm, odpowiednia ilość miej -
sca i bogaty park maszynowy umożliwiły
F.X. Kögelowi produkcję seryjną kabin
do ciężarówek Magirus, nadwozi auto-
busów, meblowozów, wywrotek i na-
czep. Pojawiły się również tak innowa-
cyjne wówczas produkty, jak pierwsze
systemy wymienne, tzw. system Ulm,
pozwalające na przewóz nadwozia cię -
żarowego na platformach kolejowych.
W 1960 r. z taśmy produkcyjnej zjechała
dwutysięczna przyczepa. 

Powstanie nowych rynków wiązało
się z rozwojem przedsiębiorstwa. Kögel
założył kolejną firmę – Kamag, produku -

Thomas Heckel, 
prezes zarządu w firmie Kögel Trailer

W naszej branży nic nie liczy się bardziej
niż tradycja, doświadczenie i kompe-
tencja. Wszyscy klienci firmy Kögel Trai-
ler korzystają z tych zdobyczy. Także ci,
którzy dopiero chcą stać się naszymi
klientami. O przeszłości świadczy nasz
jubileusz, teraźniejszość natomiast od-
zwierciedla się w naszym szerokim po-
strzeganiu rynku pojazdów użytkowych.
Przyszłość widzimy pod znakiem dalszej
optymalizacji produktów na potrzeby
klientów, rozwijania strategicznych part-
nerstw i proponowania innowacyjnych
rozwiązań.
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W obchodach jubileuszu w Burtenbach udział wzięli (od lewej): Thomas Heckel – prezes zarządu
Kögel Trailer, Roland Kempfle – burmistrz miasta Burtenbach, Ulrich Humbaur – właściciel firmy,
Jürgen Steinbacher i Thomas Eschey – dyrektorzy wykonawczy Kögel Trailer

Trzykrotny mistrz Europy w wyścigach ciężarówek FIA pokazał zgromadzonej publiczności, co potrafi
jego samochód wyścigowy. Kierowca współpracuje z firmą Kögel Trailer od 2012 r. Producent do-
starczył zespołowi przyczepę oraz dwa nadwozia wymienne, które służą za magazyn części zamien-
nych dla zespołu serwisowego, stanowią zaplecze kuchenne oraz spełniają funkcję części mieszkal-
nej i biurowej, są miejscem odpoczynku kierowcy. Naczepy służą również do promocji marki Kögel
na 9 torach europejskich. Producent przedłużył umowę sponsorską z rajdowcem do końca 2015 r.
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jącą ciężkie moduły transportowe i pod-
wozia do przewozów specjalnych. Prze -
jął też kilku mniejszych producentów
w miejscowościach Karlsdorf, Hanau
i Bückeburg. Powstały również spółki
joint venture w Chinach. W najlepszych
latach ekspansji Kögel zaopatrywał ry-
nek w pojazdy użytkowe produkowane
w ośmiu zakładach produkcyjnych roz-
mieszczonych w całej Europie.

Innowacje i rozwój
Firma Franza Xavera zyskała opinię

jednego z najbardziej innowacyjnych pro-
ducentów. Jej konstrukcje to np. pierwsza
naczepa chłodnia wykonana z tworzywa
sztucznego (1961 r.), pierwsze nadwozie
wymienne na podporach (1965 r.), pierw-
sza samonośna aluminiowa wywrotka
z zaokrągloną wanną (1966 r.), opaten-
towana przyczepa wywrotka centralno -
osiowa (1974 r.) czy też pierwsze lekkie
naczepy siodłowe (1982 r.). W 1983 r.
kierownictwo nad firmą objął Herbert
Kögel – syn Franza Xavera. W wyniku
restrukturyzacji w 1991 r. powstała kor-
poracja z kapitałem akcyjnym pod nazwą
Kögel Fahrzeugwerke AG. Podjęto też
działania służące zintensyfikowaniu eks-
pansji międzynarodowej, dzięki czemu
Kögel stał się czołowym producentem
europejskim.

Po ogłoszeniu niewypłacalności 
w 2004 r. – już pod nowym kierownic-
twem i przy zmienionej strukturze włas-
ności – udało się powrócić na rynek i pod
nazwą Kögel Fahrzeugwerke GmbH od-

zyskać utraconą pozycję. W tym krytycz-
nym okresie pozbyto się spółek zależnych
(jak Kamag czy fabryka w Werdau),
sprzedano firmie F.X. Meiller technologię
produkcji naczep wywrotek oraz prze-
niesiono siedzibę główną z Ulm do Bur-
tenbach, gdzie uruchomiono nowy zakład
produkcyjny. Rok później, w 2005 r.
gruntownie zmieniono program pro-

dukcji, bazując na 3 głównych rodzinach
produktowych: Kögel MAXX, Kögel foxx
oraz Kögel Phoenix. W 2006 r. Kögel
Fahrzeugwerke GmbH zatrudniał ok.
1000 pracowników i produkował ok.
12 tys. pojazdów rocznie (ponad 2/3 pro-
dukcji idzie na eksport do innych krajów
europejskich). Po rekordowym dla spółki
roku 2007 obrót firmy osiągnął 450 mln
euro, a roczna produkcja wyniosła 24 tys.
pojazdów, co uplasowało Kögel Fahr -
zeugwerke GmbH w gronie dziesięciu
największych światowych producen-
tów naczep. 

Jednak z powodu niskiego popytu na
naczepy i ogólnoświatowego kryzysu gos-
podarczego na przełomie 2008 i 2009 r.
również i Kögel Fahrzeugwerke GmbH
odnotował spadek popytu sięgający na-
wet 90%. Dlatego też w drugiej poło -
wie 2009 r. producent został zmuszo -
ny do ogłoszenia upadłości. Markę udało
się uratować – firma została przejęta
przez Ulricha Humbaura, przedsiębiorcę
z Gerst hofen i właściciela firmy produ-
kującej przyczepy do samochodów oso-
bowych i dostawczych. W związku z tym

Niemal 5000 osób wzięło udział 
w obchodach jubileuszu 80-lecia
firmy Kögel Trailer w Burtenbach

„Zawsze działałem, nie byłem biernym obser-
watorem” – ten sposób prowadzenia biznesu 
i spojrzenie na życie wyznawał Franz Xaver 
Kögel, założyciel firmy, człowiek, który był 
również mistrzem motywacji pracowników.
Zmarł w 2007 r. w wieku 97 lat

Franz Xaver Kögel (w środku) podczas cere-
monii wkopania kamienia węgielnego 

pod budowę fabryki w Burtenbach w grud-
niu 1999 r. W budowę nowego zakładu za-

inwestowano ponad 25 mln euro
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zmieniono nazwę na Kögel Trailer oraz
od świeżono paletę oferowanych modeli
naczep, m.in. wprowadzono ponownie do
oferty naczepy wywrotki o objętości 24
lub 27 m3, naczepy niskopodwoziowe
oraz skrzynie chłodnicze. 

Kögel Trailer dziś
Dzięki przejęciu przez Humbaura

marka Kögel odzyskała świetność. Pro-
ducent jako pierwszy uruchomił linię tech-
nologiczną do zanurzeniowego katodo-
wego zabezpieczania antykorozyjnego ram
(2001 r.). Wprowadził też kolejne prze -
łomowe nowości, np. przedłużone o blisko
1,3 m naczepy Euro Trailer (2005 r.)

Bawarska fabryka w Burtenbach produkuje obec-
nie ok. 250 naczep tygodniowo w dwuzmia-
nowym trybie pracy. Gotowe zespawane ramy,
przywiezione z czeskich zakładów Kögel Trailer
w Choceň, po śrutowaniu zostają zabezpieczone
przed korozją metodą kataforezy zanurzeniowej
KTL, a następnie pomalowane zgodnie ze spe-
cyfikacją zamówienia. Następnie do ram mon-
towane są podzespoły układu jezdnego, hamul-
cowego oraz elektrycznego wraz z elementami
oświetlenia. Po założeniu kół do gotowych podwozi
montowane jest nadwozie naczepy. 

Firma Kögel Trailer produkowała małe zabudowy
typu furgon z metali lekkich już od początku lat
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwsze na-
czepy chłodnie o samonośnej konstrukcji z two-
rzywa sztucznego (tzw. poly-cell) ze zintegro-
wanym kanałem powietrznym zaprezentowane
zostały w 1961 r. Przy ścianach o grubości 100 mm
osiągnięto współczynnik K = 0,25. Dzięki stałemu
udoskonalaniu procesu produkcji typu „mokre
na mokrym” firma Kögel w 1969 r. wprowadziła
na rynek pierwszą naczepę siodłową do palet,
a w 1976 r. zaprezentowała pierwsze naczepy
chłodnie o samonośnej konstrukcji. Od 2007 r. do-
stępna jest również naczepa chłodnia Euro Trailer
przedłużona o 1,3 m. Pod koniec 2011 r. produ-
cent nabył firmę Kögel PurFerro GmbH & Co. KG.
Ten ośrodek projektowy z siedzibą w Duingen,
o światowej renomie w dziedzinie produkcji pa-
neli typu sandwich, dostarcza dziś podzespoły do
naczepy chłodni z segmentu Premium – zapre-
zentowanej w 2012 r. przez Kögel Trailer – w ja-
kości PurFerro.
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oraz CNG-Trailer (2012 r.). Zmieniono
logotyp marki oraz na nowo opracowano
stronę internetową. Warto też wspom-
nieć, że Kögel to pierwszy producent,
który zaoferował klientom możliwość
dokonania zakupu swoich produktów za
pośrednictwem Internetu. 

Obecnie Kögel Trailer to jeden z wio -
dących producentów naczep w Europie.
Przez 80 lat wyprodukował przeszło
500 000 pojazdów. Siedziba i główny
za kład produkcyjny spółki znajduje się
w bawarskiej miejscowości Burtenbach
koło Augsburga, są także zakłady w nie-
miec kich miastach Neu-Ulm i Duingen,
czeskim Choceň oraz w Moskwie i Pe-
tersburgu w Rosji. Firma zatrudnia blisko
1000 pracowników. W 2013 r. obrót spółki
osią gnął wartość blisko 275 mln euro. 

W Polsce oficjalnym przedstawicie-
lem firmy Kögel jest spółka Eurotrailer,
należąca do grupy DBK.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Zabudowy wywrotki były i nadal są
specjalnością firmy Kögel Trailer.
Oprócz przyczep rolniczych (zdj.1) od
1935 r. powstawały pierwsze zabu-
dowy wywrotki na pojazdach cięża -
rowych oraz przyczepy dwuosiowe
(zdj. 2). W czasie wojny i po wojnie
największym popytem cieszyły się wy-
wrotki i wozy rolnicze na ogumieniu
pneumatycznym zaprzęgane w konie
lub ciągnięte przez ciągnik. W latach
50. XX w. firma Kögel zasłynęła z pro-
dukcji naczep siodłowych z dwiema
niezależnymi platformami oraz na-
czepy wywrotki ze stalową skrzynią.
W 1966 r. pojawiła się pierwsza sa-
monośna wanna z aluminium (zdj. 3),
a od lat 70. XX w. dominowały przede
wszystkim tandemowe przyczepy wy-
wrotki oraz trzyosiowe trójstronne
przyczepy wywrotki. W 2002 r. pro-
ducent zaprezentował pierwszą skrzy-
nię wykonaną z lekkich i jednocześnie
bardzo wytrzymałych komponentów
bimetalowych. Zgodnie z tym mo-
dułowym projektem oferowane dzisiaj
wywrotki 2- i 3-osiowe mają pojem-
ności ładunkowe 24 i 27 m3. 
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Konkurs prowadzony był na trzech identycznych zestawach
Renault T460 z naczepami Wielton, obciążonymi bloczkami

betonowymi o łącznej wadze 22 t

Przewidywanie. Złota zasada
ekonomicznej jazdy

a konkurs Optifuel Challenge 2014
w Polsce składa się 10 eliminacji
odbywających się u lokalnych dea-

lerów Renault Trucks w Rzeszowie, Kra-
kowie, Wrocławiu, Mikołowie, Rzgowie,
Młochowie, Ostrołęce, Suwałkach, Gdyni
oraz Białej Podlaskiej. Seria eliminacji za-
kończy się pod koniec lipca, a na 11 wrześ-
nia zaplanowany został wielki finał, w cza-
sie którego 10 zwycięzców eliminacji
lokalnych powalczy o tytuł Mistrza Eko-
nomicznej Jazdy Renault Trucks w Polsce.
Wyłoniony najlepszy kierowca weźmie
udział w szkoleniu zaplanowanym na

12 września w Młochowie, a następnie
w listopadzie pojedzie na finał europejski
do Lyonu we Francji, aby zawalczyć o na-
grodę główną, czyli voucher o wartości
8000 euro oraz pojazd Renault T 460
na rok użytkowania dla firmy, w której
pracuje.

O konkursie, ekonomicznej jeździe
oraz systemach pozwalających mierzyć
umiejętności kierowców rozmawiamy
z Łukaszem Kurcbardem, menedżerem
ds. ekonomiki eksploatacji Renault Trucks
w Regionie CEE Volvo Group Trucks, pod-
czas eliminacji odbywających się w fir-

mie Retos w Pietrzykowicach k. Wroc-
ławia, dolnośląskiego dealera Renault
Trucks.

„Samochody Specjalne”: To już szósta
edycja konkursu organizowana w Polsce.
Czym różni się od poprzedniej poza tym,
że uczestnicy jeżdżą pojazdami nowej
gamy Renault Trucks?
Łukasz Kurcbard: Edycja ta odbywa się
pierwszy raz na samochodach nowej gamy.
Idea pozostała ta sama, zmieniliśmy jed-
nak metodę przeprowadzania konkursu
na taką, która pozwala nam zaprosić
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13 maja br. eliminacjami w siedzibie Eurocomplex Trucks,

rzeszowskiego dealera Renault Trucks, rozpoczęła się 6. edycja konkursu

Optifuel Challenge 2014, w którym kierowcy walczą o miano Mistrza

Ekonomicznej Jazdy Renault Trucks oraz atrakcyjne nagrody.
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więcej właścicieli firm i kierowców. Gdy
w 2008 r., pracując wtedy w firmie Re-
nault Trucks Polska wspólnie z Marcinem
Majakiem zapoczątkowaliśmy ten kon-
kurs – właściwie pomysłodawcą jest Mar-
 cin – był to zdaje się pierwszy polski kon-
kurs skupiający się tylko i wyłącznie na
racjonalnej jeździe, czyli konkurs pole-
gający na uzyskaniu jak najmniejszego
zużycia paliwa. Wtedy też staraliśmy się,
aby uczestnicy byli od razu przeszkoleni
z zakresu wiedzy o ruchu drogowym,
ustawy o transporcie i czasu pracy kie-
rowcy oraz podstaw racjonalnej jazdy.
W tym roku przyświecał nam cel maksy-
malnego zainteresowania klientów i kie-
rowców nowymi samochodami, w związ -
ku z czym skupiliśmy się wyłącznie na
jeździe i zaprezentowaniu nowego pro-
duktu. W nowej formule samochody stoją
w serwisie u naszego dealera kilka dni,
handlowcy regionalni umawiają chęt-
nych konkursowiczów na konkretną go-
dzinę, aby odbyli jazdę testową. Pod-
czas prób, które trwają przez cały dzień,
kierowcy mierzą się z wynikiem uzys-
kanym przez naszych Master Driverów.
Do oceny wykorzystujemy takie narzę-
dzia jak Infomax i/lub Optifleet. Zwy-
cięzcą zostaje kierowca, który osiągnie
najniższe spalanie, utrzymując najwyższą
średnią prędkość z uwzględnieniem obo-
wiązujących przepisów prawa o ruchu
drogowym.

Jaki jest odzew ze strony właścicieli
firm w tym roku?
Zainteresowanie jest większe niż się
spodziewaliśmy. Już po trzeciej elimina-
cji we Wrocławiu frekwencja przekro-
czyła minimum, jakie sobie wyznaczy-
liśmy. W Rzeszowie było prawie 40 osób,
w Krakowie przekroczyliśmy tę liczbę,
a tu we Wrocławiu pojawiło się ponad 60
osób! Czyli już ok. 140 kierowców wzięło
udział w konkursie, a przed nami jesz-
cze 7 eliminacji.

Myślisz, że to pojazdy nowej gamy i chęć
przetestowania ich przyciągnęły zain-
teresowanych udziałem?
W dużej mierze tak, gdyż spora część kie-
rowców i właścicieli firm po przyjeździe
oznajmiała wprost „Przyjechałem prze-

testować nowy samochód z naczepą i ła -
dunkiem na plecach”. Jest to dla nas
również istotne, gdyż konkurs – nie ukry-
wajmy – jest pewnym narzędziem mar-
ketingowym, to dobra metoda na zapo-
znanie obecnych i potencjalnych klientów
z nowym produktem. Jeśli ktoś chce
przyjść tylko po to, aby się przejechać
i zapoznać z pojazdem, proszę uprzejmie,
po to tutaj jesteśmy. Jedynym skutkiem
jest pojawienie się w tabelce na mniej
zaszczytnym miejscu. Jeśli to klientowi
nie przeszkadza, to uważam, że nasz cel
został osiągnięty. 

Jak oceniłbyś poziom uczestników po
trzech eliminacjach?
W związku z tym, że ten samochód jest
nowy, a kierowcy wiedzą o nim jeszcze
stosunkowo niewiele, statystycznie wy-
niki, które przywożą, są nieco wyższe.
Absolutnie nie dlatego, że samochód
zużywa dużo paliwa, tylko dlatego, że
trzeba umieć nim jeździć. Natomiast
uczestnicy, którzy mają dobre podstawy
jazdy racjonalnej, już nawet po pierw-
szym razie uzyskują bardzo satysfak-
cjonujące rezultaty, nawet poniżej 25 l
na 100 km. To jest możliwe, przykładem
mogą być eliminacje w Rzeszowie, gdzie
zarówno instruktorzy, jak i kierowcy przy-
 wozili bardzo dobre wyniki, mimo iż ci
drudzy prowadzili pojazd nowej gamy
pierwszy raz. Jeśli uczestnik wsiada za
kierownicę Renault Trucks T i osiąga
wynik 25 l/100 km bez żadnego trenin -
gu, żadnej wiedzy na temat systemów
występujących w tym samochodzie, to
daje pojęcie o potencjale, który ten po-
jazd może otworzyć, gdy kierowca nau-
czy się nim jeździć. Po podszkoleniu
może być mniej, np. 23 l/100 km czy 22
l/100 km. Kto wie?

Ile wyniósł wynik Master Drivera na
eliminacjach tu, w Pietrzykowicach?
Był to wynik 26,6 l/100 km. 

Dzisiejsza trasa, mająca długość 17 km
prowadziła przez teren zabudowany.
Były również m.in. ronda, wzniesienie,
jazda po autostradzie. Jak należało pra-
wi dłowo pokonać tę trasę, aby wypaść
najekonomiczniej? 
Jak dobrze zauważyłaś, trasa była różno-
rodna, czyli o to nam chodziło, był ka-
wałek autostrady, kawałek drogi ekspre-
sowej, dwujezdniowej szybkiego ruchu,
był kawałek klasycznej polskiej szosy,
ostre zakręty i teren zabudowany oraz
światła. Każdy z tych odcinków wymaga
innej techniki jazdy. Przede wszystkim
złotą zasadą jest przewidywanie. Dzięki
temu, że w samochodach mamy fanta-
styczne urządzenie, jakim jest inteligen-
tne wolne koło, czyli Optiroll, samochód
może długie odcinki drogi pokonać prak-
tycznie za darmo. Co to oznacza, gdy
mam – tak jak podczas konkursu – np.
ostry zjazd z drogi ekspresowej i długi
na 500 m prawoskręt? Wystarczy odpo-
wiednio wcześnie zdjąć nogę z gazu,
sprowokować Optiroll do tego, aby się
włączył, wtedy dojedziemy do tego pra-
woskrętu, powolutku wytracając pręd-
kość i wykorzystując energię kinetycz -
ną, niemal za darmo. Do tego wystarczy
wykorzystywać takie fragmenty drogi,
jak wzniesienia, gdzie zjeżdżając, zwięk-
szamy prędkość też za darmo, lub gdy
widzimy, że przed nami jest rondo,
możemy się do niego dotoczyć, wyko-
rzystując wtedy hamulec silnikowy, wje-
chać na nie bez zatrzymania się i prze-
jechać rozpędem. Należy więc patrzeć
daleko, szacować sytuację na drodze,
czyli przewidywać, oraz wykorzysty -

Łukasz Kurcbard, 

menedżer ds. ekonomiki eksploatacji
Renault Trucks w Regionie CEE 

Volvo Group Trucks
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wać rozpęd, energię kinetyczną i ha-
mować zwalniaczem czy hamulcem sil-
nikowym. 

Aż taka jazda stanie się zwykłym na-
wykiem kierowcy…
To musi wejść w nawyk, na początku to
będzie bardzo męczące, ale ważne jest
jedno – walczymy o średnią prędkość, nie
o chwilowo wysokie prędkości. Nie szko-
dzi, że nas dużo ciężarówek przez chwilę
wyprzedzi i będzie się nam wydawało,
że jedziemy powoli. Na pierwszych świa -
tłach, na pierwszych bramkach na auto-
stradzie i tak się spotkamy z innymi kie-
rowcami, zużywając o 15% paliwa mniej.

O co najczęściej pytali kierowcy pod-
czas jazd konkursowych? 
Padało pytanie o wysokim stopniu uogól-
nienia: „panie, jak jechać?” – odpowiedź
brzmiała: „skutecznie”. Nie da się w 5
minut przeszkolić kierowcy, tym bardziej
że to konkurs, a nie szkolenie, więc tu kie-
rowcy mają właśnie popisać się swoimi
dotychczasowymi umiejętnościami. Dzięki
konkursowi widać, ile jest jeszcze do
zrobienia. Ważną kwestią jest to, że sa-
mochody nowej gamy nie są dobrze znane
uczestnikom, więc przed startem instruk-
torzy szybko objaśniają, jak działa Opti-
roll i inne systemy pomagające oszczę-
dzać paliwo. Od momentu przekręcenia
kluczyka w stacyjce instruktor milknie.

Jakie błędy najczęściej popełniali
uczestnicy?
To co zawsze, klasyka, czyli zielone pole,
pole strefy ekonomicznej, czyli zakres
prędkości obrotowej, w którym silnik
ma największy moment obrotowy, a jed-
nocześnie zużywa najmniej paliwa – to
jest coś, co „przeszkadza” kierowcom
na obrotomierzu, bo razi w oczy. 
Dalej kolejnym błędem jest bardzo późna
zmiana biegów, nieumiejętność wyko-

rzystania energii kinetycznej i co ciekawe,
bardzo wielu kierowców naciska na pe-
dał gazu, jadąc z góry. Przy tym wielo-
krotne naciskają na pedał hamulca, co
świadczy o nieumiejętności oszacowania
sytuacji na drodze. 

To już jest szósty konkurs. Czy to, że
w ostatnich latach wzrosło zaintereso-
wanie konkursem oznacza, że w końcu
zaczyna się więcej myśleć o ekonomicz-
nej jeździe? Że wiedza szkolonego kie-
rowcy zyskuje na znaczeniu w praktyce?
Obserwujemy fajną tendencję, że opłaca
się wprowadzać system motywacyjny
w firmie, dzięki któremu myślącemu
kierowcy zdecydowanie bardziej opłaca
się przywieźć zaoszczędzone paliwo, za-
robić na tym uczciwie, niż – co niestety
jest częstym procederem, przykrym i smut-
nym – sprzedać paliwo, a nazywając po
imieniu, po prostu je ukraść. Nasz kon-
kurs oraz inne przyczyniły się bardzo do
tego, że otworzyliśmy oczy pracodawcom
i przedsiębiorcom na to, że warto na-
grodzić kierowcę za oszczędną jazdę.
W sytuacji, gdy kierowca zaoszczędzi mie-
sięcznie 1000 zł na paliwie, warto oddać
mu z tej puli 400 zł jako premię, w pre-
zencie, a i tak przewoźnik jest 600 zł do
przodu, a kierowca jest zmotywowany
i będzie jeszcze bardziej się starał w przy-
szłym miesiącu. To genialne rozwiąza-
nie, czego chcieć więcej?

Czy dzięki konkursowi zwiększa się też
zainteresowanie szkołą jazdy ekono-
micznej Renault Trucks?
Tak, klienci widzą, jakie są rozbieżności
w zużyciu paliwa podczas jazdy w tych
samych warunkach tym samym samo-
chodem na tej samej trasie. Rozumieją,
że jeżeli nauczą się jeździć ekonomicz-
nie, mogą spalić dużo, dużo mniej. Po
prezentacji wyników końcowych widzą
realnie, że dzięki szkole racjonalnej jazdy

Renault Trucks mogą znaleźć się w lep-
szej części tabelki, z niższym spalaniem.
Gwarantujemy, że to nie są różnice na
poziomie kilku procent. W trudnych wa-
runkach drogowych mogą one wynieść
nawet ponad 20%. Znam przykład firmy
mającej ponad 100 samochodów Re-
nault, gdzie udało się obniżyć zużycie pa-
liwa jedynie o 1 l na 100 km po syste-
matycznym dokształcaniu kierowców,
„tylko” lub „aż” o 1 l. Przy tak licznym
taborze może się okazać, że w ciągu roku
mamy ciągnik gratis. To są ogromne,
wymierne pieniądze.

Za pomocą jakich narzędzi mierzone są
wyniki jazdy kierowców?
Obecnie mamy dwa uzupełniające się
narzędzia służące monitorowaniu floty
i stylu jazdy kierowców: Optifleet i In-
fomax. Należy pamiętać, że te dwa na-
rzędzia bardzo się uzupełniają, mimo iż
w pewnej części podają podobne para-
metry. Zarówno Optifleet w module
Check, jak i Infomax podaje podstawowe
parametry: styl jazdy, czas, stopień wy-
korzystania funkcji Optiroll, średnie zu -
życie paliwa, stopień obciążenia silnika
itp. Optifleet pozwala nam w czasie rze-
czywistym w ułamku sekundy sprawdzić
podstawowe parametry na temat stylu
jazdy, zużycia paliwa itd. Natomiast
trudno wyszkolić kierowcę, nie mając
głębszej wiedzy nt. sposobu korzystania
z silnika, a do tego służy Infomax.
Każda firma w moim odczuciu powinna
zacząć od Optifleet, bo to jest system
telematyczny dający informacje, gdzie
jest dana ciężarówka, co się z nią dzieje,
i z grubsza jak jedzie. Można planować
trasę transportu, ściągać dane z tacho-
grafu. Ale do poprawiania wyników
zużycia paliwa oraz umiejętności kie-
rowców w firmie przyda się Infomax. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © K. Biskupska

Nowy Renault Trucks T 460 jest wyposażony
w najnowsze i najbardziej zaawansowane 
rozwiązania pozwalające zmniejszyć zużycie
paliwa, ale to od kierowcy zależy, jak dobrze je
wykorzysta. Optifuel Challenge to doskonała
okazja, aby dowiedzieć się więcej o najsku-
teczniejszych technikach jazdy ekonomicznej 
i poprawić swoje umiejętności. To również
okazja, aby zdobyć atrakcyjne nagrody
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Bezprawny podatek od paliw

latach 2002–2004 trzynaś-
cie hiszpańskich regionów
autonomicznych uchwaliło

podatek od sprzedaży detalicznej olejów
mineralnych. Podatek, zwany także „gro-
sikiem na zdrowie” lub „eurocentem zdro-
wotnym”, ściągany był od kierowców przy
sprzedaży paliw płynnych. Dzięki temu
finansowano system zdrowia i ochronę
środowiska hiszpańskich regionów au-
tonomicznych. Jednak 25 lutego 2014 r.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej prawomocnym wyrokiem uznał,
że pobieranie podatku było niezgodne
z prawem unijnym.

Zgodnie z zapewnieniami hiszpań-
skiego Urzędu Skarbowego będzie można
się domagać zwrotu sum zapłaconych
w okresie pomiędzy 1 stycznia 2010 r.
a 31 grudnia 2012 r. Hiszpańska insty-
tucja broni się tym, iż płatności dokonane
przed 1 stycznia 2010 r. uległy prze-
dawnieniu, co jest ściśle związane z hisz-
pańskim prawem podatkowym. Istnieje
jednak druga interpretacja, która, jak za-

pewnia Łukasz Chwalczuk z Kancelarii
Prawnej Iuridica, jest całkiem realna.
„Zgodnie z możliwą drugą interpretacją
można będzie domagać się zwrotu całości
dokonanych płatności, czyli od wpro-
wadzenia podatku w życie aż do jego
wycofania, co łącznie może dotyczyć na-
wet 11 lat” – mówi Chwalczuk.

Podatek, który obowiązywał do 31
grud nia 2012 r., wahał się w granicach
pomiędzy 1,2 a 4,8 eurocentów na 1 litr
paliwa. Eksperci szacują, że w ciągu po-
nad dziesięciu lat obowiązywania dochody
z podatku wyniosły ok. 13 mln euro.
„Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
może stać się bardzo kosztownym wy-
zwaniem zarówno dla hiszpańskich władz
centralnych, jak i władz regionalnych,
liczonym nawet w miliardach euro. Orze-
czenie Europejskiego Trybunału stwa-
rza możliwość, także dla wielu Polaków,
a zwłaszcza polskich firm transportowych,
ubiegania się o zwrot zapłaconego po-
datku” – dodaje Łukasz Chwalczuk.

Polskie firmy transportowe mają prawo ubiegać się 

o zwrot bezprawnie pobieranego przez Hiszpanię 

w latach 2002–2012 podatku od paliw.

Odszkodowania dla przewoźników 

liczone są w miliardach euro.

Łukasz Chwalczuk, 
wspólnik w Kancelarii Prawnej Iuridica 
w Krakowie, specjalista w dziedzinie
prawa przewozowego, spedycyjnego 
i odszkodowawczego, prezes zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Transportu
Nienormatywnego
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Kieleckie targi A.D. 2014

UTOSTRADA-POLSKA to targi,
które przez lata były miejscem
spotkań liderów branży budow-

lanej i światowych marek. Każdego roku
przyciągały dziesiątki tysięcy zwiedza-
jących, przyjeżdżających do Kielc, aby
obejrzeć najnowszy sprzęt i rozwiązania
technologiczne oraz nawiązać konkretne
relacje biznesowe. Było to wydarzenie,
na którym po prostu nie wypadało nie
być. No właśnie, było…

W sytuacji widocznego spadku ko-
niunktury w branży w tym roku, po-
dobnie jak rok i dwa lata temu, dało się
zauważyć zdecydowany spadek zainte-
resowania targami nie tylko ze strony
wystawców, ale i zwiedzających. Ponow-
nie zauważalna była nieobecność głównych
producentów sprzętu budowlanego, dys-
trybutorów podwozi ciężarowych prezen-
tujących pełną ofertę swoich pojazdów
oraz wielu ważnych firm zabudowu-
jących, a także producentów pojazdów
specjalistycznych takich jak pompy do
betonu i betonomieszarki. W tym roku
nawet firma Polmark nie przywiozła wo-
zidła Biełaz, które w ubiegłych latach
dumnie prezentowało się przy wejściu do
jednej z hal wystawienniczych i na stałe
wpisało się w krajobraz targowy.

Jak podał organizator, swoje pro-
dukty zaprezentowało 485 wystawców
z 21 krajów całego świata – to o 85 firm

więcej niż rok temu i niemal 500 firm
mniej niż dwa lata temu. Ich ekspozycje
zajęły w sumie 11 tys. m2 zarówno w ha-
lach, jak i na terenie wokół nich (rok temu
łączna powierzchnia wynosiła 13 tys. m2,
a w 2012 r. 33 tys. m2). Co oznacza, że
firmy wyraźnie „łączą siły”, wystawiając
się wspólnie na jednym stoisku. Przy-
kładem jest kielecki producent KH-kip-
per, którego stoisko zgromadziło aż pięć
firm, co oznaczało pięć wpisów w kata-
logu wystawców, choć naprawdę było to
tylko jedno stoisko.

Podczas targów odbyło się sporo kon-
ferencji i seminariów o tematyce związa-
nej głównie z budownictwem dróg i auto-
strad. Odbywały się one w nowocześnie
wyposażonych salach nowego Centrum
Kongresowego. Jako że spada liczba firm
biorących udział w targach oraz zainte-
resowanie zwiedzających, organizator
niejako „ratując” imprezę, przygotował
atrakcje dla gości, które zdaniem pro-
fesjonalnych wystawców powodują za-
nikanie ducha targów… Nowością więc
był zorganizowany w sobotę piknik ro-
dzinny „Show After Fair”, podczas któ-
rego m.in. odbył się pokaz maszyn bu-
dowlanych w czasie pracy. Tegoroczną
edycję obejrzało blisko 15 tys. zwie-
dzających – czyli tyle, ile rok temu, ale
mniej o ok. 30% w porównaniu z ro-
kiem 2012.

Spacerem wśród wystawców
Słaba frekwencja nie oznaczała jed-

nak całkowitego braku nowych produk-
tów i technologii. Z racji naszych zainte-
resowań skupimy się głównie na sektorze
transportowym. I mimo iż nie było zbyt
wielu nowości, nie zawiódł tradycyjnie
KH-kipper, który na swoim stoisku –
niezmiennie od lat w tym samym miej-
scu – prezentował zabudowy samo-
wyładowcze na podwoziach ciężarowych
prawie wszystkich producentów (MAN,
Mercedes-Benz, Volvo, IVECO, Tatra,
Scania i DAF). Zabudowę na podwoziu
nowej gamy Renault Trucks K uloko-
wano w centrum miasta, przed jednym
z głównych kieleckich hoteli. Można więc
śmiało napisać, że jako jedynego obec-
nego na targach producenta wywrotek
zabudowy KH-kipper zdominowały te-
goroczną wystawę. Producent zapre-
zentował m.in. udoskonaloną zabudowę
wywrotkę trójstronną W3H z lewą burtą
hydrauliczną oraz, co warto podkreślić,
zabudowę tylnozsypową W1C – wy-
różnioną przez jury konkursowe Targów
Kieleckich.

Trzeba wymienić również firmę AEBI
Schmidt Polska, lidera w produkcji urzą-
dzeń do zimowego i letniego utrzyma-
nia dróg, która podobnie jak KH-kipper
od wielu lat jest obecna na targach. Pro-

Katarzyna Biskupska
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W dniach 14–17 maja br. już po raz 20. odbyły się kieleckie

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

Towarzyszyły im już tradycyjnie Międzynarodowe Targi Infrastruktury

TRAFFIC-EXPO-TIL, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych 

i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowe Targi

Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA.
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ducent pokazał nową posypywarkę Stra-
tos. Poza tym na targach swe produkty
pokazał również KAMAZ Polska. Były to
dwa pojazdy KAMAZ z zabudowami spe-
cjalistycznymi: trójstronną wywrotką oraz
16-tonowym dźwigiem samojezdnym.

Firma Faymonville jako jedyna za-
prezentowała maszyny niskopodwoziowe
– 4-osiowy model Megamax oraz 3-osiową
naczepę marki MAX Trailer. Swoje sto-
iska miały również m.in. firma Dragon
Winch – producent wyciągarek m.in. do
pojazdów użytkowych oraz firma Drab-
pol, która prezentowała nowy projekt
powstały przy współpracy z firmą Con-

Przyjechali, ale z rozmów wynikało, że
wzięli udział w imprezie niejako siłą roz-
pędu, z przyzwyczajenia.

Powód? Tu i ówdzie wśród wystaw-
ców dało się słyszeć opinie, że targi „są
drogie”, co oznacza wygórowane ceny
za stoiska w sytuacji gdy firmy mają
ograniczone budżety, a do wyboru inne
atrakcyjne zagraniczne imprezy targowe.
Drugim powodem coraz mniejszej frek-
wencji jest organizowanie takich tar-
gów co roku. Wystawcy otwarcie wypo-
wiadali się o potrzebie zmiany formuły
i organizowania AUTOSTRADY-POLSKA
w cyklu dwuletnim, podobnie jak robią

a mianowicie targach maszyn budowla-
nych Bauma w Monachium, które sku-
piły wszystkich najważniejszych i liczących
się na świecie producentów, a liczba od-
wiedzających sięgnęła niemal 530 tys.

Przy tak sukcesywnie zmniejszającym
się zainteresowaniu targami AUTO-
STRADA-POLSKA organizator ma zatem
twardy orzech do zgryzienia. W 2016 r.
znowu odbędą się targi Bauma w Mo-
nachium oraz IAA w Hanowerze – im-
prezy, które swym rozmachem ponownie
ściągną najważniejszych producentów
sektora transportowego i maszyn bu-
dowlanych. Warto więc wziąć pod uwagę
postulaty wystawców i wykorzystując
czas kryzysu, wzmocnić imprezę, zmie-
niając jej formułę i wprowadzając np.
bardzo atrakcyjne oferty cenowe za sto-
iska oraz większe i zachęcające wy-
stawców powierzchnie. Wtedy jest szansa,
że powrócą ważne dla branży koncerny
i producenci chcący porównać swoją

ofertę z konkurencją, a firmy nie będą
musiały organizować konkurencyjnych
imprez branżowych w okresie targów
czy też prezentować swych produktów
dosłownie za płotem terenów targowych,
jak to miało miejsce w tym roku. W prze-
ciwnym wypadku stanie się z nimi to samo,
co swego czasu stało się z targami poz-
nańskimi. Na razie organizator targów kie-
leckich na stronie internetowej potwier -
dził organizację wystawy w 2015 r.

Zdjęcia: © K. Biskupska

to największe europejskie targi pojazdów
użytkowych IAA w Hanowerze, które
– tak na marginesie – odbędą się we
wrześniu tego roku. Wówczas i finanse
na udział byłyby większe, a i bardziej
skutecznie można by zaprezentować
nowe produkty. Niestety organizatorzy
uparcie trzymają się formuły organizo-
wania targów co roku. Prowadzi to do ta-
kich sytuacji jak np. ta, gdy w ubiegłym
roku kieleckie targi odbyły się zaledwie
miesiąc po innej wielkiej i ważnej im-
prezie targowej organizowanej co 3 lata,

Firma KH-kipper otrzymała wyróżnienie Targów Kielce za zabudowę tylnozsypową W1C 
na podwoziu Volvo FMX 10×4. Pojazd przeznaczony jest do pracy w najtrudniejszych, 
nawet kopalnianych warunkach eksploatacyjnych

IVECO Poland jako jedyny polski
dystrybutor podwozi ciężarowych
miał samodzielne stoisko

tinental, a mianowicie system podglądu
wokół pojazdu ProViu 360, mający na
celu zwiększenie bezpieczeństwa w trans-
porcie. Wśród wystawców obecni byli
też przedstawiciele branży oponiarskiej,
firma Torus – dystrybutor opon prze-
mysłowych i wielkogabarytowych, spółka
Geyer & Hosaja oraz Bridgestone – pro-
ducent opon i innych wyrobów gumowych.

Targi handlowym okiem
Mimo iż miało się wrażenie, że cho-

ciażby pierwszego dnia targów królo-
wały głównie wzajemne odwiedziny wy-
stawców, niektórzy przedstawiciele firm
prezentujących swoje produkty finalnie
byli zadowoleni z udziału. Jak czytamy
w materiałach informacyjnych organi-
zatora targów, wystawcy prezentujący
sprzęt i maszyny do budowy dróg mogli
„ubić interes”. Podkreślali zawarcie kon-
kretnych umów i kontraktów na stois-
kach oraz sprzedaż wystawianego sprzętu
budowlanego praktycznie od ręki. 

Wśród wystawców sektora trans-
portowego nie słychać było entuzjazmu
z powodu przyjazdu i przede wszystkim
przekonania o słuszności takiej decyzji.



Mistrzostwa ekonomicznej jazdy

o udziału w tegorocznych pol-
skich eliminacjach Mistrzostw Kie-
rowców w Jeździe Ekonomicznej

– The Drivers’ Fuel Challenge zgłosiło się
886 kierowców. W trakcie regionalnych
eliminacji, które trwały 6 tygodni (od
połowy kwietnia do końca maja br.), wy-
łoniono 22 kierowców, którzy stanęli do
walki o zwycięski puchar w finale krajo-
wym. Do konkursu organizowanego przez
Volvo Trucks może się zgłosić każdy kie-
rowca. Nie ma znaczenia ani jego wiek,
ani marka samochodu ciężarowego, jakim
jeździ na co dzień.

Jazdy konkursowe odbywały się
dwoma identycznymi zestawami. Skła-
dały się one z ciągnika siodłowego Volvo
FH 4×2 wyposażonego w silnik o mocy
500 KM i zautomatyzowaną skrzynię
biegów Volvo I-Shift. Zestaw poruszał
się na kołach z oponami Michelin X-Line

Energy. Naczepa Krone wchodząca w skład
zestawu została obciążona – waga ze-
stawu wynosiła 35 000 kg. Każdy kie-
rowca miał do przejechania po torze taką
samą trasę o długości 13,5 km w czasie

nie dłuższym niż 21 min. Pomiaru zu-
życia paliwa dokonywano każdorazowo
za pomocą opracowanego przez Volvo
systemu zarządzania flotą Dynafleet,
który znajdował się w wyposażeniu po-

Renata Pawliszko
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7 czerwca na lotnisku w Kamieniu Śląskim odbył się polski finał konkursu 

w jeździe ekonomicznej organizowany przez Volvo Trucks. W tym roku zwycięzcą

The Drivers’ Fuel Challenge został Paweł Ozimek z firmy Epo-Trans Logistic.

W eliminacjach do ścisłego finału kierowcy rywalizowali
między sobą dwoma identycznymi zestawami

Czas przejazdu każdego kierowcy był
skrupulatnie mierzony za pomocą
specjalistycznego urządzenia
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jazdu konkursowego. Czas mierzony był
za pomocą certyfikowanego urządzenia
do pomiaru czasu. 

Spośród wszystkich kierowców bio -
rących udział w jazdach finałowych wy -
łoniono czterech, którzy awansowali do
ścisłego finału. Byli to: Paweł Ozimek
z firmy Epo-Trans Logistic (ze średnim
zużyciem paliwa 18,96 l/100 km i czasem
przejazdu 20 min 47 s), Mateusz Bagiń-
ski pracujący w firmie Transport Cięża -
rowy Ryszard Bagiński (21,70 l/100 km,
20 min 52 s), Marek Gruchała z FHU
Romi (23,11 l/100 km, 20 min 37 s) i Mar-
cin Polaszek z firmy Transport Krajowy
i Międzynarodowy Józef Polaszek (23,11
l/100 km, 20 min 56 s). Kierowcy ci ry-
walizowali ze sobą o tytuł Polskiego Mist-
rza Kierowców w Jeździe Ekonomicznej
2014. Finałowy przejazd (obowiązywały
te same zasady jak w rundzie elimina-
cyjnej) przesądził o ostatecznym wyniku. 

Tegorocznym zwycięzcą polskiego
finału The Drivers’ Fuel Challenge został
Paweł Ozimek, który w rundzie finałowej
osiągnął najlepszy wynik: zużycie paliwa
na poziomie 19,85 l/100 km oraz czas
przejazdu 20 min i 35 s. Przypomnijmy,
że Paweł Ozimek ma również na swoim
koncie zwycięstwo w polskim finale kon-
kursu w 2012 r. oraz tytuł Mistrza The
Drivers’ Fuel Challenge 2012 w Regio-
nie Europy Centralno-Wschodniej. Jako
zwycięzca tegorocznego polskiego finału
The Drivers’ Fuel Challenge weźmie udział
w kolejnym etapie rywalizacji – zaplano-
wanym na koniec sierpnia wielkim finale
konkursu o tytuł zwycięzcy Rynku Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej Volvo Trucks.
W jego trakcie będzie walczył o na-

grodę główną, czyli samochód osobowy
Volvo S60 oraz voucher Volvo o wartości
10 000 euro dla firmy, a przede wszyst-
kim o awans do finału światowego. 

Pozostali uczestnicy ścisłego finału
The Drivers’ Fuel Challenge zajęli na-
stępujące lokaty: 2. miejsce Marek Gru-
chała (zużycie paliwa: 21,19 l/100 km,
czas: 20 min 42 s), 3. miejsce Mateusz
Bagiński (21,93 l/100 km, 20 min 32 s)
oraz 4. miejsce Marcin Polaszek (22,37
l/100 km, 19 min 23 s). 

Przed i po 
Tegoroczne eliminacje to już czwarta

edycja międzynarodowego konkursu
Volvo Trucks w jeździe ekonomicznej
The Drivers’ Fuel Challenge. W ubiegłym
roku na terenie całego rynku Europy Cen-
tralno-Wschodniej w konkursie wzięło
udział 3200 kierowców, z czego 764
w Polsce. „Z każdym rokiem obserwu-
jemy znaczny wzrost zainteresowania
konkursem, co jest potwierdzeniem co-
raz większej wagi przywiązywanej przez
firmy transportowe do kwestii zużycia
paliwa. Ekonomiczna jazda przynosi re-
zultaty w postaci zredukowanej emisji
spalin oraz lepszej ekonomiki paliwowej,
a kluczowy wpływ na te oszczędności

ma kierowca” – powiedziała Małgorzata
Kulis, dyrektor zarządzający Volvo Group
Trucks Poland. 

W sierpniu krajowi mistrzowie eko-
nomicznej jazdy będą ze sobą rywalizo-
wać w finale The Drivers’ Fuel Challenge
rynku Europy Centralno-Wschodniej,
który odbędzie się na torze Slovakia Ring
na Słowacji. Najlepsi z poszczególnych
krajów będą walczyć o tytuł Regional-
nego Mistrza Ekonomicznej Jazdy 2014.
Kraje Rynku Europy Centralno-Wschod-
niej biorące udział w The Drivers’ Fuel
Challenge 2014 to Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Czarnogóra, Czechy, Chorwacja,
Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Pol-
ska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowe-
nia, Węgry. 

W 2014 r. konkurs ma zasięg ogól-
noświatowy, co oznacza, że trzech naj-
lepszych kierowców wyłonionych w re-
gionalnym finale będzie reprezentować
region Europy Centralno-Wschodniej
w finale światowym, walcząc o tytuł
mistrza świata w ekonomicznej jeździe.
Światowy finał Drivers’ Fuel Challenge
2014 z udziałem 25 najoszczędniejszych
kierowców odbędzie się 19 września
2014 r. w Goeteborgu.

Zdjęcia: © R. Pawliszko

Pamiątkowe zdjęcie grupowe. Polskim zwycięzcą The Drivers’ Fuel Challenge
2014 został Paweł Ozimek (na zdjęciu trzeci od lewej). Biorących udział
w konkursie kierowców wspierał Stanisław Mierzejewski z firmy PUH Sta-
nisław Mierzejewski (drugi od lewej) – zwycięzca ubiegłorocznego pol-
skiego finału i zdobywca 3. miejsca w europejskich eliminacjach rynku
Europy Centralno-Wschodniej

Mistrz Kierowców
w Jeździe Ekonomi -
cznej Paweł Ozimek
z rodziną i pracow-

nikami firmy Epo-
-Trans Logistic

| TRANSPORT |



Nie tylko wygięty
kawałek metalu

irma Federal-Mogul powstała w De-
troit w 1899 r., a jej główna sie-
dziba znajduje się w Southfield

(Michigan, USA). Federal-Mogul za-
trudnia 44 300 pracowników w 33 kra-
jach. Obecnie Federal-Mogul Holdings
Corporation to wiodący na świecie do-
stawca produktów oraz usług skiero-
wanych do producentów i serwisantów
pojazdów oraz wyposażenia z branży
motoryzacyjnej, w tym lekkich, średnich
i ciężkich pojazdów użytkowych, mor-
skiej, kolejowej, lotniczej, energetycznej
oraz rynków przemysłowych.

Federal-Mogul tworzą dwie niezależne
jednostki biznesowe. Federal-Mogul Po-
wertrain Division projektuje i produkuje
komponenty układów napędowych oraz
systemy ochrony przeznaczone na pierw-
szy montaż dla branży transportowej,
w tym motoryzacyjnej, oraz innych za-
stosowań w przemyśle. Z kolei Federal-
Mogul Vehicle Components Division zaj-
muje się sprzedażą i dystrybucją szerokiej
gamy produktów na rynek części za-
miennych, dostępnych pod znanymi na
świecie markami. Jednocześnie firma
wspiera producentów OEM komponen-
tami do układów hamulcowych, podwozi
oraz innymi komponentami przezna-

czonymi do pojazdów. Należące do firmy
marki dostępne na rynku części zamien-
nych to ANCO® (wycieraczki), Cham-
pion® (świece iskrowe, wycieraczki i fil-
try), AE®, Fel-Pro®, FP Diesel®, Goetze®,
Glyco®, Nüral®, Payen® i Sealed Power®

(części silnikowe), MOOG® (układy kie-
rownicze i elementy układu zawieszenia),
Ferodo® i Wagner® (układy hamulcowe).

Federal-Mogul Powertrain Division
Wśród komponentów projektowanych,

rozwijanych i produkowanych przez Fe-
deral-Mogul Powertrain Division znaj-
dują się komponenty prawdopodobnie do
silników spalinowych wszystkich typów,
wielkości i rodzajów zastosowań, takie jak
np. tłoki (aluminiowe i stalowe), tuleje
cylindrowe, pierścienie tłokowe, gniazda

i prowadnice zaworów, łożyska i tuleje
ślizgowe, świece zapłonowe do silników
samochodów osobowych o zapłonie iskro-
wym i dużych silników gazowych i prze-
mysłowych, a także uszczelki pod głowicę,
osłony termiczne i uszczelnienia różnych
typów. O wiodącej roli Federal-Mogul
w rozwoju wymienionych wyżej grup pro-
duktowych może świadczyć to, że Fe-
deral-Mogul jest właścicielem ok. 1700
aktywnych zastrzeżeń patentowych. Jako
producent pierścieni tłokowych, łożysk
ślizgowych oraz gniazd i prowadnic za-
worowych firma Federal-Mogul jest świa-
towym liderem pod względem udziałów
rynkowych, natomiast w produkcji tłoków
i świec zapłonowych ma równie dobrą
drugą pozycję, a w produkcji uszczelnień
silnikowych zajmuje trzecie miejsce. Fe-
deral-Mogul Powertrain to niewątpliwie
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W niemieckim Wiesbaden działa fabryka łożysk ślizgowych. Zakład ten należy 

do firmy Federal-Mogul – światowego potentata w dziedzinie produkcji pierścieni

tłokowych, łożysk ślizgowych, gniazd oraz prowadnic zaworowych, a także innych

komponentów stosowanych w konstrukcji silników spalinowych.

Produkowane przez Federal-Mogul
stalowe tłoki mają duży, zamknięty

kanał, zapewniający doskonałe
chłodzenie denka tłoka i obszaru

pierścieniowego na płaszczu –
płaszcz i denko zgrzewane są ze

sobą tarciowo

e-hydraulika.eu
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producent globalny, dysponujący 65 za -
kładami produkcyjnymi oraz 4 centrami
badawczo-rozwojowymi na całym świe-
cie. Na terenie Unii Europejskiej koncern
ma 23 fabryki i 3 ośrodki badawczo-roz-
wojowe, w Polsce produkuje tłoki w Go-
rzycach, a tuleje ślizgowe w Gdańsku. 

Łożyska ślizgowe 
Federal-Mogul Powertrain Division

wykorzystuje swoje doświadczenie w pro-
dukcji łożysk ślizgowych do pojazdów
lekkich do tworzenia trwałych łożysk do
silników pojazdów użytkowych, w któ-
rych górne i dolne połowy pary półpa-
newek są indywidualnie optymalizowane.
Stosowane materiały bezołowiowe za-
pewniają zwiększoną nośność i odpor-
ność na zużycie. 

W nowoczesnych łożyskach ślizgo-
wych takie cechy jak zdolności przysto-
sowawcze, odporność na zatarcie i zu życie
stały się tak samo ważne jak nośność.
Materiały o wysokiej odporności na zmę-
czenie stosowane są w tej części łożyska
(panewki), która przenosi większe ob-
 cią żenia, natomiast na przeciwną po-
wierzchnię wykorzystywane są mate-
riały o wysokiej tolerancji na drobiny
zanieczyszczeń obecne w oleju silniko-
wym – takie zestawienie gwarantuje
uzyskanie wysokiej wytrzymałości kom-
pletnego łożyska. 

Różnica w obciążeniu łożyska wy-
nika z tego, że duże obciążenia mecha-
niczne w procesie spalania skupiają się
na górnej połowie łożyska ślizgowego
łba korbowodu i dolnej połowie łożyska
głównego wału korbowego. Opracowane
przez Federal-Mogul rozwiązania po-
zwalają na lepszy wybór powłoki bardziej
obciążonej strony oraz podłoża alumi-
niowego mniej obciążonej części łożyska
ślizgowego. Powłoki łożysk tworzy na-
pylone pokrycie polimerowe lub galwa-
niczne, co wpływa na poprawę nieza-
wodności silnika. 

W Unii Europejskiej przepisy ogra-
niczające wykorzystanie ołowiu do pro-
dukcji łożysk stosowanych w silnikach
pojazdów ciężarowych są obecnie w przy-
gotowaniu. Gdy wejdą w życie, Federal-
-Mogul będzie mógł w łatwy sposób wy-
korzystać swoje duże doświadczenie
w dziedzinie produkcji bezołowiowych
łożysk dla pojazdów lekkich. Poza ko-
rzyściami dla środowiska naturalnego,
materiały bezołowiowe pozwalają uzys-
kać wyższą wytrzymałość materiałową.

Fabryka Federal-Mogul w Wiesbaden 

Liczba pracowników: ok. 1400
Liczba uczniów/stażystów: ok. 40
Profil produkcji: panewki łożysk ślizgo-
wych, tuleje ślizgowe oraz podkładki oporowe 
Powierzchnia: ok. 130 000 m2 (niemal 18
boisk do piłki nożnej) w tym pod dachem
57 000 m2

Badania i rozwój: globalne centrum kom-
petencji w grupie Federal-Mogul w zakresie
rozwoju materiałów i konstrukcji łożysk śliz-
gowych i wdrożeń.

Ponad 300 klientów (producentów silników)
na całym świecie, w tym wszyscy najwięksi
producenci samochodów osobowych i po-
jazdów użytkowych, także producenci silni-
ków przemysłowych.

Stalowo-elastomerowe
uszczelki z wielowarstwo-

wym uszczelnieniem są
stosowane do produkcji

uszczelek podgłowicowych
do wielu typów silników



Łożyska bezołowiowe mają podłoże wy-
konane z odlewu lub materiałów spie-
kanych. Chcąc zapewnić niezawodne
rozwiązania dla łożyska wału obciążo -
nego naciskami do 95 MPa i wymaga -
jącego zastosowania powłoki bezołowio-
wej, firma w swych produktach sięga
po rozwiązania alternatywne, takie jak
powłoka polimerowa IROX®. 

Federal-Mogul Wiesbaden
Łożyska ślizgowe produkuje się w Wies-

baden już od końca XIX w., wykorzystu -
jąc przy tym tak różnorodne technologie
produkcji jak odlewanie, wyżarzanie,
walcowanie, obróbka skrawaniem i na -
kładanie powłok. W zależności od spe-
cyfikacji stosowane są połączenia róż -
nych materiałów: stali z aluminium, stali
z brązem, stali ze spiekanym materiałem
bazowym. Gdy jest to konieczne, do-

Kamienie milowe w historii firmy 

1897: Max Wagner zakłada firmę Glyco-Metall-
Werke GmbH. Ta nazwa wciąż funkcjonuje i jest
w branży rozpoznawalna.

1937: Glyco staje się największym producen-
tem łożysk na terenie Niemiec. W 1974 r. firma
jest największym producentem łożysk w Europie
i gdy w 1990 r. Glyco zostało kupione przez Fe-
deral-Mogul Corporation, nowy właściciel stał
się największym producentem łożysk ślizgowych
na świecie. 

1968: Historia sukcesu trwa do dziś, a rozpoczęło
ją wprowadzenie na rynek marki GLYCODUR®.
Produkty te są idealnym rozwiązaniem, gdy ko-
nieczne jest przemieszczanie się, a nie jest do-
stępny środek smarny. Wprowadzenie GLYCO-
DUR® na rynek utworzyło nowy sektor w rynku.
Poza rynkiem motoryzacyjnym GLYCODUR® jest
szeroko stosowany w maszynach przemysłowych,
rolniczych i spożywczych. 

1992: Rozpoczęto masową produkcję łożysk
z powłoką napylaną. Są to specjalne łożyska trój-
komponentowe o znacznie większej twardości
i odporności na zużycie niż konwencjonalne łożyska
ślizgowe. Zawdzięczają to specjalnej technologii
wytwarzania określanej jako PVD (physical vapor
deposition – fizyczne osadzanie z fazy gazowej).

2007: Firma jako jedna z pierwszych spełniła
wymagania prawne dotyczące wprowadzenia
na rynek technologii produkcji łożysk bez zawar-
tości ołowiu. 

2010: Wprowadzenie nowej powłoki polimero-
wej IROX® spełniającej wymagania dotyczące
łożysk stosowanych w silnikach wyposażonych
w systemy start-stop oraz w napędach hybry-
dowych. Duża ilość cykli rozruchu silników z sys-
temem start-stop prowadziła do podwyższonego
zużycia panewek łożysk wskutek częstego kon-
taktu metalicznego z czopami wału korbowego.
IROX® zabezpiecza parę ślizgową czop−panewka,
a jego podwyższona odporność na zużycie zwięk-
szyła trwałość łożyska pięciokrotnie.
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Panewki łożysk ślizgowych produkowanych w Wiesbaden: 21 różnych materiałów,
40 różnych kombinacji materiałów taśma–powłoka, 1500 różnych typów panewek

Pierwsze łożyska bezołowiowe Fede-
ral-Mogul do samochodów ciężarowych
są produkowane seryjnie na zlecenie
jednego ze światowych producentów
OEM. Inni klienci także rozważają roz-
poczęcie produkcji. Silniki samochodów
ciężarowych mają znacznie większą ilość
łożysk w porównaniu z silnikami samo-
chodów osobowych, dlatego klienci mogą
czerpać korzyści, współpracując z jednym
dostawcą takim jak Federal-Mogul, który
wykazuje kompleksowe zrozumienie sys-
temu oraz ma bogatą ofertę materiałów
do produkcji łożysk. Bezołowiowe ma-
teriały do produkcji łożysk są tworzone
w centrum technologicznym Federal-
-Mogul w Wiesbaden, które ma blisko
120-letnie doświadczenie w projekto-
waniu i udoskonalaniu łożysk. 

datkowe powłoki nanoszone są poprzez
rozpylanie czy powlekanie galwaniczne,
stosowane są również warstwy polime-
rowe, takie jak GLYCODUR® lub IROX®. 

Linie produkcyjne fabryki opuszcza
codziennie do 250 000 panewek łożysk
ślizgowych oraz 800 000 ślizgowych tu-
lei łożyskowych i podkładek oporowych
– stosowane w silnikach spalinowych

Łożyska ślizgowe z powłoką polimerową IROX
wytrzymują wysokie obciążenia mechaniczne
w wysokowydajnych silnikach doładowanych
i spełniają wymagania trwałościowe związane
z częstymi rozruchami stosowanymi w pojaz-
dach z systemami start-stop 
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większości producentów samochodów
osobowych i pojazdów użytkowych oraz
w silnikach przemysłowych sprawiają, że
pracują one z minimalnym tarciem. Zakład
produkcyjny Federal-Mogul w Wiesba-
den jest jednym z największych miejsc
produkcyjnych firmy – to największa na
świecie fabryka łożysk ślizgowych. 

wysokie obciążenia przy również wyso-
kich prędkościach obrotowych. Materiał
o obniżonym współczynniku tarcia znaj-
dujący się wewnątrz panewki zapobiega
zatarciu wzajemnie przemieszczających
się elementów (czopa i panewki), zmniej-
sza straty tarcia i przyczynia się do obni -
żenia emisji CO2. 

Ponad 60 inżynierów i techników pra-
cujących w Dziale Badawczo-Rozwojo-
wym i w Dziale Wdrożeń fabryki w Wies-
baden pracuje nad rozwiązaniami, które
mogą być zastosowane w innowacyjnych
łożyskach przyszłych generacji. Rozwijane
są nowe materiały oraz powłoki, w ścisłej
współpracy z klientami przygotowywane

są nowe produkty i rozwiązania pozwa-
lające na spełnienie przez Federal-Mo-
gul ich szczególnych oczekiwań. 

Zespoły zajmujące się technologią
procesową opracowują nowe metody
wielkoseryjnej produkcji łożysk po kon-
kurencyjnym koszcie oraz przy zachowa-
niu wysokiego poziomu jakości. Proto-
typy powstają w specjalnie wydzielonym
w tym celu obszarze fabryki, tam są też
testowane na specjalistycznych stano-
wiskach oraz przechodzą badania funk-
cjonalne na pracujących silnikach, a także
przekazywane są do badań ich przyszłym
odbiorcom – producentom silników.

Opracował Dariusz Piernikarski 
Zdjęcia: © Federal-Mogul

Materiały łożyskowe nie zawierające ołowiu rozwijane
są w centrum technologicznym w Wiesbaden – zakład
ma ponad 120 lat doświadczenia w projektowaniu 
i rozwoju łożysk ślizgowych
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Głównym półproduktem, z którego powstają
wszystkie wyroby finalne, jest taśma stalowa,
która zostaje pokryta stopem łożyskowym;
codziennie w fabryce produkuje się ok. 50 t
taśmy o różnej szerokości i grubości

Badania materiałowe, wytrzymałoś-
ciowe oraz funkcjonalne testy kom-

pletnych łożysk wykonywane są 
na specjalnych stanowiskach badaw-

czych, a także po zamontowaniu 
w pracujących silnikach

Głównym półproduktem, z którego
powstają wszystkie wyroby finalne, jest
taśma stalowa, która zostaje pokryta
stopem łożyskowym. Codziennie w fab-
ryce produkuje się ok. 50 t taśmy o różnej
szerokości i grubości. Jest ona mate-
riałem bazowym, z którego w Wiesba-
den powstają panewki, tuleje i podkładki
oporowe. Taśma jest wykorzystywana
również przez inne fabryki grupy Fede-
ral-Mogul. 

Do produkcji taśm używa się 21 róż -
nych materiałów, co daje łącznie ok. 40
różnych kombinacji materiałów taśma–
powłoka. Tak przygotowany materiał
wykorzystywany jest do wytwarzania
ok. 1500 różnych typów panewek łoży -
skowych oraz 2000 różnych typów tulei
ślizgowych. 

Łożyska ślizgowe w silniku spalino-
wym mają za zadanie prowadzenie wału
korbowego, korbowodów, wałków krzyw-
kowych, osi dźwigienek zaworowych i wał -
ków wyrównoważających w ich podpo-
rach. Równocześnie łożyska przenoszą



Praktyczne i popularne
podesty załadowcze

zasy, kiedy podesty załadowcze
traktowane były jako luksus, na
który mogą pozwolić sobie tylko

najbogatsi klienci, na szczęście odchodzą
już do przeszłości. Zmiana takiego stanu
rzeczy spowodowana jest z jednej strony
realną obniżką cen tych urządzeń, a z dru-
giej większą świadomością klientów od-
nośnie do zalet podestów. Owe zalety nie

ograniczają się jedynie do oszczędności
czasu. Istotną korzyścią jest również
zwiększenie możliwości wykorzystania
pojazdu – ułatwiają za- i wyładunek
ciężkich i dużych objętościowo przed-
miotów, np. towarów na paletach.

Ograniczenie do niezbędnego mini-
mum czasu postoju pojazdu jest szczegól-
nie istotną kwestią w przypadku samo-
chodów wykorzystywanych w lokalnym

Marek Rutka
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Systematycznie rosnąca popularność podestów załadowczych sprawia, 

że na polskim rynku obecni są praktycznie wszyscy liczący się producenci

tych urządzeń. Warto przyjrzeć się tej grupie podestów załadowczych,

które cieszą się u nas największym powodzeniem.

Ciężarówka obsługująca sieć
sklepów Biedronka z podestem

załadowczym Anteo

© HEWEA

W przypadku zabudów furgonowych 
wyposażonych w burty załadowcze
bardzo często rezygnuje się z montażu
drzwi dwuskrzydłowych
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transporcie dystrybucyjnym i przewo-
zach kurierskich. Warto więc wspom-
nieć, że tego rodzaju transport stanowi
obecnie najszybciej rozwijającą się grupę
przewozów towarowych w Polsce. Duża
jest w tym zasługa bardzo dynamicznie
rozwijających się sieci dyskontów spo -
żywczych, firm logistycznych i kurierskich.
To takie firmy w ostatnich miesiącach
i latach dokonały w Polsce największych
zakupów podestów za ładowczych. Przy -
kładem jednego z większych zamówień
był montaż przez firmę HEWEA po-
destów załadowczych Anteo w samo-
chodach wykorzystywanych do zaopat-
rzenia sklepów sieci Biedronka. 

Zdaniem przedstawicieli producen-
tów podestów duże floty w Polsce kupują
około 75–80% tych urządzeń. 

Na polskim rynku obecni są wszyscy
liczący się w Europie producenci po-
destów załadowczych: Anteo, Dhollan-
dia, Bär Cargolift, Behrens, Dautel, Pal-
finger, Zepro (Hiab) i Sörensen. Wielość
oferowanych przez nich modeli i warian-
tów podestów sprawia, że ich montaż jest

możliwy praktycznie w każdym modelu
pojazdu dostawczego, ciężarowego, na-
czepy i przyczepy.

Przedstawiamy przegląd wybranych
modeli podestów załadowczych instalo-
wanych na pojazdach różnej wielkości. 

Najlżejsze do najmniejszych
Jeszcze dekadę temu liczba sprze-

dawanych nowych podestów przezna-
czonych do montażu w samochodach
dostawczych o dmc. do 3,5 t nie przekra -
czała kilkunastu sztuk rocznie. W póź -
niejszych latach systematycznie rosła
głównie za sprawą popytu ze strony
firm zajmujących się serwisem maszyn
i urządzeń technicznych w terenie. W tego
typu zastosowaniach podest załadunkowy
staje się coraz częstszym uzupełnieniem
wyposażenia samochodu serwisowego. 

W ostatnim czasie utrzymuje się jed-
nak zauważalny spadek sprzedaży po-
destów montowanych w samochodach

reklama

Otwieranie prawych drzwi jest
możliwe bez rozstawiania 
podestu załadowczego
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„Jeszcze dekadę temu liczba sprzedawa-

nych nowych podestów przeznaczonych 

do montażu w samochodach dostawczych 

o dmc. do 3,5 t nie przekraczała kilkunastu

sztuk rocznie. W późniejszych latach syste-

matycznie rosła głównie za sprawą popytu

ze strony firm zajmujących się serwisem

maszyn i urządzeń technicznych w terenie”.



Pojazdy MAN Truck & Bus 
jeżdżą na oponach Conti

MAN Truck & Bus kontynuuje współ -
pracę z firmą Continental, od maja br.
nowe samochody ciężarowe oraz auto-
busy monachijskiego producenta są fab-
rycznie wyposażane w opony Conti-
nental trzeciej generacji. Stosowane są
opony z rodziny Conti EcoPlus przezna-
czone do eksploatacji na długich dys-
tansach i w dystrybucji regionalnej,
głównie na drogach ekspresowych i au-
tostradach – modele Conti EcoPlus HS3
na oś prowadzącą i Conti EcoPlus HD3
na oś napędową. Dzięki specjalnie opra-
cowanym mieszankom gumowym, no-
we  mu wzorowi bieżnika oraz ograni-
czonemu oporowi toczenia opony te
poz walają zaoszczędzić użytkowniko -
wi nawet do 1,9 l paliwa na 100 km bez
uszczerbku na trwałości ogumienia.
Dodatkowo opony na oś prowadzącą cha-
rakteryzują się także poprawioną przy-
czepnością na mokrej nawierzchni i wy-
korzystaniem technologii VAI (Visual
Alignment Indicator). 

Dzięki oponom klasy premium firma
Continental zdobyła uznanie obu ma-
rek monachijskiego producenta samo-
chodów ciężarowych i autobusów, czyli
MAN i NEOPLAN. Wybrane zostały mo-
dele Conti Coach HA3 – do pojazdów da-
lekobieżnych oraz Conti CityPlus HA3 dla
ruchu regionalnego. Obie opony wy-
różniają się doskonałą skutecznością ha-
mowania na mokrej nawierzchni, oprócz
tego opony do autobusów otrzymały
ocenę „A” na etykiecie UE w kategorii
przyczepności na mokrej nawierzchni. 

Wszystkie opony Continental trze-
ciej generacji bazują na przygotowanym
do pogłębiania i bieżnikowania wyso-
kiej klasy karkasie ze wzmocnioną stop -
ką. Opatentowana wewnętrzna wkładka
AirKeep minimalizuje zjawisko stopnio -
wej utraty powietrza. (KB)
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dostawczych o dmc. do 3,5 t z nadwo-
ziami kontenerowymi. Jest to spowo-
dowane głównie coraz częstszymi kon-
trolami Inspekcji Transportu Drogowego
dotyczącymi przekraczania masy do-
puszczalnej przez samochody dostawcze
(rzeczywista masa tych pojazdów z za-
montowanym podestem, dużym obję-
tościowo kontenerem i ładunkiem za-
zwyczaj przekracza dopuszczalne 3,5 t).
Dlatego obecnie podesty najczęściej in-
stalowane są w samochodach dostaw-
czych o dmc. do ok. 4,5–5 t, jak np.
IVECO Daily, Mercedes-Benz Sprinter,
Fuso Canter itp. Przykładem takiego
podestu jest model Futura 3 produkcji
Anteo o nośności – w zależności od wersji
– od 750 do 1000 kg. Model ten prze-

znaczony jest do montażu w wersjach
z zabudową kontenerową i skrzyniową.
Masy tej wielkości podestów wynoszą od
ok. 250 do 400 kg – w zależności od
konkretnej specyfikacji. 

O ile oferta podestów załadowczych
przeznaczonych do montażu w samo-
chodach z zabudowami kontenerowymi
i skrzyniowymi jest dość duża, o tyle
w przypadku samochodów dostawczych
z integralnymi nadwoziami furgono-
wymi jest znacznie skromniejsza. 

Jest to spowodowane tym, że w tego
typu pojazdach układ roboczy podestu
umieszczony jest pod podłogą i konieczne
jest uwzględnienie specyficznych dla
danego modelu samochodu elementów
konstrukcyjnych. W przypadku samo-

Podest załadowczy o nośności 1500 kg
ze składaną platformą
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Podesty załadowcze o nośności
ok. 1500 kg mają największy

udział w polskim rynku 
urządzeń tego typu 
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Największy popyt i konkurencja 
W Polsce najbardziej popularną grupę

podestów załadowczych stanowią urzą -
dzenia instalowane w ciężarówkach z nad-
woziami kontenerowymi o dmc. do 6 t
i dmc. powyżej 12 t. 

U nas – podobnie jak w większości
europejskich krajów – najbardziej po-
pularne są jednosegmentowe podesty
załadowcze zamykające w pozycji trans-
portowej tylną część nadwozia – kon-
tenerowego lub skrzyni ładunkowej.

reklama
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W takiej klasie wielkości
samochodów najczęściej
instalowane są podesty
załadowcze o nośności
500–750 kg
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Kolumnowe podesty
załadowcze na polskim
rynku powoli zyskują
na popularności

„U nas – podobnie jak w większości euro-

pejskich krajów – najbardziej popularne

są jednosegmentowe podesty załadowcze

zamykające w pozycji transportowej tylną

część nadwozia – kontenerowego 

lub skrzyni ładunkowej”.
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chodów z furgonowymi nadwoziami
integralnymi oferowane są z pełną plat-
formą – na całą szerokość otworu drzwio-
wego oraz podesty z platformą połów -
kową – o szerokości połowy otworu
drzwiowego. Takie rozwiązanie pozwala
na korzystanie z prawych tylnych dwu-
skrzydłowych drzwi bez konieczności
opuszczania podestu. Przykładem takich
urządzeń są: MBB Palfinger 500 Minifix,
VanLift FreeAccess firmy Bär Cargolift
i Dhollandia serii LSP. Wymienione po-
desty charakteryzują się zbliżonymi pa-
rametrami nośności wynoszącymi od
500 do 750 kg. Największe różnice do-
tyczą szczegółów konstrukcyjnych, ste-
rowania i masy własnej. Ten ostatni pa-
rametr jest uzależniony przede wszystkim
od maksymalnej nośności i rodzaju
użytych materiałów. W tej klasie urzą -
dzeń od dawna jako materiał konstruk-
cyjny powszechnie stosowane jest alu-
minium. Masy podestów przeznaczonych
do montażu w samochodach dostaw-
czych z nadwoziami furgonowymi wy-
noszą od ok. 150 do 195 kg. Na rynku
dostępne są podesty zarówno o standar-
dowej długości platformy ok. 1500 mm,
jak i wydłużone o długości dochodzącej
do 1850 mm. 



W nadwoziach kontenerowych w pozycji
transportowej platforma podestu może
być zainstalowana zamiast drzwi lub
bezpośrednio za nimi. O tym, że tego
typu podesty zyskały największą popu-
larność, decyduje przede wszystkim pro-
sta i trwała konstrukcja, znaczny udźwig
oraz korzystna cena. 

Zdaniem Krzysztofa Moskwińskiego,
prezesa zarządu Bär Cargolift Polska, mo-
 dele BC 1500 S2, BC 1000S2 i BC 750S2
stanowią około 80% sprzedaży w Polsce.
Wszystkie te urządzenia to modele z plat-
formami standardowymi stanowiącymi
tylne zamknięcie zabudowy lub monto-
wanymi za tylnymi drzwiami. W przy-
padku podestów Bär Cargolift udźwig
najbardziej popularnych modeli podestów
sprzedawanych w Polsce wynosi od 750

do 1500 kg. Podobną opinię na temat po-
pularności podestów załadowczych wy-
raża Grzegorz Łącała, dyrektor Dhollan-
dia Poland. W przypadku urządzeń tej
firmy najwię cej klientów znajdują klasy -
czne 4-siłownikowe DHLM.10 i DHLM.15
o przedziale udźwigu od 500 do 1500 kg. 

„Jak podkreślają przedstawiciele firm,

obecnie klienci dużą wagę przykładają do

relacji udźwigu urządzenia do jego masy

własnej. Niższa masa własna urzą dzenia

oznacza nie tylko większą dopuszczalną

ładowność, ale także mniejsze zużycie 

paliwa. Stąd też ponad 90% sprzedawa-

nych w Polsce podestów ma platformy 

wykonane z aluminium”.
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W zabudowach kontenerowych
na tej wielkości ciężarówkach
najczęściej montowane są po-
desty zamykające tylne drzwi 

©
 D.

 Pi
ern

ika
rsk

i

©
 Dh

oll
an

dia
W przypadku podestów o nośności powyżej
1500 kg najczęściej stosowane są układy
czterosiłownikowe
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Burta zamontowana
zamiast tylnych drzwi
nadwozia przyczepy



Jak podkreślają przedstawiciele firm,
obecnie klienci dużą wagę przykładają
do relacji udźwigu urządzenia do jego
masy własnej. Niższa masa własna urzą -
dzenia oznacza nie tylko większą do-
puszczalną ładowność, ale także mniej-
sze zużycie paliwa. Stąd też ponad 90%
sprzedawanych w Polsce podestów ma
platformy wykonane z aluminium. 

Zdaniem Macieja Boguckiego, spe-
cjalisty ds. sprzedaży HEWEA Centrum
Techniki Cargo, dystrybutora podestów
Anteo, dążenie do „odchudzania” masy
własnej podestów jest uzasadnione,
jeśli nie pogarsza to ich parametrów
użytkowych, w tym przede wszystkim
trwałości. Stąd też jeżeli specyfika eks-
ploatacji ciężarówki zakłada częste wy-
korzystywanie pełnej nośności podestu
i jego nierównomierne obciążanie, zde-

cydowanie korzystniej jest wybrać opcję
z platformą wykonaną ze stali. Alterna-
tywą dla stalowych platform w niektó-
rych przypadkach mogą być podesty
aluminiowe wykonane w standardzie

wzmocnionym. Zdaniem Piotra Mańkow-
skiego, prezesa zarządu HLS Sp. z o.o.
– przedstawiciela Palfinger, w takim przy-
padku dla podestu o nośności 1500 kg
trzeba się jednak liczyć ze zwiększoną
o ok. 100 kg masą własną w porówna-
niu z wersją standardową. 

Do znacznie cięższych zadań niż ty-
powe transporty dystrybucyjne prze-
znaczone są podesty załadowcze o noś-
ności do 3000 kg. Tego typu urządzenia
montowane są z reguły na ciężarówkach

o dmc. powyżej 16 t. Na naszym rynku
tej klasy urządzenia znajdują jednak nie-
wielu odbiorców, głównie wśród firm
zajmujących się produkcją lub obsługą
urządzeń przemysłowych.
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Burty załadowcze w przypadku lekkich samocho-
dów dostawczych to rozwiązanie sprawdzające
się w dystrybucji produktów spożywczych

Boczne drzwi eliminują
konieczność każdorazo-
wego otwierania burty
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– klimatyzacja
w pojazdach użytkowych

limatyzacja będąca niegdyś sym-
bolem luksusu dziś stała się stan-
dardem, a może nawet koniecz-

nością również w pojazdach użytkowych.
Układ klimatyzacji nie tylko schładza ka-
binę, lecz ma także wiele innych zalet,
jak osuszanie nadmuchiwanego do wnę-
trza powietrza czy bardzo skuteczne od-
parowywanie szyb. Ze względu na skom-
plikowaną budowę wymaga regularnej
obsługi, by działać zgodnie z założeniem
konstruktorów. Zatem jeśli chcemy cie-
szyć się przyjemnym chłodem w upalne
dni, powinniśmy zadbać o klimatyzację
w naszych pojazdach.

Profilaktyka jest lepsza od napraw
Jak każdy obiekt techniczny również

klimatyzacja wymaga fachowej obsługi
i konserwacji, nie generując przy tym do-
datkowych kosztów. Interesującą propo-
zycją jest dokonywanie kontroli technicz-

nej klimatyzacji w ramach regularnych,
okresowych wizyt w warsztacie. Spora-
dyczna kontrola nie wystarczy, by wyeli-
minować wysokie koszty związane z na-
prawą będącą skutkiem niewłaściwego
serwisowania. Niestety wielu spedyto-
rów, kierowników przedsiębiorstw trans-
portowych oraz kierowców nie uświa-
damia sobie, jak ważna jest okresowa
obsługa klimatyzacji.

Serwisowanie klimatyzacji wcale nie
oznacza dodatkowych przestojów pojaz-
dów. Obsługę klimatyzacji wystarczy po-
łączyć z okresowymi wizytami w warsz-
tacie. Sprawna klimatyzacja wypełnia
należycie swoje zadania, bezpośrednio
wpływając na bezpieczeństwo i komfort
jazdy. Kontrola klimatyzacji może rów-
nież zmniejszyć koszty eksploatacji po-
jazdu, brak regularnej konserwacji bo-
wiem może zwiększyć zużycie paliwa o ok.
0,6 l/100 km.
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Przyjemny chłód

Lato nadchodzi wielkimi krokami, a razem z nim wyższe temperatury

otoczenia. Dla większości kierowców jazda w tym czasie bez klimatyzacji

to koszmar. Niestety klimatyzacja nie jest urządzeniem bezobsługowym,

warto więc przed sezonem sprawdzić jej kondycję.
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Sprężarka – serce układu klimatyzacji – spręża
i tłoczy czynnik chłodniczy. Niedostateczne sma-

rowanie, spowodowane przez nieszczelności
i związany z tym ubytek czynnika chłodniczego

i oleju, a także niewła ściwa obsługa techniczna,
mogą doprowadzić do poważnej awarii 
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Z przebiegiem 125 000 km rocznie
oraz 60-procentowym użytkowaniem
klimatyzacji stanowi to wzrost zużycia
pa liwa o 450 l. Ponadto badania wyka-
zują, że kierowcy korzystający z klima-
tyzacji w upalne dni dłużej zachowują
koncentrację i płynną technikę jazdy,
wykonują mniej niepotrzebnych hamo-
wań, co także wiąże się ze zmniejsze-
niem zużycia paliwa.

Zdrowie i bezpieczeństwo 
na pierwszym miejscu 

Nie tylko takie układy jak ABS, ESP
czy aktywny tempomat mają wpływ
na bezpieczeństwo jazdy. Klimatyzacja,
zwięk szając komfort termiczny w ka-
binie, pozytywnie wpływa na najważ -
niej sze ogniwo łańcucha ruch drogo -
wy–kierowca–pojazd. Kierowca pracujący
w komfortowych warunkach koncentru -
je się lepiej, dłużej zachowując przysło -
wiową zimną krew. Jednakże to właśnie
człowiek sam musi najpierw zatrosz -
czyć się o komfortowe warunki pracy
przekła dające się następnie na bez pie-
czeństwo. 

Układ klimatyzacji z jednej strony
jest wspaniałym wynalazkiem, z drugiej
może okazać się źródłem problemów
zdrowotnych. Parownik klimatyzacji znaj-
 duje się w ciemnym i wilgotnym miej-
scu. Jest to wymarzone środowisko dla
rozwoju bakterii, grzybów i mikroorga-
nizmów. Mogą one powodować kichanie
i kaszel, łzawienie oczu i reakcje alergicz -
ne. Przez system wentylacji mają one łat -
wy dostęp do wnętrza pojazdu, powo-
dując, że powietrze w kabinie staje się
nieświeże, co jest wyraźną oznaką za-
grożenia dla zdrowia kierowcy i pasażerów.
Regularna konserwacja systemu klima-

tyzacji wraz z dezynfekcją parownika
skutecznie rozwiązuje ten problem, mi-
nimalizując ryzyko dla zdrowia. 

Małe wydatki = duże oszczędności 
Specjaliści od klimatyzacji i chłodze -

nia z Behr Hella Service zalecają, aby
urządzenia klimatyzacyjne w pojazdach

użytkowych poddawać regularnym kon-
trolom i serwisowi co sześć miesięcy.
Pozwala to na uniknięcie nieplanowa-
nych przestojów, których obawiają się
właściciele pojazdów użytkowych. Dłu -
gie wizyty w serwisie spowodowane są
najczęściej przez awarie związane z cza-
so chłonnymi naprawami, które gene-
rują wysokie koszty, zwiększając tym
samym całkowity koszt posiadania po-
jazdu. Układ klimatyzacji również jest po-
tencjalnym źródłem awarii chociażby
dla tego, że w czasie rocznej eksploata-
cji po jazdu z układu klimatyzacji przez
parowanie i nieszczelności ubywa do
10% czynnika chłodzącego. Powoduje to
zmniej szenie wydajności urządzenia,
zwiększenie zużycia paliwa, a w konsek-
wencji pro wadzi do uszkodzenia sprę -
żarki. Koszt naprawy tego podzespołu to
nawet kilka tysięcy złotych. Regularna
obsługa serwisowa układu klimatyzacji,
do której zachęcają fachowcy, jest zde-
cydowanie mniej kosztowna.

Schemat klimatyzacji z zaworem rozprężnym 
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Filtr przeciwpyłkowy 
pracuje również, gdy

korzystamy jedynie
z wentylacji; w pojaz-

dach z klimatyzacją 
zaleca się stosowanie

filtrów z węglem 
aktywnym
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Co, kiedy i dlaczego?
Cały zespół klimatyzacji powinien

być poddawany kontroli co 6 miesięcy,
a raz na 12 miesięcy należy przepro-
wadzić pełny serwis. Okresy te ulegają
skró ceniu w przypadku pojazdów o du -
żych rocznych przebiegach. Zanim czy -
ste i schło  dzone powietrze dostanie się
do wnętrza kabiny, filtr przeciwpyłkowy
filtruje je z kurzu i innych zanieczyszczeń
z wydajnością sięgającą 300 m3 na go-
dzinę. Nietrudno wnioskować, że po około
roku pracy zostaje całkowicie zapełniony
i wymaga wymiany. W przypadku pojaz -
dów o dużych rocznych przebiegach oraz
poruszających się w trudnych warunkach
(m.in. budowlanych) zapełnienie może
nastąpić o wiele wcześniej. Trudne wa-
runki to nie tylko piaszczyste place bu-
dów, ale również codzienny ruch uliczny
w rejonach miejskich, gdzie głównym
problemem nie jest kurz, lecz niebez-
pieczne dla ludzkiego organizmu związki
chemiczne zawarte w spalinach emito-
wanych przez silniki pojazdów oraz fab-
ryki, elektrociepłownie itp. Problem ten
dotyczy zwłaszcza pojazdów dystrybucyj -
nych, dla których ruch miejski jest chle-
bem powszednim. W takich warunkach
zwykły filtr przeciwpyłkowy filtrujący
cząstki stałe może naprawdę niewiele.
Zdecydowanie lepiej radzą sobie tutaj fil-
 try z węglem aktywnym, które skutecz-
nie ograniczają napływ węglowodorów,

tlenków siarki i azotu do wnętrza pojaz -
du. Filtry przeciwpyłkowe montowane są
zazwyczaj w łatwo dostępnych miejs-
cach, więc ich wymiana nie jest trudna,
a szeroka oferta produktów takich firm
jak MANN Filter czy Hengst pozwala na
bezproblemowe odnalezienie filtrów do
większości pojazdów. 

Parownik to nieodłączny element
każdego układu klimatyzacji – zachodzi
w nim część termodynamicznego obiegu
chłodniczego. Podczas pracy na jego płyt-
 kach osadza się kondensat. Z czasem
sta je się idealnym środowiskiem dla bak-
terii, grzybów i mikroorganizmów. Dla-
tego wymaga on regularnej dezynfekcji
nawet co pół roku. Niestety konstrukcja
układu klimatyzacji wymusza montaż

tego elementu w sąsiedztwie wentyla-
tora, który w przypadku konwencjo-
nalnego układu klimatyzacji najczęściej
zabudowany jest we wnętrzu deski roz-
dzielczej. Z tego powodu dezynfekcja
parownika jest czynnością dość skompli -
kowaną i czasochłonną, toteż wiele sta-
cji obsługi klimatyzacji nie wykonuje

tego zabiegu, a jedynie przeprowadza od-
grzybianie układu wentylacji. Efekt jest
zwykle krótkotrwały, a nieprzyjemny za-
pach powraca dość szybko.

Filtr-osuszacz oczyszcza czynnik chłod-
 niczy z zanieczyszczeń oraz pozbawia
go wilgoci. Tak jak inne filtry ma ogra-
niczoną chłonność, wymaga więc wy mia-
ny co 12 miesięcy. Zestarzenie się filtra
osuszacza może skutkować poważnymi

Brak regularnej 
dezynfekcji parownika
pomaga w rozwijaniu
się bakterii, grzybów 
i mikroorganizmów,
odpowiedzialnych za
choroby oraz nieprzy-
jemny zapach 

Filtr-osuszacz po nasy-
ceniu nie jest w stanie

dalej wiązać wilgoci.
Dlatego też w pojaz-

dach użytkowych powi-
nien być wymieniany

raz do roku lub przy
każdym otwarciu
obiegu czynnika 

chłodniczego 

©
 He

lla
 

©
 De

lph
i 



uszkodzeniami klimatyzacji. Element
ten montowany jest w łatwo dostępnym
miejscu, a jego wymiana dla wykwalifi-
kowanego personelu nie powinna stano -
wić problemu. Dostępność filtrów-osu-
szaczy jest dobra, a ich ceny nie są zbyt
wygórowane, dlatego pozor ne oszczęd-
ności nie mają tutaj najmniej szego sensu.

W większości układów klimatyzacji
jako czynnik chłodniczy zastosowano
R134a (tetrafluoroetan) należący do gru -
py freonów. W czasie okresowej obsługi
klimatyzacji czynnik ten powinien zostać
wypompowany i przefiltrowany, a układ
należy sprawdzić pod kątem szczelności.
Sam czynnik chłodniczy nie zapewnia
pra widłowej pracy układu, dlatego wzbo-
gaca się go o takie dodatki jak olej sprę -
żarkowy oraz środek do wykrywania
nieszczelności. Raz na rok podczas kom-
pleksowego serwisowania klimatyzacji
zaleca się wymianę czynnika na nowy.

Starsze układy klimatyzacji napełnia -
ne były czynnikiem R12, który wyco-
fano z użytku ze względów ekologicz-
nych. Obecnie nie stanowi to większego
problemu, gdyż na rynku dostępne są ze-
stawy typu retrofit umożliwiające prze-
zbrojenie na czynnik R134a poprzez
wprowadzenie nowych elementów.

Klimatyzacja na dachu
Zanim producenci pojazdów użytko-

wych zaczęli standardowo wyposażać
samochody w konwencjonalne układy kli-
 matyzacji, dużym powodzeniem cieszyły
się urządzenia montowane na dachu
kabiny. Inżynierowie z takich firm jak
Webasto, Eberspächer i Konvekta stwo-
 rzyli szeroką gamę produktów znajdują -
cą zastosowanie również we współ czes-
nych pojazdach użytkowych. Do dziś
większość autobusów wyposaża na jest
w dachowe urządzenia klima ty zacyjne. 

Obsługa i serwisowanie takich sys-
temów klimatyzacji są inne inaczej niż
systemów konwencjonalnych. Urządze-
nia dachowe charakteryzują się tym, że
wszystkie elementy układu umieszczone
są we wspólnej obudowie. Rozwiązanie
takie umożliwia łatwy dostęp do wszyst-
kich części składowych (w szczególności
parownika), przez co obsługa tych urzą -
dzeń jest stosunkowo łatwa. Jedynym
utrudnieniem jest wysokość, na jakiej
montowane są dachowe urządzenia kli-
matyzacyjne, która w przypadku autobu-
sów może wynieść nawet 3,8 m. Okresy
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międzyobsługowe oraz zakres wykony-
wanych czynności są natomiast takie
same jak w przypadku konwencjonal-
nych układów klimatyzacji.

Specjaliści radzą
Behr Hella Service – producent sys-

temów klimatyzacji zaleca, aby w cza-
sie okresowej kontroli klimatyzacji wy-
konać następujące czynności: kontrola
wzrokowa wszystkich podzespołów, wy-
miana filtra przeciwpyłkowego, dezyn-
fekcja parownika oraz kontrola działania
i wydajności chłodzenia. 

Coroczne serwisowanie kli matyzacji
powinno uwzględnić: kontrolę wzroko -
wą wszystkich elementów, kontrolę dzia -
łania i wydajności chłodzenia, wymianę
filtra przeciwpyłkowego, jeśli zachodzi
konieczność dezynfekcję parow nika, wy-
mianę czynnika chłodniczego, kontrolę
szczelności i wymianę filtra-osuszacza.

Klimatyzacja także grzeje
Pomimo że klimatyzacja i układ chło -

dzenia silnika są konstrukcyjnie dwoma
oddzielonymi od siebie systemami, to

Utrudnieniem pod-
czas obsługi dacho-
wych urządzeń kli-
matyzacyjnych jest
wysokość, na jakiej
są montowane 
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jed nak oddziałują na siebie w sposób
po średni. Pracująca klimatyzacja dodat -
kowo obciąża układ chłodzenia silni ka,
przez co wzrasta temperatura płynu
chłod niczego. Zależność ta jest szcze-
gólnie ważna latem, gdy klimatyzacja
i układ chłodzenia są bardzo obciążone
przez podwyższoną temperaturę oto-
cze nia i długie odcinki jazdy pomiędzy
postojami. Właściwy skład chemiczny
pły nu chłodniczego podnosi tempera-
turę jego wrzenia do 120°C. W czasie
eksplo atacji pojazdu wartość ta może
znacznie spaść, zmniejszając rezerwę
wydajności układu chłodzenia. Dlatego
sprawdzenie poziomu płynu chłodni-
cze go w układzie chłodzenia silnika po-
winno być wykony wane podczas co-
dziennej obsługi pojaz du, a w czasie
okresowej kontroli klimatyzacji zaleca
się sprawdzenie temperatury wrzenia
płynu chłodniczego. 

Opracował Mateusz Samulak
W przygotowaniu artykułu 
skorzystano z materiałów 

Behr Hella Service.
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Nowy Fiat Ducato:
technologia i efektywność

oczątki Fiata Ducato sięgają 1981 r.,
kiedy na rynku zadebiutowała pierw-
sza wersja tego samochodu. Moder-

nizacja, która doprowadziła do powsta-
nia drugiej generacji modelu (z napędem
na cztery koła), nastąpiła w 1990 r.
Cztery lata później zaprezentowano trze-
cią generację samochodu z nowymi roz-
wiązaniami w kabinie (po raz pierwszy
w tym segmencie pojazdów dźwignię
zmiany biegów wbudowano w konsolę
centralną, przez co udostępniono środ-
kową część podłogi i ułatwiono dostęp
do przedziału ładunkowego od strony
drzwi bocznych oraz kabiny). Kolejna,
czwarta generacja, zaprezentowana zo-
stała w 2002 r. Należące do niej samo-
chody wyposażono po raz pierwszy w sil-

nik z wtryskiem bezpośrednim common
rail. Wtedy również Fiat Ducato wkroczył
w erę paliw alternatywnych, opracowano
bowiem wersję z silnikiem CNG zasila-
nym metanem. Pierwsza odsłona piątej
generacji Ducato odbyła się w 2006 r.
Stanowiła kontynuację rozszerzania gamy
pod kątem zwiększonej funkcjonalności.
Według producenta najnowsza, szósta
z kolei, generacja samochodu, która właś-
nie zadebiutowała na rynku, charaktery-
zuje się takimi cechami jak wytrzymałość
i niezawodność, wydajność oraz niskie
koszty użytkowania, a także zaawanso-
wane technologicznie wyposażenie.

| TRANSPORT |
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Fiat Ducato to rozpoznawalny przedstawiciel sektora lekkich samochodów

dostawczych (Light Commercial Vehicles). Najnowsza jego wersja to połączenie

nowoczesnego wzornictwa, funkcjonalności, wydajności i wytrzymałości.

W nowym Ducato bryła pojazdu
jest już mniej geometryczna

Bardzo funkcjonalne
wnętrze nowego Ducato



Design i wnętrze
Wygląd zewnętrzny nowego Fiata

Ducato to dwie wyraźnie zarysowane
bryły – górna i dolna, które w nowej
wersji są już mniej geometryczne, a bar-
dziej dynamiczny kształt zyskały dzięki
nowym proporcjom. Kabina samochodu
dzięki dużym powierzchniom przeszklo-
nym zapewnia bardzo dobrą widoczność.

Kolejnymi cechami wyróżniającymi
nowy model są klamki i przedni zderzak
w kolorze nadwozia, specjalna płyta pod -
 wozia oraz 16-calowe obręcze kół z lek-
kich stopów lub stali. Wysoko zawie-
szone światła do jazdy dziennej LED
nadają nowemu Ducato bardziej wyra-
zisty wygląd. Uwagę zwracają również
tylne światła zespolone w kształcie litery
„L”, które poprawiają widoczność świa-
teł z boku. Poprzez odpowiednie wy-
modelowanie zderzaka i maski najbar-
dziej podatne na uszkodzenie elementy
przednie są lepiej chronione. Zderzak
podzielono na 4 części po to, by w przy-
padku uszkodzenia można było wymie-
nić tylko jedną z nich, co zmniejsza
koszty naprawy. 

W zakresie wnętrza klienci mają do
wyboru trzy jego wykończenia – Stan-
dard, Techno i Lounge. Wygodne sie-
dzenia zostały pokryte odpornym na

plamy materiałem. Fotel kierowcy z re-
gulacją ustawienia zapewnia kierują -
cemu prawidłową i komfortową pozycję
w czasie prowadzenia pojazdu. Regulo-
wana jest także wysokość kierownicy
i kąt pochylenia podłokietnika. Pasa -
żer korzysta z pojedynczego fotela z re-
gulacją wysokości lub dwumiejscowej
ła weczki z dodatkowym centralnym
oparciem, które można złożyć, tworząc
praktyczny stolik wyposażony w uchwyt
z klipsem na dokumenty. Pod fotelami
kierowcy i pasażera znajdują się po-
ręczne schowki.

Nowe Ducato zyskało jeszcze bar-
dziej funkcjonalne wnętrze dzięki ukła -
dowi deski rozdzielczej, wyposażonej
w kilka wnęk na kubki i butelki (również
chłodzone), nowy uchwyt wielofunkcyjny
pośrodku deski rozdzielczej na takie urzą -
dzenia jak smartfony, tablety i papiero -
we notatniki, a także wiele innych schow-
 ków, otwartych lub zamykanych. 

Nowy panel wskaźników o eliptycz-
nym kształcie, umieszczony pod wy-
raźnie zarysowanym „daszkiem” anty-
refleksyjnym, dostępny jest opcjonalnie
z elementami chromowanymi. Umożli-
wia on łatwy i szybki odczyt informacji
we wszystkich warunkach oświetlenia,
a w porównaniu z poprzednim modelem
obejmuje również ikonę GSI (Gear Shift

Indicator – wskaźnik zmiany biegów)
oraz wskaźnik zewnętrznej temperatury
dla wersji wyposażonych w klimatyzację.
Wyposażenie nowego Ducato dopełnia
tempomat, programowany ogranicznik
prędkości oraz system monitorowania
ciśnienia w oponach (TPMS).

Z okazji premiery rynkowej nowego
Ducato firma Mopar (marka wiodąca w za-
kresie części zamiennych, serwisu tech-
nicznego i obsługi klienta w ramach Fiat
Chrysler Automobiles) przygotowała
gamę około 80 specjalnych do tego po-
jazdu akcesoriów, włączając w to również
usługi i świadczenia gwarancyjne. 

Silniki i skrzynie
Nowy Ducato wyposażony jest w sil-

niki MultiJet II Euro 5+ dostosowane do
różnych wymagań. Najsłabszy w tej
grupie jest MultiJet 2,0 o mocy 115 KM
(85 kW) i maksymalnym momencie obro-
towym 280 Nm, najsilniejszy z kolei Mul-
tiJet 3,0 o mocy 180 KM (132 kW) i ma-
ksymalnym momencie 400 Nm. Pozostałe
to MultiJet 2,3 o mocy 130 KM (96 kW,
maksymalny moment obrotowy 320 Nm)
oraz 150-konny MultiJet 2,3 z turbo-
sprężarką o zmiennej geometrii łopatek
(110 kW, maksymalny moment obro-
towy 350 Nm). Wkrótce dostępna będzie

Mocnym akcentem w wyglądzie
zewnętrznym nowego Ducato są
światła do jazdy dziennej 
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również 3-litrowa, dwupaliwowa wersja
silnika MultiJet Natural Power na me-
tan/benzynę (spełniający normę Euro 6)
o mocy 140 KM (103 kW) i maksymal-
nym momencie obrotowym 350 Nm.

W celu maksymalnego wykorzysta-
nia mocy i momentu obrotowego silniki
nowego Ducato zestawiono z 6-stop-
niową skrzynią biegów. Może ona pra-
cować zarówno w trybie automatycznym
– z programem zmiany biegów dosto-
sowanym do różnych zastosowań, jak
i w manualnym trybie sekwencyjnym.
W trybie manualnym kierowca może do-
wolnie wybierać przełożenie, korzysta -
jąc z dźwigni zmiany biegów typu „joy -
stick” na desce rozdzielczej. 

Aby ograniczać zużycie paliwa, w no-
wym Ducato oferuje się również trzy inne
technologie: zautomatyzowaną skrzy-
nię biegów Comfort-Matic (dostępną dla
silników o pojemności 2,3 i 3 l), która za-
pewnia oszczędność zużycia paliwa do
5% oraz podwyższony komfort prowa-
dzenia, funkcję Start&Stop, która po-
zwala zredukować zużycie paliwa do
15% w cyklu miejskim (dostępna dla sil-
ników MultiJet 2.3 o mocy 130 i 150 KM)
oraz wskaźnik zmiany biegów GSI, po-
magający zoptymalizować styl prowa-
dzenia pojazdu, sugerując załączenie
właściwego biegu i tym samym zmniej-
szenie zużycia paliwa.

Bezpieczeństwo na drodze
Wszystkie wersje nowego Ducato

wyposażone są standardowo w system
elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESC). Oprócz niego występują również:

system zapobiegania dachowaniu (ROM
oraz RMI działający w przypadku utraty
stabilności pojazdu), system kontroli
ładunku (LAC), który w celu adaptacji pa-
rametrów działania ESC kontroluje po -
łożenie środka ciężkości w czasie rzeczy-
wistym, asystent ruszania pod górę Hill
Holder, system antypoślizgowy (ASR),
system przeciwdziałający utracie przy-
czepności kół podczas hamowania silni-
kiem (MSR), elektroniczny system wspo-
magania hamowania (EBA) oraz system
zapobiegający blokowaniu kół podczas ha-
mowania (ABS) z elektronicznym rozdzia -
łem siły hamowania (EBD) na cztery koła.

W celu zapewnienia lepszej manew-
rowości i zwiększenia komfortu jazdy
dla wersji silnikowych MultiJet 2,3 i 3,0
Fiat oferuje seryjne wspomaganie prze -
kładni kierowniczej Servotronic (EVO).
Opcjonalnie dostępne są systemy wspo-
magania jazdy, m.in. Traction+ zapew-
niający lepszą trakcję nawet na pod -

łożach o niskiej przyczepności, jak śnieg
czy błoto, wraz z asystentem zjazdu ze
wzniesienia (Hill Descent Control), system
ostrzegania przed zmianą pasa ruchu
(Lane Departure Warning Control) oraz
system automatycznej zmiany świateł
drogowych na światła mijania w za-
leżności od odległości pojazdów jadących
z przeciwka (High Beam Recognition)
oraz system automatycznego rozpozna-
wania znaków drogowych (Traffic Sign
Recognition). Jak podaje producent, Du-
cato jest jedynym pojazdem w swojej
klasie wyposażonym w automatyczny
system rozpoznawania znaków drogo-
wych pozwalający identyfikować limity
prędkości oraz zakaz wyprzedzania i wy-
świetla odpowiednie informacje na pa-
nelu wskaźników.

Czujnik parkowania i zintegrowana
kamera widoku wstecznego pomagają
manewrować pojazdem w ciasnych miej -
scach lub przy ograniczonej widoczności.
Dostępna jest również akustyczna syg-
nalizacja obecności przeszkód za pojaz-
dem podczas cofania.

Elementy bezpieczeństwa pasyw-
nego to oprócz poduszki powietrznej
kierowcy pełnowymiarowe 120-litrowe
poduszki powietrzne przednich pasa -
żerów lub tylko jedna poduszka w przy-
padku pojedynczego fotela pasażera.
Opcjonalnie dostępne są również boczne
poduszki i kurtyny powietrzne. 

Wytrzymałość i solidność
Większa wytrzymałość nowego Du-

cato jest wynikiem wzmocnienia głów -
nych elementów nadwozia i drzwi oraz
dopracowania zawiasów, prowadnic, od-
bojów i uszczelnień drzwi przesuwnych.
Pozwala to wydłużyć trwałość nadwozia
pojazdu nawet o ponad 50%. Górny
słupek i uszczelki przedniego zawiesze-
nia zostały tak przeprojektowane, by za-
pobiegać wnikaniu wody i przedosta-
waniu się hałasu. 

W nowym modelu ulepszono także
układ hamulcowy pod kątem ogranicze-
nia zużycia i nadmiernego hałasu przy
jednoczesnym zminimalizowaniu siły
potrzebnej do uruchomienia hamulców
dzięki nowej konstrukcji pedału oraz
zwiększeniu wytrzymałości klocków, tarcz
oraz siłownika wspomagającego (w za-
leżności od wersji pojazdu). 

Nowy Ducato ma napęd na przednie
koła, zawieszenie przedniej osi z kolum-

W nowym modelu
Ducato Fiat oferuje
trzy rodzaje wy-
 kończenia 

Pośrodku deski rozdziel-
czej zamocowany został
uchwyt wielofunkcyjny
służący do przytrzymy-
wania m.in. smartfonów
oraz tabletów
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nami McPhersona i tylną oś sztywną
na resorach piórowych. Rozwiązania te
umożliwiają pełne wykorzystanie po-
wierzchni ładunkowej i kabiny. Dostęp-
nych jest 7 opcji tylnego zawieszenia.

Zaawansowana rozrywka 
W nowym Ducato znajdziemy rów-

nież zaawansowane systemy multime-
dialne, m.in. w postaci szerszej oferty
radioodbiorników MP3 z technologią
Bluetooth. Oprócz radia podstawowego
dostępny jest system Uconnect z 5-ca-
lowym ekranem dotykowym, kamerą co-
 fania i systemem nawigacji. Każde radio
może być opcjonalnie wyposażone w cyf-
rowy tuner radiowy (DAB). Odbiorniki ra-
diowe wbudowane są w deskę rozdziel -
czą zgodnie z zasadami funkcjonalności.
Przyrządy sterowania i ekran znajdują się
wysoko na desce tak, aby kierowca i pa-
sażer siedzący z przodu mogli je z łatwoś-
cią dosięgać. Sterowanie dostępne jest
również z poziomu kierownicy (standard
dla systemu Uconnect).

System Uconnect obejmuje zaawan-
sowany interfejs Bluetooth umożliwia -
jący dostęp do funkcji zarządzania po -
łączeniami telefonicznymi lub odczyt
otrzymanych wiadomości SMS z użyciem
technologii syntezatora mowy, system
streamingu audio, który przenosi pliki

muzyczne i internetowe stacje radiowe
bezpośrednio ze smartfona do urządze-
nia przez łącze Bluetooth lub port USB
i AUX. W skład Uconnect wchodzi także
odtwarzacz CD.

Gama produktowa
Producent oferuje osiem różnych po-

jemności furgonów – od 8 do 17 m3.
Przedział ładunkowy o kształcie pro-
stokąta ma szerokość między nadkolami
1,42 m. Nowy Fiat Ducato dostępny jest
w 4 długościach i 3 wysokościach dla fur-
gonów oraz 6 długościach podwozia pod
zabudowę. Gama nowego samochodu
obejmuje ponadto nowe wersje wywrotki
trójstronnej i siedmioosobowej bryga-
dówki, a także nowe wyposażenie opcjo-
nalne, m.in. stały lub wypinany hak ho-
lowniczy i ułatwiający załadunek stopień
wejściowy, pozwalający jeszcze bardziej
obniżyć próg załadunkowy. 

Wprowadzonym novum jest najwyż -
sza dopuszczalna masa całkowita Du-
cato w kategorii pojazdów wyposażonych
w tylną oś z pojedynczymi kołami (w od-
 różnieniu od bliźniaczych) – jej wartość
to 4,4 t dla wersji kamper i 4,25 t dla
Maxi, a także najwyższe dopuszczalne
obciążenie na przednią oś (do 2100 kg)
i tylną oś (podwyższone do 2500 kg) oraz
duża ładowność użytkowa (do 2,1 t dla
wersji furgon). 

Nowy Fiat Ducato z napędem na
przednie koła ma w swojej gamie furgony
(m.in. wersje do przewozu osób), sa-

mochody o dmc. od 3 do 3,5 t oraz Maxi
z dmc. powyżej 3,5 t dla szczególnych
zastosowań typu „heavy duty”, a także
gamę pojazdów specjalistycznych stano-
wiących bazę do produkcji kamperów.

Na nowo został także opracowany
przez producenta program współpracy
z firmami zajmującymi się zabudową
podwozi: „Fiat Professional dla firm za-
budowujących”. Inicjatywa ta ma na celu
wzmocnienie pozycji marki na rynku po-
jazdów specjalistycznych. Zaczynając od
nowego Ducato, firmy specjalizujące się
w zabudowie mogą dołączyć do pro-
gramu i uzyskać dostęp do wszelkich
informacji, wskazówek oraz specyfikacji
technicznych niezbędnych do zabudowy
pojazdów Fiat Professional. 

Uczestnicy programu „Fiat Professio-
nal dla firm zabudowujących” po uzys-
kaniu dostępu do specjalnie przygotowa-
nej strony internetowej mają możliwość
konsultacji ze specjalistami w sprawach
technicznych oraz uzyskania porad do-
tyczących nowych ofert produktowych.
Oznacza to wymierne korzyści dla firm
zajmujących się zabudową oraz klien-
tów. Ci pierwsi przez bezpośredni kon-
takt z Fiat Professional zwiększą efek-
tywność wykonywanych przez siebie prac,
ci drudzy zyskają większą pewność co do
jakości wykonania zabudowy ze względu
na bliższą współpracę z producentem
bazy do zabudowy.

Opracowała Renata Pawliszko 
Zdjęcia: © Fiat Professional

Nowe Ducato oferuje wiele różnych
możliwości zabudowy



Widlasta ósemka
królową szos

ojazd udostępniony do testów
redakcyjnych to Scania Stream-
line R580 LA4×2MNA, skojarzona

z obudowaną spojlerami aerodynamicz-
nymi naczepą Krone. Ponieważ samochód
legitymował się pokaźną mocą 580 KM
(427 kW), trasę testu należało przepro-

wadzić w terenie, który pozwoliłby wy-
kryć zalety widlastego silnika, hamulca
długotrwałego działania, czyli retardera,
oraz aktywnego tempomatu, które tylko
na obszarze o pagórkowatej topografii
mogły pokazać swoje zalety. Pojecha-
liśmy zatem w okolice Kłodzka, głównie
drogą krajową E67.

Wrażenia z jazdy
Mimo tak wysokiej znamionowej

mocy silnika samochód w ekonomicznym
trybie pracy skrzyni biegów rozwija ją
bardzo delikatnie, ma się więc wrażenie,
że pod kabiną jest jej zdecydowanie

mniej niż podaje producent. Nie prze-
szkadza to poruszać się płynnie po nizin-
nym terenie, gdzie różnice wysokości
są nieznaczne. Kiedy natomiast pod-
jazdy robią się coraz ostrzejsze, samo-
chód z włączonym aktywnym tempo-

matem Scania Active Prediction (SAP)
jakby tę moc odzyskiwał i z minimalną
stratą prędkości (ustawioną na histere-
zie tempomatu) podjeżdżał pod wznie-
sienie z pełnym obciążeniem bardzo
sprawnie, jednocześnie z ograniczonym
apetytem na paliwo. Co ciekawe, dzięki

„znajomości” topografii terenu, pojazd
„potrafi” przejechać dwa wzniesienia na
luzie, nie załączając biegu, a wykorzys-
tując funkcję Eco-Roll, czyli jazdę poprzez
swobodne toczenie się. Producent za-
pewnia, że Eco-Roll może odciąć dopływ

Arkadiusz Gawron
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Legendarne już silniki Scanii w układzie widlastym są synonimem mocy 

i ponadprzeciętnych osiągów. Samochody ciężarowe tej marki opatrzone

emblematem V8, dzięki dostępnym tylko w tych wersjach silnikowych 

akcentom stylistycznym i opcjom wyposażenia, sygnalizują przynależność 

do elitarnej grupy użytkowników pojazdów Scania.

Scania Streamline R580: w tym zestawie już niczego nie brakuje

e-hydraulika.eu
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paliwa do cylindrów i pozostając na za -
łączonym biegu hamować silnikiem, np.
na zjazdach, ale na przejechanej trasie
akurat w ten sposób funkcja nie zadzia -
łała ani razu.

Radość z jazdy V8 nie byłaby pełna
bez trybu pracy skrzyni biegów „power”.
Na kilkunastoprocentowym wzniesie-
niu, przy wciśnięciu pedału gazu wraz
z funkcją „kick down”, samochód dzięki
swej mocy nawet nie redukuje biegu, na
którym zaczął podjazd. Prędkość jazdy
spadła co prawda o kilkanaście km/h,
ale po ustabilizowaniu się na poziomie
około 40 km/h była i tak większa od
możliwej do utrzymania przez inne ze-
stawy, dzięki czemu takim pojazdem
można wyprzedzać pod górkę. 

Kierowca testowy Scanii określił te
osiągi ambiwalentnym stwierdzeniem
„nice power” (przyjemna moc). Poza pod-
jazdami, w trybach pracy skrzyni biegów
standardowym lub power, Scania V8
zrywa się do biegu niczym sprinter star-
tujący z bloku, uwalniając całą moc sil-
nika. Najwyższe noty należy przyznać
także zwalniaczowi (Scania Retarder),
który jest jakby nie było „dzieckiem”

Scanii, bowiem to ta właśnie firma za-
stosowała go po raz pierwszy jakieś 20
lat temu w swoim pojeździe. Jego siła ha-
mowania jest naprawdę duża i znako-
micie sprawdził się on w pagórkowa-
tym terenie Kotliny Kłodzkiej. Retarder
jest niejako doskonałym zrównowa -
żeniem potężnej mocy silnika. Podwozie

i zawieszenie kabiny, jak we wszystkich
szosowych pojazdach Scanii, jest ze-
strojone dość sztywno, co daje dobre
„czucie” samochodu i nie wytrąca go
z równowagi nawet na szybciej poko-
nywanych łukach.

Jak przystało na V8, testowana Scania
była wyposażona w najbogatszy zestaw
wskaźników Color Plus, z wyświetla-
czem o przekątnej 6,5 cala. Podawane na
nim wskazówki systemu Scania Driver
Support, czyli oceny stylu jazdy kierow -
cy, są bardzo czytelne i nie ma proble -
mu z ich usystematyzowaniem. Wspom-
niany wyświetlacz podaje także wiele
innych informacji, takich jak choćby dane
z tachografu czy stan podzespołów po-
jazdu. Poruszanie się po menu przycis-
kami na kierownicy jest bardzo wygodne,
podobnie jak sterowanie parametrami
tempomatu z funkcją utrzymania od-
ległości od poprzedzającego pojazdu czy
regulacja nastaw retardera. Po prostu
kierownica grupuje przyciski sterujące
odpowiednimi systemami w trzech róż -
nych miejscach (na krańcach ramion),
więc nie sposób się pomylić, np. pręd-
kości tempomatu z głośnością radia. 

reklama

Dostęp do elementów obsługowych i ewentual-
nych napraw wzorowy. Stopień do czyszczenia
szyby jest bardzo wygodny i wielofunkcyjny
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Na marginesie: utrzymanie zadanego
odstępu od poprzedzającego pojazdu od-
bywa się tak płynnie, jakby robił to kie-
rowca. Rozbudowany system multime-
dialny zawiera poza radiem m.in. system
głośnomówiący bazujący na technologii
bluetooth z mikrofonem zintegrowanym
z zagłówkiem fotela kierowcy (niestety

nie sprawdziliśmy go w praktyce) oraz
nawigację uwzględniającą parametry
pojazdu (w tym wagę i wymiary). Całe
menu radia i komunikaty nawigacyjne
podawane są w języku polskim, za co na-
leży się za ten system duży plus.

Scania z bliska
Dłuższe obcowanie z samochodem

ma tę niewątpliwą zaletę, że można w nim
odkryć wiele cech czy elementów wy-
posażenia niewidocznych w pierwszym
kontakcie. W Scanii są to np. przednia
maska i stopień do czyszczenia szyby.
Sam stopień jest duży i bardzo wygodny,
chyba żaden producent nie oferuje po-
dobnego rozwiązania do utrzymania
szyby w czystości, jednocześnie może
pełnić rolę chwilowego siedziska, a tak
naprawdę jest dolną częścią atrapy
chłodnicy. Po jego odchyleniu otrzymu-

jemy dostęp do dwóch miejsc holowni-
czych, zamiast do jednego pośrodku.
Doceni to każdy, kto musiał wyciągać
kiedyś samochód ciężarowy z rowu. Na-
tomiast maska, osłaniająca także naroża
kabiny, po odchyleniu daje niczym nie-
ograniczony dostęp do wszystkich me-
chanizmów i punktów obsługowych znaj-

dujących się w przedniej części pojazdu.
Niby nic nadzwyczajnego, ale kiedy do-
stęp do jakiejkolwiek części musi być
poprzedzony demontażem osłon, czas po-
trzebny na naprawę może się nawet dwu-
krotnie wydłużyć. Przy tak prostych, a jed-
nak pomysłowych rozwiązaniach wciąż
niezrozumiałe jest dla mnie pozosta-
wienie nieosłoniętych dwóch pierwszych
stopni wejściowych do kabiny zoptyma-
lizowanego aerodynamicznie pojazdu,
jakim jest Streamline.

Pozostałe ciekawe pomysły znalazły
się we wnętrzu. Widlasta Scania poza
oczywistymi akcentami dostępnymi tylko
w V8 ma nad przednią szybą ekspres do
kawy i mikrofalówkę, czego do dziś nie
ma konkurencja. Płaski schowek miesz -
czący m.in. apteczkę i dokumenty po-
jazdu otwiera się wraz z osłoną prze-
ciwsłoneczną pasażera i zaskakuje tym,
że w takim miejscu nad przednią szybą

dało się wygospodarować jeszcze jakieś
miejsce. W podobnym miejscu po stro-
nie kierowcy, pod tachografem i cen-
tralką urządzenia do naliczania opłat
drogowych (Toll Colect), znajduje się
wąskie wgłębienie na aktówkę do do-
kumentów przewozowych. Jak widać,
proste rozwiązania mogą bardzo pomóc

Przynależność do grona 
V8 manifestowana jest 

w wielu miejscach

Wielofunkcyjna kie-
rownica jest bardzo

wygodna w obsłudze.
Przy fotelach widoczne
są pedały do nożnego
przesuwania. Nie bra-

kuje schowków i półek 

Schowek zintegrowany z osłoną
przeciwsłoneczną jest bardzo prak-
tyczny. Jak przystało na widlastą
ósemkę, nie zabrakło firmowego
ekspresu do kawy i mikrofalówki

w utrzymaniu porządku. Kolejnym po-
mysłowym udogodnieniem są pedały do
nożnego przesuwania obu foteli, elimi-
nujące konieczność schylania się do
dźwigni. Jest to bardzo wygodne i znowu
proste do granic możliwości rozwiązanie,
ułatwiające kierowcy życie w kabinie. 

Podsumowanie
Duży plus za czytelną i ergonomiczną

deskę rozdzielczą, w której wszystkie
przełączniki pogrupowane są w panele
dotyczące konkretnych funkcji, przez co
nie trzeba się jej uczyć. Tam, gdzie się
spodziewamy, znajdziemy konkretny
przełącznik. Ponadto sam design kabiny,
dobór materiałów, faktury i kolorystyki
jest utrzymany w dobrym guście i mnie
osobiście bardzo się podoba. Konstruk-
torzy wykazali się także pomysłowością
w rozplanowaniu kabiny kierowcy, wy-
posażając ją w ciekawe i praktyczne
udogodnienia. Wisienką na torcie jest
sam silnik dostarczający dużą moc, o do -
brej charakterystyce oraz ograniczonym
apetycie na paliwo, spełniający normę
Euro VI. Ogólnie Scania Streamline R580
to bardzo przyjemny w odbiorze ciąg -
nik siodłowy zapewniający ponadprze-
ciętne osiągi.

Zdjęcia: © A. Gawron

I wszystko jasne, emblemat 
z synonimem mocy jest obiet-

nicą ponadprzeciętnych osiągów,
generowanych z zachowaniem

czystości spalin
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Rynek pojazdów komunalnych
– rok po rewolucji

rzedsiębiorstwa branży komunal-
nej, które wygrały przetargi na
odbiór odpadów, miały stosun-

kowo niewiele czasu na dostosowanie
swojej floty do nowych potrzeb i wy-
magań. Stąd też ubiegły rok przyniósł
wyraźne ożywienie na rynku – zarówno
nowych, jak i używanych – pojazdów
wykorzystywanych do zbiórki i trans-
portu śmieci. Największy wzrost sprze-
daży dotyczył śmieciarek, jednak dużym
powodzeniem cieszyły się także pojazdy
z urządzeniami hakowymi do transportu
kontenerów. Zdaniem przedstawicieli
branży zajmującej się gospodarką ko-
munalną w bieżącym roku największym
zainteresowaniem będą się cieszyły właś-
nie samochody z urządzeniami hako-
wymi – zwłaszcza te największe. Spo-
dziewany wzrost sprzedaży podyktowany
jest rosnącymi potrzebami przewozo-
wymi związanymi z recyklingiem odpa-
dów. Jest on wywołany wprowadzeniem
w życie obowiązku sortowania śmieci
komunalnych, a co za tym idzie koniecz-
nością transportu uzyskanych w ten spo-
sób dużych ilości surowców wtórnych do
zakładów recyclingu. Jako że często spe-

cjalistyczne zakłady przerobu oddalone
są o kilkadziesiąt, a niekiedy nawet o kil-
kaset kilometrów od miejsca ich zbiórki,
do transportu wykorzystywane są ze-
stawy przyczepowe składające się z cię -
żarówki wyposażonej w urządzenie ha-
kowe i współpracującej z nim przyczepy
do przewozu kontenera. Analizując rynki
krajów, w których znacznie dłużej funk-
cjonują przepisy nakazujące recykling
odpadów, można przypuszczać, że także
w Polsce rynek na tego rodzaju zestawy
będzie się rozrastał. 

Impuls do zmian
Prognozy na bieżący rok zakładają, że

w Polsce „wytworzonych” zostanie po-
nad 12 290 mln t odpadów – to o ponad
1 mln więcej niż dekadę wcześniej. Z tej
ogólnej liczby odpady komunalne segre-
gowane i zbierane selektywnie w tym
roku mają stanowić 13,8% (w 2004 r.
było ich zaledwie 9%). Warto jednak
podkreślić, że w porównaniu z wysoko
rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej
jesteśmy dopiero na początku drogi w za-

Marek Rutka

W lipcu minie rok obowiązywania nowych regulacji prawnych związanych 

z odbiorem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów. Pod wieloma względami 

był to przełomowy okres dla całej branży zajmującej się gospodarką odpadami.

Na stołecznych ulicach można już spotkać śmieciarki Scania P 270 DB6×2 zasilane CNG
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kresie selektywnej zbiórki odpadów, stąd
też nakłady na niezbędną infrastrukturę
– w tym środki transportu – w najbliż -
szych latach będą znaczne. Według pro-
gnoz odpady komunalne segregowane
i zbierane selektywnie mają w 2018 r.
stanowić ok. 18% wszystkich „wytwa-
rzanych” w kraju śmieci. Systematyczny
wzrost ilości segregowanych śmieci jed-
nocześnie oznacza spadek odbieranych
śmieci zmieszanych, to zaś wymaga
zmian w strukturze posiadanych przez
służby komunalne pojazdów. 

Już teraz – po niespełna roku obo-
wiązywania nowej ustawy – wiele firm
zajmujących się odbiorem i transpor-
tem śmieci dokonuje w taborze zmian,

których celem jest optymalizacja kosz-
tów działalności. W wielu wypadkach
okazało się, że najbardziej brakuje śmie-
ciarek przeznaczonych do odbioru lek-
kich, posegregowanych śmieci – przede
wszystkim tworzyw sztucznych. Specy-
ficzne parametry tego typu odpadów –
duża objętość przy stosunkowo niewiel-
kim ciężarze jednostkowym – sprawiają,
że do tego celu najlepiej nadają się śmie-
ciarki dwuosiowe o dużej pojemności
ładowni (ok.12–16 m3) i wysokim współ -
czynniku kompresji. Z kolei do odbioru
szkła, papieru i makulatury najlepiej
sprawdzają się śmieciarki trzyosiowe
o dużej ładowności i pojemności prze-
strzeni ładowni ok. 14–17 m3. 
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Liczy się wydajność
Z punktu widzenia przedsiębiorstw

zajmujących się zbiórką i transportem
śmieci wygrana w przetargu oznacza
stabilność funkcjonowania w perspek-
tywie co najmniej kilkuletniej. To zaś
pozwala na dostosowywanie floty pojaz-
dów do rzeczywistych wymagań, a co za
tym idzie zapewnienie odpowiedniego
poziomu rentowności. 

W przypadku obszarów o mniejszej
gęstości zaludnienia z ekonomicznego
punktu widzenia najbardziej korzyst-
nym rozwiązaniem są śmieciarki dwu-
komorowe. Zaletą tych pojazdów jest
możliwość odbioru dwóch rodzajów po-
segregowanych śmieci podczas jednego
przejazdu. Po przeprowadzeniu odpo-
wiednich kalkulacji ekonomicznych na
zakupienie takiego pojazdu zdecydowały
się ostatnio władze niewielkiej 13-ty-
sięcznej Włodawy. W przypadku więk-
szych miast śmieciarki dwukomorowe
również są uzasadnionym rozwiązaniem,
zwłaszcza jeśli chodzi o peryferyjne
osiedla domów jednorodzinnych. 

Tradycyjne śmieciarki jednokomo-
rowe najlepiej sprawdzają się w przy-
padku odbioru tzw. śmieci zmieszanych,
charakteryzujących się z reguły dość
znacznym ciężarem jednostkowym, dla-

Komfort pracy załogi śmieciarki Mercedes-Benz
Econic doceniły przedsiębiorstwa komunalne m.in.
w Sopocie i Warszawie
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Zestawy przyczepowe wykorzystywane są do transportu posegregowanych odpadów do zakładów recyklingu



SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC 2014 | 8899

| TECHNIKA |

tego do ich odbioru wykorzystywane są
coraz częściej śmieciarki instalowane na
podwoziach trzyosiowych. Większe za-
interesowanie tego rodzaju rozwiąza-
niem spowodowane jest m.in. nasile-
niem się kontroli Inspekcji Transportu
Drogowego pod kątem przestrzegania
dopuszczalnego nacisku na osie. Jako
że w przypadku śmieciarek zabudowy-
wanych na podwoziach dwuosiowych
dość łatwo dopuścić do przeciążenia tyl-
nej osi lub dmc. pojazdu – jak podkreś-
lają użytkownicy – mandaty są coraz
częstsze (dmc. takich pojazdów wynosi
18 t). W przypadku śmieciarki zabudo-
wanej na podwoziu trzyosiowym długość
i pojemność zabudowy może być taka
sama, jednak dmc. wzrasta do 26 t. Ze
względu na różnorodność śmieci znaj-
dujących się w opróżnianych śmietnikach
kierowca typowej śmieciarki nie jest
w stanie ocenić, czy do przekroczenia na-
cisku na oś lub dmc. doszło. Rozwiąza-
niem tego problemu jest wyposażenie
pojazdu w elektroniczny układ ważący
rozładowywane śmietniki, który pozwala
na bieżąco informować kierowcę o rze-
czywistym przyroście wagi przewożo -
nych śmieci. 

Ekologia i oszczędność
Specyfika użytkowania pojazdów ko-

munalnych sprawia, że ten typ pojazdów
powinien charakteryzować się możliwie
najniższym poziomem uciążliwości dla
środowiska – zarówno pod względem
emitowanego hałasu, jak i toksyczności
spalin. Mimo że obecnie już kilku pro-
ducentów ma w swojej ofercie pojazdy
z napędem hybrydowym, to ze względu
na ich cenę zdecydowanie bardziej po-

pularnym sposobem stworzenia „przy-
jaznej dla środowiska śmieciarki” jest
wyposażenie jej w zasilanie sprężonym
gazem ziemnym (CNG). 

Obecnie śmieciarki z zasilaniem ga-
zowym można spotkać m.in. na ulicach
Tarnowa, Sopotu i Warszawy. W tych
dwu ostatnich miastach eksploatowane
są trzyosiowe – 6×2×(2) – pojazdy Mer-
cedes-Benz Econic z zabudową Ekocel.
Ciężarówki wyposażone są w osiem zbior-
 ników o pojemności 80 l każdy, co po-
zwala na przebieg ok. 300 km. Dzięki za-
stosowaniu zasilania gazem ziemnym
możliwe jest nie tylko obniżenie hałasu
generowanego przez silnik, redukcja to-

ksycz ności spalin (Econic CNG spełnia
normę EEV), ale także obniżenie kosztów
eksploatacji (cena gazu ziemnego sta-
nowi ok. 55% ceny oleju napędowego). 

Największą w Polsce flotą śmieciarek
zasilanych CNG dysponuje obecnie sto -
łeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania (po ulicach Warszawy jeździ już
pierwszych 19 pojazdów, a kolejne 10
trafi do MPO na przełomie roku 2014

i 2015). Przyjazne dla środowiska śmie-
ciarki Ekocel zabudowane zostały na
pod  woziu Scania P 270 DB6×2 z tylną osią
skrętną. Pojazdy wyposażone są w pneu-
matyczne zawieszenie wszystkich osi
i automatyczne skrzynie biegów, a także
rozbudowany elektroniczny system re-
jestracji parametrów pracy pojazdu,
działający w oparciu o GPS. System ten
pozwala m.in. na lokalizację pojazdu
podczas opróżniania pojemników (z do -
kładnością do 5 m), identyfikację kie-
rowcy przez osobisty identyfikator, reje-
strowanie trasy przejazdu oraz prędkości,
miejsca i czasów postojów, poziomu pa-
liwa w zbiorniku oraz obrotów silnika po-
jazdu. Zainstalowany w pojeździe system
zawiera także oprogramowanie, które
rejestruje zdarzenia na cyfrowej mapie
wraz z godziną i datą oraz parametrami
pracy (mapa umożliwia naniesienie na nią
numeracji posesji). Oprócz tego możliwe
jest generowanie raportów odnośnie do
zużycia paliwa, liczby opróżnionych po-
jemników, czasu pracy kierowców itp. 

Tak rozbudowany system to wydatek
kilkunastu tysięcy złotych, jednak biorąc
pod uwagę długi czas eksploatacji po-
jazdu, oszczędności, które mogą być przez
niego generowane, pozwalają na zwrot

kosztów inwestycji już po pierwszym
roku. Z praktyki użytkowników tego ro-
dzaju systemów wynika, że każdy kolejny
pojazd kupowany jest już z takim ukła -
dem. Warto podkreślić, że zadaniem tak
rozbudowanych systemów telematycz-
nych nie jest wyłącznie funkcja kontrol -
na, lecz zapewnienie możliwości opty-
malnego wykorzystania posiadanego
sprzętu i pracowników.

©
 M

AN

Dwuosiowy MAN TGM to śmieciarka 
przeznaczona głównie dla mniejszych miast

Niewielka śmieciarka na podwoziu
IVECO Daily to praktyczne uzupełnienie
floty pojazdów komunalnych
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Mini- i midibusy

zasy, gdy rolę minibusów pełniły
przerabiane metodą „garażową”
wyeksploatowane samochody do-

stawcze zza Odry, dawno odeszły w nie-
pamięć. Dziś pasażerowie minibusów
cieszą się komfortem i bezpieczeństwem
jazdy w przyjemnych wnętrzach pojaz-
dów powstających w specjalistycznych
fabrykach zabudowujących minibusy na
podwoziach nowoczesnych dostawcza-
ków. Z kolei nieco większe midibusy to
zazwyczaj całkowicie niezależne kon-
strukcje, powstałe od początku do końca
z myślą o przewozie pasażerów.

Kiedy mini, kiedy midi?
Mało uczęszczane nocne linie auto-

busowe, linie w peryferyjnych dzielnicach
dużych miast, mało uczęszczane linie
lokalne, komunikacja miejska w małych

miasteczkach, przewozy niewielkich wy-
cieczek czy obsługa komunikacji zbio-
rowej w miejscowościach wysokogór-
skich to niektóre z bardzo licznych i stale
rozwijających się obszarów zastosowań
minibusów. Z kolei przyczyn rosnącej
popularności midibusów należy upat-
rywać przede wszystkim w zmianach
struktury zagospodarowania przestrzeni
oraz upowszechnieniu dostępności ko-
munikacji zbiorowej. Osiedla podmiej-
skie rozrastają się, a wraz z tym obser-
wujemy bardzo dynamiczny rozwój sieci
regularnych połączeń autobusowych.
W wielu miejscach minibusy stały się
zbyt małe do obsługi linii komunikacyj-

nych, a autobusy pełnowymiarowe wciąż
są zbyt duże. Ponadto coraz popularniej-
sze stają się przejazdy okolicznościowe
organizowane dla mniejszych, choć więk-
szych niż kilkanaście osób, grup (eksklu-
zywne wycieczki, wyjazdy integracyjne
itp.). Co ciekawe, pojemność pasażerska
midibusa w zasadzie idealnie odpowiada
liczebności typowej współczesnej klasy
szkolnej, co czyni ten rodzaj autobusu po-
szukiwanym w okolicznościowych prze-
wozach na rzecz szkół.

Największym problemem wielu mi-
nibusów jest często bardzo ciasne wnęt-
rze i brak miejsca na bagaż. Wynika to
zwykle z wymogów stawianych przez
przewoźników, którzy chcą przewieźć
jak najwięcej osób jak najmniejszym

Piotr Muskała
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Popularność mini- i midibusów stale rośnie. Obsługują one wiele linii

komunikacyjnych w różnych obszarach Polski, zaczynając od regionów

turystycznych, przez małe miasta, na dużych aglomeracjach kończąc. Liczni

producenci tych pojazdów oferują przewoźnikom coraz lepsze parametry

eksploatacyjne, a pasażerom coraz wyższy komfort jazdy.

Typowy
midibus
miejski

© P. Muskała
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kosztem i „upychają” w zamówieniach
zbyt dużo miejsc siedzących. Innym
poważnym mankamentem minibusów
montowanych na podwoziach dostaw-
czaków i małych ciężarówek jest niski
komfort zawieszenia, wynikający z jego
konstrukcji typowej dla samochodów cię -
żarowych. Chodzi głównie o zawieszenie
tylne, zbudowane w oparciu o sztywną
belkę i resory piórowe. Wady te nie dys-
kwalifikują jednak minibusów, zwłasz-
cza w świetle ich wielu zalet oraz przy
uwzględnieniu faktu, że w większości
używa się ich na krótkich trasach, nie-
jednokrotnie po lokalnych drogach złej
jakości. A tam właśnie sztywne zawie-
szenie o prostej konstrukcji z wady może
przemienić się w dużą zaletę. 

Prowadzenie wielu minibusów nie wy-
maga posiadania prawa jazdy kategorii
D, wystarczy D1. Prawo jazdy kategorii
D uprawnia do kierowania autobusami,
natomiast D1 autobusem przeznaczo-
nym konstrukcyjnie do przewozu nie
więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą.
Czy jest to zaleta – trudno określić, ka-
tegoria ta bowiem nie jest zbyt popularna
w Polsce, a formalności i koszty związane
z jej uzyskaniem są niewiele niższe niż
kategorii D, mogą ją jednak dostać młodsi
kandydaci. 

Poszukując odpowiedniego niewiel-
kiego pojazdu i rozważając wszystkie
cechy konstrukcyjne, klienci coraz częś-
ciej kierują swoje zainteresowanie ku mi-
dibusom. Jako pojazdy 8–10-metrowe
stanowią kompromisowe rozwiązanie
pomiędzy minibusem a pełnowymiaro-
wym autobusem. Ma to szczególne zna-
czenie dla przewoźników oczekujących

od pojazdu odpowiednich walorów użyt-
kowych, takich jak komfort jazdy, prze-
stronność czy łatwa dostępność dla osób
niepełnosprawnych. To cechy, których
wiele minibusów nie może zaoferować.
Niekiedy zdarzają się midibusy, które

podobnie jak minibusy na podwoziu sa-
mochodów dostawczych zabudowywane
są na podwoziach małych ciężarówek
dystrybucyjnych. Jednak znacznie częś-
ciej są to pojazdy od początku do końca
konstruowane jako autobusy. Mają dzięki
temu rozwiązania konstrukcyjne znane
z autobusów pełnowymiarowych. U du -
żych producentów midibusy stanowią
zazwyczaj część większej rodziny auto-
busów różnych pojemności, co skutkuje
unifikacją elementów eksploatacyjnych
i części karoseryjnych, obniżając koszty

eksploatacji dla większej floty złożonej
z autobusów różnej wielkości. Takiej moż -
liwości nie dają przewoźnikom minibusy.

Z kolei jeśli chodzi o minibusy jako
„dzieci” popularnych dostawczaków, prak-
tycznie nie ma problemów z dostępnością
tanich części zamiennych, w tym nieory-
ginalnych. Problemy mogą być z niektó-
rymi częściami karoseryjnymi, zwłasz-
cza w przypadku modeli małoseryjnych.

Czasem decyzja mini- czy midibus
nie jest łatwa. Zacierają się bowiem
między nimi różnice w kosztach eksplo -
atacji, kosztach zakupu i możliwościach
przewozowych. W każdym przypadku
należy indywidualnie rozpatrzyć wszyst-
kie cechy konkretnych pojazdów i wspól-
nie z producentem wybrać właściwą
ofertę. Patrząc na pojazdy jeżdżące po
drogach, można mieć jednak pewność,
że zarówno mini-, jak i midibusy radzą
sobie na rynku coraz lepiej.

Producenci
Przegląd rynku małych i średnich

autobusów nie jest łatwym zadaniem.
Okazuje się bowiem, że rynek obfituje
w liczne konstrukcje, a małych producen-
tów minibusów jest bardzo wielu i każdy
z nich ma w ofercie kilka, a nawet kil-
kanaście wersji tego typu pojazdów.
Znacznie mniej firm zajmuje się nato-
miast konstrukcją midibusów – są to za-
zwyczaj producenci mający w ofercie
także pełnogabarytowe autobusy.

Najnowsza generacja jednego z najpopularniej-
szych w Europie „dawcy” podwozi dla minibu-
sów – Mercedesa Sprintera w wersji 
z silnikiem Euro 6 © Daimler

Nowe IVECO Daily jeden z najistotniejszych 
graczy na rynku podwozi do minibusów 
– premiera w czerwcu br.

©
 IVECO
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Próbę syntetycznego spojrzenia na
całą ofertę minibusów warto zacząć od
klasyfikacji ze względu na „dawcę” pod-
wozia. W ten sposób otrzymamy kilka
najpopularniejszych kategorii takich po-
jazdów, opartych na następujących kon-
strukcjach: Mercedes-Benz Vario i Sprin-
ter, IVECO Daily, Ford Transit, VW Crafter
oraz Renault Master. Drugi podział
można przeprowadzić w oparciu o rodzaj
producenta i w ten sposób otrzymamy
trzy podstawowe kategorie: minibusy
produkowane bezpośrednio przez pro-
ducentów podwozi (tzw. fabryczne), za-
budowywane przez producentów dużych
autobusów oraz najliczniej reprezento-
wane – produkowane przez firmy wy-
specjalizowane w zabudowach minibu-
sów. Pierwsza kategoria obejmuje zwykle
najprostsze pojazdy, z typowym wypo-
sażeniem wnętrza. Druga jest wyjątkowo
mało liczna i są to zwykle proste po-
jazdy, podobne do tych z pierwszej ka-
tegorii. Ich podstawową zaletą dla du -
żych przewoźników jest wspólny serwis
z dużymi autobusami. Najliczniej re-
prezentowana jest trzecia kategoria,
która obejmuje wielu małych i śred-
nich producentów, działających głównie
w skali lokalnej (krajowej lub nawet jesz-
cze mniejszej). Producenci ci rozwinęli
się z warsztatów przerabiających do-
stawczaki na busy osobowe w latach 90.
XX w., ale także np. z postpekaesowych
zakładów remontowych. Są wśród nich
oczywiście firmy założone od początku
z myślą o zabudowie minibusów, ale
także takie, jak np. AMZ-Kutno, dla któ-
rych minibusy są zaledwie jedną z wielu
gałęzi produkcji.

Co nowego?
Bardzo trudno jest przedstawić wszyst-

kie nowości wśród mini- i midibusów.
Niemniej jednak zdaniem autora warto
w tym miejscu wskazać na kilka subiek-
tywnie wybranych nowości, które będą
miały zapewne duże znaczenie dla rynku
takich pojazdów w najbliższym czasie. 

Wśród najważniejszych z pewnością
jest nowa generacja IVECO Daily. Ten
popularny „dawca” podwozi dla mini-
busów już w czerwcu br. będzie dostępny
w najnowszej odsłonie. Nowy Daily za-
chowa klasyczną konstrukcję podwozia
poprzedniego modelu, charakteryzującą
się dużą wytrzymałością, funkcjonal-
nością i trwałością. Dla producentów
minibusów najważniejsza będzie ułatwia -
jąca konfigurację wersja samego pod -
wozia z kabiną. 

W stosunku do poprzednika popra-
wiono wszystkie parametry dotyczące
właściwości jezdnych i ładowności. Dzięki
nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym,
w tym zwiększonemu rozstawowi osi
i skróconemu tylnemu zwisowi, nowe
Daily charakteryzować się będzie do -
brymi właściwościami jezdnymi, zacho-
wując jednocześnie doskonałą zwrot-
ność na zatłoczonych ulicach. Najnowsza
genenacja Daily według zapewnień
producenta charakteryzować się będzie
zużyciem paliwa niższym o ponad 5%
w porównaniu z poprzednim modelem.
Producent przedstawi też szeroki wy-
bór silników, skrzyń biegów i przełożeń
przekładni głównej. Znacznie poprawi
się komfort jazdy. Producent zapewnia,
że w kabinie jest wygodniej i ciszej, a po-
zycja za kierownicą da wrażenie prowa -
dzenia samochodu osobowego. Pojazd

będzie produkowany w dwóch zakładach
IVECO: w Suzzarze (Włochy) oraz Val-
ladolid (Hiszpania), gdzie niedawno dużo
zainwestowano w modernizację linii pro-
dukcyjnych. Podstawowym czynnikiem
motywującym producenta do moderni-
zacji linii produkcyjnych i wyproduko-
wania nowego modelu była konieczność
wprowadzenia pojazdów spełniających
normę Euro 6. 

Kolejną nowością, tym razem z ka-
tegorii midibusów, jest 10,6-metrowy
Mercedes Citaro K w wersji Euro VI. Po
raz pierwszy zaprezentowano go w Pol-
sce na tegorocznych targach Silesia Ko-
munikacja w Sosnowcu. Autobus napę-
dzany jest silnikiem Mercedes-Benz
OM 936 Euro VI o mocy 220 kW (299 KM),
współpracującym z automatyczną, 6-bie-
gową skrzynią biegów firmy Voith. Prze-
strzeń pasażerska obejmuje 23 siedze-
nia, w tym 6 miejsc dostępnych z niskiej
podłogi. Łącznie nowe Citaro K zabiera na
pokład 88 osób. Zaprezentowany w Sos-
nowcu pojazd wyposażony jest w system
stabilizacji toru jazdy ESP, a jego kon-
strukcja spełnia nowe normy określo -
ne w Regulaminie nr 66 EKG ONZ oraz
29 EKG ONZ dotyczące bezpieczeństwa
pasażerów i kierowcy. 

Do wyposażenia bogatych wersji
nowego Citaro K należą m.in.: reflektory
ksenonowe z doświetlaniem skrętu, sys-
tem alkolock, podświetlane stopnie wej -
ściowe, nakładki zabezpieczające na-
rożniki pojazdu w przypadku najechania
na krawężnik oraz wielofunkcyjna kie-
rownica. Warto zauważyć, że z praktycz-
nego punktu widzenia bardzo ciekawym
rozwiązaniem są właśnie te nakładki na
narożniki. W polskich warunkach kra-
wężniki w obrębie przystanków i zatok
są bardzo często zbyt wysokie bądź znisz-
czone, co skutkuje częstym uszkadzaniem

Midibusy nawiązują zazwyczaj do całej rodziny większych autobusów, 
na zdjęciu rodzina MB Citaro, nowość na polskim rynku, midibus K po prawej
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prawego dolnego narożnika autobusu
podczas próby podjechania do krawęż -
nika na tyle blisko, aby ułatwić wejście
do pojazdu osobom starszym i niepełno -
sprawnym. Wystarczy spojrzeć na do-
wolny kilkuletni niskopodłogowy auto-
bus miejski, żeby się przekonać, że albo
ma przetarty narożnik, albo nosi ślady
jego naprawy blacharsko-lakierniczej.
Dlatego osłona, którą można łatwo i ta-
nio wymienić, wydaje się idealnym roz-
wią zaniem tego problemu. 

Jako ciekawostkę warto podać, że to
właśnie jeden z egzemplarzy nowego
Citaro K jest 40-tysięcznym egzempla-
rzem popularnego Mercedesa Citaro.
Dlatego najnowszy model K ma pamiąt -
kowy nadruk na tylnej części nadwozia.
Inną nowością ze stajni Mercedesa jest
Sprinter City w wersji Euro 6. Podwo-
zie tego pojazdu posłuży oczywiście rów-
nież firmom zabudowującym do produk-
cji nowych modeli spełniających Euro 6.
Przedstawienie własnego minibusa przez
Mercedesa jest odpowiedzią na dużą
sprzedaż takich pojazdów zabudowa-
nych na podwoziach niemieckiego pro-
ducenta. Dystrybutor Mercedesa Evo
Bus zamierza przetestować nasz rynek
pod względem zapotrzebowania na takie
minibusy i w razie stwierdzenia zainte-
resowania wprowadzić do stałej sprze-
daży nad Wisłą Sprintera City. W razie
realizacji tych planów będzie to z pew-
nością duży cios w rodzimych produ-
centów zabudów.

Kolejną ciekawą nowością na pol-
skim rynku midibusów jest SOR BN 8,5
z silnikiem Euro VI. Autobus wyposażono
w 4-cylindrowy silnik IVECO Tector o mocy
204 KM. Ciekawą pozycją w ofercie mi-
dibusów SOR-a jest również elektryczny
autobus EBN o długości 10,5 m, który
charakteryzuje się bardzo dobrymi właś-
ciwościami eksploatacyjnymi, a przede
wszystkim dużym zasięgiem.

Jednym z dynamicznie rozwijających
się polskich producentów mini- i midi-
busów jest firma Auto-Cuby z Gościcina.
W ostatnim czasie rozszerzyła ona swoją
ofertę i posiada aż cztery autobusy klasy
mini, w tym miejski City Line z obni -
żonym przednim i tylnym wejściem, dwa
turystyczne Tourist Line o pojemności 19
i 24 osób oraz wersję Vip Line. Progno-
zowana produkcja Auto-Cuby na ten rok
ma wynieść ok. 150 sztuk. Priorytetem
firmy jest kompletna oferta minibusów
na potrzeby komunikacji miejskiej. Pod-

stawą realizowanego przez 3 ostatnie
lata projektu rozwojowego było obniżone
wejście do pojazdów. Jeszcze inną no-
wością w stajni Auto-Cuby jest całko-
wicie niskopodłogowy model miejski za-
silany gazem ziemnym CNG. 

Wiele nowości znaleźć można także
w ofercie Autometu. Przedstawiciele
firmy zachęcają do wyboru pojazdów
na podwoziach Sprintera Euro 6, które
przekonują dobrymi wynikami zużycia
paliwa (w granicach 10 l/100 km). Prze -
łomem będzie rezygnacja z konstrukcji

opartych na podwoziach MB Vario, które
nie będą już produkowane z silnikami
Euro VI. Miejsce autobusu na podwoziu
Vario w ofercie Autometu zajmie do-
skonale znany, choć zmodernizowany
model Apollo na podwoziu MB Atego,
który dobrze sprzedaje się w krajach
skandynawskich.

Podsumowanie
Rynek mini- i midibusów jest wciąż

bardzo rozwojowy. Wystarczy wspom-
nieć, że wliczając minibusy zabudowane
na podwoziach MB jako pojazdy Merce-
desa, firma ta uzyskuje znaczną prze-
wagę na polskim rynku nowych auto-
busów, wyprzedzając Solarisa.

Rozpoczynająca się właśnie nowa
perspektywa finansowa Unii Europej-
skiej daje szansę na dalszy dynamiczny
rozwój infrastruktury komunikacyjnej
w samorządach, a więc także i wymianę
taboru. W wielu wypadkach mini- i mi-
dibusy zastępują wysłużone popularne

Autosany H9, co powoduje, że we flotach
większości dawnych PKS-ów autobusy
tych właśnie klas stają się dominujące.
Oznacza to dobre perspektywy na naj-
bliższą przyszłość dla producentów. 

Sam wynik sprzedaży mini- i midi-
busów za rok 2013 pokazuje, jak istotny
jest to segment rynku. Warto też za-
uważyć, że o dofinansowanie unijne sta-
rają się nie tylko władze samorządowe
i przedsiębiorstwa państwowe, ale także
prywatni przewoźnicy, co daje szansę
na poprawę jakości ich taboru. Zna-

miennym wydaje się to, że wiele mod-
nych rozwiązań konstrukcyjnych, takich
jak choćby napęd elektryczny, wprowa-
dza się do sprzedaży właśnie w mini-
czy też midibusach. Przykładem jest tu
choćby Solaris Urbino Electric, który po
raz pierwszy zaprezentowano właśnie
jako midibusa. I w tym miejscu pojawia
się jeszcze jeden ważny, dwutorowy
aspekt związany z wykorzystaniem mini-
i midibusów. W dobie kryzysu i oszczęd-
ności przewoźnicy szukają sposobów na
obniżenie kosztów. Chodzi więc o jak
najmniejsze zużycie paliwa. Jednak za
tym idzie jeszcze inna korzyść w postaci
mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmo -
sfery, co ma niebagatelne znaczenie
polityczne i znacznie zwiększa szanse
w staraniach o środki unijne. Ten śro-
dowiskowo-ekonomiczny aspekt ma
szczególnie duże znaczenie w przypadku
sieci transportowych w obszarach pod-
miejskich bądź górskich, o rozproszo-
nej zabudowie, ale także w ścisłych cen-
trach miast.
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SOR-a: nowy midibus
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KRZYSZTOF BARTOSIK (37 l.) przedstawiciel producenta pojazdów ponadnormatywnych, firmy Fay-
monville Distribution AG na Polskę. Jest absolwentem kierunku finanse i ra-

chunkowość Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Od początku swojej kariery zawodowej związany
z branżą motoryzacyjną. Najpierw pracował jako przedstawiciel handlowy w firmie Mojsiuk Sp. z o.o., przed-
stawiciela firmy Mercedes-Benz samochody ciężarowe w województwie zachodniopomorskim. Następnie od stycz-
nia 2006 r. związał się z belgijską firmą Faymonville Distribution AG, której jest przedstawicielem na Polskę
do dziś. Od lutego br. jest również członkiem Komisji Rewizyjnej w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Przewoźni-
ków Transportu Nienormatywnego. Interesuje się motoryzacją i sportami siłowymi. W wolnych chwilach jeździ
na rowerze. Żonaty, dwójka dzieci.

RAINER SCHOSKE (49 l.) od 1 maja br. jest nowym prezesem zarządu i dyrektorem zakładu produkcji
silników wysokoprężnych Volkswagen Motor Polska w Polkowicach. Z wykształcenia

inżynier elektrotechnik, z koncernem Volkswagen związany jest od 1994 r. W latach 1997–2001 pełnił różne
funkcje kierownicze w obszarze produkcji w niemieckim zakładzie w Salzgitter. Doświadczenia zbierał również
jako dyrektor produkcji silników i skrzyń biegów w czeskiej fabryce Škody w Mlada Boleslav oraz w fabryce Volks-
wagena w Changchun w Chinach. Od roku 2009 był dyrektorem produkcji w zakładzie produkcji silników
w Salzgitter.

SEBASTIAN CYBOROWSKI (39 l.) 1 marca 2014 r. został mianowany na stanowisko dyrektora sprze-
daży Ford Polska Sp. z o.o. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa

w Warszawie. Z firmą Ford Polska związany jest od 1999 r., od samego początku swojej kariery zawodowej.
Pracę zaczynał w dziale marketingu jako specjalista ds. komunikacji marketingowej. Przez kolejne lata zdoby-
wał doświadczenie na różnych stanowiskach w dziale sprzedaży detalicznej. Swoją karierę kontynuował w dziale
sprzedaży flotowej, którego dyrektorem został w 2009 r. W wolnym czasie lubi oddawać się swoim pasjom,
uprawia jogging, żeglarstwo i kiteboarding.

ISTVAN KAPITANY od 1 kwietnia br. jest wiceprezesem Shell ds. globalnego handlu detalicznego z sie-
dzibą w Londynie. W swojej karierze zawodowej sprawował stanowiska zarządcze

w ramach handlu detalicznego Shell, w tym m.in. w takich miejscach jak Azja, RPA, Grecja, Turcja oraz Europa
Środkowa i Wschodnia. Jego siedzibami były m.in. Londyn, Houston, Budapeszt, Kapsztad i Hamburg. Zajmo-
wał również stanowisko prezesa firmy Shell na Węgrzech, skąd pochodzi. Od grudnia 2012 r. był wicepreze-
sem Shell ds. paliw komercyjnych, olejów i środków smarnych obu Ameryk (Commercial Fuels and Lubricants
Americas) z siedzibą w Houston. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za największą na świecie sieć
43 000 stacji benzynowych w ponad 70 krajach.
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SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC 2014 | 9977

87−100 Toruñ        tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38   fax 056/ 658−66−10 

Naprawy 
przek³adni kierowniczych

i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

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

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



W odcinkach czerwcowych 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. Premiery w niedziele o 21:00.
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

7 czerwca
używka XXL – wywrotka IVECO Trakker;
reportaż z akcji „Motoserce” w Pszczynie;
80 m na 7 osiach, czyli pompa do betonu
CIFA na MB Actrosie; CV Truck – Volvo
FMX; jak to nazwać? – rozpędzony
autobus i beztroskie parkowanie

14 czerwca
jak dzieci poznawały ciężarówki w Dniu
Dziecka; wszystko o jednym z najważ -
niejszych płynów eksploatacyjnych;
włoskie ślicznotki na Mantova Motor
Festival; CV Truck – ciągnik siodłowy 
MB Actros; jak to nazwać? – szaleńcza
jazda zakończona w lesie

21 czerwca
używka XXL – ciągnik siodłowy Scania G;
szybki i tani sposób na gruntowną zmianę
wizerunku auta; wyniki XV Olimpiady
Techniki Samochodowej; CV Truck – MB
Econic; jak to nazwać? – niebezpieczne
cwaniactwo i karambol na autostradzie

28 czerwca
wielkie możliwości małego MB Atego;
ciężarówki w uzdrowisku, czyli zlot 
w Pieszczanach; zapowiedź 10. zlotu
„Master Truck”; CV Truck – MAN TGS;
jak to nazwać? – mistrz kierownicy 
i parkujący perfekcjonista

Premiery w soboty o godzinie 14:00, powtórki m.in. w niedziele o 9:30, 16:00 i 21:30 w telewizji
Motowizja, a wszystkie godziny emisji znajdziecie 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, takich jak np. Toya. 
Już w pierwszym czerwcowym odcinku ogłosimy – wraz z firmą „oklejsie.pl” – konkurs dla widzów. Każdy, kto
do 22 czerwca br. weźmie w nim udział, będzie miał szansę wylosować jedno z 10 dwuosobowych zaproszeń
na tegoroczny zlot „Master Truck” i osobiście uczestniczyć w premierze konkursowego dzieła. W programie
nie zabraknie też stałych pozycji, czyli cyklu „Jak to nazwać?”, w którym szukamy określeń dla „dziwnych” 
zachowań na drodze oraz „Stroboskopu”, informującego o ciekawostkach i nowinkach z branży. 
Audycję prowadzi Piotr Zelt.

„NA OSI” W CZERWCUsponsor
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
otwarcie autoryzowanego serwisu
w Świecku.

• Inter Cars SA na konferencję pra-
sową prezentującą wyniki finansowe
spółki za ub. rok.

• Q-Service Truck Sp. z o.o. na otwar-
cie Autoryzowanego Salonu i Ser-
wisu ISUZU w Czosnowie.

• Robert Bosch Sp. z o.o. na prezenta-
cję wyników finansowych Grupy za
ub. rok oraz strategii na rok bieżący.

• Scania Polska SA na finał regionalny
konkursu YETD.

• Schmitz Cargobull na konferencję
prasową do fabryki w Altenberge.

• Targi Frankfurt Przedstawicielstwo
w Polsce na targi Automechanika do
Frankfurtu nad Menem.

• Volvo Group Trucks Poland na jazdy
testowe nowej gamy dystrybucyjnej
Renault Trucks do Lyonu oraz polski
finał konkursu The Driver’s Fuel
Challenge 2014.

• ZF Friedrichshafen AG w Polsce do
udziału w dniu prasowym akcji SACHS
Race Challenge 2014 na torze rally -
crossowym w Słomczynie.

Zaprosili nas:
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renault-trucks.pl
Renault Trucks SAS z kapitałem 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon

REWOLUCYJNA DWUDZIESTKA
Pojazdy nowej serii Renault Trucks T w limitowanej edycji na 20-lecie Renault Trucks  
w Polsce to oferta rozwiązań, które przyniosą Ci  zysk. 
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