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Paliwa gazowe często przedstawiane są jako
alternatywa dla paliw konwencjonalnych.
Producenci oferują gotowe fabryczne roz-
wiązania pojazdów zasilanych paliwami
gazowymi. Reklamując te rozwiązania, pod-
kreślają ekologiczne i ekonomiczne aspekty
ich stosowania.

10 Paliwa gazowe CNG i LNG

Dariusz Strębski, właściciel firmy Pompbet,
jako pierwszy i jedyny w Europie może sięgnąć
polskiego nieba dzięki nowej 80-metrowej
pompie do betonu Cifa K80H Carbotech.

26 Najwyższa Cifa już w Polsce

Nowa gama pojazdów budowlanych Renault
Trucks to dwa typoszeregi: C – pojazdy dla
transportu budowlanego oraz K – pojazdy dla
ciężkiego transportu budowlanego. Pierwsze
spotkanie w terenie z tymi pojazdami wypadło
jak najbardziej pozytywnie.

50 Twardziele na budowie

Jeśli chcemy się dowiedzieć, jak wygląda tu-
recka branża pojazdów użytkowych, najlep-
szym sposobem jest udział w targach Com-
vex Istanbul Fair. Oto krótka relacja z tego
wydarzenia.

54 Comvex 2013 – tureckie targi
pojazdów użytkowych

Opona za karkas: daj nam swój stary karkas,
a my w zamian sprzedamy ci oponę bieżni-
kowaną na gorąco o jakości gwarantowanej
przez producenta. To w skrócie idea, którą
zamierza realizować Continental, urucha-
miając fabrykę opon bieżnikowanych w ra-
mach programu ContiLifeCycle.

70 Rusza fabryka opon
bieżnikowanych Continental



W oczekiwaniu
na gazową (r)ewolucję

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

Nowe regulacje Euro VI sprawiły, że w samochodach ciężarowych konieczne stało
się obniżenie emisji toksycznych składników spalin, co w efekcie spowodowało, że po-
szukując możliwości obniżenia kosztów działalności, coraz więcej właścicieli flot anali-
zuje zalety zasilania swoich pojazdów skompresowanym (CNG) lub nawet skroplonym
(LNG) gazem ziemnym i ocenia możliwości zastosowania napędów dwupaliwowych.

Wsparcie w Komisji Europejskiej nigdy nie było silniejsze, pojawiły się jasno zdefi-
niowane inicjatywy polityczne, takie jak pakiet Czyste Powietrze w Transporcie (Clean
Air for Transport), będący w 2013 r. wiodącą strategią zwiększania infrastruktury tan-
kowania NGV w całej Europie. Trwają projekty finansowane przez rządy poszczególnych
krajów członkowskich, takie jak Blue Corridors Network (sieć Błękitny korytarz), prace
rozwojowe i wdrożenia prowadzą również kluczowi producenci pojazdów: IVECO,
Scania, Volvo, jak również wiodący dostawcy gazu, tacy jak Shell czy Gazprom. Dla wielu
możliwość budowania w całej Europie sieci pozwalającej na tankowanie samochodów
z gazowymi instalacjami LNG i CNG oznacza nowy biznes o wartości wielu milionów euro.
Po prostu gazowy rynek LNG/CNG ma potencjał do niezwykle dynamicznego rozwoju
i dojścia do poziomu znanego z rynków takich państw, jak Chiny i Stany Zjednoczone.

Bez fabrycznej oferty pojazdów z zasilaniem gazowym rynek nie może się rozwijać,
dlatego kluczowi producenci pojazdów ciężkich, tacy jak Volvo, IVECO, Scania, Daimler
i MAN, działają na rzecz obniżenia kosztu zakupu i eksploatacji oraz poprawy efektyw-
ności pojazdów zasilanych gazem ziemnym. To z kolei zwiększa zainteresowanie po-
tencjalnych klientów – flot, które chcą rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób,
a także skorzystać z ekonomicznych korzyści przejścia na gaz ziemny.

Jednakże istnieją dwie zasadnicze przeszkody, które nadal utrudniają wzrost trans-
portowej branży gazowej. Pierwszą i najważniejszą jest brak infrastruktury wspierającej
floty samochodowe, które zdecydowałyby się przejść na zasilanie gazowe. Drugą jest zbyt
słabe wsparcie finansowe i polityczne ze strony rządów (nie tylko polskiego) – jest ono
wciąż na wczesnym etapie rozwoju. W związku z powyższym wyraźne sformułowanie
modelu biznesowego i przyszłej strategii działania producentów, dostawców i użyt-
kowników w celu zapewnienia konkurencyjności na tym rynku nigdy nie było tak ważne.
Odpowiadając na to zapotrzebowanie, duże firmy już zaczynają walczyć o uzyskanie
korzystnej pozycji na tym rynku.

W bieżącym numerze „Samochodów Specjalnych” przyglądamy się nieco dokładniej
problematyce związanej ze stosowaniem zasilania gazowego w pojazdach użytkowych.
Są oczywiście informacje o samych paliwach i pojazdach je wykorzystujących, natomiast
o realiach tego trudnego rynku opowiadają eksperci z branży.

Życzę udanej lektury





Volvo Polska reprezentuje
Volvo Trucks i Renault Trucks
na rynku polskim

Kontynuując proces zmian w struk-
turze sieci Volvo Trucks i Renault Trucks,
zapoczątkowany w roku 2012 i sukce-
sywnie wprowadzany w Europie, w tym
również w Polsce, z końcem listopada
2013 r. zmieniła się organizacja repre-
zentacji obydwu marek na rynku polskim.
Dokonał się kolejny, ważny krok w pro-
cesie zmian w strukturze sieci serwiso-
wej i sprzedaży Volvo Trucks i Renault
Trucks w Polsce – nastąpiło bowiem for-
malne połączenie spółek reprezentujących

Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku
polskim. Połączenie nastąpiło poprzez
przejęcie spółki Renault Trucks Polska
przez Volvo Polska i przeniesienie całego
majątku Renault Trucks Polska na Volvo
Polska, które jest następcą prawnym
Renault Trucks Polska. – Połączenie obu
podmiotów ma na celu dalsze dosko-
nalenie obsługi klientów Volvo Trucks
i Renault Trucks na rynku polskim, w tym
szczególnie dostępu do produktów i usług
oferowanych przez obie marki poprzez
zoptymalizowaną pod tym kątem sieć
sprzedaży i serwisu – powiedziała Małgo-
rzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo
Group Trucks Poland.

Volvo Polska poprzez organizację
rynkową Volvo Group Trucks Poland re-
prezentuje marki Volvo Trucks i Renault
Trucks na rynku polskim w zakresie
wyłącznego przedstawicielstwa sprze-
daży nowych samochodów ciężarowych
oraz obsługi posprzedażnej tychże po-
jazdów, realizowaną poprzez 23 punkty
sprzedaży Volvo Trucks, 20 punktów
sprzedaży Renault Trucks, 32 autory-
zowane punkty serwisowe Volvo Trucks,
w tym 12 w pełni zarządzanych przez

Volvo oraz 28 autoryzowanych punk-
tów serwisowych Renault Trucks, w tym
7 serwisów wspólnych dla obu marek
działających pod szyldem Volvo Group
Truck Center, całkowicie zarządzanych
przez Volvo.

O tych jakże istotnych zmianach,
a także o wynikach sprzedaży uzyska-
nych przez Volvo Polska przedstawiciele
mediów zostali poinformowani na uro-
czystej kolacji świątecznej – spotkaniu
podsumowującym rok 2013, które odbyło
się w połowie grudnia 2013 r. (KB)

Zakończenie upadłości
firmy Langendorf

Upadłość znanego niemieckiego pro-
ducenta naczep – firmy Langendorf GmbH
– została zakończona poprzez nabycie
jej przez Stautman Fahrzeugwerke GmbH.
Kontrakt sprzedaży został podpisany
w ramach transakcji asset deal 17 paź-

dziernika 2013 r. Umowa o przejęciu znaj-
dującej się w miejscowości Waltrop firmy
Langendorf przez Strautmann Fahrzeug-
werke GmbH weszła w życie 16 grudnia.
Jednocześnie firma Strautmann Fahrzeug-
werke zmieniła nazwę na Langendorf
GmbH – w ten sposób Langendorf nadal
będzie działać na rynku pod starą, ogólnie
znaną nazwą. Strony transakcji postano-
wiły nie ujawniać żadnych informacji na
temat ceny zakupu. Nowy właściciel
dr Klaus P. Strautmann zapowiedział
utrzymanie i modernizację mającego wie-
loletnie doświadczenie zakładu w Waltrop.

W kolejnych latach planowane są duże
inwestycje w celu intensywnej racjona-
lizacji produkcji. Za zarządzanie firmą od-
powiadają dr Klaus P. Strautmann i Jens
Daniel. Pierwszy odpowiada za sprzedaż,
marketing i rozwój produktu, drugi za
finanse, kadry i produkcję. – Oprócz
usprawnień istniejących modeli zaofe-
rujemy nowe produkty w naszej ofercie.
Na nadchodzących targach IAA Lan-
gendorf zaprezentuje nowe interesujące
pojazdy. Ponadto będziemy restruktury-
zować naszą obecność rynkową i chcemy
na IAA pokazać wyraźnie nasze podsta-
wowe kompetencje w zakresie wysokiej
jakości i trwałości pojazdów – tak pod-
sumowuje wydarzenia dr Strautmann.
Zarząd deklaruje: „Będziemy rozszerzać
i ulepszać działania w zakresie sprzedaży
i obsługi posprzedażnej. Liczniejszy per-
sonel firmy, więcej partnerów serwiso-
wych Langendorf realizujących obsługę
bieżącą i naprawy oraz bogatsza oferta
usług zorientowanych na klientów to
uzupełnienie programu modernizacji”.

– Cieszę się, że niewypłacalność tak
znanego producenta naczep, przyczep,
naczep niskopodwoziowych typu innen-
loader i pojazdów specjalnych została
zakończona i przyszłość tej firmy jest
bezpieczna – dodaje dr Strautmann. (DP)

IVECO Stralis LNG nagrodzony
Firma IVECO otrzymała „Europäi-

schen Transportpreis für Nachhaltigkeit”,
czyli Europejską Nagrodę za Zrównowa-
żony Rozwój w Transporcie, za model

| BIZNES |

Dr Klaus P. Strautmann
(z lewej) oraz Jens Daniel
– nowi dyrektorzy
zarządzający
Langendorf GmbH
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Stralis LNG (wersja na skroplony gaz
ziemny). Decyzję o przyznaniu nagrody
podjęło jury złożone z przedstawicieli
branży transportowej, Niemieckiego Sto-
warzyszenia Branży Motoryzacyjnej
(VDA), mediów oraz instytucji nauko-
wych i niemieckich instytucji państwo-
wych. Celem tej nagrody jest zachęca-
nie firm z branży transportowej oraz
producentów pojazdów użytkowych do
postępowania zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju oraz dalsze utrwa-

lanie tych zasad. Stralis z silnikiem o mocy
330 KM przystosowanym do zasilania
skroplonym gazem ziemnym jest nie tylko
wyjątkowo ekologiczny (emisja zanie-
czyszczeń poniżej poziomów określo-
nych w normie Euro VI), ale także znacz-
nie cichszy. Aspekt ten ma szczególne
znaczenie w przypadku eksploatacji po-
jazdu w mieście, np. przy dostawach za-
opatrzenia do supermarketów we wczes-
nych godzinach rannych. Zasięg 750 km
sprawia, że pojazd dobrze sprawdza się
także na dalekich trasach. Na korzyść
modelu przemawia niezmiennie wysoka
jakość wykorzystywanego paliwa, wy-
soka gęstość energetyczna w porówna-
niu z gazem sprężonym, jak również
sama cena skroplonego gazu ziemnego,
która jest bardzo mocnym argumentem
ekonomicznym. W zrównoważonym roz-
woju liczy się nie tylko produkt finalny.
W swojej ocenie jury kierowało się także
takimi kryteriami, jak wymóg stosowa-
nia technologii produkcji zgodnej z za-
sadami zrównoważonego rozwoju oraz
ochrona zasobów naturalnych i środo-
wiska. Już trzeci rok z rzędu grupa CNH
Industrial (dawniej Fiat Industrial) po-
zostaje liderem sektora w europejskim
i światowym rankingu zrównoważonego
rozwoju Dow Jones (DJSI), który jest
jednym z najważniejszych kryteriów
oceny inwestycji zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju. (KB)
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60 naczep Floatmax Light 
dla Schade Polska

Firma Schade Polska Międzynarodowy
Transport i Spedycja, od dziesięcioleci
zajmująca się głównie transportem szkła,
należy do kręgu stałych klientów Fay-
monville. Na potrzeby swojej działal-
ności przedsiębiorstwo z Będzina złożyło
w ostatnim czasie zamówienie na do-
stawę sześćdziesięciu naczep Floatmax
Light typu „inloader” do przewozu szkła.
Firma Schade Polska działa nie tylko na
terenie Polski, ale także w krajach ościen-
nych. Ma nawet swój oddział w Niemczech
i to właśnie ze względu na wzmożone za-
potrzebowanie na usługi transportowe
na rynku niemieckim szefowie przed-
siębiorstwa wybrali wersję Floatmax
Light. W najbliższych miesiącach firma
Schade Polska stopniowo wymieni całą
flotę i zwiększy swoje możliwości prze-
wozowe na potrzeby rynku niemieckiego.
Faymonville oferuje tego rodzaju pojazdy
od dwóch lat i coraz więcej klientów
uznaje je za atrakcyjną alternatywę dla
klasycznej naczepy Floatmax. Pierwsze
opinie płynące od klientów firmy są jak
najbardziej pozytywne. Coraz większe
grono przewoźników uważa Floatmax
Light za rozsądny i korzystny dodatek do
parku naczep, a to ze względu na jej
niewielki ciężar własny. (KB)

DBK Truck & Cargo Assistance 
– opieka 24/7

Grupa DBK we współpracy z Europ
Assistance – globalnym liderem usług
z sektora assistance – uruchomiła pro-
gram DBK Truck & Cargo Assistance,

skierowany do właścicieli firm z branży
transportowej, głównie realizujących
transport międzynarodowy. DBK Truck
& Cargo Assistance to usługa, w ramach
której w przypadku nieplanowanych
i nieszczęśliwych zdarzeń, jak kradzież,
wypadek czy awaria pojazdu, całkowita
obsługa szkody realizowana jest przez
Centrum Pomocy – działające jako call
center przez całą dobę pod numerem
+48 22 205 30 25. Pomoc, jaką można
otrzymać w ramach programu, obejmuje
m.in.: holowanie pojazdu, podnoszenie
i usprawnienie pojazdu na miejscu zda-
rzenia, organizację przeładunku towaru,
przechowanie pojazdu na strzeżonym
parkingu, zakwaterowanie kierowców
w hotelu, transport kierowców do miejsca
docelowego bądź zamieszkania, odbiór po-
jazdu po naprawie bądź dowóz kierowcy
zastępczego. Oprócz tego, w razie po-
trzeby, Centrum Pomocy oferuje wspar-
cie w zakresie tłumaczenia (j. angielski)
czy pośrednictwa w rozmowach z policją,
służbami granicznymi czy ośrodkami me-
dycznymi, a także konsultację medyczną
lekarza, który w razie wypadku czy pro-
blemów ze zdrowiem udzieli informacji nt.
sposobu dalszego postępowania. W ra-
mach usługi możliwa jest także organi-
zacja pomocy medycznej oraz pokrycie
jej kosztów. Więcej informacji znaleźć
można na www.grupadbk.com. (KB)

Ruszyły zgłoszenia do SACHS Race
Challenge 2014

Po sukcesie akcji SACHS Roadshow
w ubiegłym roku przedstawicielstwo ZF
Friedrichshafen AG w Polsce zaprasza
pracowników branży warsztatowej do
udziału w kolejnym wyjątkowym wyda-



rzeniu – SACHS Race Challenge 2014.
Tym razem całodniowym szkoleniom
technicznym i sprzedażowym będą to-
warzyszyły emocje związane z wyści-
gami rallycross. Impreza odbędzie się
w maju i czerwcu na torach w Słomczy-
nie, Debrznie i Wrocławiu. W programie
akcji znalazły się całodniowe szkolenia
techniczne z zakresu układów zawie-
szenia i kierowniczych oraz systemów
hybrydowych. Nie zabraknie też jazd po-
równawczych – tym razem uczestnicy
przekonają się, jak ważnym aspektem
w kwestii bezpieczeństwa są sprawnie
działające amortyzatory przednie. Podczas
szkoleń sprzedażowych podjęty zostanie
z kolei temat reklamacji – trudny, ale nie-
zwykle ważny dla profesjonalnej obsługi
klientów nowoczesnego warsztatu. 

Atrakcyjnym tłem szkoleń będą jazdy
po torze rallycrossowym w specjalnie
przygotowanych na tę okazję samocho-
dach Mercedes C280. Na obecnych cze-
kają treningi, kwalifikacje i Wielki Finał
pod koniec każdego dnia akcji, połączony
z wręczeniem nagród dla wyróżniają -
cych się uczestników. Akcja skierowana
jest do warsztatów pojazdów osobowych
i ciężarowych, które zaopatrują się w ory-
ginalne części firmy ZF. Podstawowym
warunkiem udziału w SACHS Race Chal-
lenge 2014 jest zakup przez dany warsz-
tat w okresie od 1 stycznia do 10 maja br.
części marek Sachs, Lemförder, ZF Parts
oraz ZF Lenksysteme o wartości minimal-
nej wynoszącej w przypadku warsztatów
osobowych od 2 do 6 tys. zł, a warszta-
tów ciężarowych od 4 do 12 tys. zł. Za-
proszenia do udziału w imprezie otrzyma
1,2 tys. pracowników warsztatów, które
osiągną najlepsze wyniki w poszczególnych
kategoriach. Udział w akcji można zgłosić
na stronie internetowej www.zf.com/pl
lub u dystrybutorów uczestniczących
w akcji: Inter Cars, Inter Team, Moto-
Profil, Auto Partner oraz Gordon. (KB)

Hybryda Volvo 
we Wrocławiu

8 stycznia br. Volvo Polska przeka-
zało w użytkowanie MPK Wrocław pierw-
szy autobus hybrydowy, który będzie
jeździł na regularnej linii komunikacji
miejskiej. Napęd hybrydowy doskonale
spisuje się w pojazdach komunikacji

miejskiej, czyli zmuszonych do nieustan-
nego zatrzymywania się i ruszania. Roz-
wiązanie to powoduje, że pasażerowie
oraz inni użytkownicy drogi są w dużo
mniejszym stopniu narażeni na hałas
i wdychanie spalin. Jak podaje producent
autobusu, najnowsza generacja modeli
hybrydowych – Volvo 7900 Hybrid zu -
żywa do 39% mniej paliwa i w odpo-
wiednio mniejszym stopniu oddziałuje na
klimat niż analogiczne autobusy z silni-
kami Diesla, a przy tym emituje o połowę
mniej tlenków azotu i cząstek stałych. –
Pojazd hybrydowy eksploatowany na re-
gularnej linii miejskiej to doskonała okazja,
by przez dłuższy czas przyjrzeć się nowo-
czesnym technologiom. Interesuje nas
kwestia wytrzymałości akumulatorów
jonowo-litowych i zużycia paliwa. Dekla-
racje producenta są naprawdę intere-
sujące – powiedział Zdzisław Ferenz,
dyrektor ds. przewozów i eksploatacji,
członek zarządu MPK Wrocław. 

Seryjna produkcja autobusów hyb-
rydowych Volvo rozpoczęła się w 2010 r.
we Wrocławiu. Od tamtej pory firma
sprzedała już ponad 1000 hybryd ope-
ratorom transportu publicznego w ponad
dwudziestu europejskich krajach. Tes-
towanie autobusów z technologią hyb-
rydową Volvo rozpoczęło w polskich
miastach w 2011 r. – Testy, które prze-
prowadziliśmy na liniach komunikacji
miejskiej różnych miast Polski potwier-
dzają, że autobus hybrydowy Volvo
sprawdza się również w polskich wa-
runkach, uzyskując niskie zużycie pa-
liwa – od 26 do 30 l na 100 km, w za-
leżności od trasy. Otrzymaliśmy również
bardzo pozytywne opinie od firm, które
testowały autobus, zarówno jeżeli chodzi
o warunki pracy kierowcy, jak i dynamikę
pojazdu. Bardzo się cieszymy, że auto-
bus hybrydowy Volvo produkowany we
Wrocławiu trafia do regularnej eksploa-
tacji w swoim rodzimym mieście i będzie
służył jego mieszkańcom – podsumowała
Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży
autobusów w Volvo Polska. (RP)
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Continental zwiększa moce 
Continental ogłosił w grudniu ub.

roku plany znacznej rozbudowy swoich
zakładów produkujących ogumienie do
pojazdów ciężarowych i autobusów w cze-
skich Otrokovicach. Nakładem 165 mln
euro firma Continental zamierza w ciągu
najbliższych lat zrealizować kolejny etap
programu inwestycji w dziale ogumienia.
– Zakład w Otrokovicach będzie nie tylko
– jak do tej pory – zaopatrywał Europę,
Bliski Wschód i Afrykę, ale stanie się
także centrum produkcyjnym, obsługują -
cym rynki w obu Amerykach i Rosji – po-
wiedział dr Andreas Esser, szef działu
opon do pojazdów ciężarowych Conti-
nental. W wyniku realizacji zaplanowa-
nego na pięć lat programu rozbudowy
fabryka podwoi moce produkcyjne w za-
kresie opon do pojazdów ciężarowych
i autobusów do prawie 1,5 mln sztuk
rocznie. W ramach inwestycji powstanie
ponad 300 nowych miejsc pracy we wszyst-
kich dziedzinach produkcji. W ubiegłym
roku Continental informował już o zamia-
rach zainwestowania w ciągu najbliż -
szych lat ok. 70 mln euro w produkcję
opon do pojazdów ciężarowych i auto-
busów w Ameryce Północnej, w Mount
Vernon (USA) oraz 100 mln euro w naj-
większe należące do firmy zakłady pro-
dukujące opony do pojazdów ciężaro-
wych i autobusów w Europie w Puchovie
na Słowacji. Dokładnie rok temu zakłady
Continental w Otrokovicach obchodziły
jubileusz „20-40-80” czyli 20. rocznicę
obecności firmy Continental w Otroko-
vicach, 40-lecie produkcji w obecnej
lokalizacji i 80. rocznicę uruchomienia
produkcji opon w okolicach tego miasta.
Przy obecnych mocach produkcyjnych
wynoszących 700 000 opon do pojazdów
ciężarowych i autobusów oraz 21 mln
opon do samochodów osobowych i do-
stawczych rocznie zakłady w Otrokovicach
są największą należącą do firmy Conti-
nen tal fabryką ogumienia na świecie. (KB)
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Paliwa gazowe
CNG i LNG

becnie do zasilania samochodo-
wych silników trakcyjnych wy-
korzystywane są zasadniczo dwa

rodzaje paliw gazowych: propan-butan
i metan. Najliczniejszą grupę pojazdów
zasilanych gazem stanowią auta przysto-
sowane do zasilania gazem LPG (Lique-
fied Petroleum Gas). Szacuje się, że
ok. 10% samochodów zarejestrowanych
w Polsce jest przystosowanych do tego
typu paliwa. Drugą pod względem liczeb-

ności grupę stanowią auta zasilane sprę-
żonym gazem ziemnym CNG (Com-
pressed Natural Gas). Najmniej liczna
grupa to samochody zasilane skroplo-
nym gazem ziemnym LNG (Liquefied
Natural Gas).

Porównując różne paliwa, należy roz-
ważyć problemy związane z ich pozyski-
waniem, magazynowaniem, dystrybucją,
przystosowaniem silników pojazdów do
ich wykorzystania oraz właściwości ener-

getyczne paliwa. Z praktycznego punktu
widzenia najważniejsza jest jego gęstość
energetyczna (ilość energii uzyskiwana
z jednostki objętości). Pod tym względem
wszystkie paliwa gazowe w postaci lotnej
wypadają mniej korzystnie niż paliwa
ciekłe, w tym gazy skroplone. Istotne
są także ekologiczne aspekty wykorzys-
tania paliwa.

Paliwa gazowe
Biogaz – paliwo metanowe otrzymy-

wane w procesie fermentacji z udziałem
bakterii metanowych. Skład biogazu za-
leżny jest od temperatury, w jakiej za-
chodzi proces fermentacji, oraz składu
masy organicznej poddanej fermenta-
cji. W skład biogazu wchodzą nastę-
pujące związki: metan (50–75%), dwu-
tlenek węgla (35–50%), siarkowodór
(0–2%), wodór (1–5%), tlen (0,1–1 %),
azot (0–0,3%). Właściwości biogazu jako
paliwa silnie zależą od zawartości me-
tanu: przeciętny biogaz ma wartość
opałową w granicach 19–23 MJ/m3. Wy-
korzystanie biogazu jako paliwa silniko-
wego wymaga usunięcia z niego zanie-
czyszczeń, a także często dodatkowego
wzbogacania gazem ziemnym. Zaletą
biogazu jest jego odnawialność. Jednak
konieczność kondycjonowania biogazu,

Piotr Ignaciuk
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Paliwa gazowe często przedstawiane są jako alternatywa dla paliw

konwencjonalnych. Producenci oferują gotowe fabryczne rozwiązania

pojazdów zasilanych paliwami gazowymi. Reklamując te rozwiązania,

podkreślają ekologiczne i ekonomiczne aspekty ich stosowania.

Zbiorniki CNG
montowane

na ramie ciągnika
siodłowego
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zanim zostanie on wykorzystany jako pa-
liwo silnikowe, powoduje, że najczęściej
jest on bezpośrednio wykorzystywany
do ogrzewania budynków. W Europie
istnieje kilka biogazowni przystosowa-
nych do zasilania lokalnej komunikacji
autobusowej (m.in. w Szwecji). Samo-
chód przeznaczony do zasilania biogazem
zasadniczo niczym nie różni się od po-
jazdu zasilanego gazem ziemnym (CNG). 

CNG – sprężony gaz ziemny to paliwo
otrzymywane metodami górniczymi. Gaz
jako kopalina może mieć dosyć zróżnico -
wany skład, jednak głównym jego skład-
 nikiem jest metan (83–99%). Pozostałe
składniki to zwykle etan, propan i nie-
wiel ka ilość rozpuszczonych w gazie wyż -
szych węglowodorów. Naturalny gaz
ziemny może też zawierać pewne ilości
substancji niepalnych, jak dwutlenek
węgla, azot oraz naturalny siarkowodór.
Zanieczyszczenia węglowodorowe gazu
ziemnego nie wpływają negatywnie na
jego właściwości jako paliwa. Gaz ziemny
jest bezbarwny i bezwonny, przez to
trudny do wykrycia, dlatego dodawane
są do niego substancje zapachowe. Po-
zwalają one wykryć metan w powietrzu
już przy stężeniach ok. 0,5%. CNG jako
paliwo silnikowe magazynowany jest
w wysokociśnieniowych grubo ściennych
zbiornikach pod ciśnieniem 24 MPa.
Zbiorniki te projektowane są na ciśnie-
nia rzędu 27 MPa.

LNG – skroplony gaz ziemny to pa-
liwo metanowe o najwyższej czystości,
zawiera nawet ponad 99% metanu.
W trakcie schładzania metanu najpierw
wytrą cają się z niego wrzące w wyższych
temperaturach zanieczyszczenia węg-
lowodorowe, co powoduje jego oczysz-
czanie. Ciekły metan wrze w tempe-
raturze minus 162°C, zatem najlepiej
przechowywać i transportować LNG
w zbiornikach kriogenicznych. Zbiorniki
te nie muszą być zbiornikami wysoko-

Kriogeniczny zbiornik ciekłego biogazu

II edycja Wielkiego Rajdu 
już w lutym 2014

Firma Inter Cars SA jak co roku przy-
gotowała specjalną akcję promocyjną
związaną z Galą Mistrzów Warsztatu,
będącą formą podziękowania dla klien-
tów i nagrodą dla najaktywniejszych. Po
raz drugi zaprasza wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w rywalizacji Wielki
Rajd, przywodzącej na myśl sporty mo-
torowe i oferującej uczestnikom atrak-
cje na wysokim poziomie. Udział w finale
tego konkursu ma prestiżowe znaczenie
i jednocześnie jest wspaniałą okazją do
spotkania profesjonalistów całej branży.
Tegoroczna edycja będzie trwała od 1 lu-
tego do 15 maja. 

Proste zasady. Zasady konkursu są
podobne jak w ubiegłym roku. Wystar-
czy, że klienci Inter Cars SA zarejestrują
się do 28 lutego br. na stronie interne-
towej www.galamistrzow.pl, wypełnia -
jąc krótki formularz, i w okresie od lutego
do maja będą gromadzić na swoim kon-
cie punkty za zakupy produktów wy-
branych dostawców dokonywane w sieci
sprzedaży organizatora. Im więcej wy-
danych pieniędzy na premiowane pro-
dukty, tym wyższe miejsce w rankingu.
Punkty będą naliczane od momentu za-
rejestrowania, a ich stan, podobnie jak
w poprzedniej edycji, będzie można
sprawdzać on-line. Podczas rejestracji
uczestnicy zostaną podzieleni według
trzech kategorii: warsztat rynku oso-
bowego, sklep z warsztatem rynku oso-
bowego i rynek ciężarowy (warsztat,
sklep z warsztatem, firma transportowa).
Klienci, którzy uzyskają największe obro -
ty, wezmą udział w Gali Mistrzów Warsz-
tatu, która odbędzie się 13–15 czerwca
w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.
Ci, którzy brali udział w poprzedniej
edy cji, wiedzą, że niezależnie czy Gala
odbywa się w luksusowym hotelu, czy
w rajdowej bazie, zawsze jest to nieza-
pomniane przeżycie. A jest o co walczyć.
Każdy z uczestników Gali będzie miał
szansę wrócić z Mikołajek z nagrodą
główną, czyli walizką pełną gotówki
w formie bonów zakupowych o wartości
100 000 zł lub z jedną z nagród dodat-
kowych o wartości 50 000 zł i 10 000 zł.
To jednak nie wszystko, nagrody otrzyma
również 45 najlepszych klientów wszyst-
kich kategorii. Nagrody będą wydawane

w bonach zakupowych, które są pełno-
prawnym środkiem płatniczym we wszyst-
kich filiach Inter Cars SA na terenie Pol-
ski. Klienci, którzy nie zakwalifikują się
do uczestnictwa w Gali Mistrzów Warsz-
tatu, nie zostaną z pustymi rękoma, po-
nieważ organizator przewidział również
upominki dla drugiej pięćsetki klientów
biorących udział w Wielkim Rajdzie.

Odcinki Specjalne = dodatkowe na-
grody. Tak jak w prawdziwych rajdach
samochodowych również w Wielkim
Rajdzie zawodnicy mogą wykazać się
zarówno w klasyfikacji generalnej, jak
i oesach. W tym wypadku będą to do-
datkowe akcje promocyjne – miesięczne
konkursy premiowane podwójną liczbą
punktów. Ci uczestnicy, którzy w tych
krótkich konkursach specjalnych zdo-
będą jak największą liczbę punktów,
otrzymają nagrody w trakcie trwania
promocji oraz będą mogli uczestniczyć
w rajdowych spotkaniach (w marcu,
kwietniu i maju br.) w towarzystwie
znanych nazwisk sportu motorowego,
m.in. Krzysztofa Hołowczyca. W ubiegłym
roku spotkania te cieszyły się ogromną
popularnością, dlatego organizatorzy
zdecydowali się powtórzyć sprawdzoną
już formułę. Nowością będą oddzielne
spotkania dla klientów rynku pojazdów
ciężarowych, tak aby i oni mieli możli-
wość poznania smaku prawdziwej raj-
dowej przygody w samochodzie ciężaro-
wym. Oprócz tego będzie jeszcze więcej
atrakcji związanych z motosportem,
znane nazwiska, szkoła jazdy, a także je-
dyny w swoim rodzaju drift ciężarowy.
Taka impreza to świetna zabawa połączo -
na ze zdrową sportową rywalizacją i od-
powiednią dawką emocji. Klienci Inter
Cars SA zetkną się z prawdziwym spor-
tem motorowym w sposób profesjonalny
i bezpieczny. Start już 1 lutego br. (KB)

Jeden z ubiegłorocznych odcinków specjalnych
odbył się na szutrowych drogach w Mikołajkach
– taka trasa to specjalność Krzysztofa Hołowczyca 
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ciśnieniowymi, maksymalne ciśnienia,
na jakie są projektowane, nie przekra-
czają 4 MPa. Zbiorniki samochodowe
mogą być wykonywane jako cienko -
ścienne zbiorniki ze stali nierdzewnej,
w których niską temperaturę skroplo-
nego gazu uzyskuje się dzięki częścio-
wemu jego upuszczeniu do atmosfery.
Oprócz wymienionych austenitycznych
stali nierdzewnych na zbiorniki LNG
mogą też być stosowane materiały kom-
pozytowe, takie jak żywice zbrojone
włóknem szklanym czy węglowym. W tym
przypadku zbiorniki takie mają budowę

wielowarstwową, a wewnętrzna, najczęś-
ciej stalowa, powłoka zawsze wykony-
wana jest ze stali odpor nych na kruchość
niskotemperaturową. Rozprę żający się
gaz wykonuje pracę kosztem własnej
energii wewnętrznej i ulega ochłodzeniu.
Jest to skuteczne i jednocześnie najprost -
sze rozwiązanie problemu utrzymania
odpo wiednio niskiej temperatury ciekłego
me tanu. Ciekły metan, przechodząc w lot -
ny stan skupienia (w warunkach normal-
nych: ciśnienie 1013,25 hPa i tempera-
tura 273,15 K), zwiększa swoją objętość
ponad 600-krotnie, co jest ogromną za-
letą tego paliwa. Dzięki temu z 1 m3

płynnego gazu uzyskujemy aż 600 m3

lotnego metanu. Stosując gaz LNG za-
miast sprężonego gazu CNG, zmniej-
szamy objętość, jaką zajmują zbiorniki
paliwa, a także ich ciężar. Ponieważ LNG
ma gęstość 450,36 kg/m3, to po odpa-
rowaniu i spaleniu można z niego uzys-
kać aż 20 266,2 MJ energii. Jest to więc
paliwo o wysokiej gęstości energetycz-
nej choć mniejszej od tradycyjnej ben-
zyny lub oleju napędowego. 1000 dm3

ciekłego LNG odpowiada ok. 560 dm3

benzyny. 
Podsumowując: paliwa metanowe

(biogaz, CNG i LNG) różnią się od siebie
zawartością metanu oraz rodzajem i iloś-
cią zanieczyszczeń. O ich właściwoś-
ciach jako paliwa decydują właściwości
metanu w stanie, w jakim podawany jest
do komory spalania silnika, czyli w fazie
lotnej. Paliwa metanowe charakteryzuje
wysoka odporność na spalanie stukowe.
Liczba oktanowa badawcza dla CNG za-
wiera się w granicach od 110 do 120,
a dla czystego LNG może przekraczać na-
wet 130. Wartość opałowa paliwa zależy
od zawartości metanu i dla paliwa CNG
wynosi ok. 55,5 MJ/kg. Zatem jest wyższa
niż średnia wartość opałowa benzyny
wynosząca ok. 45 MJ/kg. W praktyce
przyjmujemy, że 1 m3 gazu CNG w wa-
runkach normalnych odpowiada 1 dm3

benzyny. Paliwa metanowe CNG i LNG
mają wysoką temperaturę samozapłonu:
od 426 do ponad 500°C (w zależności od
źródła informacji). Granice palności paliw
są zbliżone do granic palności metanu
wynoszących dla mieszaniny z powiet-
rzem od 5 do 15% stężenia objętościo-
wego. Energia potrzebna do zapłonu
metanu wynosi ok. 0,25 mJ (0,00025 J).
Pomimo skłonności metanu do tworze-
nia wybuchowych mieszanin z powiet-
rzem paliwa metanowe stwarzają mniej-
sze zagrożenia pożarowe niż inne paliwa.
Metan jako lżejszy od powietrza szybko
i łatwo się unosi, nie zalegając na dole
pomieszczeń. 

Samochodowe instalacje gazowe
Każda instalacja gazowa ma: zbior-

nik gazu, reduktor ciśnienia lub parow-
nik – reduktor, wtryskiwacze gazu, układ
sterujący oraz zestaw czujników i filtry.
Ze względu na obszerność zagadnienia
pominięto szczegóły, skupiając się na kilku
kwestiach. Jak wspomniano na początku,
zasadniczym problemem w układach za-
silania gazem jest gęstość energetyczna

paliwa. W przypadku gdy należy całko-
wicie zastąpić paliwo konwencjonalne
gazem, układy zasilania gazem CNG wy-
magają większych objętościowo i wa-
gowo zbiorników niż klasyczne zbior-
niki benzyny lub oleju napędowego. Duże
ciężkie stalowe zbiorniki CNG zwiększają
masę własną pojazdu i zajmują znaczną
objętość. Obecnie wzrasta liczba produ -
centów zbiorników CNG i rozszerzana jest
oferta produkcyjna obejmująca lekkie
zbiorniki kompozytowe (aluminium zbro-
jone włóknem węglowym). Zbiorniki te
do dziś były kilkakrotnie droższe od sta-
lowych. Rozszerzenie oferty handlowej
i wzrost podaży powinien spowodować
spadek ich ceny. 

Napełnianie i opróżnianie zbiornika
CNG odbywa się według ciśnienia gazu,
jakie panuje w zbiorniku, pomimo że
ilość zatankowanego gazu rozliczana jest
w normalnych metrach sześciennych.
Kontrola zawartości tego paliwa w zbior-
niku również oparta jest na pomiarze
ciśnienia (przy ciśnieniu gazu rzędu 4 MPa

następuje automatyczne wyłączenie sil-
nika). Na wielkość ciśnienia gazu w zbior-
niku wpływa także temperatura. Gdy
ciśnienie gazu w zbiorniku przekroczy
24 MPa, otwiera się zawór bezpieczeń-
stwa i część paliwa jest upuszczana do
atmosfery. Zjawisko takie obserwowane
bywa czasami w lecie w autobusach
zasilanych CNG, w których zbiorniki
umieszczone są na dachu pojazdu. 

Cienkościenny zbiornik LNG z zaworem 
upuszczającym gaz

Tankowanie gazu z wykorzystaniem kompresora

Przydomowy kompresor do tankowania 
samochodów osobowych



WCIĄGARKI
Kompaktowa budowa wciągarek hydraulicznych

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

wielotłoczkowym lub gerotorowym (orbitalnym)
silnikiem hydraulicznym, umożliwia dobranie

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

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

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

WYCIĄGARKI SAMOCHODOWE
Proste w obsłudze wyciągarki hydrauliczne

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

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

do montażu w samochodach dostawczych
i ciężarowych pracujących w trudnych

warunkach terenowych.

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

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

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

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

że charakteryzują je najwyższe parametry techniczne.
Dbałość o najdrobniejsze szczegóły, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii
i systematyczna kontrola jakości są genezą sukcesu na międzynarodowych rynkach.

IMPORTER

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA
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Samo tankowanie gazu CNG to najpoważniejszy
problem efektywnie hamujący rozwój tych układów
zasilania. Na terenie Polski jest obecnie zaledwie
ok. 20 stacji wysokociśnieniowego tankowania tego
gazu. Problem liczby stacji CNG częściowo może być
rozwiązany za pomocą indywidualnych przydomowych
kompresorów do tankowania. Zwiększa to jednak
koszty użytkowania samochodów zasilanych CNG
o cenę zakupu kompresora. Większa jest też liczba
czynności formalnoprawnych związanych z użytko-
waniem pojazdu. Należy bowiem uzyskać dodatkowe
pozwolenie na instalację kompresora oraz zainsta-
lować dodatkowy licznik zużycia gazu ziemnego (tak
wykorzystany gaz jest traktowany jako paliwo silni-

kowe i podlega opłacie akcy zowej). Po załatwieniu
tych formalności problemy z eksploatacją pojazdu się
jednak nie kończą. Każdy zbiornik ciśnieniowy ma
legalizację na określony czas, wydaną przez produ-
centa. Zbiorniki gazu CNG mają legalizację na 20 lat
od daty produkcji (przy założeniu, że butla będzie na-
pełniana 1000 razy ciągu roku). Tu należy zaznaczyć,
że są one obecnie najdroższym elementem instalacji
zasilania gazem CNG. Zgodnie z przepisami zbiorniki
CNG muszą co trzy lata być poddane szczegółowej
kontroli wzrokowej ich stanu w Urzędach Dozoru

Tankowanie LNG z mobilnej stacji

Końcówka do tankowania
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Technicznego. W ciągu ostatnich kilku lat
wzrosła liczba zakładów upoważnionych
do legalizacji i dokonywania przeglądów
kontrolnych zbiorników CNG. 

Do niedawna układy zasilania gazami
zarezerwowane były tylko dla silników
o zapłonie iskrowym. Obecnie coraz po-
pularniejsze stają się układy typu „dual

fuel” zasilania gazem LPG montowane
w samochodach ciężarowych wyposa -
żonych w silniki Diesla. Taki układ nie
ingeruje w konstrukcję silnika, który za-
silany jest jednocześnie dwoma pali-
wami. System taki pozwala na zaosz-
czędzenie do 30% oleju napędowego,
zastępując go LPG. W chwili, gdy kończy
się gaz LPG, silnik pracuje dalej jak zwykły
silnik Diesla. Istnieją też podobne sys-
temy wykorzystujące gaz CNG. 

Początek silnikowej kariery gazów
CNG i LNG wiąże się z autobusami. Przy-
stosowanie autobusowych silników Diesla
do zasilania gazem CNG łączyło się po-
czątkowo z koniecznością przerobienia go
na silnik o zapłonie iskrowym i zmniej-
szenia stopnia sprężania. Producenci sil-
ników do pojazdów użytkowych, m.in.
Cummins, zaczęli rozpatrywać koncep-
cje zasilania dwupaliwowego. Do ko-
mory spalania klasycznego diesla poda-
wane są tu jednocześnie dwa paliwa:
gaz i olej napędowy. Gaz wtryskiwany
jest do kolektora dolotowego w trakcie
suwu dolotu, a olej napędowy dawko-
wany jest tylko w ilości umożliwiającej
inicjację zapłonu paliwa. Zaleta takiego
rozwiązania polega na tym, że w razie
braku gazu silnik pracuje jak normalny
Diesel. Obecne rozwiązanie propono-

wane przez firmę Cummins polega na
wykorzystaniu wtryskiwacza mogącego
jednocześnie podawać paliwo gazowe
i olej napędowy. Silniki Cummins West-
port to jednostki przeznaczone do napę-
dzania ciężarówek i autobusów o mocach
do 400 kW. Znacznie większe silniki tego
typu do napędu ciężkich maszyn robo-

czych oferuje firma Caterpilar. W Euro-
pie podobne rozwiązanie oferuje MAN –
są to silniki HPDI (High Pressure Direct
Injection), a w Polsce firmy „gazowe”, np.
LPIGAZ. Rozwiązania te, jak wspomniano,
polegają na dostosowaniu istniejącej
konstrukcji silnika Diesla do zasilania
dwupaliwowego: olej napędowy–gaz
CNG lub LPG.

Podsumowanie
Paliwa gazowe charakteryzuje wy-

soka odporność na spalanie stukowe,
dlatego istnieje możliwość wykorzysta-
nia ich także w silnikach o wyższych
stopniach sprężania (silniki Diesla). Do-
stosowując silnik benzynowy do zasila-
nia paliwem gazowym, zasadniczo nie
wykorzystujemy potencjalnych możli-
wości tego paliwa. Dlatego często pro-
ducenci, przeznaczając silnik do zasila-
nia np. gazem CNG, traktują zasilanie
benzyną jako alternatywę. Ważną za-
letą paliw gazowych jest zmniejszona
emisja związków toksycznych przez sil-
niki nimi zasilane. Krótkie łańcuchy węg-
lowe w cząsteczkach paliw gazowych
sprzyjają całkowitemu ich spalaniu, stąd
bardzo niska emisja węglowodorów i tlenku
węgla oraz brak sadzy i nagarów. Paliwo
dostarczane do komory spalania w fazie
lotnej nie powoduje również tzw. efektu
przyściennego: nie zanieczyszcza oleju

silnikowego i nie zmywa filmu olejowego
z gładzi cylindrowej. Sprzyja to zmniej-
szeniu intensywności zużywania elemen-
tów złożenia tłok–pierścienie–cylinder.
Jednak dostarczanie paliwa w formie
gazowej powoduje wzrost średniej tem-
peratury w przestrzeni roboczej cylind-
rów, wynika to z braku zjawiska odpa-
rowania paliwa. Wzrost temperatury
może mieć czasami niekorzystny wpływ
na zawory i pierścienie uszczelniające.
Najważniejszą zaletą paliw gazowych
decydującą o ich rozpowszechnieniu jest
ich cena pozwalająca na zmniejszenie
bezpośrednich kosztów eksploatacji.
W czasach gdy każdy użytkownik po-
jazdu zwraca szczególną uwagę na koszty
eksploatacji, należy oczekiwać (zwłasz-
cza w Polsce) dalszego wzrostu liczby po-
jazdów przystosowanych do zasilania
gazami LPG i CNG. Dotyczy to również
coraz częściej wyposażanych w dwupa-
liwowe układy ciężarówek.

Zdjęcia: © P. Ignaciuk
Ekran kontrolny sterownika 
wtrysku gazu LPG /CNG

Summary

It is estimated that approximately
10% of all passenger cars registered
in Poland is adapted to use LPG (Li-
quefied Petroleum Gas) as fuel. It is
also estimated that there are only
between 2500–3000 cars, trucks and
busses fueled with CNG (Compressed
Natural Gas) and only a few fuelled
with LNG (Liquefied Natural Gas).
Considering energy density all vola -
tile derived fuels (CNG) fall less fa-
vorably than liquid fuels, including
liquefied natural gas (LNG). An im-
portant advantage of CNG is redu-
ced emissions of toxic compounds and
significantly lower price enabling for
lower cost of operation. The most im-
portant disadvantage is reduced ope-
rating range resulting from limited
capacity of gas tanks. By adapting the
petrol engine to gas fuelling, gene-
rally we do not use the full potential
of this fuel – this is why often in
CNG vehicles producers leave small
gasoline tank onboard as a backup
source of energy. 
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Większa przestrzeń
magazynowa firmy Firestone

wydarzeniu tym wzięli udział
liczni przedstawiciele wol-
sztyńskiej fabryki, jeden

z głównych dyrektorów firmy Firestone
przybyły ze Stanów Zjednoczonych oraz
przedstawiciele władz lokalnych.

Firma Firestone już od ponad 75 lat
zajmuje się produkcją i rozwojem no-
wych technologii resorów pneumatycz-
nych. Historia powstawania jej zakładu
produkcyjnego w Wolsztynie sięga po-
czątków XXI wieku. Obecnie jest on jedną
z sześciu placówek na świecie, w której
produkuje się różnego rodzaju zaawan-
sowane technologicznie sprężyny pneu-
matyczne do najcięższych zastosowań
trakcyjnych, przeznaczone na rynek glo-
balny. Otwarcie nowego magazynu na
terenie fabryki niemalże zbiegło się z ju-
bileuszem jej funkcjonowania na rynku.
W tym roku bowiem wolsztyński zakład
produkcyjny będzie świętował 10-lecie
swojego powstania.

Przeprowadzona inwestycja, opiewa-
jąca na kwotę prawie trzech milionów
dolarów, spowodowała powiększenie po-
wierzchni zakładu o 3750 m2. Zwięk-
szona pojemność magazynowa przyczyni
się m.in. do poprawy procesu dystrybu-
cji, w tym czasu dostawy produktów,
w odniesieniu do odbiorców europejskich
i światowych. W swoim wystąpieniu
zwłaszcza o tych aspektach opowiedział
Piotr Bogaczyński, dyrektor zarządzający
Firestone Industrial Products Europe.

Opisywana inwestycja amerykań-
skiego producenta sprężyn pneuma-
tycznych w infrastrukturę zakładową
jest jedną z wielu podjętych w ostat-
nich latach inwestycji na terenie Eu-
ropy. Do ważniejszych należało utwo-
rzenie w 2008 r. europejskiego centrum
technicznego firmy Firestone w holen-
derskim mieście Arnhem. Daje to wol-
sztyńskiej fabryce dużą korzyść ze wzglę-
du na położenie geograficzne, możliwe

jest bowiem szybkie odpowiadanie na
potrzeby klientów, zarówno obecnych,
jak i przyszłych.

Zdjęcia: © M. Andrzejewski

Maciej Andrzejewski

W połowie grudnia ubiegłego roku w Wolsztynie odbyło się uroczyste

otwarcie nowego magazynu firmy Firestone Industrial Products (Firestone),

ulokowanego przy tamtejszej fabryce sprężyn pneumatycznych.

Nowy magazyn to o 3750 m2

więcej powierzchni

Inauguracyjne przecięcie wstęgi w czasie
otwarcia nowego obiektu



Cała prawda
o gazie

ranża pojazdów samochodo-
wych zasilanych gazem ziem-
nym w Europie znacznie wzrosła

w ciągu ostatnich pięciu lat. Dostawcy
gazu ziemnego, firmy zajmujące się roz-
budową infrastruktury oraz operatorzy
flotowi, tworząc wspólny front, inwes-
tują miliony euro, aby rozwijać rentowną
i zrównoważoną infrastrukturę obsłu-
gującą pojazdy zasilane gazem ziemnym
(NGV – Natural Gas Vehicles), zarówno
osobowe, jak i użytkowe.

Dariusz Piernikarski
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Ceny oleju napędowego i benzyny stale rosną 

i podlegają wahaniom rynkowym. Pewnym rozwiązaniem jest

pomysł na uniezależnienie – przynajmniej części taboru – od paliw

konwencjonalnych i wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania.

Najbardziej interesującą propozycją jest gaz ziemny. 

© trucktrend.com

Cały nasz polski jeżdżący park samo-
chodów zasilanych sprężonym gazem
ziemnym CNG (bo zasilanie gazem skro-
plonym LNG to dosłownie pojedyncze
sztuki) – osobowych, dostawczych,
ciężarowych i autobusów – to zaledwie
około od 2,5 do 3 tysięcy pojazdów. Sta-
tystyki są bardzo zaburzone, ponieważ
część pojazdów rejestrowana jest jako
wersje benzynowe ze względu na możli-
wość odliczeń podatkowych. W skali

rocznej możemy mówić o liczbie kilku-
set nowych rejestrowanych pojazdów.
Mimo powoli rosnącej sprzedaży trud -
no jest wiarygodne dane o rejestracjach
w ogóle pozyskać ze względu na niedo-
skonałości systemu ewidencji.

Do dyskusji na temat sytuacji bieżą -
cej i perspektyw rozwoju polskiego rynku
pojazdów użytkowych zasilanych gazem
ziemnym, skroplonym CNG i ciekłym
LNG, zaprosiliśmy ekspertów, którzy na
co dzień mają do czynienia z pojazdami
gazowymi. Naszymi gośćmi byli:
• Sylwester Baczkowski, brand mana-

ger IVECO Poland,
• Piotr Kolejwa, country manager w Fiat

Professional, 
• Piotr Korus, kierownik ds. rozwoju

sprzedaży w Scania Polska, 
• Seweryn Szczepanek, brand & mar-

keting manager Fiat Professional,
• Robert Zajkowski, sekretarz gene-

ralny Stowarzyszenia Użytkowników
Pojazdów Zasilanych Gazem Ziem-
nym NGV Polska.
Wszystkim moim rozmówcom dzię-

kuję za poświęcony czas, udział w dys-
kusji i cenne uwagi. 

Zasilany skroplonym gazem
ziemnym Stralis Hi-Way – jest

w ofercie, jednak w Polsce
czasy tego pojazdu jeszcze nie

nadeszły, gdyż nie ma gdzie 
go zatankować

©
 IVECO
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szym miejscu stoi przede wszystkim
czynnik ekologiczny, co stymuluje roz-
wój sieci stacji tankowania. Sprzyja temu
polityka preferencji superekologicznych
rozwiązań. Teraz jest czas na CNG, za pe-
wien czas będzie oczywiście czas na elek-
trykę czy wodór, ale jest to jeszcze per-
spektywa 20 lat lub dalej. Na najbliższe
20 lat gaz ziemny jest ekologicznie tym
najwłaściwszym rozwiązaniem. 

Czy w Polsce nie powinny obowiązy-
wać identyczne zasady i reguły działania
jak w innych krajach Unii Europejskiej?
Dlaczego jest tak źle?
Piotr Korus: Komisja Europejska walczy
o to, by do 2020 r. 10–15% pojazdów na
drogach miało zasilanie gazowe. Polska
jako członek Unii Europejskiej musi
wdrożyć alternatywne sposoby zasilania
na tym poziomie. Z naszych obliczeń
wynika, że oznacza to wprowadzenie ok.
87 tys. samochodów, razem z osobo-
wymi, ale zdaje się, że urzędnicy o tym
nie wiedzą. Jak widać, spełnienie wy-
magań unijnych jest absolutnie nierealne.
Moim zdaniem zawiodła komunikacja –

nie zaangażowano w to producentów, nie
pojawiły się również odpowiednio sku-
teczne środki zachęty. 
Robert Zajkowski: Jako państwo jes-
teśmy zobligowani do tego, aby tworzyć
transport niskoemisyjny, ale nie ma u nas
pozytywnych bodźców w tym kierunku.
I to jest rozdźwięk między wymaganiami
Unii, która narzuca na nas jako kraj
określone wymagania, a które powinny
być spełnione do roku 2020, a sytuacją
faktyczną – bo nic w tym kierunku się
nie dzieje. Wieloletni proces wprowa-
dzenia do ruchu znaczących ilości po-
jazdów na paliwa alternatywne trakto-
wany w rządzie jest jako aspekt niszowy
bez rzeczowego zainteresowania. Ostat-
nie „odwieszenie” akcyzy na gaz ziemny
jako paliwo dla transportu jest krokiem
uwsteczniającym. Mam jednak nadzieję,
że nasi włodarze szybko wykorzystają

stosowne rozporządzenie KE umożli-
wiające zawieszenie akcyzy do roku
2023. Na razie koszty poboru akcyzy
prawdopodobnie są większe niż wpływy
z tego tytułu. 
Sylwester Baczkowski: Brak dostatecz-
nej popularyzacji tych rozwiązań na
rynku oraz oczywiste ograniczenia zwią -
zane z możliwościami ich wykorzystania
skutecznie zniechęcają potencjalnych
nabywców. Duże organizacje, takie jak
np. Poczta Polska, są na tyle silne, że
mogłyby nawet wpływać na politykę
rządu w sprawie określonych rozwiązań
promujących pojazdy zasilane gazem –
zresztą zgodnych z dyrektywą unijną

„Samochody Specjalne”: Jak wygląda
rynek pojazdów użytkowych zasilanych
CNG lub LNG w Polsce i w Europie? Są
jakieś podobieństwa lub istotne różnice? 
Sylwester Baczkowski: Przede wszyst-
kim w Polsce jest bardzo mało stacji tan-
kowania – działają 22 punkty tankowa-
nia CNG, ale całodobowych stacji jest
tylko 12, nie ma ani jednej publicznej
stacji tankowania LNG. To powoduje,

że producenci muszą promować swoje
pojazdy nie tylko poprzez korzyści wy-
nikające z tańszej eksploatacji, konieczne
staje się równoległe promowanie infra-
struktury logistycznej. Stąd na przykład
w naszej promocji gazowego IVECO
Daily znalazły się mobilne stacje tanko-
wania, w myśl hasła: „Kliencie, nie-
ważne jak daleko od ciebie jest stacja
tankowania CNG, teraz stację tankowa-
nia możesz mieć u siebie w firmie”.
Seweryn Szczepanek: Otoczenie, infra-
struktura w Polsce nie są sprzyjające.
W tych krajach, gdzie jest inaczej –
przede wszystkim we Włoszech – istnieje
duży popyt na takie rozwiązania. Jest tam
ponad 1200 publicznych stacji tankowa -
nia. W niektórych miastach europejskich
funkcjonują ograniczenia dostępu do
centrum samochodów nieekologicznych
(strefy LEZ – Low Emission Zone). 
Robert Zajkowski: Naszym największym
atutem jest to, że możemy wykorzystać
doświadczenia z wprowadzania paliw
gazowych na innych rynkach. Mogli-
byśmy nawet pójść na skróty. Niestety
podejście polskiej administracji do całego
zagadnienia jest dramatycznie inne niż
w wielu krajach Europy. Tam na pierw-
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Sylwester Baczkowski,
brand manager IVECO Poland

Zasilanie gazem ziemnym IVECO Daily 
to interesująca oferta włoskiego producenta 
w segmencie samochodów dostawczych
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nakładającą na państwa członkowskie
obowiązek zyskania określonych udzia -
łów procentowych przez pojazdy zasilane
paliwami alternatywnymi. Tak naprawdę
wszystko zależy od perspektywy myśle-
nia, bo w teorii wszystko jest bardzo
ekologiczne, ekonomiczne, natomiast nikt
w polskich władzach nie jest w stanie
podjąć decyzji o charakterze globalnym.
Dotyczy to zwłaszcza rozwoju infrastruk-
tury. Niestety w Polsce niemal każdą
dyrektywę wprowadza się w ostatniej
chwili, tuż przed momentem, gdy zaczę -
łyby obowiązywać kary. Konsekwencją są
więc często działania nieprzemyślane.

Dla kogo są technologie zasilania gazo-
wego? Które sektory rynku są najbar-
dziej zainteresowane pojazdami CNG?
Czy standardowo będzie to transport
miejski i przedsiębiorstwa komunalne,
czy może pojawili się nowi kontrahenci?
Piotr Kolejwa: To nie może być oferta po-
wszechna. Aby taki samochód kupić,
trzeba wiedzieć, co to jest za samochód,
z czym się wiąże jego eksploatacja –
to nie jest typowe auto z LPG, które
można sobie na każdym rogu zatanko-
wać. W przypadku samochodów CNG
trzeba sobie praktycznie wybudować
stację samemu i jeździć w promieniu do
200–400 km, planując natomiast dłuższą
trasę, trzeba wiedzieć, gdzie będzie
można zatankować. CNG jest rozwiąza-
niem dla klientów świadomych, którzy
wiedzą, czego chcą, a my – wykazując
im korzyści – łatwo ich przekonamy. To
muszą być w pewnym sensie konkwis-
tadorzy, którzy chcą zaryzykować, zdo-
być jakąś przewagę, wykorzystując nie-
typowe jeszcze rozwiązania, ale i licząc
się z istnieniem niedogodności. 

Co stanowi największą trudność powo-
dującą, że klienci nie decydują się na za-
kup samochodów gazowych?
Seweryn Szczepanek: Samochód zasilany
paliwem gazowym jest droższy niż taki
sam pojazd na paliwo konwencjonalne,
trzeba więc liczyć się z tym, że wydajemy
więcej pieniędzy na flotę. Każdy biznes
ma to do siebie, że musi się zwrócić i po-
jawia się kwestia przeliczenia, w jakim
czasie to nastąpi. Z tym wiąże się także
ryzyko, bo warunki prowadzenia działal-
ności także się zmieniają. Każdy kupujący
zapewne przelicza, jaki może mieć zysk
jednostkowy na takim samochodzie, no
i ewentualnie podejmuje to ryzyko. 

Sylwester Baczkowski: Komunalka jest
stałym odbiorcą – dla tego sektora mamy
gotowe rozwiązania, które doskonale się
sprawdzają z paliwem konwencjonal-
nym, pozostaje zatem kwestia zastoso-
wania innego systemu zasilania. Zatem
oprócz korzyści technicznych dochodzą
korzyści ekonomiczne. Duże floty, np.
firmy kurierskie, poczta czy floty za-
opatrujące sieci supermarketów, są oczy-
wiście klientem wartym zainteresowania.
Czynnikiem sprzyjającym jest pokony-
wanie powtarzalnych, ustalonych tras
o odległościach leżących w zasięgu sa-
mochodu gazowego. Trzeba mieć od-
wagę, aby na rozwiązania gazowe się
po prostu przestawić.

Fiat Professional 
ma w ofercie samochody
zasilane gazem – zaczy-
nając od tych najmniejszych
jak Panda, poprzez Fiorino,
Doblò, a na Ducato kończąc

Seweryn Szczepanek,
brand & marketing

manager Fiat
Professional
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Robert Zajkowski,
sekretarz generalny Stowarzyszenia
Użytkowników Pojazdów Zasilanych

Gazem Ziemnym NGV Polska
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Sylwester Baczkowski: Małe floty dys-
trybucyjne już nie patrzą, gdzie są stacje
tankowania. Działając w określonym re-
gionie i korzystając z własnego źródła
gazu, ten, który już ma to rozwiązanie,
w pewnym sensie zyskuje przewagę kon-
kurencyjną, ale niekoniecznie też będzie
się chciał dzielić swoimi doświadcze-
niami z innymi, czy też nawet służyć jako
studium przypadku ilustrujące dobre
praktyki biznesowe. 
Piotr Kolejwa: Cała zabawa w CNG ma
sens, jeśli zaangażujemy w to ludzi,
którzy mogą zasymulować popyt, lub
jeśli zainteresujemy tym duże floty, które
z kolei wywrą skuteczną presję na samo -
rządy i PGNiG na rozbudowę publicznych
stacji tankowania. Na działanie tego
sprzężenia zwrotnego pomiędzy popy-
tem i podażą czekamy już ponad dzie-
sięć lat – od momentu, kiedy IVECO za-
częło wprowadzać na rynek pierwsze
samochody zasilane CNG. Ale nadal jest
patowa sytuacja w stylu: sprzedawajcie
więcej samochodów, to my będziemy
budować więcej stacji. I odwrotnie: my
sprzedamy więcej samochodów, jeśli wy
wybudujecie stacje. 
Robert Zajkowski: Na korzyść rozwiązań
CNG przemawiają przede wszystkim
koszty eksploatacji i ekologia, która nie-
stety przez państwo polskie nie jest pro-
mowana. W Polsce nie ma świadomości
ekologicznej społeczeństwa, jeśli chodzi
o środki transportu, jest tylko i wyłącznie

Scania jest liderem polskiego rynku w sprzedaży
ciężarówek segmentu ciężkiego zasilanych CNG

9-litrowe gazowe silniki Scania OC9 Euro VI o mocy
280 i 340 KM (206 i 250 kW) i momencie 
odpowiednio 1350 Nm i 1600 Nm oferowane 
są w modelach P270 oraz P340

© Scania

świadomość ekonomiczna. Zatem co
mogą zrobić producenci? Niestety – po-
nieść straty. Skala produkcji pojazdów
zasilanych CNG jest mniejsza – brak
efektu skali, koszty homologacji  i opra-
cowania konstrukcji są takie same, przez
co koszty stałe rozkładają się na mniejszą
liczbę pojazdów, co podnosi ich cenę.
Ogólnie samochody ciężarowe z silni-
kami zasilanymi CNG w zależności od
wyposażenia (np. rodzaju butli) mogą być
od 20 do 40% droższe niż ich konwen-
cjonalne odpowiedniki. Decyzja o przej -
ściu na zasilanie gazowe jest kwestią
analizy ekonomicznej. Szybszy zwrot z in-
westycji otrzymujemy, gdy jest szansa
uzyskania dopłat, np. w ramach różnych
programów pomocowych preferują cych
rozwiązania ekologiczne. Nawet jeśli ta-
kie programy funkcjonują w Polsce, to nie
są w stanie zmienić rozwiązania systemo -
wego, które ogólnie nie sprzyja propago -
waniu alternatywnych źródeł zasilania
samochodów cię żarowych i autobusów. 

Jeśli spojrzymy ogólnie na całkowity
koszt posiadania i użytkowania samo-
chodu z instalacją CNG, to gdzie tkwią
największe oszczędności?
Piotr Kolejwa: Największą oszczędnością
jest bezwzględnie koszt paliwa. Liczy-
liśmy to kiedyś dla 8 samochodów prze-
jeżdżających 150 km dziennie w cyklu
miejskim. W założeniach planu bizne-
sowego był jeszcze zakup dystrybutora

Największy niezależny producent dużych silników
Cummins oferuje silniki ISL G Euro VI o pojemności
8.9 litra zasilane gazem ziemnym o mocach od 250
do 320 KM (184–236 kW) i maksymalnym 
momencie odpowiednio od 990 do 1356 Nm
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Piotr Korus,
kierownik ds. rozwoju
sprzedaży w Scania Polska
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za 15 tys. euro. Zwrot całej inwestycji:
samochodów i kompresora z dystrybu-
torem gazu oraz kosztu energii elek-
trycznej (prądu) niezbędnej do jego
działania, następował już po 15 mie-
siącach. Czyli po tych 15 miesiącach zni-
welowaliśmy różnicę między Dieslem
a CNG, a potem flota zaczęła na siebie
zarabiać. Zakładając okres eksploatacji
tych 8 samochodów przez pierwszego

właściciela przez typowo 3–4 lata, z na-
szych obliczeń wynikało, że zarobi on
około 300 tys. złotych. Nawet jeśli nie
znalazłby się chętny do ich odkupu, to
bilans będzie pozytywny. 
Piotr Korus: W segmencie ciężkim sprawa
jest bardzo prosta: to jest zakup cięża -
rówki zasilanej CNG plus koszt paliwa,
jaki zużywa w 10-letnim okresie eks-
ploatacji. Z naszych kalkulacji wynika, że
samochód zasilany olejem napędowym
w tym okresie eksploatacji kosztuje
łącznie 2 268 tys. zł, a samochód zasi-
lany CNG – 1 655 tys. zł. Zatem, prze-
woźnikowi pozostaje w kieszeni co naj-
mniej 600 tys., czyli około 27%. Jeśli
uwzględnimy to, że samochód gazowy
wymaga nieco bardziej zachowawczej
eksploatacji, to koszt eksploatacji będzie

niższy, powiedzmy, o 20%, co wciąż jest
bardzo dużo. To są ogromne pieniądze,
nikt nikomu tyle nie da. W realnych wa-
runkach, po uwzględnieniu wszystkich
kosztów dodatkowych, takich jak np.
administracja, płace kierowcy czy niższe
przebiegi, schodzimy do poziomu 7–9%.
Wypada się jedynie dziwić, że floty wciąż
nie wykorzystują na masową skalę takich
pojazdów. W tym momencie zaczynamy
mówić o barierach. 

Jakie możliwości mają producenci po-
jazdów, aby upowszechnić stosowanie
zasilania gazowego w samochodach
ciężarowych? 
Piotr Korus: Na rynku dominują przero-
bione na gaz największe silniki benzy-
nowe o pojemnościach skokowych prze-
kraczających dwa litry. To nie wystarcza
nawet do zadowalającego napędu samo -
chodu dostawczego. W grupie samocho-
dów dostawczych z zasilaniem gazowym
mamy dwa bestsellery – jest to Merce-
des Sprinter i IVECO Daily. Silniki ga-
zowe wyprodukowali wszyscy produ-
cenci samochodów cię żarowych. Jednak
biorąc pod uwagę te firmy, które wdro -
żyły te prototypy do seryjnej produkcji
i mają je w ofercie, mamy realnie do
dyspozycji tylko trzy oferty: silniki Sca-
nii, Mercedesa oraz Cumminsa monto-
wane w IVECO. Są to trzy gazowe jed-
nostki napędowe z zapłonem iskrowym
przygotowane pod ciężki tabor, całko-
wicie inne niż silniki Diesla. 
Robert Zajkowski: Producenci muszą
mieć w ofercie pojazdy zasilane CNG –
to kwestia ich „alternatywnego” wize-
runku. Przy homologacji europejskiej
praktycznie mają komplet dostępnych
produktów i dokumentów, żeby w każdej
chwili taki pojazd zaoferować, wypro-

dukować i dostarczyć. Niestety w wa-
runkach polskich odbiorcy muszą brać
pod uwagę zadbanie o własną stację
CNG. Możemy na razie pozazdrościć np.
Niemcom czy Włochom, gdzie infrastru -
ktura stacji tankowania idzie w setki,
albo nawet powyżej tysiąca punktów
tankowania.

Summary

All Polish fleet of vehicles powered
by compressed natural gas (CNG)
including cars, vans, trucks and
buses – has only about 2500 to 3000
vehicles. Statistics are very disturbed
because part of the vehicles are re-
gistered as petrol versions, due to the
tax deductibility. On an annual basis,
we can talk about the number of about
100 pieces of new registrations.
Poland has very few filling stations
– there are 22 CNG refueling points,
but twenty-four hour station are only
12, there is no public LNG refueling
stations. This means that manufac-
turers have to promote their vehic-
les not only using the benefits of
a cheaper operation, it is necessary
to parallel the promotion of logistics
infrastructure.
The CNG fuelling makes sense, if
there are people who can simulate
demand engaged, or if large fleet
were interested, which in turn exert
effective pressure on governments
and PGNiG on the expansion of pub-
lic refueling stations. But it is still
stalemate style: sell more cars, we
will build more stations. And vice
versa: we sell more cars, if you are
going to build stations.
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Piotr Kolejwa,
country manager 
w Fiat Professional

Solbus Solcity 18 LNG to rozwinięcie znanego
od 2009 r. projektu autobusu miejskiego zasila-
nego skroplonym gazem ziemnym
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0 zł -2,33%

4,2
gr/km€

 CAŁKOWITE KOSZTY POSIADANIA I UŻYTKOWANIA (TCO)

MNIEJSZE O 6%1

N O W Y

POROZMAWIAJMY O FAKTACH

 PALIWO 

Potwierdzone 
zmniejszone zużycie 

paliwa w porównaniu ze 
wcześniejszym modelem 

według TÜV.4

 IVECO CAPITAL 

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

 SERWIS 

Pełny Kontrakt Serwisowy  
na okres 36 miesięcy  

z przebiegiem do 420 000 km.5

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

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

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

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

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

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

 TELEMATYKA 

Pakiet Iveconnect Fleet 
dostępny bezpłatnie przez 
okres jednego roku.2
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Pojazdy użytkowe zasilane
paliwami gazowymi

Polsce prawdziwą furorę
zrobiło zasilanie LPG (Lique-
fied Petroleum Gas), zwłasz-

cza w segmencie samochodów osobowych,
a także lekkich pojazdów dostawczych,
tzw. kombivanów. U progu XXI w. wy-
dawało się, że podobną popularność jak

LPG w samochodach osobowych zdobę-
dzie CNG w pojazdach użytkowych. Tak
się jednak nie stało, mimo że dziś więk-
szość producentów samochodów użyt-
kowych ma w swojej ofercie pojazdy na-
pędzane CNG.

Lekkie dostawczaki z LPG
Ogromna popularność LPG jako „bud-

żetowego” paliwa do zasilania starych
prywatnych samochodów osobowych za-
inspirowała producentów do sprzedaży
pojazdów wyposażonych w fabryczne

(albo montowane w stacjach dealerskich)
instalacje LPG. Pierwsze (tzw. mieszal-
nikowe) instalacje gazowe sprawiały
użytkownikom wiele problemów, były
bowiem awaryjne i powodowały znacz-
nie szybsze zużycie silnika. Ich opłacal-

ność ograniczała się więc do pojazdów
starych, wyposażonych w nieskompli-
kowane jednostki napędowe, a oferta
skierowana była głównie do kierowców
pokonujących stosunkowo nieduże prze-
biegi roczne. Jednak gdy pojawiły się
nowoczesne instalacje z sekwencyjnym
wtryskiem gazu, ten rodzaj paliwa można
było już bez większych problemów za-
stosować w nowoczesnych silnikach ben-
zynowych. Na polskim rynku niewielkie
samochody dostawcze z fabryczną insta-
lacją gazową oferuje kilku producentów,
m.in. Dacia, Fiat, Opel i Škoda, czyli
firmy mające w swojej ofercie małe sa-
mochody dostawcze na bazie aut klasy
B czy kombivany.

Samochód z fabryczną instalacją ga-
zową jest droższy niż benzynowy o ok.
3–7 tys. zł (czyli nieco więcej niż koszt
założenia instalacji gazowej w nieza-
leżnym serwisie), ale zachowuje wszyst-
kie uprawnienia gwarancyjne. Instala-
cje są często montowane nie w fabryce,
a w autoryzowanym przez producenta
pojazdu warsztacie dealerskim. Podsta-
wową kategorią pojazdów, w których
montuje się fabryczne LPG, są „mikrodo-
stawczaki” sprzedawane jako „van” (takie
jak np. niezwykle popularne w Polsce Fiat

Piotr Muskała
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Do najbardziej rozpowszechnionych paliw stosowanych w zastępstwie

oleju napędowego należą LPG, gaz ziemny (występujący w postaci ciekłej

LNG oraz sprężonej CNG) oraz biogaz. Powszechna dostępność gazu, jego

niska cena oraz stosunkowo niewielkie różnice w konstrukcji silników 

w stosunku do napędu tradycyjnego powodują, że jego stosowanie 

w pojazdach użytkowych zyskało wielu zwolenników. 

Fuso Canter Eco Hybryd
– hybrydowy samochód
dystrybucyjny zasilany
silnikiem elektrycznym 
i spalinowym na CNG
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Panda i Punto Van, Škoda Fabia Van). To
nic innego jak auta miejskie z wymon-
towaną tylną kanapą i zainstalowaną za
fotelami kierowcy i pasażera przegrodą,
co pozwala na uzyskanie całkiem sporej
przestrzeni ładunkowej, odpowiedniej dla
np. listonosza czy sprzedawcy drobnego
sprzętu telekomunikacyjnego. W insta-
lacje LPG wyposaża się także nieco więk-
sze auta, takie jak Dacia Doker, Fiat Fio-
rino czy Dacia Logan MCV. Zastosowanie
LPG pozwala (w zależności od rocznego
przebiegu auta) na oszczędność rzędu
30–50%, co w przypadku floty kilkunastu
czy kilkudziesięciu małych dostawczaków
daje przedsiębiorcy znaczne oszczęd-
ności. Średni czas amortyzacji instalacji
gazowej w niewielkich samochodach do-
stawczych jest krótszy niż rok.

Lokalne CNG
Nie sposób wymienić tu wszystkich

producentów samochodów użytkowych
mających w swojej ofercie pojazdy użyt-
kowe zasilane CNG. Ze względu na sto-
sunkowo słabo rozwiniętą w Europie

(poza kilkoma wyjątkami, jak np. Włochy
czy Niemcy) sieć stacji CNG paliwo to
stosowane jest najczęściej w pojazdach
pokonujących niewielkie dystanse i co-
dziennie powracających do bazy, a więc
w autobusach miejskich i lekkich cięża -
rówkach dystrybucyjnych czy w pojaz-
dach służb komunalnych. Transport
długodystansowy wiąże się z koniecz-
nością przewozu w pojeździe dużych
ilości paliwa, a w przypadku gazu jest to
możliwe pod warunkiem zasilania silnika
LNG (czyt. dalej), ponieważ gaz w postaci
skroplonej zajmuje mniejszą objętość
niż gaz sprężony.

Solaris Urbino CNG 
Solaris Urbino CNG to niskopodłogowy
autobus miejski występujący w długoś-
ciach 12, 15 oraz 18 m (przegubowy),
mogący pomieścić od 104 (12 m) do 176
osób. Konstrukcja pojazdu bazuje na jed-
nym z najpopularniejszych w Europie
autobusów miejskich. Cechą charaktery-
styczną, odróżniającą z zewnątrz Urbino
CNG od jego Dieslowskiego brata, są
umieszczone na dachu kompozytowe zbior-
niki na sprężony gaz ziemny o objętości
odpowiednio 6, 7 lub 8 × 214 l. Do jego
napędu służy przystosowany do zasilania
sprężonym gazem ziemnym lub bioga-

zem silnik Cummins ISLG8.9E6 Euro VI
o mocy 239 kW (320 KM). Napęd przeka-
zywany jest na koła tylne poprzez 6-stop-
niową automatyczną przekładnię Voith
Diwa 6. W celu dodatkowego obni żenia
emisji spalin producent oferuje w opcji za-
silany biopaliwem układ ogrzewania do-
datkowego firmy Eberspächer. Zdaniem
Solarisa w przypadku autobusu Urbino
gazowy napęd pozwala zredukować
emisję zanieczyszczeń o 85%, a w przy-
padku cząstek stałych niemal o 100%
w stosunku do napędów tradycyjnych. 

Scania P270 DB6×2*4HNB
Scania P270 DB6×2*4HNB to śmieciarka bazująca na kon-
strukcji popularnej lekkiej ciężarówki dystrybucyjnej P270. Jako
bazę wykorzystano podwozie 3-osiowe z ostatnią osią skrętną.
Pojazd charakteryzuje się bardzo krótkim rozstawem osi (3,5 m)
oraz zwartą konstrukcją, co zapewnia doskonałą manewrowość
na wąskich i krętych ulicach miast. Optymalną ładowność za-
pewniono dzięki zastosowaniu pneumatycznego zawieszenia
wszystkich osi oraz lekkich, kompozytowych butli na CNG.
Do napędu służy 9-litrowy silnik EEV o mocy 199 kW (270 KM)
zasilany sprężonym gazem ziemnym. Napęd przenoszony jest
przez automatyczną skrzynię biegów Allison. 29 tego typu
śmieciarek zakupiło niedawno MPO Warszawa.

© Scania

LNG może być stoso-
wany w samochodach
pokonujących długie
dystanse. Widoczny
na zdjęciu zbiornik
Stralisa LNG pozwala
mu pokonać 750 km
bez tankowania
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CNG najczęściej jest kojarzony z po-
jazdami o dużej masie i silnikami wyso-
koprężnymi. W rzeczywistości chociaż
duże pojazdy użytkowe z silnikami Diesla
przystosowanymi do spalania gazu sta-
nowią istotną grupę samochodów zasi-
lanych CNG, to niektórzy producenci
(np. Fiat) odchodzą w małych dostaw-
czakach od LPG właśnie na rzecz bardziej
ekologicznego CNG. Ma to związek z wpro-
wadzaniem znacznie mniejszych zmian,
których wymagają silniki o zapłonie iskro -
wym, aby mogły być zasilane CNG oraz
niską ceną CNG. Barierą dla większego
rozpowszechnienia tego paliwa pozostaje
wysoki koszt budowy stacji tankowania,
co ogranicza rozwój sieci stacji. Mówiąc
o przyszłości CNG, należy pamiętać, że
jest to konwencjonalne i nieodnawialne
źródło energii, i chociaż tańsze i bardziej
ekologiczne od oleju napędowego, to
wciąż nie stanowi dla niego „tej właści-
wej” alternatywy – perspektywiczną opcją
są tu z pewnością samochody elektryczne
i hybrydowe. 

autobus, którego utrzymanie jest real-
nie o około 35% tańsze. W dodatku warto
podkreślić, że autobusy z silnikami na
CNG to konstrukcje sprawdzone i nie-
zawodne, podczas gdy pojazdy elek-
tryczne są nie tylko znacznie droższe
w zakupie, ale też w eksploatacji. Tak na-
prawdę nikt jeszcze nie wie, jaka będzie
rzeczywista żywotność drogich w zaku-
pie akumulatorów, które dodatkowo po
zużyciu stanowią poważny problem na-
tury ekologicznej, kłopotliwe i bardzo
kosztowne jest bowiem ich bezpieczne,
z punktu widzenia środowiska natural-
nego, składowanie bądź utylizacja. Jeżeli
więc tylko w pobliżu bazy znajduje się
stacja tankowania CNG, zakup pojazdów
napędzanych tym gazem jest jak naj-
bardziej racjonalny. 

Obserwacje rynku dowodzą, że wielu
operatorów flot pojazdów (szczególnie
komunalnych) widzi swoją szansę na
oszczędność właśnie w CNG. Miejskie
autobusy CNG można znaleźć w ofer-
cie m.in. MAN-a, Solarisa, Mercedesa,
IVECO, Scanii, SOR-a. Są to pojazdy
zbudowane w oparciu o dobrze znane
modele miejskie. Od swoich pierwo-
wzorów odróżniają się stalowymi butlami
na CNG umieszczonymi na dachu pod
osłoną przyjmującą charakterystyczny
kształt „garba”. Jako ciekawostkę warto
wspomnieć, że pierwsze próby zasilania
autobusów CNG w Polsce miały miejsce
w latach 80. XX w., kiedy skonstruowano
dostosowany do zasilania CNG prototyp
Jelcza PR110. Nieco inaczej sytuacja wy-
gląda w przypadku ciężarówek dystry-
bucyjnych. Tam zbiorniki na CNG muszą
zostać „upchane” w podwoziu, aby nie
zabierać powierzchni ładunkowej; nie
ma na nie przecież miejsca na dachu
szoferki. Ciężarówki napędzane CNG,
podobnie jak autobusy, również znaj-
dziemy w ofercie większości wiodących
producentów. 

Innowacyjne LNG
Znacznie mniej popularny od CNG

jest skroplony gaz ziemny, który dzięki
przechowywaniu właśnie w postaci skro-
plonej zachowuje wszystkie zalety CNG
(niższe koszty, czystsze spaliny oraz
mniejsza emisja hałasu przy spalaniu),
nie ma natomiast jego podstawowej
wady – konieczności instalowania zbior-
ników dużej objętości. Zastosowanie
LNG nie jest jednak powszechne z innego

Daily Natural Power 
to najmniejszy pojazd IVECO przysto-
sowany do pracy na CNG. Sprawdzo na
konstrukcja i liczne dostępne konfigu-
racje nadwozia dobrze znanego użytkow -
nikom zapewniają doskonałą bazę do
zastosowania ekologicznego i ekonomicz -
nego silnika. Jednostka ta umożliwia za-
silanie zarówno CNG, jak i benzyną, co
zwiększa mobilność auta i umożliwia
jego bezproblemową eksploatację także
w obszarach o małej gęstości sieci sta-
cji CNG i na długich trasach. Silnik 3.0
Natural Power osiąga moc maksymal ną

100 kW (136 KM) i maksymalny mo-
ment obrotowy 350 Nm oraz spełnia za-
lecenia EEV. Napęd przenoszony jest za
pomocą 6-stopniowej zautoma ty zo wa -
nej skrzyni biegów. Daily CNG dostęp -
ne jest w aż 6 podstawowych wer sjach
ładowności (od 3,5 t do 7 t w wersji
podwozia i od 3,5 t do 5 t jako furgon)
oraz 3 typach nadwozia: furgon, podwo -
zie oraz podwozie z kabiną brygado wą
6+1 osób. Dostępnych jest również 6
róż nych rozstawów osi: 3300–3950 mm
dla wersji furgon, 3450–4750 mm dla
pod wozia i od 4100 mm dla kabiny bry-
gadowej. Przestrzeń ładunkowa w wer -
sji furgon ma powierzchnię od 12 do
17,2 m3. Wszystkie wersje Daily Natural
Power mogą być opcjonalnie wyposażone
w zawieszenie pneumatyczne, co gwa-
rantuje poziomowanie pojazdu, nieza-
leżnie od rozmieszczenia ładunku, oraz
upraszcza załadunek towarów. Linia po-
jazdów IVECO z napędem CNG, której
Daily Natural Power jest najmniejszym
przedstawicielem, osiągnęła już w Euro-
pie sprzedaż wielkości 10 000 szt.

| TECHNIKA |
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Kilka lat temu mówiło się o tzw. fazie
przejściowej pomiędzy silnikiem Diesla
zasilanym olejem napędowym a napędem
elektrycznym. Dziś wszyscy najwięksi
producenci pojazdów użytkowych pro-
wadzą zaawansowane testy ciężarówek
i autobusów z napędem elektrycznym,
a wielu z nich ma już pojazdy elektryczne
w podstawowej ofercie. Największym
krzykiem motoryzacyjnej mody jest tech-
nologia hybrydy plug-in, a samochody
napędzane CNG zeszły na drugi plan.
Nie oznacza to jednak, że nie ma obec-
nie sensu interesować się takimi pojaz-
dami. Za niewiele wyższą cenę niż po-
jazdu napędzanego olejem napędowym
otrzymujemy bowiem cięża rówkę czy

Barierą rozwoju CNG i LNG jest z pewnością
mało rozwinięta sieć stacji tankowania 

©
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Fiat Doblò  CNG
Doblo‘ CNG to popularny lekki samochód dostawczy o długości 4,4 m, szerokości
1,8 m i wysokości 1,9 m dysponujący przestrzenią ładunkową o objętości 3300 dm3.
Do napędu służy turbodoładowany silnik 1.4 T-Jet Natural Power o pojemności sko-
kowej 1,37 dm3 i mocy 88 kW (120 KM) przy 5000 obr/min. Maksymalny moment
obrotowy to 206 Nm. Napęd przenoszony jest na koła przednie przez 6-stopniową,
ręczną skrzynię. Samochód może być również zasilany benzyną 95. Zbiorniki
obydwu paliw (w tym lekkie kompozytowe butle CNG) umieszczono pod podłogą
pojazdu, w związku z czym przestrzeń ładunkowa oraz ładowność nie ustępują stan-
dardowej wersji Doblo‘ . 
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W przypadku aut dostawczych, inaczej
niż w autobusach, wygospodaro-
wanie miejsca na butle z CNG
jest trudnym zadaniem 
dla konstruktorów 

© Fiat Professional

Coraz powszechniejszą
praktyką są fabrycznie 

montowane instalacje LPG,
które trafiają także do nie-

wielkich samochodów 
dostawczych
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powodu – do jego przechowywania ko-
nieczne są dość kosztowne w produkcji
zbiorniki niskotemperaturowe i oczy-
wiście infrastruktura związana z jego
wytwarzaniem, polegającym na schło -
dzeniu CNG do temperatury, w której gaz
występuje w postaci ciekłej. 

Ze względu na niewielką objętość
zbiorników LNG niektórzy producenci
(np. IVECO) widzą przyszłość tego pa-
liwa w napędzie ciężarówek i autobusów
dalekobieżnych. Warto zwrócić uwagę na
nowego Stralisa Hi-Way przystosowa-
nego do napędu LNG. Ten ciągnik sio -
dłowy, zachowując wszystkie zalety swo-
jego popularnego pierwowzoru, oferuje
przewoźnikowi zasięg 750 km przy wy-
korzystaniu paliwa znacznie tańszego
i bardziej ekologicznego od oleju napę-
dowego. Taki zasięg gwarantuje możli-
wość znalezienia jednej z niewielu sta-
cji tankowania LNG na licznych trasach
w Europie. 

się już po 3 latach eksploatacji auto-
busów, które przez kolejne 7 lat będą
dawać czyste oszczędności. 

Kilka słów o biogazie
Samochody użytkowe napędzane

biogazem nie są powszechne, ale nie
sposób nie wspomnieć o polskim wkła -
dzie w rozwój wykorzystania tego paliwa
w motoryzacji. Autobusy przystosowane
do zasilania biogazem wytwarza na za-
mówienie Solaris, który w 2008 r. dostar-
czył pierwszą partię tego typu pojazdów
zbudowanych w oparciu o sprawdzone
Urbino 12 do szwedzkiego Skelleftea°w.
Silniki napędzane biogazem niewiele
różnią się od silników przystosowanych
do napędu CNG, adaptacja pojazdów
do biogazu jest więc stosunkowo łatwa,
a jej wprowadzenie zależy tylko od do-
stępności biogazu i woli przewoźnika.
Biogaz wydaje się ciekawą alternatywą
dla innych odnawialnych źródeł energii,
należy jednak pamiętać, że mainstream
współczesnego rozwoju napędów alter-
natywnych skoncentrowany jest na
ścieżce prowadzącej od klasycznej hyb-
rydy, przez autobus elektryczny, do hyb-
rydy plug-in i kompleksowego systemu
transportu lokalnego opartego na syn-
tezie tych trzech rodzajów napędu.

W europejskich fundamentach roz-
woju LNG znalazła się także polska
cegiełka. Otóż pierwszym w Unii auto-
busem miejskim napędzanym LNG jest
mało znany nie tylko w naszym kraju, ale
także poza Polską Solbus Solcity. Szansę
na dalszy rozwój tego ciekawego pro-
jektu firma Lider Trading otrzymała od
MZA Warszawa, które w grudniu ubie -
głego roku wyłoniły tę firmę jako zwy-
cięzcę przetargu na 35 autobusów do
obsługi linii miejskich w stolicy. W ramach
kontraktu opiewającego na 114 mln zł
MZA otrzyma autobusy oraz paliwo do-
starczane przez niemiecką spółkę GAZ-
PROM-Germania przez 10 lat. Według
zapewnień producenta przegubowce na-
pędzane LNG pozwalają obniżyć koszt
paliwa o 40%. MZA liczy, że dodatkowa
inwestycja w technologię LNG zwróci



Najwyższa Cifa

rzekazanie maszyny nastąpiło na
początku grudnia ubiegłego roku
we włoskiej siedzibie firmy Cifa

w Senago, niedaleko Mediolanu. W uro-
czystości tej oraz zorganizowanej przy tej
okazji konferencji prasowej, oprócz właś-
ciciela nowej pompy, jego wspólnika
Dariusza Dębowskiego i współpracow-
ników oraz przedstawicieli firm Cifa Spa
oraz Tarbi Białecki i wspólnicy sp.j. –
wyłącznego przedstawiciela producenta
na Polskę, wzięli również udział zapro-
szeni dziennikarze z Polski, Rosji, Nie-
miec, Anglii i Włoch.

„Jestem bardzo dumny z zakupu tej
pompy, nie tylko dlatego, że jest to naj-
wyższa pompa w Europie, ale przede
wszystkim dlatego, że jest to maszyna
powstała z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszej technologii i która mimo
swoich gabarytów mieści się w przepi-

Dariusz Strębski, właściciel firmy Pompbet, jako pierwszy i jedyny

w Europie może sięgnąć polskiego nieba dzięki nowej 80-metrowej

pompie do betonu Cifa K80H Carbotech.

już w Polsce

Przekazanie kluczyków do gigantycznego zestawu. Od lewej: Renato Biavati – menedżer
sprzedaży Cifa na rynek europejski, Daniel Metivier – dyrektor handlowy Cifa, Dariusz Strębski
– właściciel firmy Pompbet, Dariusz Dembowski – właściciel firmy Handmasz
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sowych 18 metrach i może poruszać się
bez problemu po drogach nie tylko w Pol-
sce, ale również w całej Europie – po-
wiedział Dariusz Strębski. – Pompa K80H
przeznaczona jest do obsługi wysokich
inwestycji infrastrukturalnych, które roz-
poczną się wkrótce w Warszawie. Oczy-
wiście to nie będzie jedyne zastosowa-
nie tego sprzętu, jesteśmy też gotowi
wynajmować pompę również na inne
budowy w całej Europie” – dodał właś-
 ciciel maszyny.

Pompbet to firma rodzinna, która dzia -
ła w sektorze inwestycji infrastruktural -
nych od 1996 r. Wizytówką jej jest zaple -
cze techniczne złożone z pomp o du żym
wysięgu. Smaku dodaje fakt, że zakupio -
na pompa Cifa K80H jest pierwszą ma-
szyną tej marki we flocie pojazdów firmy.

„Pompbet nigdy nie był klientem
Cifa, dlatego też jesteśmy szczególnie
dumni, że pan Strębski nawiązał z na -
mi współpracę. To bardzo profesjonalny
klient i przedsiębiorca, który wie, co i dla-
czego chce kupić. Cieszy nas to, że doce-
nił zalety nowej, innowacyjnej jednostki
pompującej i karbonowego wysięgnika
do mieszanki betonowej. Dzięki K80H
zwiększa się nasz udział w rynku oraz
baza klientów Cifa i mamy nadzieję, że
Pompbet stanie się naszym stałym od-
biorcą” – podsumował podczas uroczys-
tości Renato Biavati, menedżer sprzedaży
na rynek europejski. 

Europejska rekordzistka
Przekazana pompa Cifa Carbotech

K80H to najbardziej innowacyjny i za-
awansowany technicznie sprzęt z naj -
dłuższym wysięgiem, jaki kiedykolwiek
został wyprodukowany na rynku euro-
pejskim. Premiera tej pompy odbyła się
w kwietniu ubiegłego roku na targach
Bauma w Monachium. K80H ma 80-met-
rowy wysięg, podzielony na 7 sekcji, z któ -
rych 4 ostatnie wykonano z wytrzy -
małego, redukującego wagę kompozytu
karbonowego, oraz system składania i roz -
kładania „RRZ”. Pompa zamontowana
została na 7-osiowym pojeździe specjal -
nym, dostosowanym do transportu dro-
gowego, skonstruowanym przez niemiec -
ką firmę Paul Nutzfahrzeuge. Do budowy
podwozia wykorzystano 4-osio we pod-
wozie budowlane Mercedes-Benz Actros
4160K 8×6 z rozstawem kół 4500 mm.
Po 12 tygodniach prac nad przekonstru -
owaniem podwozia otrzymano 7-osiową

„Samochody Specjalne”: Czy zawsze
Pan sięgał jak najwyżej?
Tak. Firma istnieje na rynku od 18 lat.
Właściwie od początku zawsze kupo-
wałem pompy o najdłuższych dostęp-
nych wysięgnikach. W 2004 zakupiłem
47-metrowego Schwinga – była to wtedy
pierwsza w Polsce fabrycznie nowa pom -
pa z takim wysięgiem. Moją polityką
jest ciągłe dążenie do najdłuższych wy-
sięgów i najlepszej technologii. Patrząc
w przeszłość, można zauważyć, że to ja
najpierw kupowałem największą pompę,
a póź niej rynek się do tego dostosowy-
wał. Tak było np. z pompą 65-metrową,
otworzyłem polski rynek na taką długość.
Aktualnie flota pojazdów obejmuje 36
jednostek. Jako jedyni w Polsce mamy
pompy 62- i 65-metrowe, no i teraz oczy-
wiście 80-metrową.

Co oprócz długości miało wpływ na
wybór pompy Cifa K80H?
Przyjrzałem się dokładnie technologii
wykorzystanej w pompie. Zespół pom-
pujący jest marki Zoomlion, ma euro-
pejski certyfikat, a to są bardzo dobre
i przemyślane rozwiązania techniczne,
myślę, że przełożą się na długą żywot-
ność sprzętu. Kolejną zaletą jest techno-
logia karbonowa, która daje możliwość
odelżenia ramienia wysięgnika oraz to,
że Zoomlion ma już rurociągi o dużo
większej wytrzymałości, porównywalne
ze światowymi markami. Oprócz tego
pompa ta jest jedyną na świecie – w do-
datku największą – zabudowaną na pod -
woziu Mercedesa. Połączenie tych tech-
nologii, czyli Cifa plus Zoomlion plus
Mercedes, skutkuje tym, że jest to pro-

dukt z najwyższej światowej półki i w do-
datku maszyna o takiej długości wysię -
gu, po jego złożeniu mieści się w 18 met-
rach i może poruszać się po europejskich
drogach. W tej chwili nie ma sprzętu
lepszego technologicznie niż ta pompa.

Przy jakich inwestycjach pracują te gi-
gantyczne pompy?
Wśród inwestycji, przy których praco-
waliśmy, jest np. budowa pierwszej
i drugiej linii warszawskiego metra,
wiele budynków mieszkalnych i biuro-
wych w Warszawie, modernizacja war-
szawskiego tunelu kolejowego o długo -
ści 2300 m, budowa stadionów na Euro
2012 w Poznaniu i we Wrocławiu oraz
budowa autostrady A2 Nowy Tomyśl 
– Świecko.

Czy kupił Pan tę maszynę do już rozpo-
czynających się specjalnych zadań, czy
z myślą o przyszłych zleceniach?
Nigdy nie kierowałem się zakupem sprzę -
tu pod daną inwestycję. Myślę, że najwięk -
szą inwestycją dla mnie jest Warszawa,
czyli budownictwo mieszkaniowe i dro-
gowe stolicy. 
Są inwestycje, które potrzebują tego
typu pomp, np. Gazoport w Świnoujściu.
To jest maszyna ponadgabarytowa i jej
poruszanie się po drogach jest bardzo
kosztowne, dlatego wierzę, że znajdą
się odpowiednie dla niej zlecenia za-
równo w Polsce, jak i za granicą.

Jakie są Pana przewidywania odnośnie
do rynku budowlanego w najbliższym
czasie w Polsce?
Jesteśmy nierozerwalnie związani z całą
Unią Europejską: jeśli będzie dobrze
w Europie, będzie dobrze i w Polsce.
Mamy prognozy, że od roku 2014 rynek
budowlany zacznie rozwijać się, tym
bardziej że są przydzielone fundusze
unijne dla naszej gospodarki na lata
2014–2020, które powinny pobudzić in-
westycje drogowe i budownictwo. Uka-
zała się nowa ustawa o budownictwie
cywilnym, która pobudzi również sektor
budownictwa mieszkaniowego.

Dariusz Strębski, 
właściciel firmy Pompbet

Katarzyna Biskupska
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konfigurację Mercedes-Benz Actros 7561
o długości całkowitej 14,99 m i 17 t
masy własnej. Pod maską pracuje silnik
o mocy 449 kW (610 KM). Gigantyczną
pompą (75 t dmc.) można łatwo ma-
newrować także na wąskich placach bu-
dowy dzięki pięciu osiom kierowanym
oraz promieniowi zawracania ok. 33 m.
Pojazd skonstruowany został w zgodzie
z technicznymi dopuszczalnymi limi-
tami nacisków na osie. Na trzy kierowane
osie przednie działa 9 t na każdą oś, dwie
sztywne osie tylne – 13 t i dwie kiero-
wane osie wleczone – 12 t na każdą oś.
Przeniesienie napędu silnika następuje
na osie nr 1, 4, 5.
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Podnoszenie osi jest aktywowane
automatycznie zaraz po sygnale

do wysunięcia stóp podporowych
85 lat Cifa

W ubiegłym roku obchodzono 85-le-
cie istnienia firmy Cifa. O wydarzeniach
związanych z tą rocznicą oraz o wynikach
firmy w skrócie opowiedział nam Da-
niel Metivier, dyrektor handlowy włos -
kie go producenta. Jego zdaniem rok 2013
był prawie tak samo dobry jak 2012,
w którym Cifa osiągnęła najlepszy obrót.
„Dodatkowo działania przepro wadzone
z okazji 85-lecia zapewnią nam rozwój
w następnych latach. Są to m.in. nowo
otwarte siedziby we Francji i Niemczech,
zainaugurowana Akademia Szkolenio -
wa Cifa dla operatorów oraz otwarte
przy współpracy z Politechniką Medio-
lańską Europejskie Centrum Testowe
(TEC), w którym prowadzone są testy
na maszynach i poszczególnych kom-



otwarcie Centrum Designu. Jego pierw-
szym osiągnięciem jest przygotowanie
projektu hybrydowej betonomieszarki
Energya 9, która swoją premierę miała
na ubiegłorocznych targach Bauma
w Monachium, oraz karbonowej pompy
do mieszanki betonowej typ K39H. 

reklama
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ponentach, a także prace nad rozwo-
jem produktów” – powiedział dyrektor
Metivier.

Przypomnijmy, że z okazji 85-lecia
firmy otwarte zostało również minimu-
zeum historii Cifa, przygotowano pa-
miąt kowy album „Cifa. Przezwycięża -

jąc trudności” dokumentujący wszystkie
osiągnięcia, wydarzenia oraz ważne oso-
bowości w historii firmy, a także odnowio -
no budynki biurowe głównej siedziby.
Jako że Cifa od zawsze kładła szczególny
nacisk na design swoich maszyn, uświet -
nieniem obchodów jubileuszu było też

W Europejskim Centrum Testowym (TEC) pro-
wadzone są testy na maszynach i poszczególnych
komponentach. Stanowiska badawcze symulują
rzeczywiste warunki pracy układów hydraulicz-
nych. Z oczywistych względów bezpieczeństwa
nie pozwolono robić zdjęć w środku TEC. Jednak
centrum to obejmuje również teren zewnętrzny,
na którym przeprowadzane są m.in. testy od-
porności na zmęczenie elementów konstrukcji.
Zdjęcie przedstawia zmęczeniowe badania ra-
mienia pompy prowadzone w cyklu ciągłym przez
24 godziny na dobę przez 3 miesiące.

Akademia Szkoleniowa Cifa dla operatorów to
nie tylko szkolenia w obsłudze maszyn i lokali-
zowaniu awarii sprzętu przeprowadzane w ha-
lach, to również off-roadowy tor testowy o po-
wierz chni 4800 m2, którego celem jest przybliżenie
rzeczywistych warunków pracy sprzętu. Testy
umożliwiają wykonanie i doskonalenie każdego
manewru pojazdem, naukę stabilizacji pomp
i betonomieszarek oraz ich praktyczną obsługę.
Na terenie tym jest specjalne stanowisko do ćwi-
czeń na maszynach do betonu natryskowego,
pracujących w tunelach i kopalniach.



Uroczystości związane z przekaza-
niem najwyższej w Europie pompy były
też doskonałą okazją do zaprezentowa-
nia odnowionej siedziby, Akademii Szko-
leniowej oraz Europejskiego Centrum
Testowego. 

Zdjęcia: © K. Biskupska

W minimuzeum historii Cifa obok serii paneli fotograficznych swoje miejsce znalazły historyczne maszyny. Na zwiedzających czeka więc jedna z pierwszych
betonomieszarek z 1967 r., model Transmixer 800 M o pojemności 6 m3 zabudowana na podwoziu Fiat 693 N1 (z kierownicą po prawej stronie).

Archiwalnym eksponatem jest rów-
 nież pompa do betonu model AP-50-D
z 1970 r. zabudowana na podwoziu
Fiat 643 N, z ręcznie opuszczanymi
nogami podporowymi

Pompy Cifa zabudowywane są na dowolnie
wybranym przez klienta podwoziu

| TECHNIKA |
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Jedenasta odsłona kampanii
„Dobry Beton”

elem kampanii Znaku Jakości
„Dobry Beton” jest promowanie
wszystkich producentów, którym

zależy na podnoszeniu standardów pro-
dukcji, dbaniu o środowisko naturalne,
a przez te działania również o zadowo-
lenie klienta. Dzięki tej akcji udało się
uporządkować funkcjonowanie zakładów
produkujących beton towarowy oraz wy-
różnić przedsiębiorstwa godne naślado-
wania, nowocześnie zarządzane, zatrud-
niające wykwalifikowanych pracowników,
a także troszczące się o środowisko za-
równo w obrębie produkcji, jak i trans-
portu mieszanki betonowej na placu bu-
dowy. Są one w większości wyposażone
zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. 

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

Tegoroczna edycja
Uzyskanie nominacji do Znaku Ja-

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

zakładu, jakość i zabezpieczenie w su-
rowce, proces i kontrola produkcji i do-
staw betonu, jakość badań bieżących
produkowanego materiału oraz ochrona
środowiska. Wszystkie te zagadnienia
były sprawdzane pod kątem zgodności
z wymogami wdrożonej w Polsce euro-
pejskiej normy dla betonu (PN-EN 206-1).
Po zaakceptowaniu przez Zarząd SPBT
wytwórni ubiegających się o Znak Ja-
kości przeprowadzone zostały audyty,
których wyniki weryfikowane były przez
komisję SPBT ds. Znaku Jakości. Ko-
misja ta kontrolowała również przebieg
tzw. działań naprawczych, gdyż kandy-
daci, u których doszukano się usterek,
otrzymali zalecenie usunięcia ich w okreś-
lonym terminie. Na koniec Zarząd SPBT
przedstawił pretendentów kapitule Znaku
Jakości, która po kolejnym przeanalizo-
waniu danych zbiorczych udzieliła re-
komendacji do odznaczenia kandydata
lub też ich odmówiła. 

W tym roku do konkursu przystąpiło
dobrowolnie 17 wytwórni betonu towa-
rowego z całej Polski. Ośmiu kandyda-
tów starających się o to prestiżowe wy-
różnienie to debiutanci. Jeżeli pomyślnie
przebrną przez procedurę kwalifikacyjną,
to Znak Jakości „Dobry Beton” przy-
znany im zostanie na 2 lata. Pozostałych
9 wytwórni to firmy prolongujące Znak
Jakości, które po odnowieniu certyfi-
katu będą legitymować się nim co naj-
mniej przez kolejne 4 lata. Wytwórnie te

zgodnie potwierdzają, że dzięki wyróż -
nieniu „Dobry Beton” stały się bardziej
wiarygodne w oczach przedsiębiorstw
budowlanych kupujących od nich beton
towarowy. 

Gala finałowa 
20 marca br. w sali kongresowej Cen-

trum Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie odbędzie się uroczysta gala
kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”.
W obecności osób z zarządu firm człon-
kowskich, zaproszonych producentów
niezrzeszonych w SPBT, delegacji sto-
warzyszeń pokrewnych, reprezentacji
urzędów centralnych, ośrodków akade-
mickich i naukowo-badawczych, dzien-
nikarzy oraz innych wybitnych gości lau-
reatom zostaną wręczone certyfikaty oraz
pieczęcie jakości. Tradycyjnie też swoją
promocję będzie miał specjalnie na tę
okazję wydrukowany „Katalog wyróżnio -
nych Znakiem Jakości – Liderzy Betonu
Towarowego (edycja XI – 2013/2014)”. 

Jak co roku gala kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton” będzie również
miejscem prezentacji firm wsparcia tech-
nicznego branży. Obecni będą przed-
stawiciele producentów pomp do be-
tonu i betonomieszarek, montowanych
na podwoziach samochodów cięża ro-
wych. Przed Centrum PKOl zaprezento-
wana zostanie miniekspozycja sprzętu
mobilnego.

Katarzyna Biskupska

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce założone w 1999 r.

jest organizacją zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza

technicznego i technologicznego tej branży. Od jedenastu lat stowarzyszenie 

jest organizatorem Kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”.



Budowa
pod ciśnieniem

ozwój konstrukcji pomp do betonu
koncentruje się przede wszystkim
w dwóch obszarach: obniżenia

masy i polepszenia parametrów użyt-
kowych. Chodzi głównie o zwiększenie
maksymalnego zasięgu pracy boomu –
zarówno w pionie, jak i poziomie.

Zmiany wprowadzane przez produ-
centów pomp do betonu z jednej strony
są efektem rosnących wymagań ich użyt-
kowników, z drugiej zaś zmieniających
się przepisów. Owe zmiany przepisów
dotyczą m.in. kwestii ograniczeń dopusz-
czalnej masy całkowitej, nacisków na osie
oraz norm emisji spalin i hałasu (pompy
często pracują w gęstej zabudowie miesz-
kaniowej nawet w porze nocnej). Pro-
ducentom postawiono więc trudne do
zrealizowania zadanie, które nie byłoby
możliwe do osiągnięcia bez wprowadze-
nia nowych rozwiązań konstrukcyjnych
i zastosowania nowych materiałów.

Opisując zmiany, jakie nastąpiły
w ostatnim czasie, wspomnieć również
należy, że w minionej dekadzie nastąpił
znaczny wzrost konkurencji na rynku
producentów pomp do betonu. Jest to
spowodowane wzmocnieniem pozycji
producentów pomp z Korei Południowej,
a także pojawieniem się zupełnie nowych,
a mianowicie z Chin. Zarówno koreańscy,
jak i chińscy producenci obecni są także
na rynkach krajów UE, choć w przy-

padku Polski oferta chińskich firm nie
spotkała się jak dotąd z dużym zainte-
resowaniem (lepiej radzą sobie firmy
koreańskie, które sprzedały w naszym
kraju co najmniej kilka nowych maszyn).
Nadal na europejskim rynku największą
popularnością cieszą się producenci pomp
z Niemiec i Włoch i to oni mogą poszczycić
się najbardziej istotnymi innowacjami
technicznymi i materiałowymi.

Cifa
Jest to jeden z największych i naj-

bardziej znanych włoskich producentów
maszyn przeznaczonych zarówno do pro-
dukcji, transportu, jak i podawania be-
tonu. W swojej ofercie Cifa ma szeroką
gamę węzłów betoniarskich, betono-
mieszarek, pompogruszek i pomp do be-
tonu (stacjonarnych oraz instalowanych
na podwoziach samochodów ciężarowych).
Najnowszą i jednocześnie najmniejszą
kompaktową pompą jest K20L o cztero-
ramiennym boomie o maksymalnym wy-
sięgu pionowym 19,7 m i poziomym
16,1 m. Cechą charakterystyczną tej
pompy jest zwarta budowa i niewielka
wysokość potrzebna do rozłożenia boomu
(zaledwie 4 m), co pozwala na pracę na-
wet w niskich pomieszczeniach. Urządze-
nie przeznaczone jest do montażu na
podwoziu dwuosiowym o dmc. do 12 t.

Pompy tej wielkości ustępują popular-
nością maszynom o większych zasię-
gach roboczych ramienia, instalowanych
na podwoziach o co najmniej trzech
osiach. W ofercie Cifa pompy tej wiel-
kości mają pionowy wysięg wynoszący
od 31 m (modele K2X i K31LXZ) do 36 m
(model K36XZ) – wszystkie wyposażone
są w czteroramienne boomy). Maksy-
malny pionowy wysięg pomp Cifa mon-
towanych na podwoziach czteroosio-
wych wynosi 38 m – model K38L (jest
to jednocześnie w ofercie firmy naj-
większa maszyna o czteroramiennym
boomie). Najmniejszą pompą o pięcio-
ramiennym boomie jest model K41LXRZ
o wysięgu pionowym 40,1 m, a największą
– Cifa K48XRZ o wysięgu 47,2 m (jest
to jednocześnie największa maszyna tej
firmy seryjnie instalowana na podwoziu
czteroosiowym).

Osiągnięcie większych wysięgów pio-
nowych pomp wiąże się z koniecznością
zwiększenia masy urządzeń i wzrostem
długości podwozia ciężarówki (nośnika).
Stąd też maszyny o wysięgach powyżej
50 m muszą być instalowane na pod-
woziach co najmniej pięcioosiowych,
jak np. modele K52LXRZ i K58LXRZ.
Pierwsza z tych pomp ma maksymalny
wysięg 51,1 m, druga natomiast 57,1 m
– obie maszyny wyposażone są w sześ-
cioramienne boomy.

Marek Rutka

| TECHNIKA |
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Należą do najdroższych i najbardziej nietypowych urządzeń budowlanych

instalowanych na ciężarówkach. Mowa o pompach do betonu – maszynach, 

w których konstrukcji w ostatnich latach nastąpił znaczący postęp. 
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Jako że ciężar ramion boomu bezpo -
średnio wpływa na maksymalny możliwy
jego wysięg oraz ciężar zabudowy, za-
biegi konstruktorów od dawna zmie-
rzają do zmniejszania wagi. Zabieg ten
udał się konstruktorom Cifa, którzy jako
pierwsi na świecie wykorzystali do bu-
dowy pomp karbon. Ten pochodzący
z przemysłu lotniczego kompozyt –
oparty na włóknach węglowych i żywicy
– charakteryzuje się bardzo dużą wy-

trzymałością na naprężenia przy sto-
sunkowo niewielkiej masie własnej. Za-
stosowanie specjalnego kompozytu po-
zwoliło zmniejszyć masę o 25% przy
jednoczesnym zwiększeniu długości ra-
mion o 20%. Początkowo rodzina pomp
serii Carbotech obejmowała dwa mo-
dele: K45H i K62H o maksymalnych pio-
nowych wysięgach (odpowiednio) 44,1

i 61,3 m. Obecnie seria Carbotech liczy
cztery modele o maksymalnych wysię-
gach od 39 m (K39H) do 79,5 m (K80H).
W zależności od modelu w maszynach
zastosowano od dwóch do czterech ra-
mion wykonanych z kompozytu. 

Sermac
To drugi z największych włoskich

producentów pomp do betonu instalo-
wanych na podwoziach ciężarówek. Firma
w swojej ofercie ma dwa typoszeregi
urządzeń: Zenith i Sirio. Seria Zenith to
osiem modeli maszyn o układach ramion
boomu typu „Z” i „ZR” o maksymalnych
wysięgach pionowych od 20 m do 41 m,
instalowane na podwoziach o liczbie osi
od dwóch do czterech. W zależności od
wielkości są to pompy o cztero- lub pię-
cioramiennych boomach. Podobnie jak
firma Cifa także Sermac oferuje pompę
o zwartej, kompaktowej budowie, prze-
znaczoną do pracy w ciasnej miejskiej za-
budowie – model Zenith 4ZR21 o ma-
ksymalnym pionowym wysięgu 20,3 m.
Największą maszyną z rodziny pomp Ze-
nith jest model 5Z41 o maksymalnym
pionowym wysięgu wynoszącym 40,8 m,
osiąganym dzięki zastosowaniu pięcio-
ramiennego boomu. 

Najmniejszy model
pompy serii Carbotech,
o wysięgu 39 m

© Cifa

Pompa Sermac
o wysięgu 41 m 

© MAN
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Rodzina pomp do betonu serii Sirio
obejmuje siedem modeli o układach ramion
typu „R” i „RZ”. Najmniejszą maszyną
jest Sermac Sirio 4R32 o czteroramiennym
boomie i wysięgu pionowym 31,6 m, in-
stalowana na podwoziach trzyosiowych.
Spośród pomp montowanych na podwo -
ziach o czterech osiach największa jest
maszyna Sirio 5RZ53 wyposażona w pię-
cioramienny boom o maksymalnym
pionowym wysięgu 52,8 m. Największą
w całej ofercie Sermac konstrukcją jest
model Sirio 6RZ65 zabudowywany na
specjalnie do tego celu zmodyfikowa-
nych podwoziach sześcioosiowych. 

Schwing Stetter
Jeden z największych niemieckich

producentów pomp – firma Schwing
Stetter – w swojej ofercie ma ogółem 15
modeli maszyn instalowanych na pod -

woziach samochodów ciężarowych. Pa-
letę dostępnych modeli otwiera kom-
paktowa maszyna S20 o maksymalnym
pionowym wysięgu 19,5 m instalowana
na podwoziach dwuosiowych ciężarówek.
Zmodyfikowane sześcioosiowe podwozie
zastosowano w największej pompie pro-
dukowanej przez firmę Schwing Stetter
– modelu S61SX, o maksymalnym pio-
nowym wysięgu 60,1 m. 

Najciekawszym konstrukcyjnie mo-
delem oferowanym przez tę firmę jest
pompa S31XT. Maszyna ta wyposażona
jest w pięcioramienny boom, którego
druga sekcja (ramię) ma możliwość tele-
skopowej regulacji długości. Takie roz-
wiązanie pozwala na płynne zwiększe-
nie wysięgu o 4,65 m, co jest szczególnie
istotną zaletą np. w przypadku prac we-
wnątrz pomieszczeń – gdy nie ma pełnej
swobody ruchów ramionami. Podczas
pracy boomu w poziomie możliwość

teleskopowego zwiększenia wysięgu po-
zwala na uzyskanie ponad 50% więk-
szego obszaru, na jaki podawana jest
mieszanka betonowa. Specyficzna kon-
strukcja teleskopowego ramienia wy-
maga od użytkownika modelu S31XT
szczególnej uwagi, ponieważ konstruk-
cja ramienia i rurociągu, którym poda-
wana jest mieszanka, jest bardziej po-
datna na uszkodzenia mechaniczne niż
w standardowych modelach. 

Putzmeister
Przez kilka lat to do niemieckiej firmy

Putzmeister należał światowy rekord
wysięgu pionowego pompy do betonu.
Putzmeister model M70-5 mógł poda-
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Wyposażona 
w pięcioramienny boom
pompa Schwing Stetter

o maksymalnym 
wysięgu 52 m

Przykład nowej generacji pomp 
Putzmeister o wysięgu 42 m, ta wypo-

sażona w pięcioramienny boom
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wać mieszankę betonową na wysokość
69,3 m (obecnie rekord należy do firmy
Zoomlion). Oprócz tej nietypowej pompy
zainstalowanej na pięcioosiowej nacze-
pie Putzmeister ma w swojej ofercie
piętnaście innych modeli montowanych
na podwoziach samochodów ciężarowych.

Najmniejsza z nich – model M20-4 – ma
wysięg pionowy wynoszący 19,5 m i jest
zabudowywana na podwoziach dwu-
osiowych. Największa z montowanych na
podwoziach samochodowych pompa to
maszyna Putzmeister M58-5 o maksy-
malnym wysięgu 57,6 m (w zależności
od wymagań klienta i lokalnych przepi-
sów może być zabudowana na podwo-
ziu o 5 lub 6 osiach). 

Firma Putzmeister szczyci się, że ma
w swojej ofercie pompę o największym
zasięgu montowaną na podwoziu czte-
roosiowym. Jest to model 56-5 o wysięgu
55,1 m, który jednocześnie jest pierw-
szym modelem nowej generacji pomp
tej firmy. Warto wspomnieć, że obecnie

większościowym udziałowcem firmy
Putz meister jest chiński koncern ma-
szynowy Sany. 

Zoomlion
Od dwóch lat to chiński koncern wid-

nieje w Księdze Rekordów Guinnessa
jako producent pompy do betonu o naj-
wyższym – wynoszącym 101 m – pio-
nowym wysięgu. Największa na świecie
pompa wyposażona jest w siedmiora-

mienny boom, z których cztery ostatnie
ramiona wykonane zostały z karbonu
przez włoską firmę Cifa (firma ta należy
do koncernu Zoomlion). Całość zabudo-
wana jest na specjalnie zmodyfikowa-
nym siedmioosiowym podwoziu Scania
o długości 15,5 m. 

Oprócz tej rekordowej pompy Zoom -
lion oferuje także kilkanaście innych
modeli pomp zabudowywanych na
podwoziach samochodów ciężarowych
(w większości są to konstrukcje opraco-
wane przy współpracy z firmą Cifa).
Pompą o najmniejszym – wynoszącym
22 m – wysięgu jest model 22H-3Z in-
stalowany na podwoziach dwuosiowych.
Najwyższy – 60-metrowy wysięg osiąga
maszyna 60X-6RZ (boom pięciora-
mienny), zabudowana na podwoziu
pięcioosiowym.

Największa i najwyższa na świecie pompa
do betonu o wysięgu 101 m – dzieło współ -

pracy firm Zoomlion, Cifa i Scania

© Scania

Czteroramienny boom zapewnia
37 m pionowego wysięgu ©
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Beton z dostawą

ealizowane zgodnie z ustalonym
harmonogramem dostawy beto -
nu na plac budowy to jeden z naj-

waż niejszych wymogów prawidłowego
wykonywania m.in. płyt fundamento-
wych i stropowych. Zakłócenia w reali-
zacji harmonogramu wylewania betonu
mogłyby niekorzystnie odbić się na wy-
trzymałości nowo powstającego obiektu. 

O tym, jak poważne i logistycznie
skomplikowane jest to zadanie, najlepiej
świadczy to, że samo tylko wykonanie
ławy fundamentowej pod dwudziesto-
piętrowy budynek wymaga zużycia ok.
500 m3 betonu, co oznacza ok. 90 kur-
sów typowej wielkości betonomiesza-
rek. W przypadku większych inwestycji,
jak np. wykonanie ławy fundamentowej
w elektrowni Bełchatów, w czasie trwa -

jącej pięć dób operacji dostarczono be-
tonomieszarkami ponad 27 tys. m3 be-
tonu, co oznacza ponad 4,5 tys. kursów
pojazdów. 

Awaria betonomieszarki to poważny
problem nie tylko dla oczekujących na
beton budowlańców, ale także dla kie-
rowcy i właściciela pojazdu. Najpoważ -
niejsze skutki niesie ze sobą awaria na-
pędu mieszalnika zwłaszcza wtedy, gdy
przewożona mieszanka już zaczyna się
zestalać. Proces ten co prawda można
opóźnić (dolewając wody lub specjal-
nych środków chemicznych), ale zatrzy-
mać się nie da. Jeżeli nie jest możli we
awaryjne opróżnienie mieszalnika (po-
pularnie zwanego gruszką), to w najlep-
szym wypadku nastąpi pracochłonne
i kosztowne rozkuwanie związanego be-

tonu, a w najgorszym dojdzie do jego cał -
kowitego zniszczenia. 

Bezpieczny czas pozostawania beto -
nu w mieszalniku jest uzależniony nie
tylko od jego rodzaju (w budownictwie
wodnym stosowane są np. mieszanki
szybkowiążące), ale przede wszystkim
od temperatury otoczenia. Przyjmuje się,
że czas transportu standardowej mie-
szanki betonowej przy temperaturze oto-
czenia +15°C nie powinien być dłuższy
niż 90 min, przy +20°C – 70 min, a przy
+30°C już tylko pół godziny. 

Współcześnie produkowane urządze-
nia poważnym i niespodziewanym awa-
riom układu napędzającego mieszalnik
ulegają jednak stosunkowo rzadko i z re-
guły ich przyczyną jest nieprawidłowa
eksploatacja.

Marek Rutka

Betonomieszarki to oprócz wywrotek najczęściej spotykane pojazdy na każdej

dużej budowie. Ze względu na specyfikę transportowanego ładunku i charakter

realizowanych zadań szczególnie istotną kwestią jest niezawodność samej

ciężarówki oraz zabudowanej na niej betonomieszarki. 

Pierwsza na świecie beto-
nomieszarka z napędem
hybrydowym Cifa Energya 9
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Dwie pojemności
Wielu producentów betonomiesza-

rek to firmy, które w swojej ofercie mają
znacznie więcej maszyn i urządzeń niż
tylko przeznaczone do transportu beto nu.
Paleta ich produktów obejmuje także ma-
szyny do podawania (pompy) i produk-
cji betonu (węzły betoniarskie). Do takich
firm należą m.in. Cifa, Putzmeister, Ser-
mac, Schwing Stetter, Sany i Zoomlion.
Pozostali producenci koncentrują się na
produkcji betonomieszarek m.in.: Putz -
meister/Intermix, Mecbo i FM Leżajsk,
a niektórzy z nich rozszerzają ofertę o węzły
betoniarskie, jak np. Liebherr i Baryval. 

Wszystkie betonomieszarki mogą być
zamontowane na podwoziu ciężarówki
dowolnej marki, jeśli spełnia ono okreś-
lone wymagania techniczne, m.in. w za-
kresie nośności i długości ramy. Są także
niewielkie betonomieszarki przeznaczo -
ne do instalowania na podwoziach sa-
mochodów dostawczych i małych nośni-
kach narzędzi komunalnych, np. Multicar.
Jednak betonomieszarki te – o pojem-
ności mieszalnika ok. 2 m3 – w praktyce
stanowią zaledwie margines produkcji.
U większości producentów ofertę rozpo-
czynają mieszalniki o pojemności co naj-
mniej 4 m3 instalowane na podwoziach
ciężarówek o dmc. ok. 6 t.

Specyficzny kształt i budowa mie-
szalnika sprawiają, że objętość (nazywa -
na także pojemnością geometryczną lub
wodną) mieszalnika nie jest tym samym
co jej pojemność transportowa. Beton
poddawany w czasie transportu miesza -
niu wypełnia w zależności od konkretne -
go modelu urządzenia od ok. 49 do 62%
jego pojemności geometrycznej (mieszal -
nik o pojemności geometrycznej 7,8 m3

ma pojemność nominalną ok. 4 m3). Za-
zwyczaj procentowa pojemność nomi-
nalna rośnie wraz z geometryczną wiel-
kością mieszalnika, choć nie jest to normą,
ponieważ duże znaczenie ma kształt gru -
szki (wzrost średnicy nie zwiększa po-
jemności nominalnej w takim stopniu
jak wydłużenie mieszalnika). Na przykład
mie szalnik o pojemności nominalnej 6 m3

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

„Średniaki” z trzema osiami
W Polsce podobnie jak w całej Euro-

pie najbardziej popularne są maszyny
o nominalnej pojemności mieszalnika od
6 do 10 m3. Mniejsze, tj. o pojemności do
ok. 6 m3, montowane są na podwoziach
dwuosiowych, natomiast o pojemności

Najczęściej stosowany
w betonomieszarkach

układ napędowy to 8x4

Betonomieszarki instalowane
na podwoziach naczep są 
coraz częściej spotykane
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tunkowo stali, jak np. typu HARDOX 500.
Zastosowanie lżejszych i bardziej wytrzy -
małych na ścieranie gatunków stali da -
je korzyść nie tylko w postaci redukcji
masy, ale także dłuższej eksploatacji mie-
szalnika. Warto wspomnieć, że znacznie
bardziej od ścian wewnętrznych na ście-
ranie narażone są umieszczone w mie-
szalniku spirale mieszające. Ich zadaniem
jest nie tylko mieszanie, ale i wypycha-

nie mieszanki – podczas rozładunku –
kiedy to gruszka obraca się w przeciwnym
kierunku. Z tego też względu spirale mie-
 szalnika wykonywane są często z najbar -
dziej odpornych na ścieranie stali chro-
mowo-magnezowych o twardości według
skali Brinella powyżej 450 HB (np. HAR-
DOX 500). Dla ochrony pozosta łych ele-
mentów stalowych, które mają kontakt
z mieszanką betonową, często stosuje się

6–8 m3 na podwoziach trzyosiowych.
W takich pojazdach stosuje się najczęś-
ciej układy napędowe 6×4, a tylko w tych
przeznaczonych do poruszania się w naj-
trudniejszych warunkach terenowych –
układy 6×6. Spora popularność tej wiel-
kości betonomieszarek wynika z ich uni-
wersalności: nadają się do dostarczania
betonu zarówno na małe budowy, jak
i place dużych inwestycji. Przykładem be-
tonomieszarek instalowanych na podwo -
ziach trzyosiowych jest Cifa model SL 8,
o nominalnej pojemności mieszalnika wy-
noszącej 8 m3 i geometrycznej 14 m3.
Urządzenie o masie własnej 3650 kg
przeznaczone jest do montażu na ramie
o dłu gości niespełna 5,5 m. W tym mo-
delu betonomieszarki napęd mieszal-
nika realizowany jest hydraulicznie za
pomocą pompy współpracującej z przy-
stawką odbioru mocy pojazdu (PTO).
Model wyposażony we własny napęd
mieszalnika (jak SLA 8), z niezależnym
silnikiem Diesla, musi być montowany
na podwoziu czteroosiowym (masa tego
modelu jest większa o 600 kg). Zbliżone
pod względem parametrów eksploata-
cyjnych betonomieszarki przeznaczone
do montażu na podwoziach trzyosiowych
oferuje m.in. Baryval, Putzmeister/In-
termix, Sany, Schwing Stetter i FM Le -
żajsk. Największe – o pojemności 8–10 m3

– zabudowuje się już wyłącznie na pod -
woziach 4-osiowych, typowo 8×4.

Sposoby na pojemność i masę
Parametrem, na który coraz częściej

uwagę zwracają nabywcy betonomiesza-
rek, jest masa własna pojazdu mająca
bezpośredni wpływ na możliwości prze-
wozowe betonomieszarki. Ze względu na
coraz częstsze kontrole masy pojazdów
na drogach zarówno Europy Zachodniej,
jak i naszych, użytkownikom betonomie-
szarek zależy, aby móc wykorzystać po-
jemność transportową mieszalnika i nie
przekroczyć dmc. pojazdu. Sposobem na
ograniczenie masy zabudowy jest zre-
zygnowanie z niezależnego silnika do na-
 pędu mieszalnika i wybór zasilania z PTO
ciężarówki. W zależności od wielko ści
mieszalnika i konkretnego modelu beto-
nomieszarki pozwala to „zaoszczędzić”
od ok. 300 do blisko 700 kg. Drugim spo-
sobem jest zastosowanie do wykonania
urządzenia lżejszych materiałów – prze -
de wszystkim bardziej wytrzymałych,
jednocześnie cieńszych i lżejszych ga-

| TECHNIKA |

Częste rozwiązanie w krajach skandynawskich – układ z dwoma środkowymi osiami napędzanymi 

Volvo VM z betonomieszarką napędzaną z PTO ciężarówki
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specjalne wykładziny gumowe. Zabezpie -
czenie taką wykładziną, np. Remathan,
rynny spustowej mieszalnika pozwala kil-
kakrotnie wydłużyć okres jej eksploatacji. 

Według danych producentów zasto-
sowanie nowych rozwiązań konstrukcyj -
nych oraz wykorzystanie lżejszych lecz
bardziej wytrzymałych gatunków stali
pozwala obniżyć masę zabudowy na pod -
woziu ciężarówki o co najmniej 10%
(Putzmeister/Intermix podaje, że zasto-
sowanie stali HARDOX pozwoliło obni -
żyć masę ich zabudowy o 18%). Takie
„odchudzone” modele betonomieszarek
ma w swojej ofercie m.in. Cifa (seria SLX),
Schwing (seria Light Line) i Putzmai-
ster/Intermix (seria Ultra Light). Kroki
w kierunku obniżenia masy własnej pod-
jęli także producenci ciężarówek, np. Mer-
 cedes-Benz Arocs Loader i Renault C,
którzy oferują wersje budowlane 8×4
o masie nieprzekraczającej 6 t. 

Wysokowytrzymałe gatunki stali co-
raz szerzej wykorzystywane są także do
budowy ram podwozi naczep betono-
mieszarek. Projektanci firmy Baryval wy-
korzystali do tego celu stal Domex o dużej
wytrzymałości (maksimum to profil 8 mm
zastosowany do budowy ramy nośnej),
dzięki czemu zmniejszony został ciężar
naczepy bez utraty jej wytrzymałości. No -
we podwozie jest lżejsze o 25% – czyli
o 620 kg – a łączna redukcja wagi nacze -
py wraz z mieszalnikiem wynosi 1700 kg,

co pozwala o tyle samo zwiększyć jej ła -
downość. Posze rzona i odpowiednio wy-
profilowana rama podwozia pozwoliła
na zainstalowanie większego mieszal-
nika, a przez obniżenie środka ciężkości
osi poprawiono zachowanie się naczepy
na drodze.

Warto jednocześnie wspomnieć, że
betonomieszarki instalowane na podwo -
ziach naczep w ostatnich latach zyskują
coraz więcej na popularności, przede
wszystkim z tego względu, że pozwalają
na alternatywne wykorzystanie cięża -
rówki (ciągnika siodłowego), gdy nie ma
zapotrzebowania na przewozy betonu. 

Hybrydowa rewolucja 
Ze względu na dopuszczalną masę

całkowitą i naciski na osie „gruszki” o po-
jemności nominalnej powyżej 8–9 m3

instalowane są wyłącznie na podwoziach
czteroosiowych (Cifa aż 9 na 11 modeli
zabudów oferuje na podwoziach cztero -
osiowych, pozostałe na trzyosiowych).
Bardzo rzadko betonomieszarki umiesz-
czane są na podwoziach o wszystkich
osiach napędzanych, z reguły są to ukła -
dy 8×4. Największa nominalna pojemność
mieszalników instalowanych na podwo -
ziach czteroosiowych wynosi ok. 12 m3,
są to m.in. maszyny Cifa SL/SLA 12,
Putzmeister/Intermix IMI 12.1, Baryval
AMB 12-111.

Na podwoziu czteroosiowym swój naj-
nowszy model betonomieszarki posta-
nowiła zainstalować firma Cifa. Mowa
o pierwszej na świecie betonomieszar -
ce z napędem hybrydowym – Cifa Ener-
 gya 9, która miała swoją premierę na
ubiegłorocznych targach Bauma. Źród -
łem napędu betonomieszarki jest silnik
elektryczny o mocy 75 kW, który może
być zasilany: własnym silnikiem spali-
nowym (generatorem elektrycznym) lub
prądnicą współpracującą z PTO pojaz -
du ewentualnie zestawem akumulato-
rów litowych (te ostatnie doładowywane
są podczas jazdy dzięki układowi KERS
odzyskującemu energię elektryczną pod-
czas hamowania). Oprócz tego – pod-
 czas postoju – betonomieszarka może
mieć zasilanie zewnętrzne z sieci elek-
trycznej 400 V i jednoczesne doładowy-
wanie zestawu baterii (standardowe ła -
dowanie trwa 4 godziny, a ze stacji
szybkiego ła dowania 18 min). Najwięk-
sze zalety modelu Energya 9 to zerowa
emisja spalin podczas pracy (np. rozła -
dunku betonu w zamkniętym pomiesz-
czeniu), redukcja poziomu hałasu o po-
nad 10 dB, zmniejszenie zużycia paliwa
o 25–30% w porównaniu z typowym na-
pędem z PTO lub z własnego silnika
wysokoprężnego. Obecnie seria Energya
obejmuje dwa modele o pojemności no-
minalnej 8 i 9 m3.

Betonomieszarki na podwoziu 
Astra, przeznaczone do eksploatacji
w trudnym terenie © IVECO



Pomocnik w transporcie:
podesty załadowcze

graniczenie do niezbędnego mi-
nimum czasu postoju pojazdu
jest szczególnie istotną kwestią

w przypadku samochodów wykorzysty-
wanych w transporcie dystrybucyjnym
i przewozach kurierskich. Warto wspom-
nieć, że tego rodzaju transport stanowi
obecnie najszybciej rozwijającą się grupę
przewozów w Polsce (duża w tym zasługa
dynamicznie rozwijających się sieci dys-

kontów spożywczych i firm kurierskich).
Zalety podestów załadowczych nie ogra-
niczają się jedynie do oszczędności czasu,
ważne jest również zwiększenie możli-
wości wykorzystania pojazdu – ułatwiają
za- i wyładunek ciężkich przedmiotów,
palet itp. Zaletą jest także ograniczenie
liczby osób zaangażowanych do opera-
cji przeładunku, a to z kolei oznacza wy-
mierne korzyści finansowe.

Nienależy równieżzapominaćozmniej-
szeniu wysiłku kierowcy i podniesieniu
poziomu bezpieczeństwa jego pracy –
zarówno podczas za-, jak i wyładunku
(zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
maksymalny ciężar, jaki może dźwigać
pracownik, to 50 kg i nie może on być pod-
noszony więcej niż cztery razy w ciągu
dnia pracy). Przykładem działań produ-
centów zmierzających do zapewnienia

Marek Rutka

| TECHNIKA |
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Zarówno dla przewoźników, jak i zleceniodawców usług transportowych

ważne jest skrócenie czasu potrzebnego na załadunek i wyładunek. 

Bardzo pomocne są w tym podesty załadowcze.

Piotr Mańkowski, 
prezes zarządu HLS

Miniony rok nie był inny niż lata wcześ-
niejsze, jeśli chodzi o sprzedaż platform
załadunkowych. Podobnie jak w latach
ubiegłych największą popularnością cie-
szyły się platformy Palfinger o dwóch
udźwigach – 750 oraz 1500 kg. Pierw-
sze z nich przeznaczone do pojazdów od
3,5 do 7 t dmc., sprzedawane z pode stami
aluminiowymi o długości do 1600 mm.
Platformy takie charakteryzują się niską
masą własną wynoszącą od 195 do 220
kg i występują zarówno w wersji dwu-,
jak i czterosiłownikowej.

Drugi model to platforma o udźwigu
1500 kg przeznaczona do pojazdów od

6,5 do 26 t dmc. Również w tym wy-
padku największą popularnością cieszyły
się podesty aluminiowe, jednakże o zwięk-
szonej długości – 1800 mm. Każdy pro-
ducent oferuje tutaj 2 wersje platform:
bardzo lekką, o masie własnej wyno -
szącej 350–400 kg, ze środkiem ciężkości
wynoszącym ok. 600 mm, a także prze-
znaczoną do bardzo ciężkiej eksploatacji
wersję wzmacnianą, której środek cięż -
kości  to 1000 mm. W wersji wzmacnia-
nej musimy jednak zaakceptować zwięk-
szoną o ok. 100 kg masę własną.

Jeśli chodzi o rozwój urządzeń, można
oczekiwać od producentów platform po-
wolnego „odświeżania” ich portfolio.
Zdecydowanie najważniejszą kwestią
będzie ograniczanie masy własnej oraz

unifikowanie produktów, które pozwoli
na obniżenie kosztów produkcji. Jedno-
cześnie wraz z rozwojem elektroniki
pojawia się coraz więcej możliwości na
alternatywne wykorzystanie platform,
np. dostępne są układy sterowania po-
zwalające na podłączenie kilku kamer,
dzięki którym kierowca widzi, co dzieje
się z tyłu pojazdu, a także zintegrowa-
nych z platformą systemów lokalizacyj-
nych GPS. Podczas wyboru platformy
załadunkowej klient oczywiście musi
zdecydować, jakie maksymalne ładunki
będzie podnosić urządzenie i należy przy-
znać, że coraz częściej zwycięża w tym
rozsądek, a nie chęć uzyskania jak naj-
niższej ceny. Niska masa własna ofero-
wanych obecnie urządzeń przekłada się
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możliwie największego bezpieczeństwa
eksploatacji jest opracowany przez firmę
Bär Cargolift i wprowadzony niedawno
na rynek system Bär CargoWarn. Jego
zadaniem jest sygnalizowanie przecią -
żenia podestu podczas jego załadunku
(obciążania), a stosowny komunikat o tym

przesyłany jest do smartfonu kierowcy
(sygnalizacja następuje poprzez wibra-
cje i wyświetlenie informacji na ekranie).
System ten może być wykorzystywany
nie tylko do ostrzegania, ale także po-
maga kierowcy we właściwym szaco-
waniu ciężaru ładunku i jego ustawia-
niu w miejscu zalecanym ze względu na
długość ramion roboczych podestu.

Dostawczak z pomostem
Na polskim rynku obecni są wszyscy

liczący się w Europie producenci po-
destów załadowczych, m.in. Anteo, Dhol-
landia, Bär Cargolift, Behrens, Dautel,
Palfinger (od początku roku nazwę MBB
Palfinger zastąpiła Palfinger), Zepro
(Hiab) i Sörensen. Wielość oferowanych

reklama

na ich ograniczoną wytrzymałość.
Oznacza to, że jakiekolwiek bez-
myślne próby przeciążania mogą się
skończyć wyciekami z siłowników
oraz odkształceniami elementów
konstrukcyjnych. Tak więc najważ -
niejszy jest wybór odpowiedniego
udźwigu oraz środka ciężkości. Biorąc
pod uwagę duże zakupy flotowe po-
czynione przez firmy w roku 2013,
nie należy oczekiwać takich zakupów
w roku bieżącym. O popycie plat-
form załadunkowych powinny sta-
nowić średnie oraz małe firmy, które
sukcesywnie zamawiają nowe oraz
wymieniają pojazdy, których okres
leasingowania się zakończył.

Często stosowane roz-
wiązanie w przypadku

zabudów kontenerowych
– podest załadowczy 

zainstalowany zamiast
tylnych drzwi

© Palfinger

Przykład najbardziej
popularnego typu
podestu – odmiana
jednosegmentowa

©
 Pa

lfin
ge

r



przez nich modeli i wariantów podestów
sprawia, że ich montaż jest możliwy
praktycznie w każ dym modelu pojazdu
dostawczego, cięża rowego, naczepy i przy-
czepy. Najszersza oferta obejmuje modele
uniwersalne, ale są także i takie, które
przeznaczone są do konkretnego mo-
delu pojazdu. Chodzi tu głównie o sa-

Krzysztof Moskwiński, 
prezes zarządu Bär Cargolift Polska 

W minionym roku obserwowaliśmy wy-
raźny wzrost sprzedaży wind załadow-
czych, co jest sygnałem, że w branży
transportowej na większą skalę rozpo-
częto odnowę taboru. Nowości naszej
firmy w 2014 r. obejmują przede wszyst-
kim nowe rozwiązania w zakresie diag-
nostyki serwisowej i użytkowej, a także
ułatwienie obsługi urządzeń. Jak zawsze,
zgodnie z wymaganiami klientów i naszą
filozofią, nowe modele wind, które po-
jawią się w 2014 r., oprócz walorów
użytkowych będą charakteryzowały się
nowoczesnym designem, odpowiadającym
aktualnie produkowanym pojazdom.

Bardzo popularne rozwiązanie – podest
zainstalowany zamiast tylnych drzwi
nadwozia kontenerowego
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Połówkowy podest serii FreeAccess umożliwia nieskrępowane otwieranie prawych drzwi

Kolumnowy podest
załadowczy Anteo umożli-
wiający załadunek na kilku
poziomach ładowni
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mochody dostawcze z integralnymi nad-
woziami furgonowymi, w których układ
roboczy podestu umieszczony jest pod
podłogą (konieczne jest uwzględnienie
specyficznie rozmieszczonych – dla da-
nego modelu samochodu – elementów
konstrukcyjnych). 

W samochodach dostawczych z nad-
woziami furgonowymi – zarówno inte-
gralnymi, jak i kontenerowymi – po-
desty załadowcze oferowane są w dwóch
podstawowych wariantach: z pełną plat-
formą, na całą szerokość otworu drzwio-
wego i platformą połówkową, o szerokości
połowy otworu drzwiowego. Ten drugi
wariant przeznaczony jest dla klientów,



reklama
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Maciej Bogucki, 
specjalista ds. sprzedaży 
HEWEA Centrum Techniki Cargo 

Mijający rok niestety nie był dobry, jeśli
chodzi o sprzedaż podwozi, tak więc
klienci raczej unikali nowych rozwiązań,
dokonywali tylko zakupów standardowych
burt Anteo zamykanych na drzwiach za-
budowy lub służących jako zamknięcie
zabudowy. Takie modele stanowiły zde-
cydowaną większość. Ze względu na coraz
bardziej rygorystyczne kontrole prze-
pro wadzane przez Inspekcję Transportu
Drogowego klienci rezygnowali także
z zakupu wind na pojazdach dostawczych
do 3,5 t dmc., bojąc się ograniczenia ładow-
ności pojazdu. W związku z powyższymi
okolicznościami najczęściej kupowanymi

burtami były modele o ładowności 1000
i 1700 kg montowane na pojazdach
ciężarowych od 12 t dmc. wzwyż. 

Obserwując rynek, można założyć,
że tendencja do zakupu standardowych
burt zostanie zachowana także w 2014 r.,
wydaje się również, że zauważalne stanie
się „odchudzanie wind” – ich masa własna
będzie się zmniejszać i klientowi będzie
dzięki temu łatwiej zdecydować się na
zakup takiej windy na podwoziu do 3,5 t
dmc. Niestety nie musi to pozytywnie
wpływać na trwałość i wytrzymałość burt. 

Dokonując wyboru, klient przede
wszystkim zwraca uwagę na cenę oraz
markę produktu. W wyborze kieruje się
również opiniami innych użytkowników,
dużą rolę odgrywają przy tym sprzedawcy
pojazdów dostawczych i ciężarowych,
których zdanie często jest dla klienta
bardzo opiniotwórcze. Istotna jest też
dostępność autoryzowanych serwisów
i szybkość ich reakcji oraz dostępność
części zamiennych. Klienci zwracają też
uwagę na ciężar windy.

Co do perspektyw na rok 2014 to
należy zauważyć, że coraz więcej firm
oferujących podesty załadowcze decy-
duje się na działania marketingowe ma -
jące na celu poprawę sprzedaży. Są to np.
promocje ogłaszane na ich stronach in-
ternetowych lub w prasie specjalistycz-
nej i dotyczące np. serwisu lub części
zamiennych, promowanie produktów na
portalach społecznościowych oraz umiesz-
czanie filmików promocyjnych np. na
You Tube. Wydaje się, że rok 2014 pod
kątem sprzedaży do mniejszych firm
będzie podobny do 2013 i w tej grupie
odbiorców jakiegoś wielkiego wzrostu
nie możemy się spodziewać. Sprzedaż
flotowa do firm typu Fraikin czy Bied-
ronka to dzisiaj najlepszy sposób na po-
prawienie wyników, najczęściej jednak
takie kontrakty realizowane są na mini-
malnych marżach i mają głównie na celu
zyskanie prestiżu oraz znaczenie mar-
ketingowe. Zysk może być zauważalny
dopiero w przyszłości, np. w postaci
sprzedaży części zamiennych.

którzy w swoim aucie dostawczym po-
trzebują zarówno burty załadunkowej,
jak i swobodnego dostępu do prawego
skrzydła tylnych – dwuskrzydłowych –
drzwi (przykładem takich urządzeń są:
Palfinger 500 Minifix, VanLift FreeAccess
firmy Bär Cargolift i Dhollandia serii LSP). 

W przypadku podestów przeznaczo-
nych do montażu w autach dostawczych
o dmc. do 3,5 t szczególnie ważnym pa-
rametrem jest masa własna urządzenia.
Producenci dążą do maksymalnej re-
dukcji tej masy przede wszystkim przez
ograniczenie liczby elementów i zasto-
sowanie lżejszych materiałów. W za-

Podest załadowczy składany pod
podłogą zabudowy często stoso-

wane rozwiązanie w przypadku
nadwozi kontenerowych

| TECHNIKA |
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Burta Sörensen 
o udźwigu 750 kg

4444 | STYCZEŃ–LUTY 2014 |

zaawansowane konstrukcyjnie są po-
desty, których platforma robocza (o kon-
strukcji segmentowej) jest składana pod
podłogę pojazdu. Są one także najdroższe
ze wszystkich typów, proporcjonalnie
najcięższe, a ich nośność z reguły nie
przekracza 1500–2000 kg.

Grzegorz Łącała, 

prezes zarządu Dhollandia Poland 

Ze względu na dmc. pojazdu możemy po-
dzielić rynek do 3,5 oraz 7,5–15 t dmc.
– to dwie grupy pojazdów, na które za-
montowaliśmy 90% urzą dzeń w 2013 r.
Najbardziej popularne windy w roku
2013 to klasyczne czterosiłownikowe
modele DHLM.10 i DHLM.15 o prze-
dziale udźwigu od 500 do 1500 kg. Naj-
popularniejszy udźwig windy to 750,
1000 i 1500 kg. Klienci praktycznie za-
wsze zwracali uwagę na relację udźwigu
urządzenia do jego masy wła snej. W mi-
nionym roku windy z platformami alu-
miniowymi – w przypadku modeli kla-
sycznych zamykanych – stanowiły 98%
sprzedaży, natomiast platformy sta-
lowe były wybierane sporadycznie. Jako
główną tendencję można wskazać obni -
żanie masy urządzenia przy zachowaniu
udźwigu i stabilności. Dhollandia pro-
muje windę kolumnową DHVOCS – na-
grodzoną na targach Solutrans 2013 za
innowacyjność, która stanowi kompletny
tył zabudowy kontenerowej z bardzo
szczelnym zamknięciem i rewelacyjnie
niską masą własną od 185 kg, na co
składa się masa windy + ramy tylnej za-
budowy + klapki domykającej z amorty-
zatorami gazowymi + zestaw uszczelek.
Klienci zwracają uwagę na masę własną
urządzenia i ramię udźwigu. Duży wpływ
na zakup ma także cena oraz koszty ser-
wisu i części zamiennych. W klasie wind
klasycznych nasz nowy model od 2011 r.
– DHLM.15 jest bezkonkurencyjny wśród
wind czterosiłownikowych z udźwigiem
1500 kg. Masa wersji najczęściej zama-
wianej to 340 kg.

2014 zapowiada się jako kolejny rok
sprzedaży flotowej, a najpopularniejszy
udźwig to 1000 i 1500 kg. Sprzedaż do
małych firm i klientów indywidualnych
jest szacowana na 15–20%. 

| TECHNIKA |
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Podest składany wewnątrz nadwozia pojazdu,
rozwiązanie często stosowane w vanach

Segmentowy podest
załadunkowy składany
pod podłogą naczepy
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Popularne średniaki
Do najbardziej popularnej grupy po-

destów załadowczych należą urządze-
nia instalowane w ciężarówkach z nad-
woziami kontenerowymi – pojazdy te
najczęściej realizują zadania lekkiej i cięż -
kiej dystrybucji lokalnej. 

Podobnie jak na większości europej-
skich rynków również w Polsce najbar-
dziej popularne są jednosegmentowe
podesty załadowcze zamykające w po-
zycji transportowej tylną część nadwozia.
W nadwoziach kontenerowych – w po-
zycji transportowej – platforma podestu
może być zainstalowana zamiast drzwi
lub bezpośrednio za nimi. To drugie roz-
wiązanie jest stosowane w pojazdach
z zabudowani chłodniczymi. Zaletą tego
typu podestów jest prosta i trwała kon-
strukcja oraz znaczny udźwig dochodzący
w największych modelach do 3000 kg
oraz możliwość wykorzystania go jako
rampy przeładunkowej (podest w pozy-
cji transportowej stanowi także dodat-
kowe zabezpieczenie ładunku przed
dostępem osób niepowołanych). Z tech-
nicznego punktu widzenia najbardziej

leżności od konkretnego modelu i noś-
ności podestu ich masa kształtuje się od
ok. 150 do 250 kg przy nośności co naj-
mniej 500 kg. 

Innym rodzajem podestów zała -
dowczych przeznaczonych do montażu
w autach dostawczych są urządzenia skła -
dane całkowicie pod podłogą pojazdu
oraz instalowane za drzwiami – we-
wnątrz pojazdu. 
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Świątecznie u Scanii

półka Scania Polska SA została
założona w 1995 r., obecnie za-
trudnia 750 pracowników (544

osób pracuje w Scanii Polska). Firma
oferuje serwis pojazdów w 10 punktach
dilerskich (8 własnych) i 35 serwisach
(24 własne). Serwisy z certyfikatem DOS
zatrudniają 420 mechaników. Nowymi
punktami na mapie Polski uruchomio-
nymi w 2013 r. są serwisy w Kielcach,
Koszalinie, Bydgoszczy, Siedlcach, Toru-
niu, Zielonej Górze. Trwają prace nad bu-
dową nowych obiektów w Białymstoku,
Bielsku-Białej i Bolesławcu. 

W segmencie nowych pojazdów
ciężarowych od stycznia do listopada
2013 r. Scania Polska dostarczyła klien-
tom 444 podwozia (stanowi to 21% do-
staw w Polsce) i 1874 ciągniki (15,2%).
Na koniec tego okresu udział firmy w ryn -
ku wyniósł 16,1%. W 2013 r. wprowa-
dzono na rynek Scanię Streamline wraz
z pełną gamą silników Euro VI drugiej
generacji. W specyfikacji Euro VI sprze-
dano do listopada ub.r. 500 pojazdów. 

Scania Polska może się też pochwalić
mocną pozycją wśród firm sprzedających
pojazdy komunalne i strażackie – w mi-
nionym roku (dane na koniec paździer-
nika) Scania sprzedała 127 podwozi do
śmieciarek (w tym 30 zasilanych CNG),
około 60 samochodów strażackich oraz
prawie 50 samochodów do prac w lesie.
Mimo że nowe samochody stanowią na
rodzimym rynku większą część sprze-
daży, udział Scanii w rynku pojazdów
używanych wynosi 20% (3310 sprzeda-
nych pojazdów). Pojazdy do lat trzech
stanowią 12,3% rejestracji. 

Główny sukces Scanii do listopada
2013 r. to sprzedaż 102 autobusów. Waż -

nym osiągnięciem mającym wpływ na
tak wysoki wynik miało wygranie prze-
targu na 60 autobusów turystycznych
dla wojska. W 2014 r. firma planuje
sprzedać 70 pojazdów oraz pozyskać no-
wych, niebiznesowych klientów, jak po-
licja czy bogate gminy, a także zwiększyć
swój udział w segmencie transportu mię-
dzymiastowego oraz utworzyć centrum
autobusów używanych. 

Sukcesami może się też pochwalić
Scania Finance Polska, która w 2013 r.
(drugim roku swojej działalności) osiąg -
nęła 63% penetracji rynku. W 2014 r.
udział ten ma się utrzymać na mini-
malnym poziomie 50%. Oprócz leasingu
w nowym roku Scania Finance Polska
będzie oferować klientom również po -
życzkę. Rozwijana też będzie spółka
Scania Insurance Polska, która zajmuje
się ubezpieczeniami np. od niespłaconego
kredytu. Warto dodać, że do tej pory 90%
sfinansowanych przez Scanię pojazdów
miało wykupione od razu ubezpieczenie
(ich odnawialność kształtuje się na pozio-
mie 80%). Dzięki Scania Insurance Polska
klienci będą mogli się starać o zawarcie
umowy ubezpieczenia pojazdu, który nie
był sfinansowany przez Scanię Finance
Polska lub był kupiony za gotówkę. 

Plany na 2014
Rok 2014 to m.in. aktywna sprzedaż

kolejnych pojazdów, dokończenie budowy
punktów serwisowych i rozszerzenie ofe-
rowanych przez nich usług serwisowych.
W tym roku odbędzie się też konkurs
Young European Truck Driver, któ rego
finał krajowy będzie miał miejsce 29–30
sierpnia podczas rozgrywek o tytuł Po-

morskiej Miss Scanii, natomiast o główną
nagrodę (czyli samochód Scania) po-
walczą reprezentacje poszczególnych
krajów w europejskim finale rozgrywa-
nym w szwedzkim Södertalje.

Zdjęcie: © R. Pawliszko

12 grudnia 2013 r. Scania Polska zaprosiła 

dziennikarzy na coroczne spotkanie świąteczne.

Tradycyjnie było ono okazją do podsumowania

prowadzonych przez firmę działań w minionym roku, 

a także przedstawienia planów na przyszłość.

Kjell Örtengren, 
dyrektor generalny Scania Polska

Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania.
Na początku 2013 r. wiele osób mówiło
mi, że rok ten będzie lepszy niż 2012.
Szczerze mówiąc, nie wierzyłem im,
teraz muszę się zgodzić z tymi opiniami.
Mimo że rok 2013 rozpoczął się 10-pro-
centowymi spadkami sprzedaży, to z upły -
wem czasu, a od czerwca konkretnie,
obserwowaliśmy wzrost sprzedaży na
rynku, który na koniec roku wyniósł
+10%. Na taki stan rzeczy wpłynęły dwa
czynniki. Pierwszy to wprowadzenie
normy Euro VI obowiązującej od stycznia
2014 r., drugi to poprawa sytuacji pol-
skiej gospodarki. Myślę, że 2014 będzie
dobrym rokiem pod względem sprzedaży
przynajmniej na poziomie roku 2013.



Czysto i wydajnie.
Pojazdy do utrzymania dróg

yniki badań przeprowadzo-
nych w Europie Zachodniej
dowodzą, że niewłaściwa in-

frastruktura drogowa (w tym jej stan)
w sposób pośredni lub bezpośredni przy-
czynia się do powstawania od 28 do 34%
wypadków na drogach. Jest więc jeszcze
dużo do zrobienia zarówno pod wzglę-
dem przebudowy i modernizacji dróg, jak
i zapewnienia ich odpowiedniego stanu
technicznego. O ile przebudowa czy mo-
dernizacja dróg to zadania długofalowe,
wiążące się ze znacznymi inwestycjami,
o tyle utrzymanie stanu technicznego
jest zadaniem typowo bieżącym i spo-
czywa na barkach zarządców poszcze-
gólnych rodzajów dróg i ulic.

Ponieważ w Polsce mamy do czy-
nienia z różnorodnością wszystkich pór
roku, działania związane z konserwacją
infrastruktury drogowej muszą uwzględ-
niać specyfikę powodowaną warunkami
atmosferycznymi. Wszystko to sprawia,
że także sprzęt wykorzystywany do utrzy-
mania dróg powinien być w możliwie
największym stopniu uniwersalny.

Najprostszym i jednocześnie naj-
częściej stosowanym rozwiązaniem tego
problemu jest wyposażenie pojazdów
służby drogowej w wymienny osprzęt.

Cel ten można osiągnąć na kilka sposo-
bów, m.in. przez przystosowanie cięża-
rówki lub ciągnika rolniczego do roli
nośnika wymiennego osprzętu. Jest to
rozwiązanie najtańsze i najczęściej sto-
sowane, jednak coraz liczniejsza jest grupa
odbiorców, którzy decydują się na zakup
specjalistycznego pojazdu – nośnika na-
rzędzi nie tylko wyprodukowanego, ale
też zaprojektowanego z myślą o pracy
w służbach drogowych i komunalnych.
Najbardziej znanymi przykładami tego
rodzaju pojazdów są: Mercedes-Benz
Unimog, Bremach, Aebi i Multicar.

Wiosenne porządki
Specyficzne warunki, jakie panują

w okresie zimowym, sprawiają, że prace
służb drogowych koncentrują się wówczas
przede wszystkim na zapewnieniu prze-
jezdności dróg (usuwanie śniegu i błota
z jezdni oraz likwidowanie gołoledzi).
Znacznie szerszy zakres działań mają za-
rządcy dróg w pozostałych porach roku.
Sporym wyzwaniem są prace prowadzone
wiosną, kiedy to usuwa się uszkodzenia
powstałe w okresie zimowym (likwido-
wane są ubytki nawierzchni, wstawiane

Marek Rutka
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Jednym z istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu

drogowego jest stan infrastruktury komunikacyjnej. Bez nowoczesnego

i wydajnego sprzętu – w tym specjalistycznych pojazdów – nie da się

zapewnić odpowiedniego standardu jej utrzymania. 

Unimog wyposażony w rębarkę do gałęzi napędzaną z WOM 
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słupki hektometrowe itp.), a także prze-
prowadzane są zabiegi pielęgnacyjne
drzewostanu i roślinności oraz pozostałe
prace konserwacyjno-remontowe. 

Do prac związanych z koszeniem
traw czy przycinaniem drzew i krzewów
używa się najczęściej ciągników rolni-
czych lub specjalistycznych pojazdów –
nośników narzędzi, co jest podyktowane
tym, że są one wyposażone w wałek od-
bioru mocy (tzw. WOM) oraz wydajną
pokładową instalację hydrauliczną. O ile
do koszenia traw na poboczu, skarpach
czy rowach odwadniających mniejsze
kosiarki mogą być zasilane z instalacji
hydraulicznej pojazdu, o tyle maszyny
większej wydajności wymagają już na-
pędu za pośrednictwem wałka odbioru
mocy . Duża popularność ciągników rol-
niczych wykorzystywanych do tego typu
prac wynika także z ich bardzo dobrych
właściwości terenowych i widoczności
z kabiny kierowcy – operatora. W przy-
padku ciągników rolniczych coraz częstszą
praktyką jest montaż głowicy koszącej za-
instalowanej na wieloramiennym stero-
wanym hydraulicznie wysięgniku (w za-
leżności od modelu urządzenia takie
mogą być instalowane zarówno z przodu,
jak i tyłu ciągnika). Umieszczenie głowicy
na wysięgniku – jego zasięg może do-
chodzić nawet do 9 m – pozwala na wy-
konanie wszystkich prac związanych z ko-
szeniem traw, przycinaniem krzewów
i drobnych gałęzi drzew w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi. Przykładem głowicy
koszącej umieszczonej na wysięgniku
jest urządzenie WWP600 firmy Pronar
przeznaczone do współpracy z ciągnikami
o mocy minimalnej 80 KM (urządzenie
napędzane jest z WOM. Zakres wyko-
rzystania wysięgnika można rozszerzyć
stosując dodatkowe głowice wymienne,
w tym np. wielotalerzową piłę do gałęzi,
myjkę do znaków czy odmularkę do rowów
melioracyjnych. Ważną zaletą wysięg-
ników serii WWP jest możliwość prze-
suwania ramienia na prawą lub lewą

stronę pojazdu, co umożliwia pracę po
obu stronach drogi bez konieczności
zmiany kierunku jazdy maszyny. Wszyst-
kie tego typu urządzenia oprócz ciągników
rolniczych mogą być montowane także
na samochodach ciężarowych o ile te
wyposażone są w PTO i odpowiednie
zawiesia. 

Najbardziej rozbudowany model ko-
siarki przeznaczonej do prac drogowych
oferuje niemiecka firma Mulag – model
MKM 700. Urządzenie przeznaczone do
montażu na samochodzie Unimog wy-
posażone jest w dwa moduły koszące:
jeden zamontowany z przodu pojazdu,
drugi na skrzyni ładunkowej. Nietypowość
i wszechstronność tej maszyny polega
przede wszystkim na znacznym – wy-

noszącym 6,9 m – zasięgu ramion kosiarki
oraz szerokości koszenia/przycinania wy-
noszącego od 120 do 200 cm – dla każ -
dego z modułów. Pojazdom z osprzętem
przeznaczonym do przycinki gałęzi i drzew
często towarzyszą maszyny wyposażone
w rębaki do drewna. Tego rodzaju urzą -

dzenia instalowane są na podwoziach
przyczep (wyposażonych we własne sil-
niki napędzające rębak) lub jako przy-
stawki montowane na nośnikach i na-
pędzane z PTO. Wykorzystanie rębaka
pozwala np. na ograniczenie objętości
usuwanych gałęzi o kilkadziesiąt razy. 

Umyją znaki i tunele
Oprócz prac związanych z pielęg-

nacją terenów zielonych i drzewostanu
w okresie wiosennym sporo zabiegów do-
tyczy usuwania zanieczyszczeń z jezdni
i wszelkich innych elementów infrastruk-
tury komunikacyjnej. Do mycia znaków,
tablic informacyjnych, barier energo -
chłonnych, ekranów dźwiękochłonnych,
latarni oświetleniowych i sygnalizatorów
wykorzystuje się pojazdy wyposażone
w obrotowe szczotki zamontowane na
wysięgnikach (z reguły uniwersalnych,
wykorzystywanych po przezbrojeniu
głowicy także do wycinki traw i gałęzi).
Koniecznym uzupełnieniem zestawu
szczotek obrotowych jest zbiornik na wodę
i chemiczne środki myjące. W ciągnikach
rolniczych zbiorniki takie montowane
są na tylnym zawiesiu, a w samochodach
ciężarowych na skrzyni ładunkowej.
W odróżnieniu od urządzeń przezna-
czonych do wycinki gałęzi te wykorzy-
stywane do mycia mogą być zasilane
z instalacji hydraulicznej (pompa hyd-
rauliczna nośnika może być zasilana
poprzez przekładnię pasową lub PTO).

Jedna z największych
zamiatarek ulicznych
Boschung S600 z za-
sobnikiem na zmiotki
o pojemności 12 m3

i zbiornikiem na wodę
o pojemności 5000 l

©
 Sc

an
ia

Zamiatarka Bucher
Schörling wyposażona
w dodatkowy przedni

zestaw szczotek 
zagarniających
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Unimog U 20 wyposażony w kosiarkę do pobo-
czy i układ automatycznego wykrywania prze-
szkód, np. słupków hektometrowych
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W najbardziej zaawansowanych modelach
myjek stosowane są elektroniczne układy
wspomagające pracę operatora, które
wykrywają położenie np. słupków hek-
tometrowych czy znaków i same dopiero
wówczas uruchamiają funkcję mycia. 

W największe szczotki wyposażone są
głowice myjące przeznaczone do mycia
i konserwacji tuneli. Ze względu na
znaczne zużycie wody i środków myją -
cych pojazdy takie często współpracują
z dodatkowymi cysternami umieszczo-
nymi na podwoziach przyczep. 

hydrauliczną), przy czym modyfikacją
objęte są układy przeniesienia napędu
tak aby spełniały wymagania specyficz-
nych warunków pracy, czyli jazdy ze stałą
i niewielką prędkością (ok. 15–20 km/h).
Z reguły napęd na koła jezdne prze-
kazywany jest mechanicznie, ale są
też maszyny wyposażone w hydrosta-
tyczne układy napędowe, jak np. Schmidt
SK 500/600/700. Jazda z niewielką pręd-
kością przy znacznych obrotach silnika
pojazdu sprawia, że konieczna jest in-
stalacja dodatkowych wysoko wydaj-

ze znaczną szybkością – nawet ponad
3000 obr/min. Prędkość obrotowa wen-
tylatora może być – stosownie do potrzeb
– regulowana np. w maszynach Johns-
ton serii VT i VS w zakresie od 2400 do
3500 obr/min. Oprócz zasobników na
zmiotki dużą część zabudowy zajmują
zbiorniki na wodę wykorzystywaną do
zraszania zamiatanej powierzchni. Ich
pojemność w zależności od wielkości
maszyny wynosi od kilkuset do nawet
5000 litrów. 

Zamiatarki instalowane na podwo-
ziach samochodów ciężarowych produ-
kowane są w odmianach z nadwoziami
stałymi lub z zabudową demontowaną,
co pozwala na wykorzystanie pojazdu
także podczas sezonu zimowego jako

Unimog U 400 wyposażony
w podwójny zestaw głowic
koszących obsługiwany 
z fotela operatora

©
 M

ula
g

Zamiatanie pod ciśnieniem 
Zarówno po zimowym utrzymaniu

dróg (zalegający na poboczach piasek),
jak i po wiosennych pracach porządko-
wych (koszenie traw i przycinanie drzew
i krzewów) konieczne jest zebranie za-
nieczyszczeń z pasa drogowego. Do ich
usuwania najczęściej wykorzystywane
są pojazdy zwane potocznie zamiatarkami. 

Podstawowe modele zamiatarek do-
czepnych zarówno do ciągników rolni-
czych, jak i pojazdów ciężarowych (mogą
być zasilane z układu hydraulicznego
i WOM, wyposażone są jedynie w układ
zgarniająco-zamiatający. W takich ma-
szynach zanieczyszczenia transporto-
wane są do zasobnika w sposób mecha-
niczny i z tego względu najlepiej nadają
się do zbierania piasku, żwiru i kamieni,
natomiast znacznie gorzej radzą sobie
z liśćmi i suchą trawą. W usuwaniu tego
typu zanieczyszczeń o wiele bardziej efek-
tywne są maszyny wyposażone w układ
ssąco-zamiatający. Zamiatarki takie naj-
częściej zabudowywane są na zmodyfi-
kowanych podwoziach samochodów
cię żarowych. Do zasilania układu ssąco-
-zamiatającego z reguły wykorzystywane
są silniki podwozia (poprzez PTO i pompę

nych układów chłodzenia wody i oleju.
Mniejszym obciążeniom poddawany jest
silnik pojazdu (podwozia), gdy do zasi-
lania układów zabudowy przeznaczona
jest osobna jednostka napędowa. Moc
dodatkowego silnika uzależniona jest od
wielkości pojazdu i jego przeznaczenia,
jednak przyjmuje się, że przy pojemności
komory na zanieczyszczenia (zmiotki)
ok. 5–6 m3 powinna wystarczyć jed-
nostka o mocy 60–90 KM (44–66 kW).
W przypadku największych ulicznych za-
miatarek o pojemności komory ok. 12 m3,
jak np. Boschung S600 na trzyosiowym
podwoziu Scania P400, moc silnika za-
budowy wynosi 150 KM (110 kW). 

Z wszystkich układów zabudowy naj-
więcej energii pochłania napęd wenty-
latora ssawnego, który dla zapewnienia
odpowiedniej siły ciągu musi obracać się

np. nośnika pługa odśnieżnego i pias-
karki (taką możliwość ma maszyna
WUKO ZM-260). 

Do największych i najbardziej zna-
nych producentów zamiatarek należą
m.in.: Bucher Schörling, Boschung, Kup-
per Weisser, Schmidt, Faun, Farid,
Johnston, Scarab, Haller, MWM Brzesko,
WUKO Łódź, Dobrowolski i Kobit.

© Mercedes-Benz

Unimog U 400 wyposażony w głowicę 
myjącą z obrotowymi szczotkami

Wydajny zestaw dysz
zraszających ograni-
cza pylenie podczas
pracy układu ssąco-
-zamiatającego
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Nowa siedziba SAF-Holland Polska

twarcia nowego obiektu doko-
nali: Marek Modrak – prezes za-
rządu SAF-Holland Polska, De-

tlef Borghardt – prezes SAF-Holland,
Piotr Głowacki – prezydent miasta Piły
oraz Mirosław Mantaj – starosta pilski.

Nowoczesny obiekt
Budowę nowej siedziby firmy rozpo-

częto z końcem kwietnia 2013 r., a ukoń-
czono pod koniec września. Obiekt po-
dzielony jest na trzy części: dział serwisu,
magazyn części zamiennych oraz po-
mieszczenia biurowe. Serwis zajmuje
powierzchnię około 1500 m2 i w jego
skład wchodzą trzy przejazdowe stano-
wiska do wykonywania pełnych napraw
naczep (w tym dwa z kanałami warsz-
tatowymi), stacja kontroli dla pojazdów
osobowych i ciężarowych oraz zaplecze
warsztatowe, w którym znajdują się ma-
szyny i urządzenia służące do wykony-
wania bieżących napraw. W stacji kon-
troli pojazdów oprócz standardowego
wyposażenia znajdują się tzw. siłowniki
dociążenia osi samochodów ciężarowych,
naczep oraz przyczep. Siłowniki te są
konieczne, ponieważ siła hamowania
pojazdów ciężarowych powinna być mie-
rzona przy 60–70% całkowitego obcią -
żenia. W stacji diagnostycznej oraz dziale
serwisowo-naprawczym zatrudnionych
jest obecnie sześciu mechaników i dwie
osoby do obsługi. Mechanicy mają wielo-

letnie doświadczenie w przeprowadzaniu
napraw pojazdów ciężarowych. Całe wy-
posażenie techniczne serwisu i stacji
kontroli pojazdów dostarczyła firma Sos-
nowski, specjalizująca się w profesjonal-
nym wyposażaniu warsztatów, stacji diag-
nostycznych oraz myjni samochodowych.

Oprócz serwisu w obiekcie znajduje
się również magazyn części zamiennych,
którego powierzchnia wynosi 3200 m2.
Jego regały do magazynowania palet
z częściami mają łączną powierzchnię
3300 m2. Maksymalna wysokość składo-
wania wynosi 8 m. W magazynie usy-
tuowane są również dwie rampy do
załadunku/rozładunku pojazdów oraz
jedna brama wjazdowa.

W pozostałej części obiektu znajdują
się biura pracowników odpowiedzial-
nych za obsługę klientów. Wydzielone są
również dwa specjalne pomieszczenia,
w których prowadzone są szkolenia skie-
rowane głównie do pracowników firm
współpracujących z SAF-Holland Polska.
Chodzi tutaj przede wszystkim o szko-
lenia mechaników wykonujących na-
prawy pojazdów wyposażonych w pro-
dukty firmy.

Andrzej Ziółkowski

5 grudnia 2013 r. odbyły się połączone obchody 15-lecia SAF-Holland

Polska wraz z otwarciem nowej siedziby firmy w Pile, tuż przy

obwodnicy miasta – drodze krajowej nr 11. 
©
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Marek Modrak, 

prezes zarządu SAF-Holland Polska

Pierwszym powodem zmiany lokali-
zacji firmy była konieczność odno-
wienia starej siedziby i wybudowa-
nie warsztatu w starej lokalizacji.
Powód drugi był o wiele ważniejszy,
czyli lokalizacja nowej siedziby firmy
w bardzo dobrym miejscu, przede
wszystkim w sąsiedztwie obwodnicy
i drogi krajowej, gdzie przejeżdża kilka
tysięcy pojazdów ciężarowych na dobę.
Może to nam gwarantować w przy-
szłości stały dopływ nowych klientów
oraz przy dobrej współpracy mogą nas
odwiedzać dotych czasowi klienci. 
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Twardziele
na budowie

czerwcu ubiegłego roku
uczestniczyliśmy w wielkiej
gali otwarcia przygotowanej

dla niemal 5 tysięcy gości – w ten sposób
w Lyonie Renault Trucks zaprezento-

wało całkowicie nową i kompletną gamę
samochodów ciężarowych. Potem, we
wrześniu, jeżdżąc wzdłuż plaż Normandii,
poznawaliśmy zalety nowej dalekobieżnej
gamy T. Nie da się ukryć, że wrażenia

po pierwszych jazdach były jak najbar-
dziej pozytywne – chciało się wtedy po-
wiedzieć: czekamy na więcej! I nie ka-
zano nam czekać zbyt długo: pod koniec
października bowiem na terenie olbrzy-
miej kopalni granitu w okolicach Barce-
lony zasiedliśmy za kierownicami budow-
lanych samochodów Renault, należących
do nowej gamy K oraz C.

Zoptymalizowane układy napędowe
Nowe samochody otrzymały rzędowe

6-cylindrowe silniki Euro VI należące
do trzech rodzin: DTI 8, DTI 11 oraz
DTI 13. Silniki DTI 11 i DTI 13 Renault
Trucks opracowało na bazie swoich sil-
ników DXi 11 i DXi 13 Euro V, znanych
z wysokiej sprawności i niskiego zużycia

Dariusz Piernikarski
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Nowa gama pojazdów budowlanych Renault Trucks to dwa

typoszeregi: C – pojazdy dla transportu budowlanego oraz K – pojazdy

dla ciężkiego transportu budowlanego. Pierwsze spotkanie w terenie

z tymi pojazdami wypadło jak najbardziej pozytywnie. 

© Renault Trucks

Wygląd zewnętrzny nie budzi wątpliwości co
do przeznaczenia pojazdu – mamy do czynienia
z niezawodnym, efektywnym i wytrzymałym
narzędziem pracy na budowie 
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paliwa, optymalizując technologię oczysz-
czania spalin SCR i wzbogacając wydech
o filtr cząstek stałych. Renault Trucks
postanowiło zrezygnować ze stosowa-
nia typowego chłodzonego układu EGR
w swoich silnikach DTI 11 i DTI 13.
Chcąc zapewnić jak najszybsze uzyskanie
przez silnik temperatury roboczej, nawet
bezpośrednio po rozruchu, opracowano
własny system recyrkulacji spalin, pole-
gający na kierowaniu gorących gazów wy-
lotowych do kolektora dolotowego. 

Silnik DTI 11 ma pojemność skokową
11 dm3, układ wtryskowy common rail
i jest regulowany na moce: 380 KM/
270 kW (1800 Nm), 430 KM/316 kW
(2050 Nm) i 460 KM/338 kW (2200 Nm).
Z kolei w 13-litrowym silniku DTI 13
wtrysk paliwa odbywa się, jak dotych-

czas, za pomocą elektronicznie sterowa-
nych pompowtryskiwaczy. DTI 13 jest
dostępny także w trzech poziomach mocy:
440 KM/324 kW (2200 Nm), 480 KM/
353 kW (2400 Nm) i 520 KM/382 kW
(2550 Nm). Do lżejszych zastosowań
w pojazdach serii C przewidziano sil-

niki DTI 8 z wtryskiem common rail,
regulowane na moce 250 KM/184 kW
(950 Nm), 280 KM/206 kW (1050 Nm)
oraz 320 KM/235 kW (1200 Nm). Silnik
DTI 8 ma klasyczny układ chodzonej
recyrkulacji spalin EGR. 

Samochody w standardzie otrzymu -
ją zautomatyzowaną skrzynię biegów
Optidriver wyposażoną w specjalny pro-
gram off-road poprawiający strategię
zmiany przełożeń podczas jazdy w tere-
nie. W samochody serii K oraz C z szerszą
kabiną (2,5 m) skrzynia Optidriver ma
12 przełożeń, opcjonalnie pojazdy można
wyposażyć w 14-biegową skrzynię ma-
nualną B14 opracowaną w grupie Volvo.
Dla pojazdów serii C z małą kabiną prze-
widziano również opcjonalną skrzynię

manualną o 9 przełożeniach (ZF) lub
6-biegową automatyczną (Allison). 

Silniki DTI 11 oraz DTI 13 mogą
współpracować z 3 typami hamulców
długotrwałego działania: wydechowym
hamulcem silnikowym o mocy 203/
227 kW (DTI 11/DTI 13), retarderem
Optibrake o mocy 303/414 kW (DTI
11/DTI 13), trzecią opcją jest hydrau-
liczny retarder Voith o mocy 450 kW.
Silnik DTI 8, w zależności od rodzaju
skrzyni biegów, może współpracować
aż z 8 wersjami zwalniaczy, wśród nich
jest m.in. wydechowy hamulec silni-
kowy o mocy 120 kW, Optibrake o mocy
170 kW, retardery Telma (480, 626 kW),
retarder Allison (400 kW) lub ZF Intar-
der o mocy 420 kW. 

Warto docenić duży prześwit i kąt natarcia,
który w serii K wynosi aż 32° i – według pro-
ducenta – jest obecnie największy na rynku;
w pojazdach 6×4 docenimy także mały 
promień zawracania – jest to tylko 9 m
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Seria C z wąską kabiną – w wersji 4×4 spodoba
się jako uniwersalny pojazd budowlano-dystry-
bucyjny o dużych możliwościach terenowych

W przypadku modelu C430
8×4 Xload o masie własnej
7157 kg ładowność wynosi

aż 22,8 t – jest to wersja
specjalnie przygotowana pod

montaż betonomieszarek
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Zależnie od serii (C lub K), nośności
osi napędowej oraz konfiguracji układu
jezdnego (oś pojedyncza lub tandem) prze-
widziano zastosowanie przekładni głów -
nych o pojedynczej lub podwójnej re-
dukcji (przekładnia planetarna w piaście). 

Seria C – z szosy na budowę 
Samochody serii C mają być idealnym

narzędziem we wszystkich zastosowa-
niach okołobudowlanych wymagających
dużej ładowności, komfortu i niskiego
zużycia paliwa. Pojazdami tymi zainte-

Seria K – dla prawdziwych 
budowlańców

Renault serii K to samochód cięża -
rowy o podwyższonych parametrach wy-
trzymałościowych i terenowych. W po-
równaniu z modelem Kerax, którego
pojazdy serii K są następcami, posta-
wiono na jeszcze większą wytrzymałość
konstrukcji – ta cecha jest wyraźnie
zauważalna w wyglądzie zewnętrznym
nowej ciężkiej gamy budowlanej K.
Seria K oferowana jest w 3 odmianach
(zarówno ciągniki, jak i podwozia)
różniących się wytrzymałością podwozia:
Medium Duty, Heavy Duty oraz Xtrem.
Maksymalna dopuszczalna masa pod -
wozia to aż 50 t, dopuszczalna masa
całkowita zestawu może dochodzić do
120 t, a najmocniejsze oferowane osie
tylne mają nośność 32 t. Zawieszenia
przednie pojazdów serii K mają nośności
do 9 t, w zawieszeniach tylnych serii K
znajdziemy resory paraboliczne i półelip-
tyczne o nośności od 13 do 32 t. Konfi-
guracje układu napędowego zaczynają
się od typowych 4×2 czy 6×4 i 8×4 – do
najtrudniejszych zastosowań przewi-

K w najbardziej wytrzymałej wersji Xtrem może mieć obręcze kół
o średnicy 24’’ – jest to jedyny taki seryjny pojazd w Europie

Z boku kabiny umieszczono specjalny stopień, co ułatwia
kierowcy kontrolę ładunku, z przodu antypoślizgowe

stopnie ułatwiają wspięcie się do przedniej szyby; 
najniższy stopień jest zamocowany wahliwie

W gamie Renault Trucks C są do-
stępne cztery typy kabin: krótka kabina
dzienna o standardowej wysokości dachu,
bez leżanki (Day Cab), kabina długa ze
standardowym dachem i leżanką (Night
& Day Cab) oraz długa kabina sypialna
z wysokim dachem i leżanką (Sleeper Cab).
W przypadku kabin o szerokości 2,3 m
przewidziano tylko jedną wersję, jest to
wąska kabina dzienna (Global Cab). 

napęd osi przedniej Optitrack ma się
pojawić w ofercie na początku 2014 r. 

Seria C to konstrukcja zoptymalizo-
wana pod względem masy własnej, dzięki
czemu w pojazdach o konfiguracji 8×4
ładowność podwozia sięga 22,8 t, a do-
puszczalna masa całkowita zestawu
może dochodzić do 100 t, a najmocniej-
sze oferowane osie tylne mają nośność
26 t. Zawieszenia przednie pojazdów
serii C mają nośności od 7,5 do 9 t,
w zawieszeniach tylnych montowane są
resory paraboliczne o nośności od 13 do
26 t. Oferowane są również zawieszenia
pneumatyczne o nośności od 13 do 21 t,
istotnie podnoszące komfort jazdy. 

resują się z pewnością firmy transpor-
towe realizujące takie zadania, jak trans-
port materiałów budowlanych, betonu
czy ogólnie transport ładunków w trud-
nych warunkach terenowych. Dzięki takim
cechom, jak duża siła uciągu i prześwit,
są one również atrakcyjną propozycją
dla klientów z branży robót ziemnych. 

Samochody z serii (gamy) C w do-
myśle zastępują dotychczas produko-
wany model Premium Lander i ofero-
wane są jako podwozia pod zabudowę
lub ciągniki siodłowe niemal we wszyst-
kich konfiguracjach układu napędowego,
począwszy od 4×2, a na 8×4 skończyw-
szy – nie ma jednak wersji z przednią osią
napędzaną. Dołączany hydrostatyczny

dziano wersje 4×4, 6×6 oraz 8×6. Zmo-
dyfikowane podwozie otrzymało więcej
opcji przygotowanych z myślą o firmach
wykonujących zabudowę.

W gamie Renault Trucks K są do-
stępne dwa typy kabin o szerokości 2,5 m:
krótka kabina dzienna, dach o standar-
dowej wysokości (Day Cab) lub kabina
długa, ze standardowym dachem i le -
żanką (Night & Day Cab). 
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O kabinach wspólnie
Kabiny budowlanych Renault straciły

wreszcie swój wysoce utylitarny wystrój
wnętrza i mają sporo cech wspólnych
z komfortowymi wnętrzami kabin dale-
kobieżnej serii T, chociaż można by dys-
kutować o budowlanych zaletach trape-
zoidalnej stylistyki zewnętrznych części
nadwozia (pochylenie szyby przedniej
o 12°) i korzystnym wpływie poprawio-
nej aerodynamiki nowych kabin. 

W kabinach udało się obniżyć wyso-
kość tunelu silnika do 200 mm, przez co
są one zdecydowanie bardziej prze-
stronne niż poprzednie modele. Dzięki
bogatemu wyposażeniu wnętrza i kon-
figuracjom zawieszenia wszystkie ka-
biny zapewniają wysoki komfort jazdy.
Otaczająca kierowcę deska rozdzielcza
spełnia wszelkie standardy ergonomii,
zapewniając łatwy dostęp do wszystkich
głównych elementów sterujących i ma
czytelny, kolorowy wyświetlacz infor-
macyjny o przekątnej aż siedmiu cali.
Koło kierownicy jest regulowane w trzech
płaszczyznach, fotel ma zakres regula-
cji wzdłużnej 200 mm – tym samym nie
ma się jakichkolwiek problemów z przy-
jęciem najwygodniejszej pozycji za
kierownicą. 

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami
podwozia w najtrudniejszych warun-
kach pracy potraktowano bardzo serio,

swobodnie wprowadzając stalowe zde-
rzaki i liczne osłony elementów zewnętrz-
nych narażonych na zniszczenie. Zde-
rzaki kabin serii C mają stalowe naroża,
natomiast w serii K mogą być w całości
wykonane ze stali. Gwarantuje to za-
chowanie mobilności i skutecznie chroni
samochody przez zbyt częstymi wizy-
tami w serwisie spowodowanymi ko-
niecznością wykonywania drobnych na-
praw. Z tego punktu widzenia jest to
istotny argument ekonomiczny. 

Wśród wyposażenia i funkcji ułat-
wiających codzienną pracę znajdziemy
także pomoc przy ruszaniu na wznie-
sieniach Hill Start oraz ochronę przed

włamaniem w postaci dodatkowego, uru-
chamianego od wewnątrz rygla drzwi
kabiny. Samochody mają reflektory do -
świetlające zakręt, jest także elektrycz-
nie sterowany hamulec postojowy uru-
chamiany w chwili wyłączania silnika. 

Ciekawostką jest umieszczenie na
desce rozdzielczej specjalnego przycisku
wezwania pomocy drogowej 27/7 – in-
formację o wezwaniu pomocy otrzymuje
obsługa techniczna Renault Trucks, która
uruchamia odczyt parametrów pracy po-
jazdu i lokalizuje jego położenie. 

W górę i w dół w kamieniołomie 
Organizatorzy przygotowali kilka wa-

riantów tras terenowych o średnim i wy-
sokim stopniu trudności, a ciągniki z na-
czepami wyjeżdżały z kopalni na drogi
publiczne – wszystko po to, aby można
było poznać nowe budowlane renówki
z najlepszej strony. 

Wszystkie samochody, którymi zdą -
żyłem pojeździć, spisały się powyżej
oczekiwań, a ewentualne niedosko-
nałości w przejeździe wynikały z nie-
znajomości ich możliwości lub braków
w wyszkoleniu kierującego. Mimo kilku

godzin spędzonych za kierownicą nie
odczuwałem zmęczenia – głównie za
sprawą niewielkiego hałasu w kabinie
oraz bardzo wygodnego siedzenia. 

Sterowanie pracą skrzyni Optidriver
było proste, wręcz intuicyjne – w trud-
niejszych sytuacjach można było przejść
w tryb manualny, blokując zmiany biegów.
Podczas podjazdów idealnym narzędziem
okazała się funkcja utrzymania prędkości
obrotowej silnika na zadanym poziomie
– samochód po prostu sam wjeżdżał pod
górę, a kierowca nie musiał się martwić,
czy przypadkiem przez zbyt „odważne”
operowanie pedałem gazu zwiększając
prędkość obrotową silnika, nie spowo-

duje przełączenia biegu na wyższy, co
w połowie długości podjazdu nie zawsze
jest rozsądnym rozwiązaniem. 

Pewną niewielką niedogodnością
podczas jazdy było to, że duże koło kie-
rownicy w pozycji skręconej skutecznie
przesłaniało tablicę wskaźników – może
dla kierowców zawodowych to nie będzie
stanowić problemu, jednak w okresie
poznawania pojazdu odczyt aktualnego
biegu czy ustawienia retardera pomagał
w planowaniu sposobu dalszej jazdy. 

Optymistyczne perspektywy
Miejmy nadzieję, że jak dotąd fa-

talna sytuacja w segmencie budowla-
nym zmieni się na lepsze i popyt na tego
typu pojazdy wzrośnie. W roku 2014 sa-
mochody Renault serii K i C zaczną za-
pewne trafiać do klientów, gdzie będą
musiały zmierzyć się z ostrą konkurencją
ze strony dobrze już poznanych, a wciąż
nowych modeli takich jak Mercedes-Benz
Arocs czy Volvo FMX. Zalety nowej gamy
budowlanej Renault Trucks dają nadzieję,
że seria K i C poradzi sobie dobrze.

Zdjęcia: © D. Piernikarski 

Układ oczyszczania spalin może być rozdzielony
na dwa moduły i umieszczony z tyłu za kabiną,
w ten sposób na ramie powstaje miejsce np.
na podpory żurawia

Na trudy eksploatacji
terenowej: dodatkowe
wzmocnienia ramy 
w obszarze osi tylnej,
reduktory w piastach,
hamulce bębnowe 
i osie o nośności 32 t



Comvex 2013 – tureckie targi
pojazdów użytkowych

zasadzie należy mówić o dwóch
imprezach trwających równo-
legle: pierwsza to targi pojaz-

dów użytkowych Comvex Istanbul 2013,
druga – Logist Eurasia 2013 – targi sek-
tora logistycznego zorientowane raczej
na obsługę ładunków (technika składo-
wania i manipulowania, zarządzanie ma-
gazynami). Te w sumie międzykonty-
nentalne połączone targi zgromadziły
ponad 300 firm z 23 krajów, które pre-
zentowały się w 8 halach. Same Targi
Comvex rozlokowały się na powierzchni
blisko 120 tys. m2, podczas poprzedniej
swej edycji, w roku 2007, obszar wy-
stawienniczy miał ok. 100 tys. m2.

Organizatorem wydarzenia był Tüyap
Fair and Convention Center, działający
we współpracy z najważniejszymi i naj-
większymi tureckimi organizacjami zrze-
szającymi firmy i organizacje branży mo-
toryzacyjnej, takie jak Stowarzyszenie
Przemysłu Motoryzacyjnego (OSD), Zrze-
szenie Producentów Pojazdów Użytkowych
(TAI

.
D) oraz Zrzeszenie Producentów

Części i Komponentów Motoryzacyjnych
(TAYSAD). Targi Comvex znajdują się na
liście międzynarodowych wystaw uzna-
wanych przez Międzynarodowe Zrzesze-
nie Producentów Motoryzacyjnych (OICA).

Odbywające się w cyklu dwuletnim
(teoretycznie) Targi Comvex zorganizo-

wano po raz czwarty, przy czym ostat-
nia edycja była 6 lat temu, potem ze
względu na kryzys w europejskiej mo-
toryzacji organizatorzy zdecydowali się
je zawiesić. Wreszcie w tym roku przy-
szła pora na reaktywację.

Regionalnie i lokalnie
Oczywiście wielkością targi Comvex

nie dorównują hanowerskim IAA czy
moskiewskim Comtrans. Są imprezą
mniejszej rangi, ale w żadnym wypadku
nie umniejsza to ich znaczenia. Jedną
z najważniejszych zalet targów Comvex

jest to, że producenci i dostawcy kom-
ponentów, przedstawiciele tureckiego
przemysłu motoryzacyjnego, dzięki
swojej ofercie wystawienniczej i spot-
kaniom z klientami mają szansę dotrzeć
do odbiorców działających na licznych
rynkach regionalnych oraz lokalnych.
Comvex odgrywa ważną rolę w prezen-
tacji nowych produktów i technologii
w branży pojazdów użytkowych oraz
w zwiększaniu działań w zakresie roz-
woju biznesu.

Bardzo istotna jest liczna obecność
na targach tureckich producentów części
i komponentów motoryzacyjnych, gdyż

Dariusz Piernikarski
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Jeśli chcemy się dowiedzieć, jak wygląda turecka branża pojazdów

użytkowych, najlepszym sposobem jest udział w targach Comvex

Istanbul Fair. Oto krótka relacja z tego wydarzenia.

Olbrzymia ekspozycja Grupy Tirsan: marki Tirsan, Talson, Kässbohrer oraz samochody DAF

e-hydraulika.eu
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w dużej mierze to właśnie firmy z tej
grupy stanowią o sile tureckiej branży
motoryzacyjnej, są lokomotywą prze-
mysłu tureckiego w ogólności i wnoszą
znaczący wkład w wyniki eksportu. Na
targach można było zapoznać się z ich
najnowszą ofertą w zakresie rozwiązań
technicznych, konkretnych modeli czy
technologii. 

Trwające równolegle targi Logist
Eurasia 2013 to platforma wymiany in-
formacji mająca za zadanie stworzenie
nowych szans rozwojowych dla tej
branży. W tych targach wzięli udział
przedstawiciele takich sektorów logis-
tycznych, jak np. transport wewnętrzny,
za- i rozładunek, składowanie, wypo-
sażenie magazynowe, systemy i tech-
nologie magazynowe. 

Właściciel Grupy Tirsan i jednocześ-
nie prezes Tureckiego Zrzeszenia Prze-
woźników Międzynarodowych Çetin Nu-
hoğlu podczas uroczystego otwarcia
targów zaznaczył w swoim wystąpieniu,
że celem Turcji jest, by stać się regio-
nalną bazą logistyczną, dążąc do zmniej-
szenia kosztów logistycznych w celu
dalszego rozwoju handlu, a także zwięk-
szenia siły konkurencyjnej. Nuhoğlu
podkreślił, że jednym z najbardziej
znaczących najnowszych światowych
trendów w logistyce jest koncepcja kla-
strów. Klastry korzystają z synergii
współtworzonej przez wszystkie zainte-
resowane strony związane z logistyką:

społeczeństwo, władze lokalne i kra-
jowe, uniwersytety, instytuty badaw-
cze, firmy logistyczne i technologiczne
poprzez grupowanie się w poszczegól-
nych regionach i jednoczenie siły.

Turcja motoryzacją stoi
Turcja rozwija się bardzo szybko –

prognoza przyrostu pkb w 2013 r. to
4,4%. Oprócz bycia odpowiednim śro-
dowiskiem dla prowadzenia biznesu
Turcja staje się atrakcyjnym miejscem
inwestycyjnym ze względu na wiele za-
chęt przewidzianych dla sektora moto-
ryzacyjnego. To daje motywację lokal-
nym producentom oraz inwestującym
na tym rynku firmom zagranicznym do
tego, aby również rozwijać się szybko
i nadążać za gospodarką. Turcja jest
ważnym centrum handlowym pod wzglę-
dem położenia geograficznego, pozycji
handlowej i globalnej siły konkurencyjnej.
Jej przemysł motoryzacyjny przyczynia

się do tego, że Turcja wykorzystuje swoje
położenie i ma coraz więcej udziału
w handlu światowym i w regionie.

Turecki przemysł motoryzacyjny na-
leży do wiodących w gospodarce tego
kraju. Jest przy tym wysoce umiędzy-
narodowiony: ok. 67% pojazdów produ-
kowanych w Turcji (2012 r.) było ekspor-
towanych, głównie do krajów europejskich
– udział eksportu do UE wynosił 72%
(dane za materiałami Tureckiego Zrze-
szenia Eksporterów Motoryzacyjnych
OIB). Natomiast 57% pojazdów silniko-
wych sprzedawanych w Turcji pocho-
dziło z importu. Udział producentów
części i komponentów w eksporcie tu-
reckim w 2012 r. wynosił wartościowo

41,7%. Dla Turcji największym rynkiem
eksportowym są Niemcy (8,6%), a tuż
za nimi plasuje się Irak (7,1%). Obecny
kryzys syryjski i dawniejszy kryzys iracki
z 2003 r. spowodowały, że Turcja jako
eksporter – a w szczególności jej prze-
mysł środków transportu – musiała się
stać bardzo elastyczna w poszukiwaniu
rynków zbytu. Wzrost zarówno eksportu,
jak i importu nastąpił, gdy najważniejsi
producenci globalni włączyli swoje tu-
reckie fabryki do globalnych systemów
planowania produkcji: poszczególne mo-
dele są produkowane w Turcji z prze-
znaczeniem na sprzedaż na rynkach
światowych lub tylko lokalnie, natomiast
inne, nieprodukowane lokalnie, są do
Turcji importowane. Te wszystkie po-
zytywne zmiany stały się możliwe po
wejściu w życie w 1996 r. unii celnej
z Unią Europejską w 1996 r. 

Mimo obecnego spowolnienia gos-
podarczego oraz kryzysu lat 2008–2009
turecki sektor motoryzacyjny stale się roz-

Na targach
nie mogło 
zabraknąć

pełnej oferty
cystern 

i silosów 
Kässbohrer

Mercedes-Benz Türk, najwięk-
szy w Turcji producent pojaz-
dów użytkowych z udziałem 

w rynku na poziomie 54%, ulo-
kował swą ekspozycję w dwóch

połączonych halach



wija, średnie tempo wzrostu to 4,5–5%
rocznie. Obecnie w Turcji działa 22 fi-
nalnych producentów (OEM) samocho-
dów osobowych i pojazdów użytkowych.
Łączna produkcja firm zrzeszonych w OSD
(15 producentów pojazdów oraz 2 produ-
centów ciągników rolniczych) w 2010 r.
wyniosła ponad 1 561 tys. sztuk – było
to wykorzystanie ok. 72% całkowitych
mocy produkcyjnych, wynoszących wów-
czas ok. 2 168 tys. 

Większość firm związanych z branżą
motoryzacyjną działa w regionie Morza
Marmara. Znajdują się tam liczne klas-
try producentów i dostawców kompo-
nentów. Większość tureckich produ-
centów działa w ramach spółek joint
venture z zagranicznymi producentami.
Najważniejsi gracze na rynku samocho-
dów osobowych i dostawczych to Oyak-
Renault (największy producent w Turcji,
54% produkcji samochodów osobowych
w 2010 r.), Ford Otosan (głównie modele
Transit i Cargo, 13,8% udziału w rynku),
Tofaş – j.v. pomiędzy włoskim Fiatem
a holdingiem Koç (20% produkcji) oraz
Toyota (12%). Ci czterej najwięksi pro-
ducenci w 2009 r. odpowiadali za ok. 88%
całkowitej produkcji pojazdów w Turcji. 

Who is who na ciężarowym 
rynku tureckim

W sektorze ciężkich pojazdów użyt-
kowych (> 16 t dmc.) liderem ryku jest
Mercedes-Benz. „Tureckie” Mercedesy
produkowane są w fabryce w Aksaray.
Drugie miejsce zajmuje Ford Otosan –
firma należąca do grupy (holdingu) Koç.
Jeszcze do niedawna jednoznacznie ko-
jarzona z Turcją firma B.M.C. ma spore
kłopoty finansowe i znajduje się w stanie
upadłości. Scania działa w Turcji w ra-
mach dużej grupy holdingowej Doğuş,
która jest również tureckim partnerem
Krone (fabryka Krone Doğuş Treyler Fac-
tory w Tire). Doğuş ma również spółkę
j.v. z Meiller Kipper. MAN Türkiye pro-
dukuje w Turcji autobusy, Volvo Trucks
oraz IVECO działają tam samodzielnie
za pośrednictwem swoich importerów.
Generalnym importerem DAF Trucks
od 1995 r. jest Tirsan.

W okresie styczeń–lipiec 2013 w Tur-
cji sprzedano ok. 30 tys. samochodów
ciężarowych segmentu ciężkiego, z czego
ok. 16 tys. to ciągniki siodłowe, 14 tys.
podwozia. W porównaniu ze sprzedażą

Ford Cargo z cysterną Otokar – przykład
współpracy najważniejszych producentów
pojazdów i nadwozi

| TECHNIKA |

Tofaş produkuje w Turcji wiele
modeli dostawczych fiatów 

Turcja to prawdziwy potentat motoryzacyjny,
jest drugim co do wielkości europejskim 
producentem autobusów

w 2012 r. ocenia się, że nastąpi jej spa-
dek o ok. 10–13%. Liderem rynku jest
Mercedes-Benz Türk z udziałem na po-
ziomie 54% (60% w ciągnikach siodło -
wych). Na drugim miejscu plasuje się Ford
Otosan z udziałem 21% (12% w ciągni-
kach). Łączny udział MAN i Scania to
ok. 7%. W segmencie średnim i lekkim
najchętniej kupowanymi pojazdami są
modele IVECO Eurocargo oraz Mercedes-
Benz Atego. W segmencie 3,5–8 t dmc.

rynek jest znacznie bardziej zróżnicowany
– silną pozycję ma Isuzu, Fuso, Otokar. 

Wśród największych producentów
naczep należy wymienić oczywiście Tir-
san oraz należącą do Grupy Koç firmę
Otokar produkującą szerokie spektrum
pojazdów (naczepy, autobusy, pojazdy
militarne, cysterny), w tym także na-
czepy kurtynowe na licencji Fruehauf.
Otokar jest producentem dużym, ale
w porównaniu z Tirsanem o zdecydowa -
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nie mniejszym udziale eksportu. Wśród
firm produkujących naczepy warto jesz-
cze wymienić Serin, Koluman (naczepy
kurtynowe, pompy do betonu), Ozet-
railer (wywrotki) – są to jednak dostawcy
operujący głównie na rynku lokalnym
i w swoich konstrukcjach bazujący ra-
czej na komponentach oferowanych
przez producentów tureckich. W ciągu
3 kwartałów 2013 r. w Turcji sprzedano
11,5 tys. naczep (zestawienie udziałów
poszczególnych producentów na rynku
naczep przedstawiono na wykresie).

Zdjęcia: © D. Piernikarski

W marcu 2013 r. uroczyście otwarto fabrykę naczep Krone w miejscowości Tire
– nie dziwi zatem duża ekspozycja niemieckiego producenta 

Na targach Comvex wystawiało się dużo małych
firm, jednak byli także obecnie znani producenci

europejscy, wśród nich MAN i IVECO

Otokar (Fruehauf) 5,4%

Ozgül 3,9%

OKT 1,8%

Serin 8,0%

Krone 4,2%

Schmitz Cargobull 2,1%

Koluman 3,3%

Pozostali (ponad 50 firm) 31,2%
Tirsan 40,1%

SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ–LUTY 2014 | 5577

Turecki rynek 
producentów naczep 

po 3 kwartałach 
2013 r.

Summary

International fairs for commercial
vehicles and logistic Comvex Istan-
bul 2013 and Logist Eurasia 2013
took place mid November 2013 in Is-
tanbul (Turkey). Turkish automotive
industry is one of the leading in the
economy of the country. It is highly
internationalized: about 67% of the
vehicles produced in Turkey (2012)
were exported, mainly to European
countries, the share of exports to
the EU amounted to 72%. The share
of parts and components manufac-
turers in Turkish exports in 2012
amounted to 41.7% in value.
In the sector of heavy commercial
vehicles (> 16 t GVW) the market
leader is Mercedes-Benz. „Turkish”
Mercedes are manufactured in Aksa-
ray. The second place is occupied by
Ford Otosan – a company belonging
to the group (holding) Koç. Com-
pany BMC – until recently clearly
associated with Turkey – is in a state
of bankruptcy. Scania operates in Tur-
key as part of a large holding Do¡guş,
which is also a Turkish partner of
trailer manufacturer Krone (factory
Krone Do¡guş Treyler in Tire). Do¡guş
company has also j.v. with Meiller
Kipper. MAN Türkiye manufactures
buses, Volvo Trucks and IVECO work
there independently through their
importers. General importer of DAF
Trucks since 1995 is Tirsan.



Transport budowlany
– Krone w drodze do rozwiązań idealnych

ym razem głównym bohaterem
cyklicznych warsztatów były nowe
szyny Multi Rail do zabezpiecza-

nia ładunków, zaprezentowane w skrzy-
niowej przyczepie Load Carrier. Był rów-
nież firmowy klasyk, czyli naczepa Profi
Liner w budowlanej wersji z burtami.
Podczas dwudniowego spotkania w Bam-
bergu oprócz obejrzenia nowych pro-
duktów mogliśmy zapoznać się ze spe-
cyfiką pracy firm specjalizujących się
m.in. w transporcie materiałów budow-
lanych. Odwiedziliśmy firmę BayWa AG
– międzynarodowego operatora branży
rolniczej, energetycznej i budowlanej
oraz dużego producenta materiałów
budowlanych, jakim jest firma Kaspar
Röckelein KG.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Wzorowe mocowanie ładunku to naj-

lepszy możliwy sposób prewencji, pozwa-
lający na bezpieczny przewóz ładunków
w transporcie kołowym. Za bezpieczeń-
stwo w całym procesie transportowym
odpowiedzialność ponoszą: nadawca
ładunku, osoby (firmy) zajmujące się
przygotowaniem przesyłki do przewozu
i jej załadunkiem, spedytor oraz właści-
ciel pojazdu (kierowca). Chociaż istnieje
ogólnie akceptowany zbiór wytycznych
dotyczących najlepszych praktyk zabez-

pieczania ładunku w transporcie kołowym
(European Best Practice Guidelines on
Cargo Securing, projekt z 12.01.2004 r.
z późniejszymi poprawkami), to nawet
nie znając tego dokumentu, wręcz in-
tuicyjnie można przyjąć, że ładunek po-
winien być przewożony w sposób bez-
pieczny dla uczestników ruchu drogowego
oraz tak, aby sam nie uległ uszkodzeniu
(ochrona ładunku).

Nic zatem dziwnego, że każdy pro-
ducent musi mieć w swej ofercie nie
tylko standardowe systemy mocowania
ładunku, ale również rozwiązania specja-
listyczne. Niezależnie czy chodzi o prze-
wóz napojów, ładunków drobnicowych,
stali w kręgach, czy elementów stalowych,
dla każdego rodzaju ładunku Krone może
zaproponować certyfikowane systemy
mocowania gwarantujące bezpieczne

umocowanie towaru na naczepie. Rów-
nież same naczepy i przyczepy Krone
mają wiele rozwiązań seryjnych pozwa-
lających na pewne mocowanie.

Premiera systemu Multi Rail
Nowy system Multi Rail do zabez-

pieczania ładunków pokazany został po
raz pierwszy w budowlanej (skrzyniowej)
wersji przyczepy Load Carrier BS. Szyna
Multi Rail biegnie nieprzerwanie przez
całą długość pojazdu, wzdłuż jego osi
symetrii. W szynie co 100 mm znajdują
się po dwa punkty mocowania, których
nośność wynosi 2000 kg.

Przyczepa Load Carrier dostępna jest
także w ofercie Krone jako pojazd uni-
wersalny (różne długości, od 6500 do
9250 mm, wersje 2- lub 3-osiowe, tan-

Dariusz Piernikarski
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Bezpieczeństwo i efektywność w logistyce transportu materiałów

budowlanych – pod takim hasłem pod koniec października 2013 r. odbyły

się warsztaty prasowe zorganizowane przez Krone. 

Propozycja Krone dla firm zajmujących się transportem materiałów budowlanych: 
naczepy Profi Liner BS oraz przyczepa Load Carrier BS w różnych wersjach wyposażenia
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dem – ZZP i z obrotnicą – AZP) z zabu-
dową kurtynową oraz przygotowany do
przewozów wielkopojemnych (obniżona
wysokość pokładu). Opcjonalnie możliwy
jest montaż tylnego podestu załadow-
czego oraz otwierana ściana przednia
i rampa przejazdowa pozwalające na
załadunek na wskroś. 

Klasyczna 2-osiowa przyczepa do
transportu materiałów budowlanych
Load Carrier BS wyróżnia się solidną
konstrukcją oraz wieloma modułami za-
bezpieczenia ładunku: oprócz wspom-
nianego systemu Multi Rail znajdziemy
tam np. 14 pierścieni mocujących Multi
Lash zamocowanych na seryjnie mon-

towanej ramie zewnętrznej Multi Lock
(z ochroną przed uderzeniami wózkiem
widłowym podczas załadunku) oraz dwie
pary dodatkowych adapterów na łańcu-
chy o nośności 4000 kg. W modelu Load
Carrier wzorcowa jest także ochrona
ściany czołowej: konstrukcja ma niemal
zerowy zwis przedni, a stalowa ściana
czołowa ma dodatkowo ściankę odbo-
jową z wielowarstwowej sklejki, z przodu
opcjonalnie można zamontować składane
stopnie wejściowe.

Krone oferuje model Load Carrier BS
z trzema wysokościami burt: 550, 750
i 1000 mm. Burty od wewnątrz mogą być
wyposażone w zintegrowaną szynę do
mocowania dodatkowych zabezpieczeń.
Dostępne są także – zależnie od zasto-
sowania – trzy typy kłonic. Kłonice na-
rożne mogą być ułożone wzdłużnie lub
poprzecznie. Gdyby ładunek wystawał
z tyłu przyczepy, otwartą klapę pod-
trzymują łańcuchy. Praktycznym wypo-
sażeniem są różnego rodzaju schowki:
o wymiarach 2080×690×290 mm ze
ścianką działową i/lub 550×490×455 mm.
Przyczepę opcjonalnie można wyposażyć
w podłogę wykonaną z wylewki poliure-

tanowej o podwyższonym współczynniku
tarcia (0,6). W wersji z obrotnicą dyszel
może mieć zmienianą długość w kroku co
50 mm, w zakresie od 1600 do 2200 mm. 

Profi Liner – klasyk w wersji 
budowlanej

Naczepa Profi Liner to jeden z chęt-
niej kupowanych pojazdów do przewozu
ładunków o charakterze uniwersalnym.
Pojazd przekonuje wieloma swoimi ce-
chami konstrukcyjnymi i niezależnie od
wersji zabudowy jest ceniony na rynku
także ze względu na różnorodne możli-

przyczepa Load Carrier imponuje możli-
wościami w zakresie zabezpieczania
ładunków. Z boku pojazdu umieszczone
są 4 dzielone i składane burty o wysokości
550, 750 lub 1000 mm. Ściana przednia
może mieć wysokość 1000, 1200, 1600
lub 2000 mm. Burta tylna o wysokości
1000 mm może zostać skonfigurowana
jako otwierane drzwi wahadłowe. 

Pojazd ten jest wyposażony w ramę
zewnętrzną Multi Lock oraz system Multi
Lash, który umożliwia uniwersalne za-
stosowanie wszystkich rodzajów haków
do pasów transportowych, a co istotne,
jest także dostępny przy zamkniętych
burtach. Obrotowe pierścienie mocujące

umożliwiają zapięcie pasa napinającego
nad ramą zewnętrzną i zabezpieczenie
w ten sposób bardzo płaskich ładunków.
System z pierścieniami mocującymi
można zastosować zarówno w nacze-
pach kurtynowych, jak i z burtami. Gdy
system Multi Lash jest nieużywany,
można go schować w ramie zewnętrz-
nej. Na każdym boku naczepy w ramie
zewnętrznej znajduje się po 10 kieszeni
na kłonice wtykane oraz dodatkowo 9
kieszeni pośrodku w podłodze i 4 do-
datkowe kieszenie w okolicy sworznia
królewskiego. Kłonice mają przekrój
80×80 mm. Schowek na kłonice (z boku
pojazdu pod pokładem) mieści 12 kłonic
o długości 1950 mm. Budowlana naczepa
Profi Liner BS opcjonalnie dostępna jest
również z samoskrętną trzecią osią (roz-
staw osi 1310 oraz 2050 mm). Pojazd

Naczepa Profi Liner BS 
w wersji skrzyniowej z burtami,
która imponuje możliwościami
w zakresie zabezpieczania
ładunków

W naczepie Krone Profi Liner, aby szybko zamocować opcjonalny
system Multiwall, należy wykorzystać zamocowaną w ramie ze-
wnętrznej (MultiLock) belkę MultiBlock oraz dwie wtykane w nią
pionowo belki o profilu zamkniętym, w które następnie wsuwane

są poprzecznie układane listwy aluminiowe

wości mocowania ładunku. Certyfiko-
wana zgodnie z EN 12642 Code XL na-
czepa Krone Profi Liner seryjnie jest wy-
posażona w ramę zewnętrzną z otworami
MulitLock. Po wyposażeniu dodatkowo
w systemem MultiBlock Profi Liner staje
się uniwersalnym środkiem transportu
przystosowanym praktycznie do każdego
rodzaju ładunku, w tym także tak spe-
cyficznych, jak skrzynki z napojami czy
gitterboksy. Tak jak wszystkie pojazdy
Krone naczepy Profi Liner na życzenie
mogą być wyposażone w system Krone
Telematics służący do monitorowania
otoczenia, wyświetlania komunikatów
błędów z układu hamulcowego oraz kon-
troli danych roboczych i stanu sprzęgu. 

Podczas warsztatów zaprezentowano
naczepę Profi Liner BS w wersji skrzy-
niowej z burtami, która podobnie jak
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z takim rozwiązaniem jest niezwykle
zwrotny, a kąt skrętu osi wynoszący 25°
pozwala wykonywać manewry w naj-
ciaśniejszych miejscach. Ponadto naczepa
do transportu materiałów budowlanych
może mieć uchwyt do mocowania wózka
widłowego podczas jego transportu. Składa
się on z kieszeni na widły wózka i uchwytu
na podłużnice bądź na łańcuchy. Dodat-
kowo w ofercie dostępna jest osłona
przeciwnajazdowa zgodna z ECE-R58
oraz opcjonalne światło ostrzegawcze. 

Profi Liner Multi Steel
Istnieją ładunki, których sposób za-

bezpieczania nie jest jednoznacznie ure-
gulowany. Aby zapewnić bezpieczny
transport mat stalowych, dźwigarów
kratowych, stalowych elementów 2D/3D
lub pojedynczych elementów i części,
Krone oferuje naczepę Profi Liner w wersji
Multi Steel, czyli z otwartą zabudową
skrzyniową (burtową). Oprócz znacznej
poprawy bezpieczeństwa w porówna-
niu z zazwyczaj używanym mocowa-

niem przy użyciu pasów wersja burtowa
daje większą elastyczność przy prze -
ładunku różnych ładunków. Masa własna
Krone Profi Liner Multi Steel w wersji
skrzyniowej wraz ze standardowym wy-
posażeniem do mocowania ładunku oraz
skrzynią na 30 palet wynosi ok. 6800 kg
– tym samym ładowność pojazdu sięga

25 000 kg. Krone Profi Liner także w wersji
Multi Steel spełnia wymagania dotyczące
zabezpieczenia ładunku według DIN EN
12642 Code XL.

Krone Profi Liner Multi Steel BW do-
starczane jest w wersji standardowej z 6
anodowanymi burtami na stronę o wy-
sokości 550 mm (długości burt to 2 ×
1200 mm oraz 4 × 2540 mm). Opcjo-
nalnie dostępne są burty o wysokości
750 mm. Niewykorzystane burty można
szybko i w łatwy sposób zdemontować,
do ich przechowywania służy schowek na
palety wyposażony w tym celu w specjalne
uchwyty (regały). Krone stosuje tu własny
system regałów, który zapewnia dosta-
tecznie dużo miejsca na burty, kłonice
burt, kłonice wtykane i podpory ukośne. 

Na naczepie Krone Profi Liner Multi
Steel w wersji z burtami można trans-
portować także maty stalowe w stosach
o wysokości do 2000 mm. Do zabezpie-
czenia mat stalowych służy łącznie 18
kłonic wtykanych oraz 6 wyjmowanych
uchwytów kłonic z każdej strony po-
jazdu i sześć wciągarek mocujących (do
lin stalowych, jak również pasów mo-

cujących). Optymalne zabezpieczenie
mat stalowych osiąga się dzięki 18 kłoni-
com wtykowym oraz 6 przesuwnym
otworom na kłonice po każdej stronie po-
jazdu i 6 napinaczom (z możliwością ich
użycia zarówno na liny stalowe, jak i na
taśmy mocujące). W obszarze każdego
napinacza znajduje się pierścień mocu -
jący o nośności 5 t z możliwością wychy -
lenia od wewnątrz na zewnątrz o 180°
– można go zatem używać do mocowa-
nia bardzo szerokiego ładunku. Przedni
pakiet mat stalowych jest zabezpieczany
w kierunku jazdy do przodu dwoma
kłonicami wtykanymi rozmieszczonymi
na podłodze wraz z zaciskiem. Dodat-
kowo przy przednich kłonicach stoso-
wane są dwie podpory ukośne opierające
się na specjalnie ukształtowanej ramie.
Tylny pakiet mat stalowych jest zabez-
pieczany dwoma kłonicami wtykanymi
przed i za stosem w kierunku jazdy do
przodu oraz wstecz. Obie kłonice wty-
kane mocuje się tutaj ukośnie za po-
mocą pasa mocującego.

Zdjęcia: © Krone

Krone Load Carrier to rodzina przyczep Krone
oferowanych w różnych odmianach, tu Load

Carrier AZP BS – dwuosiowa przyczepa 
z obrotnicą i zabudową skrzyniową

Szyna Mulit Rail ma otwory rozmieszczone co 100 mm

Krone Profi Liner Multi Steel z typowym wyposażeniem waży ok. 6800 kg, 
tym samym ładowność pojazdu sięga 25 000 kg
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Ulepszone nośniki narzędzi
Mercedes-Benz

dniach 21–22 listopada
2013 r. uczestniczyliśmy
w połączonej z jazdami pre-

zentacji Unimogów najnowszej genera-
cji. Imprezę zorganizowano w miejsco-
wości Münsingen, leżącej ok. 60 km na
zachód od Stuttgartu, na terenie nie-
czynnych koszar wojskowych. Zakres
merytoryczny obejmował pojazdy okreś-
lane jako uniwersalne nośniki narzędzi.
Do jazd przygotowano 7 samochodów,
z czego 3 były zarejestrowane i mogły się
poruszać po drogach publicznych, po-
zostałe 4, wyposażone w różny osprzęt,
można było sprawdzić na placu jedno-
stki wojskowej. Jazdy odbywały się na
krótkim odcinku po zaplanowanej trasie
– po utwardzonej drodze oraz torze do
jazd terenowych. Pojazdy uzbrojone
głównie w sprzęt do utrzymania dróg
i placów można było testować na tere-
nie zamkniętym, sprawdzając w praktyce
niemal wszystkie możliwości i systemy

Unimogów, takie jak napęd hydrosta-
tyczny Easy Drive, operując osprzętem
za pomocą joysticka, czy choćby nasta-
wiając odpowiedni nacisk lemiesza ro-
boczego na podłoże z nowej wielofunk-
cyjnej kierownicy. 

Jazdy uzupełniono statycznymi pre-
zentacjami podzielonymi na dwa główne
tematy. Pierwszy to nowości i zmiany

w odświeżonych Unimogach, drugi –
możliwości przystosowania nośników
narzędzi dla konkretnych grup odbior-
ców. Pierwszy temat prezentowany był
na Unimogu U 423, na którym można
było się przyjrzeć wszystkim wprowa-
dzonym zmianom. Zorganizowano rów-
nież miniwystawę, na której pokazano
cztery podwozia przygotowane do zadań

Arkadiusz Gawron

Dostosowując Unimogi do wprowadzanej normy czystości spalin Euro VI,

poczyniono w nich wiele zmian, o których mogliśmy się dowiedzieć

podczas prezentacji przygotowanej przez firmę Mercedes-Benz. 

© A. Gawron

System oczyszczania spalin zajmuje niemal całą przestrzeń pomiędzy osiami



w gospodarce komunalnej w okresie let-
nim i zimowym, w rolnictwie oraz dla ko-
lejnictwa lub firm obsługujących wa-
gony, a więc wymagających możliwości
poruszania się zarówno po drogach, jak
i szynach.

Wraz z odświeżeniem gamy zmie-
niono nomenklaturę w oznaczeniach po-
szczególnych podwozi: obecnie pierwsza
z trzech cyfr oznacza rozmiar odnoszący
się do rozstawu osi i masy (np. 4 to

Kabina
W nowych Unimogach zmodernizo-

wano kabiny starszych wersji, mają teraz
duże przeszklone powierzchnie z nisko
poprowadzonymi krawędziami szyby
czołowej i drzwi, zapewniającymi bardzo
dobrą widoczność wokół pojazdu. Zmie-
niono maskę przed kabiną, która teraz
jest bardziej spójna ze stylistyką pozosta -
łych użytkowych modeli Mercedes-Benz,

oraz zderzak z reflektorami, które mają
światła LED do jazdy dziennej. Cechą
rozpoznawczą cięższych typoszeregów –
od U 318 do U 530 – są oprawy reflek-
torów w kolorze kabiny, lżejsze wersje
mają zderzaki lakierowane na czarno.
Przeniesiono punkty mocowania wycie-
raczek, które teraz znajdują się nad szybą
przednią. Zmiana kinematyki pracy wy-
cieraczek zaowocowała zwiększeniem
powierzchni wycierania, a możliwość
unieruchomienia ich w obu pozycjach
(tj. pionowej i poziomej) poszerza pole
widzenia. 

Wnętrze kabiny znacznie zyskało na
urodzie i ergonomii dzięki niektórym
elementom wyposażenia zapożyczonym
z nowego Actrosa. Zupełnie zmieniono
deskę rozdzielczą, kolumnę kierownicy,
która teraz jest regulowana w dwóch
płaszczyznach, i samą kierownicę, obec-
nie mającą wielofunkcyjne przyciski do
sterowania różnymi funkcjami pojazdu,
poprawiono także wydajność systemu
grzewczo-klimatyzacyjnego. Wszystkie
przełączniki są identyczne jak te w no-
wym Actrosie, a materiały, z jakich wy-
konano wnętrze kabiny, są znacznie lep-
szej jakości. 

Tablica wskaźników Unimoga, utrzy-
mana w nowym stylu Mercedesa, ma
duży kolorowy wyświetlacz o wysokiej
rozdzielczości, umieszczony między ze-
garami. Wraz ze zmianą kolumny kierow-
nicy po jej prawej stronie wprowadzono
dźwignię do obsługi funkcji jezdnych,
takich jak przełączanie biegów czy ha-
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Nowy czterocylind-
rowy, dwustutrzy-
dziestokonny silnik
OM934 spełniający
normę czystości
spalin Euro VI

dawny U 400), a dwie kolejne to wartości
mocy silnika w KM bez ostatniej cyfry
(np. 230 to 23). W ramach nowej oferty
pojazdów roboczych Unimog modele
U 216 i U 218 zastępują nie oferowanego
już U 20 i są kompaktowymi wersjami
bazowymi. Pozostałe, mocniejsze i cięższe,
wersje Unimogów to: U 318, U 423, U 430,
U 527 oraz U 530. 

W nowych Unimogach kontynuo-
wana jest tradycja wykorzystania ich
jako specjalistycznych pojazdów wielo-
zadaniowych, w których bazą są dobrze
sprawdzone rozwiązania, zapewniające
wysoką mobilność w trudnym terenie
dzięki stałemu napędowi 4×4, o dużym
prześwicie uzyskanym dzięki mostom
portalowym z blokadami mechanizmów
różnicowych i możliwością znacznego
wykrzyżowania osi, z kompaktowością
ich rozmiarów oferującą zwrotność na
poziomie dużego samochodu osobowego. 

Tablica wskaźników ma
duży kolorowy wyświet-
lacz. Zmieniona została

też deska rozdzielcza 
i kolumna kierownicy
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mulec silnikowy. Nowością jest opcjo-
nalna kamera, usytuowana z przodu przy
czołownicy, która ma poprawić widok
obszaru niewidocznego dla kierowcy z ka-
biny, a determinującego łatwość i czas
wymiany osprzętu. Wyświetlacz tej ka-
mery znajduje się pośrodku, między
osłonami przeciwsłonecznymi. Nadal do-
stępna jest opcja systemu Vario Pilot,
w którym kierownicę wraz z pedałami
można przesuwać na miejsce pasażera,
polepszając widoczność pola pracy i umoż -
liwiając kierowcy precyzyjniejszą jazdę.
W pojazdach z systemem Vario Pilot
centralna konsola jest pośrodku kabiny,
bez tego systemu znajduje się bliżej kie-
rowcy, robiąc miejsce dla trzeciego pa-
sażera. Możliwość przesuwania central-
nej konsoli w poprzek w kabinie z Vario
Pilot znacznie poprawiłaby ergonomię jej
obsługi, umieszczona pośrodku bowiem
jest nieco za daleko od obsługującego. 

Układ napędowy
W nowych Unimogach montowane są

silniki Blue Efficiency Power Euro VI, na-
leżące do typoszeregów OM934 i OM936,
o pojemności skokowej odpowiednio 5,1
oraz 7,7 l. Są to jednostki cztero- i sześ-
ciocylindrowe, pokrywające zakres mocy
od 115 kW (156 KM) do 220 kW (299 KM),
oraz momentów obrotowych od 650 do
1200 Nm. Mimo kompaktowych wy-
miarów Unimogów cały system oczysz-
czania spalin wraz ze zbiornikiem na
AdBlue zmieszczono po prawej stronie
między osiami pojazdu, pod akumula-
torami, wypełniając szczelnie niemalże

całą dostępną tam przestrzeń. Jak podaje
producent, emisja cząstek sta łych i tlen-
ków azotu spadła nawet o 90% w po-
równaniu z silnikami Euro V przy obni -
żeniu zużycia paliwa do 3%.

Skrzynie biegów to konstrukcje Mer-
cedesa wyposażone w 8 przełożeń do
jazdy w przód i 6 do jazdy w tył, stero-
wane elektropneumatycznie (EPS) wspom-
nianą wcześniej dźwignią przy kierow-
nicy. Skrzynie mają synchronizowany,
rewersyjny układ przełączania biegów
Electronic Quick Reverse, umożliwiający
szybką zmianę kierunku jazdy, stero-
wany z joysticka hydrauliki, co okazuje
się bardzo użyteczne przy pracy z osprzę-
tem i w przypadku próby wyjechania
z zagłębienia poprzez tzw. wybujanie.

Nowością jest bezstopniowy hydro-
statyczny napęd jezdny Easy Drive,
współpracujący z mechaniczną skrzynią
biegów w taki sposób, że można płynnie

przełączać między obydwoma rodzajami
napędu w trakcie jazdy odpowiednio do
aktualnie wykonywanego zadania. Pręd-
kość rozwijana na napędzie hydrosta-
tycznym dochodzi do 50 km/h, przy czym
moc hydrauliczną w stosunku do star-
szego rozwiązania zwiększono o 20%.
Jazda i praca na napędzie bezstopnio-
wym zmniejsza zużycie sprzęgła i pod-
nosi wydajność pracy, szczególnie przy
bardzo małych prędkościach, a jazda na
mechanicznej skrzyni biegów przynosi
oszczędności w zużyciu paliwa. Opisywany
system obsługuje się przełącznikiem na
kolumnie kierownicy, joystickiem hyd-
rauliki lub pedałem gazu.

Napędy osprzętów
Unimogi mają cztery przestrzenie do

montażu osprzętu i zabudowy znajdujące
się z przodu na czołownicy, między osiami
po bokach pojazdu, z tyłu oraz na ramie
lub skrzyni ładunkowej. Obciążalność
tylnych okuć montażowych zwiększono
o 2,5 t. Poszczególne urządzenia osprzętu
mogą być zasilane mechanicznie, hyd-
raulicznie i elektrycznie, przy czym do
podłączenia urządzeń elektrycznych prze-
widziano ustandaryzowane gniazda, do-
stępne w kabinie i na zewnątrz pojazdu.
Napędy mechaniczne, jak dawniej, mogą
być napędzane bezpośrednio od silnika
poprzez przekładnie redukcyjne oraz ze
skrzyni biegów. Nowością jest zwięk-
szenie mocy oddawanej przez wałek od-
bioru mocy przy przedniej czołownicy
o 10 kW, czyli do 160 kW.

Do napędu urządzeń hydraulicznych
przewidziano cztery obwody. Dwa pierw-
sze określane są przez Mercedesa robo-
czymi, a dwa kolejne siłowymi. Obwody
robocze mają zwiększoną o 30% moc
w porównaniu ze starszymi rozwiąza-
niami. Parametry pierwszego obwodu
to 32 l/min wydajności i 200 bar ciśnie-
nia. Połączenie działania obwodów 1 i 2
daje 87 l/min wydajności i 240 bar ciś-
nienia. Całość działa proporcjonalnie i ze
zwiększoną precyzją, m.in. dzięki możli-
wości wykonywania dwóch ruchów na-
stawczych jednocześnie za pomocą wyj-
mowanego z centralnej konsoli joysticka.
Zwiększenie wydajności wymusiło za-
stosowanie dodatkowych chłodnic oleju,
które umieszczono w tylnej części po-
jazdu. Ciekawą alternatywą dla hyd-
rauliki roboczej jest hydraulika siłowa
Vario Power, dostępna od modelu U 318
wzwyż. Jest to dodatkowa dwuobwodowa
pompa montowana na podwoziu. Działa
ona na 3 i 4 obwodzie hydraulicznym i za-
pewnia na każdym z nich po 125 l/min
wydajności oraz po 280 bar ciśnienia.
Przeznaczona jest do zasilania osprzętu
o bardzo dużym zapotrzebowaniu na
moc hydrauliczną, czyli stałych odbior-
ników mocy. Może zastąpić dodatkowe
pompy lub silniki spalinowe montowane
na zabudowach, dzięki czemu przyczy-
nia się do obniżenia masy, oszczędności
miejsca i zużycia paliwa. Gdy nie jest po-
trzebna, może być zdemontowana, zwięk-
szając ładowność Unimoga.

Zdjęcia: © Daimler

Nowe Unimogi to tradycyjnie specjalistyczne pojazdy wielozadaniowe



Ponadgabarytowe akcje
i modernizacje

a ubiegłorocznych, kwietniowych,
targach Bauma w Monachium mie-
liśmy wysyp nowości w grupie

naczep do przewozów nienormatywnych.
Najważniejsze produkty omówiliśmy
wiosną i jesienią ubiegłego roku („Sa-
mochody Specjalne” 3/2013 i 9/2013).
Jednak nie wszystkie ciekawe konstruk-
cje udało się wówczas opisać, zatem pro-
ponujemy suplement do ubiegłorocz-
nych nowości. Nowe premiery pojawią
się zapewne przed wrześniowymi tar-
gami IAA 2014 w Hanowerze. Jak za-
wsze trzymamy rękę na pulsie…

Moduły Scheuerle SPTM
w gdyńskiej stoczni

Od początku sierpnia 2013 r. Portowy
Zakład Techniczny SA w Gdyni wyko-
rzystuje w swojej działalności samo-
bieżne moduły transportowe SPTM firmy
Scheuerle. Są to pierwsze tego typu
jednostki sprzedane przez Scheuerle
klientowi z Polski. Do tej pory firmy
transportowe w naszym kraju korzystały
z modułów SPTM pożyczanych od nie-
mieckich lub holenderskich partnerów.

System zakupiony przez Portowy Zakład
Techniczny składa się z 4 modułów
transportowych (naczep) wyposażonych
w 4 linie osiowe oraz dwóch modułów
napędowych – pojazdy te można łączyć
w dowolnych kombinacjach. System jest
rozwiązaniem uniwersalnym, może być
zmontowany jako jeden długi moduł
transportowy lub zestawiony równolegle
jako dwa krótsze. Ładowność każdego
z modułów wynosi ok. 130 t, co łącznie
pozwala na przetransportowanie ładun-
ków ważących do 500 t.

Ważną cechą systemu jest możliwość
precyzyjnego poruszania się w każdym
kierunku, tj. do przodu, do tyłu, na boki

oraz po przekątnej, ponadto moduły mo-
gą wykonywać obroty wokół dowolnie
zdefiniowanej osi. Platforma ładunkowa
może być podnoszona i opuszczana – wy-
sokość do jazdy wynosi 1500 mm z moż-
liwością regulacji ±350 mm. W praktyce
oznacza to, że pojazd może unieść ładu-
nek, przewieźć go, a następnie wyjechać
spod niego.

Masa modułu transportowego połą-
czonego z modułem napędowym nie prze-
kracza 20 t, wymiary naczepy to 6×2,43 m,
modułu napędowego: 2,7×2,43 m, można
je zatem przewozić po drogach publicz-
nych na naczepach niskopodwoziowych
bez specjalnego zezwolenia.
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Tradycyjnie już proponujemy relację z ciekawych operacji transportowych

zrealizowanych w ostatnim czasie oraz kolejną dawkę informacji na temat

nowych produktów w branży przewozów nienormatywnych.

Przygotowanie ramy pomocniczej
i wsporników ładunku: w użyciu

16 linii osiowych SPMT
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reklama

Pierwszym zadaniem zrealizowanym
pod koniec września 2013 r., w którym
wykorzystano moduły SPMT Scheuerle
na terenie Portu Gdynia, było przewie-
zienie z miejsca montażu do miejsca
załadunku na statek 5 suwnic typu ASC
(Automatic Stacking Cranes). Wyko-
rzystano do tego kombinację składającą
się z 16 linii osiowych. Wspomniane
suwnice to część większego zamówienia
opiewającego łącznie na 20 suwnic typu
ASC produkcji fińskiej firmy Konecranes.
Suwnice trafią do amerykańskiego od-
biorcy GCT Global Container Terminals
Inc. działającego w New Jersey. Moduły
SPMT zostały ze sobą połączone spe-

Wiatr na szczęście nie zakłócił operacji
transportu 5 suwnic, które na czas tego  
transportu zostały złożone, dzięki czemu
ich długość zredukowano z 30 do 15 m
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Mimo wysoko położonego środka ciężkości elektroniczny system sterowania modułów Scheuerle SPMT pozwalał na bezproblemową kontrolę transportu 
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cjalną ramą tak, aby nie była konieczna
reorientacja pojazdów podczas wymiany
ładunku. Szczególnym wyzwaniem był
wysoko położony środek ciężkości suwnic.
Wysokość suwnicy to ok. 25 m, szerokość
32 m, środek ciężkości znajdował się ok.
13 m powyżej powierzchni drogi.

Prom kosmiczny 
na modułach Goldhofer

Wyjątkowe wyróżnienie spotkało
firmę Goldhofer: ten wiodący na świe-
cie dostawca urządzeń transportowych
dla przemysłu ciężkiego transportu dro-
gowego został wybrany, aby zapewnić
transport na ostatniej drodze legendar-
nego amerykańskiego promu kosmicz-
nego Enterprise. Agencja kosmiczna
NASA zleciła firmie transportowej Bay
Crane z Nowego Jorku – wykorzystującej
pojazdy Goldhofer – przetransporto-
wanie promu kosmicznego z międzyna-
rodowego lotniska JFK do jego „domu
spokojnej starości”, którym stało się mu-
zeum na lotniskowcu USS Intrepid za-
cumowanym w Manhattanie (Nowy Jork)
na rzece Hudson. Firma Bay Crane to
jedna z największych i najlepszych ame-
rykańskich specjalistów w zakresie
ciężkiego transportu specjalistycznego

i usług dźwigowych. Do przewozu promu
Enterprise wykorzystano ciężkie moduły
transportowe Goldhofer THP/SL.

Podróż promu kosmicznego Enter-
prise na modułach Goldhofer odbyła się
na odcinku około mili, potem został on
załadowany na barkę i odholowany rzeką
pod pływające muzeum, czyli lotnisko-
wiec USS Interpid. Wyjątkowe w całej

operacji było to, że wykonano załadunek
i rozładunek promu na moduły, korzystając
z pomocy tylko jednego żurawia. 

Prom kosmiczny przybył na nowo-
jorskie lotnisko JFK na plecach samolotu
Boeing 747. Korzystając ze specjalnie
skonstruowanej ramy, prom został umiesz-
czony na pokładzie modułów. Masa ła -
dunku wynosiła ok. 70 t, długość 37,24 m,
rozpiętość skrzydeł to 24 m, a całkowita
powierzchnia skrzydeł promu wynosi
ok. 250 m2. Do transportu promu z lot-
niska do muzeum przygotowano zestaw

składający się z modułów transporto-
wych Goldhofer THP/SL jadących łącznie
na 24 liniach osiowych, obniżony pokład
ładunkowy miał nośność 230 t. 

ECOrampa Broshuis
Jeszcze w roku 2011 Broshuis – ho-

lenderski producent pojazdów specja-
listycznych – wprowadził w wyposażenie
swoich naczep niskopodwoziowych po-
dest najazdowy, tzw. ECOrampę. Naj-
ważniejszą zaletą podestu jest to, że
podczas jazdy podest nie stwarza do-
datkowego oporu aerodynamicznego, co
w efekcie pozwala na obniżenie zużycia
paliwa nawet o 20% – w przeliczeniu na
każdy przejechany kilometr daje to ok.

Prom kosmiczny Enterprise w swej ostatniej
podróży z międzynarodowego lotniska JFK 
do pływającego muzeum na lotniskowcu 
USS Interpid 
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Imponujący ładunek do przewiezienia: masa
ładunku (wraz z ramą mocującą) ok. 70 t,
długość 37,24 m, rozpiętość skrzydeł 24 m
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Za- i rozładunek promu Enterprise
zrealizowano, korzystając z pomocy

pojedynczego żurawia

© Bay Crane



10 eurocentów. W 2013 r. ekologiczna
rampa Broshuis doczekała się niewiel-
kich modernizacji, została też bardzo
życzliwie przyjęta przez użytkowników. 

Nowa ECOrampa zastępuje stoso-
wane dotychczas konwencjonalne me-
chaniczne lub hydrauliczne rampy (po-
desty) najazdowe. Oprócz wspomnianego
obniżenia zużycia paliwa nowa rampa ma
także inne zalety: jest lżejsza od typo-
wych rozwiązań, co zwiększa ładowność
pojazdu. Uproszczony za- i rozładunek
daje użytkownikowi nowe możliwości:
naczepa z rozłożonym podestem zajmuje

mniej miejsca w porównaniu z typo-
wymi rozwiązaniami. Podest załadow-
czy jest integralną częścią pokładu ła -
dunkowego, opuszcza się go i podnosi
hydraulicznie – także pod obciążeniem
– korzystając ze specjalnego panelu
obsługowego. Tym samym zbędne staje
się użycie dodatkowych elementów po-
mocniczych, co w przypadku konwen-
cjonalnych ramp najazdowych jest jesz-
cze na porządku dziennym. 

Konstrukcja podestu pozwala na
użycie go także w terenie nieutwardzo-
nym, co sprawia, że naczepy wyposażone

© Broshuis

Mniejszy opór aerodynamiczny naczepy wyposażonej w ECOrampę powoduje obniżenie zużycia paliwa

ECOrampa może być opuszczana i podnoszona także pod obciążeniem

© Broshuis

ECOrampa może być powodzeniem stoso-
wana zarówno w transporcie szosowym,

jak i po terenie nieutwardzonym
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Walne Zgromadzenie 
Ponadnormatywnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prze-
woźników Transportu Nienormatywnego
„ponadnormatywni.pl” zajmujące się
problematyką prawną transportu ładun-
ków ponadnormatywnych zwołuje zgro-
madzenie stowarzyszonych w nim osób,
na którym m.in. zostanie zatwierdzony
rok finansowy 2013 oraz omówione kie-
runki dalszych działań i rozwoju Stowa -
rzyszenia. Obrady odbędą się 21 lutego
2014 r. w Łodzi, w hotelu Iness. W spot-
kaniu udział wezmą przedstawiciele firm
przewozowych, pilotażowych, spedycyj-
nych oraz producenci naczep. Podjęte
zostaną decyzje o działaniach związa-
nych m.in. z niemieckim ubezpiecze-
niem w wy sokości 25 mln €, które tak
często jest przyczyną blokowania pol-
skich przewoźników przez BAG lub po-
licję, oraz z wykorzystywaniem przez
ITD wag, które zostały ocenione przez
Główny Urząd Miar i NIK jako niena-
dające się do wskazywania np. masy
całkowitej pojazdu. Uczestnicy spotka-
nia będą dyskutowali nad zmianami
mającymi na celu wydłużenie okresu
przedawnienia wynagrodzenia prze-
woźnika (dzisiaj to tylko 1 rok), uprosz-
czeniem i dostosowaniem przepisów
o reklamacji w transporcie oraz uregu-
lowaniem kwestii dotyczących wnio-
skowania i uzyskiwania odstępstw od
warunków technicznych dla pojazdów
i naczep wykorzystywanych w trans-
 por cie nienormatywnym. Organizatorzy
chcieliby również przeprowadzić krót-
kie szkolenie związane m.in. ze zlece-
niami transportowymi (różnice pomię-
dzy umową przewozu a umową spedycji),
bezpieczeństwem w doborze kontrahen-
tów, wystawianiem i wypełnianiem lis-
tów przewozowych, CMR oraz wyborem
porządnego ubezpieczenia OCP i OCS.
Zainteresowane osoby mogą nadal przy-
stępować do stowarzyszenia, co umożliwi
wpływanie na decyzje podejmowane
przez stowarzyszenie i kierunki jego roz-
woju. Wszystkich zainteresowanych – na-
wet jeszcze nie zrzeszonych – zaprasza -
my do udziału w spotkaniu w Łodzi.
Zgłoszenie chęci udziału w tym wyda-
rzeniu oraz propozycje problemów, które
chcieliby Państwo poruszyć na spotka-
niu, można kierować mailem na adres
info@ponadnormatywni.pl. (KB)
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w ECOrampę mogą być używane z po-
wodzeniem w transporcie maszyn do
robót ziemnych. Ich zastosowanie skraca
czas za- i rozładunku.

Multimax z hydraulicznie 
rozszerzanym pokładem

Zamiast fizycznej siły do rozsze-
rzenia szerokości pokładu ładunkowego
w naczepach Faymonville Multimax wy-
starczy precyzyjny pomiar i naciśnięcie
przycisku. Zwiększone bezpieczeństwo,
większy komfort i znaczna oszczędność
czasu to 3 podstawowe zalety, które wy-
różniają nowy hydrauliczny system po-
szerzania łoża Hydro-Shift naczep Mul-
timax. System ten jest dobrze znany
i poszukiwany zwłaszcza na rynku fran-
cuskim, ale również może stanowić cie-
kawą propozycję dla klientów z innych
państw. Od czasu wprowadzenia na rynek
hydrauliczne poszerzanie szerokości po -
kładu zdążyło już udowodnić swoją sku-
teczność w codziennej praktyce eks-
ploatacji. Te doświadczenia „na drodze”

pozwoliły użytkownikom docenić wy-
soki poziom obsługi operacyjnej zgod-
nej z zasadą: łatwiej, szybciej, bardziej
bezpiecznie.

W klasycznych rozwiązaniach kie-
rowca musi manualnie wysuwać ma-
sywne stalowe rozszerzenia, a następ-
nie układać na nich ciężkie półpokłady.
W rozwiązaniu Faymonville zadanie to
przejął całkowicie zdalnie sterowany
system hydrauliczny Hydro-Shift: roz-
szerzenie z szerokości 2,54 do 3,20 m

realizują siłowniki hydrauliczne uru-
chamiane przez odpowiednie bloki za-
worów elektromagnetycznych. Roz-
wiązanie to można zastosować w każdej
z 3-, 4- lub 5-osiowych naczep Multimax,
przy czym jeśli pokład ładunkowy jest
dzielony, to jego część tylna sterowana
jest oddzielnie. Kierowca, korzystając

z panelu zdalnego sterowania, wygod-
nie uruchamia rozszerzenie po lewej
i prawej stronie naczepy i bo krótkim
czasie możliwy jest już załadunek. 

Wielkość rozszerzenia można regu-
lować bezstopniowo i tym samym pre-
cyzyjnie dopasować do szerokości prze-
wożonego ładunku. Rozwiązanie to, czyli
hydrauliczne rozszerzanie szerokości
pokładu, funkcjonuje na rynku od kilku
lat, zatem Faymonville tak naprawdę
nie wymyśliło nic nowego, a przez za-

stosowanie wysokogatunkowych stali
o podwyższonej elastyczności następuje
tylko nieznaczne zwiększenie masy włas-
nej naczepy w porównaniu z rozwiąza-
niem klasycznym. 

Dzięki zastosowaniu hydraulicznego
rozszerzania pokładu następuje skróce-
nie czasu przygotowania naczepy do za -
ładunku o ok. 20–30 minut. Poza tym
maleje fizyczne obciążenie kierowcy i ry-
zyko kontuzji, eliminuje się także takie
niedogodności, jak np. konieczność pracy
przy niekorzystnej pogodzie. 

DOLL Fahrzeugbau 
Seria naczep niskopodwoziowych

Panther niemieckiego producenta po-
jazdów specjalistycznych DOLL Fahr -
zeugbau od momentu wprowadzenia na
rynek w 2010 r. cieszy się coraz więk-
szym powodzeniem. W Polsce pojazdy te
można znaleźć w ofercie firmy Timex SA,
która jest generalnym importerem DOLL
zarówno w kraju, jak i na Litwie, Łotwie
i w Estonii.

4-osiowa naczepa Faymonville
Multimax Multi-Z4-L z systemem

Hydro-Shift waży 15,5 t 
i ma ładowność 42,4 t
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Hydro-Shift pozwala na zwiększenie szerokości
z 2,54 m do maksymalnie 3,20 m

©
 D.

 Pi
ern

ika
rsk

i

Hydrauliczne rozszerzanie pokładu odbywa się
bezstopniowo, dzięki czemu szerokość pokładu
można precyzyjnie dopasować do szerokości
przewożonego ładunku
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Naczepy DOLL panther to pojazdy
wysokospecjalistyczne, najczęściej wyko-
rzystywane do transportu długich i cięż -
kich ładunków, takich jak stal, betonowe
konstrukcje, maszyny budowlane czy
skrzydła elektrowni wiatrowych. W na-
czepach tych wykorzystano nowoczesną
technologię niezależnego zawieszenia
hydraulicznego. Osie mają nośność 12 t,
a maksymalny kąt skrętu każdego z kół
wynosi 55°. 

Najnowszym przedstawicielem ro-
dziny DOLL panther jest ośmioosiowa
teleskopowa naczepa S8E-S3F 3+5,

w której niezależne zawieszenie kół ma
hydrauliczną regulacją wysokości w prze-
dziale –70/+335 mm. Naczepa w stanie
złożonym ma długość tylko 12,41 m,
w połączeniu z typowym ciągnikiem
4-osiowym (np. Scania R730 8×4) ze-
staw ma długość 16,45 m. Dodatkowo

pojazd ma hydraulicznie wypinaną łabę-
dzią szyję. Dzięki możliwości rozdziele-
nia naczepy między 3. i 4. osią można
uzyskać 5-osiową naczepę z obniżonym
łożem lub też specjalistyczną 8-osiową
platformę. Platforma ładunkowa została
wzmocniona odpowiednio do ładowności
8-osiowej kombinacji. Zastosowana w niej
rama sekcyjna zapewnia stabilność oraz
pozwala wydłużyć platformę o 5800 mm,
co jeszcze bardziej zwiększa uniwersal-
ność pojazdu. Dopuszczalny ciężar całko-
wity naczepy DOLL panther S8E-S3F 3+5
przy prędkości 80 km/h wynosi 85 000 kg,

a obciążenie użytkowe 66 350 kg (analo-
gicznie 93 500 kg/74 850 kg przy 40 km/h
oraz 105 000 kg/86 350 kg przy 20 km/h). 

Chcąc uzyskać zestaw o jeszcze więk-
szej długości, naczepa panther S8E-S3F
3+5 może zostać połączona z platformami
niskopodwoziowymi DOLL o długości

5000 lub 8000 mm. W tylnej części
umieszczono kieszenie na kłonice (5 par
100×50 mm), na ramie zewnętrznej znaj-
dują się pierścienie do mocowania ła -
dunku (5 par po 5000 daN), a obok ramy
centralnej znajdują się obrotowe szekle
(3 pary po 20 000 daN). Dodatkowe

szekle (4 pary po 10 000 daN) można za-
montować poniżej pokładu ładunkowego
w obniżonej części łoża, aby zamoco-
wać szczególnie szerokie ładunki.

Opracował Dariusz Piernikarski

Na trasie z Austrii do Macedonii w barwach austriackiego przewoźnika Felber Transport GmbH: 
zestaw z naczepą DOLL panther S8E-S3F 3+5 załadowany generatorem ważącym 54 t, 
rama mocująca waży 5 t; masa całego zestawu z ładunkiem to ok. 102 t
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Mimo szerokości zewnętrznej wynoszącej 
2,75 m poruszający się na 12 osiach zestaw 
miał doskonałe własności manewrowe i do-
skonałą stabilność prowadzenia
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listopada 2013 r. na terenie
najstarszej siedziby Conti-
nental w Hannover-Stöcken

odbyła się uroczysta inauguracja fab-
ryki ContiLifeCycle. Jest to pierwszy
tego typu zakład na świecie, integrujący
najnowocześniejszą linię technologiczną
do bieżnikowania na gorąco i na zimno
opon do samochodów ciężarowych i auto-
busów z przemysłową instalacją do re-
cyklingu – utylizacji mieszanki gumowej
pochodzącej ze zużytych opon. Inwe-
stycja kosztowała ok. 10 mln euro. Roz-
wiązania zastosowane w nowej fabryce
zostały uznane za innowację ekologiczną
przez niemieckie Federalne Minister-
stwo Ochrony Środowiska. Nowy zakład
ma wykorzystywać na masową skalę
efekty synergetyczne wynikające z rów-
noczesnej realizacji procesów bieżniko-
wania i recyklingu opon.

Fabryka ContiLifeCycle
Fabryka opon bieżnikowanych Con-

tiLifeCycle może rocznie produkować
180 000 opon bieżnikowanych po osiąg-
nięciu swej pełnej wydajności, w tym ok.
150 000 opon bieżnikowanych na gorąco
(technologia ContiRe) oraz 30 000 bież-
nikowanych na zimno (ContiTread).
Zakład ma pełnić funkcję światowego
centrum kompetencji w zakresie tech-
nologii regeneracji opon ContiLifeCycle.

Działająca jako część fabryki Conti-
LifeCycle linia do recyklingu mieszanki
gumowej – odpadków powstających z opon
przygotowywanych do bieżnikowania –
ma wydajność ok. 4000 t rocznie, w re-
zultacie można będzie zaoszczędzić ok.
2400 t gumy oraz 1600 t sadzy i krzemu.
Ilość odpadów poprodukcyjnych zostaje
jednocześnie zredukowana o ponad 80%.

Dariusz Piernikarski
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Opona za karkas: daj nam swój stary karkas, a my w zamian sprzedamy ci oponę

bieżnikowaną na gorąco o jakości gwarantowanej przez producenta. 

To w skrócie idea, którą zamierza realizować Continental, uruchamiając 

fabrykę opon bieżnikowanych w ramach programu ContiLifeCycle. 

Rusza fabryka opon
bieżnikowanych Continental©
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Trochę magii w klimacie
industrialnym: otwarcie
fabryki ContiLifeCycle
przygotowano z wielką
starannością
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Poddawana recyklingowi mieszanka
gumowa przeszła wcześniej proces
wulkanizacji – była przecież częścią
używanych opon, a więc konieczne było
wprowadzenie różnych etapów obróbki
mechanicznej i cieplno-chemicznej, aby
w pewnym sensie zneutralizować (od-
wrócić) proces wulkanizacji.

Równolegle z otwarciem fabryki
zainaugurowano działalność centrum
szkoleniowego ContiLifeCycle Academy,
w którym swoją wiedzę i umiejętności
w zakresie bieżnikowania opon będą
podnosić zarówno wewnętrzni, jak i ze-
wnętrzni pracownicy i współpracownicy
firmy Continental. Znajdujące się także
na terenie fabryki w Stöcken działy, od-
powiadające za prace badawczo-rozwo-

Fabrycznie nowa opona bieżnikowana 
Podczas inauguracji działalności fabryki
ContiLifeCycle na krótką rozmowę 
o koncepcji fabrycznego bieżnikowania
opon dał się namówić Christian Sass,
będący w Continental dyrektorem
odpowiedzialnym za dział bieżnikowania
opon ciężarowych (Retread Business
Commercial Vehicle Tires). 

„Samochody Specjalne”: Jak dochodzi
się do decyzji o budowaniu fabryki zaj-
mującej się bieżnikowaniem opon? Czy
na tym biznesie można zarobić?

Christian Sass: Przede wszystkim trzeba
zrozumieć to, że nowa fabryka jest in-
westycją w technologię i wcześniej wy-
konaliśmy olbrzymią pracę w zakresie
badań i rozwoju. Poświęciliśmy na to sporo
czasu, energii i zasobów finansowych, aby
uruchomić linię recyklingu mieszanki gu-
mowej i linię bieżnikowania. Oczywiście
można przeprowadzić obliczenia, symu-
lacje zmierzające do oceny ewentual-
nego wyniku finansowego, ale nigdy nie
można być w stu procentach pewnym,
że są wiarygodne. Tak więc, zaczynając
jakby od końca, nie jestem w stanie dziś
ocenić przyszłych korzyści finansowych
dla naszej firmy. To okaże się dopiero za
jakiś czas, bo mamy jeszcze jedną nie-
wiadomą w po staci poziomu akceptacji
klienta. Nie uruchamiamy fabryki Con-
tiLifeCycle dla nas – robimy to z myślą
o naszych klientach. Chcemy im służyć
koncepcjami, produktami i usługami,
a oni muszą je zaakceptować, abyśmy my
mogli mówić o sukcesie. 

Bieżnikowanie nie jest nowym po-
mysłem, technologia jest dobrze zako-
rzeniona w rynku, zatem dlaczego po-
trzebna była odrębna fabryka? W czym
przejawia się przewaga firmy Conti-
nental nad konkurentami?
Na rynku bezsprzecznie sprzedajemy
znaczne ilości nowych opon. Przeanali-
zowaliśmy, co się dzieje z karkasami na-
szych opon w ich tak zwanym drugim
życiu, czyli gdy są bieżnikowane. Okazało
się, że działa wiele firm wykonujących
bardzo dobre jakościowo bieżnikowanie,
jest także grupa, której produkty można
określić jako akceptowalne, ale niestety
znalazły się także negatywne przykłady
z końca skali jakościowej. W przypadku
tych ostatnich trudno jest mówić o tym,
że bieżnikowanie opon może być ko-
rzyścią dla użytkownika.
Floty będą zainteresowane bieżnikowa-
niem, jeśli otrzymają opony o niskim
oporze toczenia, pozwalającym na uzys-
kanie niższego zużycia paliwa. Nasze
badania wykazały, że jeśli opór toczenia
nowej opony będzie niższy tylko o 10%
od oporu toczenia opony bieżnikowa-
nej, to na jezdni traci się więcej w postaci
spalonego paliwa niż oszczędza dzięki
wykorzystaniu tańszej opony bieżniko-
wanej. Ta zależność to ważny składnik
bilansu kosztów we flocie i to właśnie
korzyści ekonomiczne mogą przekonać
floty do naszej oferty fabrycznego bieżni-
kowania. Istniejące rozwiązania w tym
zakresie, jeśli mówimy o poziomie uśred-
nionym, pozostawiały jednak trochę do
życzenia. To był jeden z argumentów za
uruchomieniem zakładu ContiLifeCycle:
dostarczać klientom opony bieżniko-
wane na tym samym poziomie jakoś-
ciowym co opony nowe. 

Wspomniał Pan o klientach, ich kosztach
i korzyściach – ale skąd miałyby płynąć
korzyści dla firmy Continental?
Gdzieś w dalszej perspektywie chcemy
stać się największym w Europie do-
stawcą opon bieżnikowanych. Robimy
to, ponieważ chcemy sprzedawać nie
tylko opony nowe, ale całą koncepcję
cyklu życia opony we flocie. Poza tym
łatwo zauważyć, że nasze opony bieżni-
kowane wcale nie należą do najtańszych
produktów tej kategorii na rynku. Istnieją
duże różnice w cenach naszych opon bież -
nikowanych w stosunku do oferty innych
firm. Aby uzyskać produkt o osiągach
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W procesie recyklingu uzyskuje się mieszankę
gumową o tak wysokiej jakości, że nadaje się
ona do powtórnego użycia w produkcji opon
nowych lub bieżnikowanych
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zbliżonych do opony nowej, klient musi
oczywiście zapłacić więcej. Nasze działania
mają przecież podłoże komercyjne. 
Musimy teraz pracować razem z flotami,
aby wyrobić przekonanie, że wyższy po-
czątkowy koszt produktu daje w dłuż -
szym czasie większe oszczędności niż
w przypadku tańszych opon. Wiem, że
jest to bardzo prosta logika i oczywiście
w to jest wbudowana część naszych
kosztów związanych z tą inwestycją. 

Czy to oznacza, że przygotowując się
do uruchomienia nowej fabryki, udo-
skonaliliście proces bieżnikowania tak,
aby uzyskać niższy opór toczenia? 
Tak, absolutnie, ponieważ nasza linia
bieżnikowania powstała niemal na za-
sadzie „kopiuj i wklej” w oparciu o linię
produkcji opon nowych. Używamy tych
samych komponentów, tych samych
technologii łączenia. Wulkanizowanie
opon bieżnikowanych w prasach – ostat-
nia faza procesu – jest jednak nieco inne,
ponieważ w środku jest już karkas, który
był przecież wulkanizowany, stosujemy
zatem inne parametry procesu. Tylko
takie działanie, czyli wykorzystanie do
bieżnikowania w jak największym za-
kresie rozwiązań stosowanych w pro-
dukcji opon nowych, jest zrównoważoną
propozycją dla flot. 

Czy fabryka ContiLifeCycle daje Conti-
nentalowi przewagę nad konkurencją?
W tej konfiguracji tak, ponieważ jest to
pierwszy tego typu zakład na rynku.
Myślę, że wyszliśmy o kilka kroków przed
konkurencję, ponieważ połączyliśmy

to z recyklingiem mieszanki gumowej.
Oczywiście inni liczący się gracze na rynku
mają swoje zakłady bieżnikowania. 

Czy obecny rynek opon używanych jest
na tyle pojemny, aby Wasza nowa fab-
ryka skupiła tak dużo karkasów, żeby
możliwa była produkcja na deklarowa-
nym poziomie rocznym 180 tysięcy? 
Nie zaczynamy przecież od zera, wcześ-
niej w zakresie bieżnikowania na gorąco
współpracowaliśmy z trzema naszymi
partnerami w Niemczech, we Włoszech
i Wielkiej Brytanii. Mieliśmy z nimi pod-
pisane umowy, które teraz wygasły –
rozpoczynamy bieżnikowanie we włas-
nym zakresie. Zatem istnieje już pewien
wolumen, który przejmujemy od tych
partnerów. Wiemy także, że musimy
wykorzystać istniejący potencjał ryn-
kowy i zdobyć nowych klientów – prze-
konać więcej flot do koncepcji bieżni-
kowania w jakości producenckiej OEM.
Wtedy będziemy mogli w pełni wyko-
rzystać możliwości naszej fabryki. 

Ale czy za oponę bieżnikowaną przez jej
producenta klient będzie musiał zapłacić
więcej niż u lokalnego dostawcy analo-
gicznych usług? 
Z punktu widzenia kosztów to nie jest aż
tak oczywiste – istnieją różnice w pro-
duktach. W takiej centralnej fabryce,
która obsługuje cały rynek europejski,
możemy wykorzystać efekt ekonomiki
skali. Z drugiej strony pojawiają się do-
datkowe koszty logistyczne związane
z pozyskiwaniem karkasów, których
lokalna bieżnikownia nie ma. 

Czy jest jakaś bariera wejścia? Ile sa-
mochodów powinna mieć flota, aby wy-
korzystanie oferty fabryki ContiLife-
Cycle stało się opłacalne?
Nie ma takiego limitu. To może być mała
firma z jedną ciężarówką – jeśli jej właś-
ciciel dostrzega korzyści płynące z użycia
nowej opony marki premium, a potem
jej powtórnego użycia w wersji po bieżni-
kowaniu fabrycznym. 

Czyli najważniejsze przesłanie, jakie
chcecie przekazać flotom, brzmi: dbaj-
cie o swoje karkasy, bo będą one jesz-
cze potrzebne? 
Tak, choć niektórym jeszcze trudno
sobie wyobrazić, że ta zużyta opona,
a w zasadzie jej karkas, może dać począ -
tek życia kolejnej oponie w procesie
bieżnikowania na gorąco. To jest jeszcze
sprawa świadomości użytkownika, mar-
ketingu, wizerunku, szkoleń – wszystkie
te czynniki związane z eksploatacją opon
muszą być w pewnym sensie zbieżne.
Ale nad tym pracujemy w ramach naszej
usługi Conti360°. Musimy także praco-
wać nad wizerunkiem opon bieżniko-
wanych – niestety powszechnie uważa
się je za znacznie gorsze niż opony nowe,
a przecież w rzeczywistości ich para-
metry są bardzo dobre. Problem w tym
przypadku jest dość złożony, ponieważ
ta sama opinia dotyczy opon bieżniko-
wanych na zimno i na gorąco, nie ma
także żadnej różnicy w jakości wykona-
nia procesu bieżnikowania.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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jest proces bieżnikowania na zimno, za-
równo Continental, jak i firmy partner-
skie wykorzystują wysokiej jakości bież -
nik ContiTread. Skład mieszanki oraz
rzeźba bieżnika odpowiadają tym z ory-
ginalnej opony. Bieżnik ContiTread i cała
operacja bieżnikowania na zimno mogą
być stosowane także w przypadku kar-
kasów opon innych producentów. 

To klienci decydują, jaka technologia
bieżnikowania jest dla nich najodpo-
wiedniejsza, ponieważ opony zachowują
swoje najlepsze własności niezależnie
od wybranego procesu. Potwierdzają to
także dane statystyczne: w Unii Euro-
pejskiej udział opon bieżnikowanych na
gorąco i na zimno jest mniej więcej rów-
nomierny, występują jedynie niewiel-
kie, najwyżej 10–15-procentowe różnice
regionalne. Bieżnikowanie opon klasy
premium może ograniczyć koszty ogu-
mienia nawet o 30–40% w przypadku
opon w dobrym stanie. W połączeniu
z możliwością opcjonalnego pogłębie-

nia bieżnika proces bieżnikowania po-
zwala dwuipółkrotnie wydłużyć łączny
czas eksploatacji opony Continental.
Modułowy program serwisowy Conti-
LifeCycle firmy Continental daje możli-
wość operatorom flot optymalizowania
kosztów operacyjnych swoich parków
samochodowych według indywidual-
nych potrzeb i wymagań.

jowe, wytwarzanie, inżynierię produkcji
oraz zarządzanie jakością, pracują nad
doskonaleniem rozwiązań dla pozosta -
łych ośrodków ContiLifeCycle w Malezji,
Ekwadorze i Meksyku. 

Maksymalne oszczędności 
z programem ContiLifeCycle 

Bieżnikowane na gorąco opony Con-
tinental „Made in Stöcken” to zrówno-
ważona ekologicznie i ekonomicznie
gama produktów. Przyjazna dla środo-
wiska technologia produkcji i wykorzys-
tanie surowców z odzysku po stronie
ekologii oraz niski opór toczenia produk-
tów finalnych i szeroka oferta rozwiązań
serwisowych – to w uproszczeniu naj-
ważniejsze argumenty stojące za kon-
cepcją ContiLifeCycle. Dla flot w prak-
tyce oznacza to możliwość minimalizacji
kosztów związanych z oponami. 

Kluczem do dania oponie nowego
życia poprzez pogłębianie i bieżnikowa-
nie jest zatem wysokiej jakości karkas.
Continental akceptuje wyłącznie kar-
kasy w najlepszej kondycji, które są na-
stępnie wykorzystywane w oponach
bieżnikowanych na gorąco ContiRe lub
na zimno za pomocą technologii Conti -
Tread. Wszystkie produkty ContiRe otrzy-
mują taką samą gwarancję jakości i trwa -
łości jak nowe opony Continental. 

Wulkanizacja na gorąco – ContiRe –
pozwala na zachowanie wszystkich za-
let nowych opon Continental: niskiej
masy, zoptymalizowanego oporu to-
czenia, trwałości oraz wysokiego kom-
fortu prowadzenia. Gdy przeprowadzany

Schemat zamkniętego cyklu produkcji opon
w nowej fabryce ContiLifeCycle
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W przypadku bieżnikowania na gorąco nowa mieszanka nanoszona
jest na całą powierzchnię karkasu – tak powstaje opona „zielona”,
która następnie jest poddawana wulkanizacji

W prasie podczas 
wulkanizacji pod wpływem
temperatury i ciśnienia 
powstaje „pełnowartoś-
ciowa” opona z wyraźnie
widocznymi nacięciami
bieżnika
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Etykieta kontra świadomość

przypadku producentów
ogumienia wzrost cen paliw
przekłada się na wzrost cen

opon – ich produkcja bazuje bowiem na
wykorzystaniu wielu materiałów ropo-
pochodnych. Mimo iż udział ropy nafto-
wej w produkcji opon jest wysoki, to
jednak dzięki wykorzystaniu odpowied-
niego ogumienia można zminimalizo-
wać ogólne koszty utrzymania floty.

Efektywność paliwowa, na którą
opony mają tak duży wpływ, jest jednym
z kryteriów oceny opony w nowym sys-
temie etykietowania opon. Goodyear po-
stanowił sprawdzić, jaki wpływ na pracę
flot miało wprowadzenie w ubiegłym
roku systemu etykietowania. Badanie
ankietowe przeprowadziła na zlecenie
Goodyear agencja MV2 Conseil, która

• skutków wprowadzenia systemu ety-
kietowania w Unii Europejskiej,

• kluczowych kryteriów w procesie za-
kupu opon,

• sytuacji ekonomicznej,
• przepisówdotyczącychoponzimowych.

Wyniki badania pokazały, że etykie-
towanie opon w przypadku nieco ponad
połowy flot (54%) stanowi podstawę wy-
boru opon. Dla dwóch trzecich bada-
nych (66%) efektywność paliwowa jest
najważniejszym kryterium jakościowym
na etykiecie, natomiast 86% ankietowa-
nych podkreśla wpływ informacji o po-
tencjalnych przebiegach na decyzje za-
kupowe i chciałoby jeszcze znaleźć na
etykiecie informacje o charakterystyce
zużycia opon. W porównaniu z bada-
niem przeprowadzonym w 2011 r. tego-
roczne pokazuje, że operatorzy flot są
jeszcze bardziej świadomi nie tylko zna-
czenia etykiety, ale także jej wartości
jako narzędzia, które pomaga podejmo-
wać trafne decyzje zakupowe w oparciu
o wiele informacji.

Badanie Goodyeara miało też na celu
sprawdzenie poziomu wiedzy na temat
samej etykiety oraz poszczególnych kry-
teriów na niej umieszczonych. Pytano
także o to, czy na etykiecie powinny
pojawić się jeszcze inne informacje oraz
o ogólny wpływ tego rozwiązania.

Wśród udzielonych odpowiedzi 55%
było potwierdzeniem znajomości szczegó-
łowych przepisów dotyczących etykieto-
wania,26%badanychuznało, żepotrzebuje
więcej informacji na ten temat, a 19%, że
nigdy nie słyszało o tych uregulowaniach.

| TRANSPORT |

Konsekwencją rosnących cen paliw jest wzrost kosztów

operacyjnych i cen narzucanych przez poddostawców. Dlatego tak

ważną kwestią jest minimalizowanie kosztów transportu, na które

można mieć wpływ, w tym zużycia paliwa.

Dobrej jakości opony to niższe
zużycie paliwa, krótsza droga
hamowania i mniejszy hałas
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Oszczędna opona generująca niski
opór toczenia i wysokie przebiegi wpły -
wa też na pozostałe elementy całkowi-
tego kosztu własności, czyli TCO (Total
Cost of Ownership), jak paliwo, serwis,
koszty administracyjne i oczywiście opo -
ny. Sumując wartości wymienionych ele-
mentów TCO, szacuje się, że wpływ
opony na całkowity koszt utrzymania
pojazdu wynosi aż 50–60%. Dlatego
prawidłowy dobór ogumienia i dbałość
o jego stan mają bardzo duże znaczenie.
Pamiętać jednak należy, że oszczędności
generować będzie tylko opona wysokiej
jakości, o bardzo dobrych parametrach
jezdnych. Na TCO wpływ mają również
programy wspierające pracę flot. Pozwa-
lają one redukować koszty pracy i ogra-
niczać przestoje ciężarówek. 

w okresie od czerwca do lipca 2013 r. za-
pytała ok. 500 operatorów flot we Fran-
cji, Włoszech, Niemczech, Polsce i Hisz-
panii o znaczenie wprowadzenia systemu
etykietowania opon.

Trafiony i zatopiony
Przeprowadzone badanie dotyczyło

czterech głównych zagadnień: 
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Przeprowadzone badanie pokazuje
również, że poziom wiedzy na ten temat
jest inny w różnych krajach, np. ankie-
towani w Hiszpanii wiedzieli o etykiecie
znacznie mniej niż respondenci w innych
krajach. W przypadku oceny kryteriów
unijnego systemu etykietowania opon
dla 66% ankietowanych najważniejsza
jest efektywność paliwowa, dla 30%
przyczepność na mokrej nawierzchni,
a tylko dla 4% poziom hałasu. Na pyta-
nie, czy te trzy kryteria wystarczają do
podjęcia dobrej decyzji zakupowej, 49%
ankietowanych odpowiedziało, że chcia -
łoby, żeby etykieta zawierała więcej in-
formacji. Z kolei 86% respondentów
życzyłoby sobie uzupełnienia jej o infor-
macje dotyczące zużycia opon. Wyjąt -
kiem są francuscy operatorzy flot, którzy
w większości są zadowoleni z dotych-
czasowego rozwiązania – 71% respon-

dentów z tego kraju nie potrzebuje wię-
cej informacji. Ważnym kryterium dla
ankietowanych jest również możliwość
bieżnikowania opony – informację o tym
parametrze chciałoby otrzymać 20%
ankietowanych. 

Operatorzy flot zapytani o wpływ
etykiety na możliwość uzyskania oszczęd-
ności finansowych i bezpieczeństwo od-
powiedzieli, że etykieta wpływa na oba
te aspekty – 78% odpowiedzi. W Niem -
czech jednak takiego zdania było zaled-
wie 34% respondentów, a 61% stwier-
dziło, że etykieta nie ma w tym zakresie
znaczenia. 

W kwestii wpływu etykiety na wybór
opon wyniki ankiety rozkładają się dość
równomiernie: 54% ankietowanych
stwierdziło, że etykieta wpływa na wy-
bór ogumienia, natomiast 46% nie za-
obserwowało takiego wpływu. W Niem -
czech i Polsce odpowiednio 66% i 65%
respondentów stwierdziło, że etykieta
nie ma wpływu na wybór opon. 

Kryteria wyboru opon 
W trakcie badania zapytano przed-

stawicieli flot także o to, czy podejmując
decyzje zakupowe, kierują się zalece-
niami producentów opon czy paramet-
rami samych produktów. 65% respon-
dentów odpowiedziało, że parametrami
opon, przy czym odsetek takich odpo-
wiedzi we Francji i Niemczech wyniósł
odpowiednio 81% i 74%. 

Za najważniejsze kryterium wyboru
opon do pojazdów ciężarowych opera-
torzy flotowi uznali opór toczenia – 77%
ankietowanych uznało opór toczenia za
„bardzo” lub „niezwykle” ważny. Na ko-
lejnych miejscach znalazły się: poten-
cjalny przebieg (76%), przyczepność na
mokrej nawierzchni (75%) i koszt na
kilometr (65%). Za nimi następne pozy-
cje zajęły: prowadzenie na śniegu (51%)
i równomierność zużycia (50%). 

Porównanie wyników w różnych kra-
jach europejskich wykazuje rozbieżność.
We Francji koszt na kilometr i przy-
czepność na mokrej nawierzchni były

dla respondentów równie istotne (63%),
na drugim miejscu znalazł się opór to-
czenia (62%), a za nim potencjalny prze-
bieg (58%). Dla włoskich flot prioryte-
tem był koszt przejechania kilometra –
79% respondentów uznało ten parametr
za „bardzo” lub „niezwykle” ważny.
Włochy jako jedyny kraj uznał za ważne
(54% lub więcej w każdym przypadku)
wszystkie dwanaście kryteriów uwzględ-
nionych w badaniu. Polskie firmy równo -
mierne zużycie umiejscowiły na czwartym
miejscu (60%), natomiast dla hiszpań-
skich flot koszt na kilometr znalazł się
na trzeciej pozycji (80%), wyprzedzając
przyczepność na mokrej nawierzchni. 

Analizując wyzwania, jakie stoją
przed branżą transportową w najbliższej
przyszłości, należy powiedzieć, że na
pierwszym miejscu tej listy znalazły się
ceny paliw (91% odpowiedzi respon-

dentów), na drugim uplasowały się inne
koszty (84%). Surowsze ograniczenia
emisji dwutlenku węgla w UE oraz opłaty
drogowe znalazły się na trzecim i czwar-
tym miejscu (75% i 74%). 82% respon-
dentów zapytanych o kroki, jakie podjęli
lub zamierzają podjąć w celu ograni-
czenia kosztów, odpowiedziało, że za-
montowali lub planują zamontować opony
o wysokiej efektywności paliwowej. Na
drugim i trzecim miejscu listy wyzwań
(81% i 75%) znalazły się ograniczenie
liczby awarii związanych z oponami i szko-
lenie kierowców. 

W związku z tym, że ogumienie zi-
mowe jest coraz częściej wymagane
w Europie, aż 53% flot deklaruje, że
zmienia opony. Połowa respondentów
odpowiedziała, że najważniejszą zaletą
opon zimowych są właściwości trakcyjne
na śniegu. Na drugim miejscu znalazła
się przyczepność na mokrej nawierzchni
(47%) i dobra cena (37%). Niemniej
jednak w odpowiedziach pojawiały się
duże rozbieżności, ponieważ w niektó-
rych krajach klimat zmniejsza znaczenie
opon zimowych.

Opracowała Renata Pawliszko

OPÓR TOCZENIA

PRZEBIEG

PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI

KOSZT NA KILOMETR

TRAKCJA NA ŚNIEGU

77%

76%

75%

68%

51%

Wyniki badania przeprowadzonego przez agencję MV2 Conseil na zlecenie Goodyeara w czerwcu i lipcu 2013 r. 
W badaniu wzięło udział ok. 500 flot pojazdów ciężarowych z Polski, Francji, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii.

NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI OPON CIĘŻAROWYCH
zaklasyfikowane przez europejskie floty jako „bardzo ważne” lub „ekstremalnie ważne”©
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Najważniejsze kryteria wydajności opon
ciężarowych w ocenie europejskich 
operatorów flotowych



Ciężka nawigacja

rudno sobie obecnie wyobrazić życie
bez nowoczesnych technologii i ko-
rzyści, które oferują. W przypadku

samochodów korzystanie z nawigacji sa-
telitarnej umożliwiło sprawne i szybsze
przemieszczanie się z jednego miejsca na
drugie. Jest to szczególnie ważne dla
kierowców samochodów ciężarowych,
dla których najszybsze dotarcie na miejsce
za- lub rozładunku jest bardzo ważne,
a jednocześnie napotykają oni na swej
drodze różne ograniczenia związane
np. z dopuszczalnym tonażem czy wy-
sokością wiaduktów i tuneli. Oprócz
oszczędności czasu urządzenia nawiga-
cyjne mają zapewnić kierowcy bez-
pieczną jazdę i efektywne zarządzanie
przewozami ładunków, a także – co się
z tym łączy – zmniejszyć koszty.

Oczywiście nawigacja nawigacji nie
równa i produkty te charakteryzują się
różnymi funkcjonalnościami w zależności

od przeznaczenia urządzenia. Nawigacja
do pojazdów ciężarowych w odróżnieniu
od aplikacji do samochodów osobowych
musi być wyposażona w dodatkowe
funkcje, które zapewnią dużemu pojaz-
dowi sprawny przejazd, np. z wyłącze-
niem niedozwolonych dla ciężarówek
miejsc. Kierowca samochodu ciężaro-
wego, wybierając nawigację, powinien
przede wszystkim zwrócić uwagę na to,
czy dane urządzenie zostało zaprojekto-
wane z myślą o pojazdach ciężarowych.
„Decydując się na zakup nawigacji do sa-
mochodów ciężarowych, trzeba pamię-
tać, że należy się kierować zupełnie in-
nymi czynnikami niż podczas nabywania
nawigacji do samochodu osobowego.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę
na to, czy interesujące nas urządzenie
ma tryb «samochodu ciężarowego». To
pierwszy krok, który często bywa ostatni,
gdyż poza samą zmianą nazwy trybu nic

za tym nie idzie, a trasa nadal wyzna-
czana jest tymi samymi drogami, jak dla
samochodu osobowego” – mówi Paweł
Kacperek, prezes zarządu firmy Loca-
tion Based Media.

Decydując się na zakup określonego
modelu, kierowca powinien również
sprawdzić, jakie funkcje ma urządzenie.
„Podstawową opcją, w którą musi być
wyposażona nawigacja dla samochodów
ciężarowych, jest wyznaczanie tras na
podstawie wprowadzonych informacji,
takich jak rodzaj pojazdu i ładunku, wy-
sokość, masa, długość, ograniczenia i ma-
ksymalna prędkość. W oparciu o te infor-
macje urządzenie nawigacyjne powinno
móc obliczyć realistyczny czas przyjazdu,
wyznaczyć trasę na odpowiednich dro-
gach oraz umożliwić uniknięcie wąskich
i ślepych ulic, ostrych zakrętów, zawra-
cania, niskich mostów i małych prze-
świtów górnych oraz wąskich tuneli. Po-
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Na co powinien zwrócić uwagę kierowca, decydując się na

zakup nawigacji do samochodu ciężarowego? O opinie na ten

temat poprosiliśmy kilku ekspertów.

Garmin de–zl 560LMT 
to nawigacja, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o kierowcach ciężarówek. Wyposażono ją w duży (5-calowy) i czy-
telny ekran, głośniki o zwiększonej mocy oraz zewnętrzne wejście video do podłączenia kamery. Dodatkowo de–zl oferuje do-
stęp do obszernej bazy przydatnych punktów POI (serwisy samochodowe, restauracje, stacje benzynowe), informacje na te-
mat ograniczeń dla samochodów ciężarowych, podświetlanie tras dla ciężarówek oraz rozbudowane możliwości planowania
i kalkulowania trasy, bazujące na technologii Garmin nüRoute. Urządzenie pozwala na wyświetlanie na bieżąco informacji na
temat danej trasy z uwzględnieniem remontowanych odcinków czy ewentualnych opóźnień w ruchu, sugerując przy tym naj-
korzystniejszą trasę – wszystko dzięki zintegrowanemu odbiornikowi TMC. Przy zakupie nawigacji de–zl 560LT wraz z urządze-
niem kierowca otrzymuje bezpłatną, bezterminową subskrypcję komunikatów drogowych oraz map, dzięki czemu można się
cieszyć aktual nymi danymi w nawigacji bez dodatkowych kosztów.
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TomTom PRO 5150 
Truck Live
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to nawigacja z 5-calowym ekranem i wbu-
dowanym modułem GSM zapewniająca
szczegółowe pokrycie 45 europejskich
państw. Nawigacja oferuje specjalnie
zaprogramowany sposób wyznaczania
trasy, uwzględniający typ ciężarówki, ładu-
nek, wysokość, długość, wagę, ogranicze-
nia oraz prędkość maksymalną. W opar-
ciu o te parametry oraz światową bazę
aktualnych prędkości na drogach – IQ
Routes – PRO 5150 Truck Live oblicza
realny czas przyjazdu oraz pomaga
unikać wąskich ulic i ślepych zaułków,
gwałtownych zakrętów, zwrotów o 180°,
niskich mostów i prześwitów oraz wąskich
tuneli. Nawigacja ta oferuje bezpłatne
dożywotnie aktualizacje map oraz rok
bezpłatnych usług Live, w tym usługę
TomTom Traffic, która pomaga skrócić
czas podróży i uniknąć korków. Ponadto
nawigacja jest gotowa do obsługi roz-
wiązania do zarządzania flotą Webfleet,
dzięki któremu można m.in. wykazać, że
godziny jazdy są zgodne z przepisami
o czasie pracy, sprawdzać wydajność za
pomocą raportów internetowych, ogra-
niczyć prowadzoną ręcznie dokumenta-
cję poprzez prowadzenie automatycz-
nego dziennika internetowego, a także
zwiększyć efektywność planowania po-
przez wysyłanie do urządzenia predefi-
niowanych tras i szczegółów zadania.
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dzeń nawigacyjnych, użytkownicy kie-
rują się zwykle jedynie ich niską ceną,
która nie jest wyznacznikiem jakości
urządzenia. W praktyce oznacza to
często, że za atrakcyjną cenę nie otrzy-
mujemy nic poza samym urządzeniem.
O dane mapowe musimy zatroszczyć się
sami. Dlatego warto również zwrócić
uwagę na politykę aktualizacji map przez
producenta. Przed zakupem urządzenia
nawigacyjnego koniecznie należy spraw-
dzić, jak często i w jakiej formie produ-
cent oferuje aktualizacje, żeby funkcjo-
nalność naszej nawigacji nie skończyła
się wraz z wygaśnięciem aktualności map”
– podsumowuje Jakub Szałamacha. 

Co z mapami?
Producentów oprogramowania ma-

powego jest wielu, m.in. AutoMapa (z ma-
pami opracowanymi przez Geosystems
i NAVTEQ), Emapa, TomTom. Kierow-
com korzystającym z CB Radia Auto-
Mapa oferuje np. informacje dotyczące
pikietażu. Dzięki temu na ekranie urzą -
dzenia nawigacyjnego kierowca widzi, na
jakiej wysokości przydrożnego słupka
kilometrowego się znajduje i jest w sta-
nie ocenić jak daleko jest od miejsca, na
wysokości którego wydarzył się np. wy-
padek. Z kolei Emapa w zakresie produk-
tów nawigacyjnych dla branży transpor-
towo-logistycznej oferuje dwa rozwiązania:
AutoPilot Truck oraz Emapi Fleet. 

Różnice między nimi wyjaśnia nam
Marcin Maroszek z firmy Emapa: „Auto-
Pilot Truck to tradycyjna aplikacja do
nawigacji wyposażona w optymalizację
trasy dla pojazdów ciężarowych w opar-
ciu o bazę ograniczeń tonażowych i wy-
sokościowych, możliwość indywidual-
nego definiowania parametrów pojazdu
(wysokość, tonaż, nacisk na osie) czy

nadto bardzo przydatną funkcją nawi-
gacji jest usługa ostrzegania o korkach
na trasie, jak np. TomTom Traffic, dzięki
której zmniejsza się ryzyko utknięcia
w drodze, opóźnień i niepotrzebnego
nadkładania drogi. Warto też zwrócić
uwagę, czy urządzenie jest wyposażone
w funkcję sterowania głosem i umożli-
wia prowadzenie rozmów telefonicznych
– nawigowanie i telefonowanie bez od-
rywania rąk od kierownicy i oczu od
drogi zapewniają bezproblemową jazdę
i większe bezpieczeństwo” – powiedział
Andrzej Kasprzyk, senior vice president
w firmie TomTom.

Na inne jeszcze kwestie ważne w kon-
tekście kupowania nawigacji do ciężaró-
wek zwraca uwagę Jakub Szałamacha,
marketing manager w firmie Garmin
Polska. Według niego, decydując się na
zakup określonego urządzenia, należy
dokonać przede wszystkim odpowied-
niego wyboru map. „Jeśli interesuje nas
wybrany obszar, możemy zakupić urządze-
nie z mapami danego regionu wybranego
kraju lub całej Europy – w zależności od
tego, gdzie planujemy podróżować. Na
rynku dostępne są urządzenia wypo-
sażone np. jedynie w mapę Polski, ale
również takie, które mają mapy krajów
europejskich. Dokonując wyboru urzą -

dla samochodów ciężarowych i kampe-
rów charakteryzuje się modułową bu-
dową (rozwiązanie to zostało zgłoszone
do opatentowania), której pomysł opiera
się na oddzieleniu części procesowej od
wyświetlacza. Otrzymano w ten sposób
5-calowy, bardzo płaski ekran (tylko 7 mm
grubości) i stację dokującą Becker Modu -
Click mocowaną do szyby za pomocą
technologii Herbert Richter (HR). Ozna-
cza to, że Becker revo są kompatybilne
z wieloma adapterami w pojazdach.
Dzięki temu aktywna stacja dokująca
może zostać łatwo połączona z innymi
systemami. Wyjście audio z sygnałem
„tel mute” pozwala na podłączenie do
systemu audio w pojeździe, dzięki czemu
komendy głosowe i rozmowy telefo-
niczne mogą być odtwarzane przez głoś-
niki samochodowe. Wejście wideo po-
zwala na odtwarzanie obrazu z kamery
cofania. Dzięki rozdzieleniu ekranu od
aktywnej stacji dokującej, która pozostaje
w samochodzie, system automatycznego
startu Becker ProActive cały czas działa
i oszczędza czas potrzebny na przygo-
towanie do drogi. Funkcja ta włącza
urządzenie o określonym czasie, spraw-
dza pozycję GPS i analizuje aktu alną
sytuację na drogach – wszystko przed
wejściem kierowcy do samochodu. Tech-
nologia Becker SmartGuess przewiduje,
gdzie kierowca będzie jechał w danym
momencie. Ważne jest również to, że
Becker zapewnia właścicielom urzą -
dzeń z serii revo dożywotnią gwarancję
aktualizacji zainstalowanych map 45
krajów Europy. 
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blokowanie wybranych odcinków dróg.
Emapi Fleet natomiast to połączenie na-
wigacji GPS dla transportu ciężarowego,
monitoringu pojazdów online oraz stałej
komunikacji z kierowcą. Dla popraw-
nego działania Emapi Fleet wystarczy
smartfon bądź tablet działający na sys-
temie Android (lub urządzenie typu Per-
sonal Navigation Device z systemem
Windows Mobile/CE) oraz program do
nawigacji Navmax Fleet. Dzięki dodat-
kowej nakładce na tę aplikację (Emapi
Connect) oferuje ona nie tylko funkcje
nawigacji, lecz również łączy się z ser-
werem i przesyła na niego dane o loka-
lizacji urządzenia – czyli w wielu przy-
padkach dane o lokalizacji pojazdu.
Smartfon i jego właściciel są następnie
wizualizowani na specjalnie w tym celu
stworzonej aplikacji webowej (Emapi
Fleet Web). Aplikacja ta wyposażona jest
w dokładne mapy i ma wiele zaawan-
sowanych możliwości, m.in.: podgląd
pozycji urządzeń, opcję wytyczania tras
i przesyłania ich kierowcom, archiwum
tras, CHAT z kierowcą wraz z historią ko-
munikacji, natychmiastowe powiada-
mianie kierowcy o nowym zleceniu, do-

dawanie nowego zamówienia do aktual-
nej trasy, informacje o czasie i odległości
do danego punktu”.

Przyszłość rynku 
Nowoczesne technologie rozwijają

się bardzo szybko – zmieniają się urzą -
dzenia i ich oprogramowanie. W przy-
padku nawigacji obwerwujemy na rynku
tendencję do zastępowania tradycyj-
nych nawigacji typu PND przez coraz
bardziej popularne smartfony oraz tab-
lety. W związku z tym należy się spodzie-
wać, że z upływem czasu coraz więcej
funkcji przenoszonych będzie do urządzeń
mobilnych. Ciągły rozwój następuje też
w zakresie map – w danych Emapy po-
jawiła się np. informacja o płatnych dro-
gach (wraz z opcją kalkulacji wysokości
opłat i możliwością omijania wybranych
odcinków) oraz informacje na temat ADR
stanowiące nowość na polskim rynku.

„Jeśli chodzi o potrzeby zgłaszane
przez przedsiębiorstwa z branży TSL,
coraz silniej zarysowuje się dążenie do
implementacji systemów oferujących
więcej funkcji i możliwości niż samą na-

wigację GPS. Wydaje się, że o ile część
małych firm będzie nadal decydować się
na prostsze i tańsze rozwiązania, nawet
kosztem okrojonych funkcjonalności,
o tyle w przypadku pozostałych graczy
z branży najbliższe lata przyniosą rosnące
zapotrzebowanie na rozbudowane, kom-
pleksowe rozwiązania telematyczne.
Fleet managerowie coraz częściej zdają
sobie sprawę z tego, iż takie systemy
przynoszą optymalizację działań, efek-
tywniejsze wykorzystanie zasobów i w re-
zultacie oszczędności. Nawet ewentualne
przedłużenie się kryzysu gospodarczego
nie powinno wstrzymać tego trendu.
Istnieje ponadto jeszcze wiele obszarów
do rozwoju dla tego rodzaju rozwiązań,
jak choćby rozbudowa o nowe funkcje
(np. ruch uliczny a harmonogramowa-
nie tras), optymalizacja obsługi urządzeń
i aplikacji (tzw. HCI-Human Computer
Interaction, czyli sterowanie dotykiem,
gestem, głosem) czy – zwłaszcza w przy-
padku Polski – bieżąca aktualizacja
danych mapowych” – podsumowuje
Marcin Maroszek.

Opracowała Renata Pawliszko

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
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Hydrauliczne układy
hamulcowe i sprzęgłowe

kład hamulcowy powinien być
przede wszystkim skuteczny i nie-
zawodny. Obydwa te warunki

spełnia układ przeniesienia siły hamo-
wania z pedału na elementy cierne z za-
stosowaniem nieściśliwego płynu ha-
mulcowego. Rozwiązanie to, które ponad
80 lat temu zastąpiło zawodne, mało
skuteczne i wymagające częstej regula-
cji mechaniczne sterowanie hamulców,
bez zasadniczych rewolucji stosowane
jest z powodzeniem do dziś.

Proste = niezawodne
Niezawodność i skuteczność hyd-

raulicznego sterowania układu hamul-
cowego polega na prostocie jego kon-
strukcji. Cały układ sterowania składa się
z pedału hamulca, pompy i zamkniętego
układu sztywnych lub elastycznych prze-
wodów doprowadzających płyn do zaci-
sków w hamulcach tarczowych bądź
rozpieraków szczękowych. Siła nacisku
wywierana poprzez kierowcę (zwiększona
przez układ wspomagania) na pedał ha-
mulca przenoszona jest na tłok pompy,
który zwiększa ciśnienie płynu propor-
cjonalnie i równo we wszystkich prze-
wodach (najczęściej czterech – pro-
wadzących do każdego koła). Następnie

Piotr Muskała

| TECHNIKA |

W pojazdach użytkowych królują pneumatyczne układy hamulcowe i sprzęgłowe.

Lekkie auta dostawcze mają większość rozwiązań konstrukcyjnych z samochodów

osobowych, w tym także sposób sterowania hamulcami oraz sprzęgłem za pomocą

układu hydraulicznego. Rozwiązanie to jest proste, skuteczne i tanie.

8800 | STYCZEŃ–LUTY 2014 | Transport – Technika – Biznes

elementy cierne hamulców każdego z kół
uruchamiane są za pomocą siłowników
tłokowych. 

Tak prosta a zarazem skuteczna kon-
strukcja układu hamulcowego zapew-
nia uzyskanie dużej siły na końcach roz-
pieraczy przy możliwie małej sile nacisku
na pedał hamulca, proporcjonalnej siły
działającej na elementy cierne w sto-
sunku do siły wywieranej przez kierowcę
na pedał hamulca oraz możliwie naj-
krótszego czasu przenoszenia siły od pe-
dału do hamulców znajdujących się przy
kołach. Zapewnia to z kolei przewidy-
walność, bezpieczeństwo i niezawod-
ność – niezbędne w konstrukcji hamul-
ców pojazdów samochodowych. 

Tyle czysta teoria. W praktyce oka-
zuje się jednak, że do sprawnego funk-
cjonowania w rzeczywistych warunkach
we współczesnych samochodach ponad
80-letnia konstrukcja hamulców hyd-
raulicznych wymagała licznych zmian,
które umożliwiły jej sprawne funkcjo-
nowanie. W dużym uproszczeniu przed-
stawiamy niezbędne „szczegóły i do-
datki” do układu hamulcowego, które
znamy ze współczesnych pojazdów. 

Zaprojektowany od początku jako kompletny
zestaw: pompa, pompa wspomagania i zbiorni-
czek wyrównawczy ogranicza ilość miejsca zaj-
mowanego przez sterowanie hamulców 
w komorze silnika 

© Continental

Przekrój dwusekcyjnej pompy hamulcowej
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Piotr Muskała

Diabeł tkwi w szczegółach
Przypomnianą w skrócie zasadę dzia -

łania hamulców hydraulicznych można
potraktować jedynie jako punkt wyjścia
do analizy konstrukcji, ponieważ w rze-
czywistości każdy hydrauliczny układ
hamulcowy wyposażony jest w wiele do-
datkowych elementów (patrz rysunek 1).
Po pierwsze, najczęściej stosuje się dwa
obwody, co zapewnia możliwość zaha-
mowania pojazdu w przypadku nagłego
rozszczelnienia układu. Jeden obwód
odpowiada zwykle za hamowanie koła le-
wego przedniego i prawego tylnego, drugi
zaś pozostałych, albo (znacznie rzadziej)
osiami – pierwszy obwód oś przednia,
drugi obwód oś tylna. Zastosowanie dwóch
obwodów wymusiło rozbudowę konstruk-
cji pompy hamulcowej. 

W pierwszych rozwiązaniach dwu-
obwodowych stosowano dwie oddzielne
pompy, osobno dla każdego z obwodów.
Było to z różnych względów rozwiązanie
niezbyt praktyczne, choć zdaniem autora
bezpieczniejsze niż stosowane dziś pompy
z tzw. dwoma sekcjami. Pompa dwusek-
cyjna ma dwa tłoki umieszczone współ -
osiowo w jednym cylindrze. Siła nacisku
przekazywana z pedału hamulca urucha-
mia pierwszy tłok, zwiększając ciśnienie

płynu, który działa jednocześnie na ha-
mulce pierwszego obwodu, oraz drugi
tłok (tzw. wewnętrzny), który z kolei
zwiększa ciśnienie w drugim obwodzie
i uruchamia jego hamulce. W razie nie-
szczelności pierwszego obwodu pierw-
szy tłok bez oporu wsuwa się w głąb cy-
lindra i naciska bezpośrednio na tłok
wewnętrzny, zwiększając ciśnienie w jego
obwodzie. Podobnie dzieje się, gdy nie-
szczelność pojawi się w drugim obwo-
dzie, wówczas pracuje tylko tłok pierw-
szy, który uprzednio podczas dociskania
pedału dochodzi do końca cylindra pompy.

W razie utraty szczelności jednego z tłoków
pompy pracuje ona jako jednosekcyjna,
podając ciśnienie na obydwa obwody,
gdy uszkodzone jest uszczelnienie tłoka
wewnętrznego bądź też tylko na obwód
drugi w razie rozszczelnienia pierwszego
z tłoków. Wadą takiego rozwiązania jest
możliwość jednoczesnego rozszczelnie-
nia obydwu tłoków, co w praktyce dzieje
się częściej niż rozszczelnienie tłoków
dwóch oddzielnych pomp. 

Drugim kluczowym elementem współ -
czesnego hydraulicznego układu ha-
mulcowego jest urządzenie rozdzielające
właściwie siłę hamowania pomiędzy osie.
Z racji nierównomiernego rozłożenia
masy pojazdu i jego obciążenia oraz
samej fizyki jazdy (podczas hamowania
dociążony zostaję przód, a odciążony tył)
siła hamowania przedniej i tylnej osi nie
może być jednakowa. Aby rozwiązać
problem właściwego rozkładu siły hamo-
wania, na przedniej i tylnej osi stosuje
się różnej skuteczności elementy cierne
i przede wszystkim – korektory siły ha-
mowania, czyli urządzenia dbające o wła -
ściwy rozkład siły hamowania pomiędzy
osie. Najczęściej jest to zawór suwa-
kowy ograniczający dopływ płynu do tyl-
nych hamulców. Zawory takie działają
wykorzystując mechaniczny czujnik ugię-
cia zawieszenia, bezwładnościowy czuj-
nik zmian prędkości jazdy bądź hydrau-
liczny czujnik nagłego wzrostu ciśnienia
w układzie. Jeszcze łatwiej problem ten
się rozwiązuje, stosując układ ABS, który
przeciwdziałając blokowaniu kół, nie-
jako „automatycznie” powoduje rozkład

siły hamowania tak, aby każde z kół
hamowało z maksymalną skutecznością.

Trzecim najważniejszym elementem
każdego współczesnego hydraulicznego
układu hamulcowego jest wspomaga-
nie. Masa samochodów przez wiele lat
systematycznie wzrastała, hamulce hyd-

Zestaw pompa–serwo–zbiorniczek
Niektórzy producenci hydraulicznych układów sterowania hamulców oferują kom-
pletne zestawy hydraulicznego sterowania obejmujące pompę hamulcową, ser-
wowspomagania i zbiorniczek wyrównawczy. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić
miejsce w komorze silnika oraz gwarantuje, że poszczególne elementy układu będą
ze sobą dobrze współpracować w każdych warunkach. Przykładem może być układ
oferowany przez FTE, z pompą hamulcową wytwarzającą ciśnienie robocze do 120
bar przy średnicy tłoka 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝ lub 15/16˝. Pompę wykonano ze spe-
cjalnie wzmacnianego aluminium. Temperatura robocza płynu hamulcowego mie-
ści się w zakresie od –40°C do +120°C. Z pompą współpracuje podciśnieniowy układ
wspomagania wyposażony w system Dual Rate, pozwalający na podwyższenie ciś-
nienia roboczego do 200 bar przy podciśnieniu sterującym zaledwie 20 mbar.

Rysunek 1. Schemat dwuobwodowego hydrau-
licznego układu hamulcowego: 1 – hamulce osi
przedniej (tarczowe); 2 – przewody hamulcowe
(obwód 1); 3 – zbiornik płynu hamulcowego;
4 – pompa hamulcowa; 5 – wspomaganie; 6 – pe-
dał hamulca; 7 – przewody hamulcowe (obwód 2);
8 – hamulce osi tylnej (bębnowe)
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podciśnienia do wspo-

magania hamulców 
i sprzęgła 
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Pompa hydraulicznego 
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rauliczne stosowano też w coraz cięż -
szych dostawczakach. Wytworzenie nogą
ciśnienia potrzebnego do skutecznego
(w dzisiejszym rozumieniu) zatrzymania
samochodu ważącego ponad tonę jest
niemal niemożliwe, dlatego zaczęto sto-
sować układy wspomagania hamulców
proporcjonalnie do nacisku na pedał zwię -
kszające siłę nacisku na tłok. Hamulce
hydrauliczne wspomagane są na dwa
sposoby. W samochodach benzyno-
wych wykorzystuje się do tego celu pod-
ciśnienie z układu dolotowego silnika,
a w autach z silnikiem Diesla – dodat-
kową pompę podciśnienia. Zasada dzia -
łania wspomagania jest prosta. Wykorzy -
stuje się znaczne podciśnienie występujące
niejako naturalnie w kolektorze doloto-
wym silnika (samochód benzynowy) lub
wytworzone przez pompę podciśnienia
(Diesel). W konstrukcji układu wspo-
magania zasadniczym elementem jest
membrana oddzielająca komory, po-
między którymi występuje znaczna
różnica ciśnień (podciśnienie i ciśnienie
atmosferyczne). 

Wszystkie nowe samochody sprze-
dawane na terenie UE muszą być wy-
posażone w ABS, czyli układ zapobiega -
jący blokowaniu kół podczas hamowania.
Zasadę działania ABS-u wielokrotnie
opisywaliśmy na łamach „Samochodów
Specjalnych” przy omawianiu układów
hamulcowych sterowanych pneuma-
tycznie. W konstrukcjach hydraulicz-
nych oczywiście idea jest identyczna.
W przypadku wykrycia poślizgu które-
gokolwiek z kół ABS zmniejsza siłę jego
hamowania, tak aby koło odzyskało przy-
czepność wynikającą z prędkości poru-
szania się pojazdu. Cykle modulacji siły
hamowania poszczególnych kół są przez
ABS powtarzane, aż do prędkości 5–6 km/h,
poniżej której wszystkie koła otrzymują
siłę hamowania wynikającą z nacisku
na pedał. Zastosowanie ABS-u wymusiło
zmianę w konstrukcji układu hamulco-
wego. Pojawił się sterownik ABS-u wraz
z modulatorem ciśnienia, które na pod-
stawie informacji z czujników w kołach
dostosowują ciśnienie płynu w obwodzie
każdego z kół, tak aby uzyskać opisany
efekt. Maksymalne ciśnienie w obwodzie
każdego koła zależne jest od siły nacisku
na pedał hamulca. 

Dalszym rozszerzeniem systemu jest
układ przeciwpoślizgowy ESP. Co prawda
jego zadaniem nie jest zwiększenie sku-
teczności hamowania, a zapobieganie

poślizgom, ale w tym działaniu wykorzys-
tuje on układ hamulcowy. Mówiąc w naj-
większym uproszczeniu, nie powoduje to
dalszej konieczności rekonstrukcji układu
hydraulicznego sterowania hamulców
tylko sterownika i pompy ABS. 

częściej załączane za pomocą stalowej
linki łączącej bezpośrednio jego dźwig-
nię włączającą z pedałem. Okazało się
jednak, że rozbudowując układ hydrau-
licznego sterowania hamulców, można
łatwo uczynić sterowanie sprzęgłem bar-
dziej niezawodnym i komfortowym. Wy-

korzystanie układu hydraulicznego za-
pewnia lata bezproblemowej eksploatacji
pod warunkiem stosowania wysokiej ja-
kości płynu roboczego i jego okresowej
wymiany zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Ciśnienie płynu niezbędne
do za łączenia sprzęgła jest na tyle małe
(w stosunku do np. ciśnienia w ukła -
dzie hamulcowym), że przypadki roz-
szczelnienia hydraulicznego układu prze-
niesienia siły są rzadkością. Oprócz tego
układ hydrauliczny ma jeszcze jedną za-

letę, a mianowicie łatwo można go wy-
korzystać do wspomagania sprzęgła (na
tej samej zasadzie jak w przypadku ha-
mulców), co znacznie podnosi komfort
eksploatacji większych samochodów.
Sprzęgłowe układy hydrauliczne można
zastąpić sterowaniem elektromecha-
nicznym (jak np. w pojazdach ze zauto-
matyzowaną skrzynią biegów). 
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Dzięki rozwojowi inżynierii mate-
riałowej właściwości fizyczne 

i chemiczne współczesnych prze-
wodów hamulcowych zwiększyły

skuteczność i niezawodność 
układu hamulcowego 
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Korektor siły hamowania
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Moduł sterownika
i pompy ABS prze-

znaczony do hyd-
raulicznie stero-

wanych układów
hamulcowych

© Wabco

Hydrauliczne sterowanie 
układu sprzęgła

Coraz większa masa pojazdów oraz
większa moc i moment obrotowy osią -
gany przez silniki wymusiły stosowanie
większych (a zarazem cięższych) sprzę-
gieł. W przeszłości sprzęgło było naj-

Pompa podciśnienia 
do lekkich samochodów
dostawczych 
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Kilka słów o płynie
Bardzo istotnym elementem każdego

hydraulicznego układu hamulcowego
jest płyn roboczy. Obecnie najczęściej
stosuje się płyny poliglikolowe, których
największą wadą jest higroskopijność, co
w miarę użytkowania skutkuje obniżeniem
temperatury wrzenia płynu i wzrostem
temperatury jego krzepnięcia. Pierwsze
z wymienionych zjawisk może grozić

utratą skuteczności hamowania ze względu
na tworzenie się pęcherzyków pary wod-
nej w rozgrzanych siłownikach hamul-
cowych, drugie z kolei zamarznięciem
płynu. Dlatego właśnie niezwykle istotne
jest regularne sprawdzanie parametrów
płynu oraz jego cykliczna wymiana. Ele-
menty robocze układu hamulcowego
(klocki hamulcowe i tarcze) ścierają się
w trakcie eksploatacji, co skutkuje zwięk-
szeniem wysunięcia tłoków w zaciskach
hamulcowych. To z kolei wymusza zwię -
kszenie pojemności układu hamulco-
wego – niezbędny płyn jest pobierany ze
zbiorniczka wyrównawczego, a z tego
powodu stopniowy, powolny spadek po-
ziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku
jest zjawiskiem prawidłowym. W spraw-
nym (szczelnym) układzie na podstawie
poziomu płynu można wręcz szacować
stan klocków. W zbiorniczkach wyrów-
nawczych stosuje się czujnik poziomu
cieczy uruchamiający kontrolkę ostrze-
gawczą w razie spadku poziomu płynu
poniżej minimum, co stanowi skuteczne
ostrzeżenie kierowcy w razie nagłego
rozszczelnienia układu hamulcowego
bądź też nadmiernego zużycia klocków. 

Co dalej?
Rozwój techniki w układach hamul-

cowych jak na razie nie obejmuje ogólnej
idei. Wciąż jest to wykorzystanie prawa
Pascala z nieściśliwym płynem robo-
czym jako nośnikiem siły. Nie oznacza to
jednak, że producenci hydraulicznych
układów hamulcowych są w stagnacji
i od kilkudziesięciu lat produkują wciąż

takie same podzespoły. Należy zwrócić
uwagę na ogromny postęp, jaki dokonuje
się w skuteczności hamowania. Jeszcze
20 lat temu przeciętny samochód o ma-
sie ok. 1,5 t potrzebował ponad 50 m do
całkowitego zatrzymania z prędkości
100 km/h. Dziś nikogo nie dziwią war-
tości rzędu 35 m! 

Postęp ten zawdzięczamy oczywiście
zmianie elementów roboczych z bębnów
na znacznie skuteczniejsze tarcze oraz
zwiększeniu powierzchni ciernej i po-
prawie współczynnika tarcia stosowanych
materiałów, ale także rozwojowi urzą -
dzeń hydraulicznych, a przede wszystkim
inżynierii materiałowej. Współczesne
przewody elastyczne odznaczają się bo-
wiem znacznie mniejszym pęcznieniem
i nie zmieniają swojej objętości pod
wpływem zmian temperatury otoczenia
oraz oddziaływania płynu hamulcowego.
Same płyny (np. DOT 5 wykonany na
bazie silikonów) również mają coraz
lepsze parametry, zależność ich ściśli-
wości od zmian temperatury jest coraz
mniejsza, podobnie jak lepkość i tem-
peratura krzepnięcia, natomiast tempe-
ratura wrzenia coraz wyższa. Znaczący

Krause do odśnieżania 
pojazdów użytkowych
Firma Krause oferuje właścicielom cen-
trów naprawczych, warsztatów samo-
chodowych czy też punktów kontroli po-
jazdów konstrukcje z rusztowań, dzięki
którym można stworzyć stacjonarne lub
mobilne stanowiska do odśnieżania
samochodów ciężarowych, dostawczych
i autobusów. Ten system rusztowań jest
również wykorzystywany na stacjach
benzynowych, w firmach logistycznych
i transportowych oraz warsztatach
obsługujących pojazdy komunikacji miej-
skiej. Odpowiednio dopasowana wyso-

kość pomostów pozwala na swobodne
oczyszczenie pojazdu z zalegającego na
dachu śniegu lub lodu. Opatentowany sys-
tem połączeń pozwala na szybkie i pewne
zbudowanie konstrukcji gwarantującej
bezpieczną i komfortową pracę. Pomo-
sty wykonywane są z płyty drewnianej,
stali lub aluminium. Warto podkreślić,
że konstrukcję można dowolnie rozbu-
dować, a wszystko po to, aby mechanicy
czy serwisanci mogli bez obawy o swoje
bezpieczeństwo skupić się na wykonywa-
nych czynnościach. Konstrukcje te umożli-
wiają również dokonywanie drobnych
prac naprawczych, dlatego poza sezonem
zimowym są niezastąpione podczas prac
konserwacyjnych i naprawczych pojaz-
dów użytkowych. (KB)

© Krause

rozwój dokonał się także w konstrukcji
pomp i urządzeń wspomagających. Są
one szczelniejsze i dzięki temu bardziej
niezawodne. Urządzenia wspomagające
zapewniają większe ciśnienie robocze.
Zastosowanie nowoczesnych materiałów,
w tym tworzyw sztucznych, w konstrukcji
przewodów, pomp i uszczelek zwiększa
odporność całego układu na korozję oraz
zmniejsza ryzyko jego rozszczelnienia.

W zależności od masy 
i przeznaczenia pojazdu
stosuje się pompy 
hamulcowe i serwo 
o różnych parametrach
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Naturalny prąd
u Scanii

o testów udostępniono nam pojazd
w „średniej” kompletacji, była to
Scania Streamline G410 LA 4×2

MNA, tworząca zestaw drogowy z aero-
dynamicznie obudowaną naczepą Krone.
Ciągnik wyposażono w kabinę G z pod-
wyższonym dachem Highline i dwoma
leżankami, oczywiście w kolorze Ocean
Blue,wktórymnowyStreamlinedebiutuje.

Areodynamika i wyposażenie
Pomimo że kabiny firmy Scania na-

leżą do najbardziej opływowych, okazało
się, że są obszary, gdzie można jeszcze
obniżyć współczynnik oporu powietrza.
Efektem tych zabiegów jest poprawa prze-
pływu powietrza wokół przodu i boków
kabiny. Ciekawe, że Scania potrafiła wy-
korzystać potencjał osłony przeciwsło-
necznej nad przednią szybą, podczas
gdy inni producenci w swoich kabinach
z takich osłon rezygnują, uznając je za
nieefektywne.

Do poprawy ekonomiczności mają się
przyczynić także nowe tylne światła wy-
konane w technologii LED, które w skali
roku mogą przyczynić się do zaoszczę-
dzenia do 30 l paliwa. Nowy pilot ste-
rowania zawieszeniem pneumatycznym
jest teraz na magnes i można go przy-

Arkadiusz Gawron

Nazwa Streamline w dosłownym tłumaczeniu znaczy opływowy lub naturalny

prąd. Ulegając temu naturalnemu prądowi już przeszło 20 lat, Scania przygotowała

kolejną generację pojazdów zoptymalizowanych aerodynamicznie i pod względem

technicznym tak, aby oszczędzić kilka kolejnych procent cennego paliwa.

Elementy kabiny zostały zoptymalizowane aero-
dynamicznie, wprowadzono opatentowany odchy-
lacz strugi nad przednim reflektorem i zupełnie
przeprojektowano osłonę nad przednią szybą

Tylne światła wykonane w technologii LED
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czepić do każdego magnetycznego przed-
miotu, co ułatwia pracę i zabezpiecza
przed uszkodzeniami.

Silnik i układ oczyszczania spalin
Silnik DC13 o mocy 410 KM (302 kW)

został opracowany tak, aby spełnić nor -
mę Euro VI wyłącznie za pomocą układu
SCR, czyli selektywnej redukcji katali-
tycznej. Ma zwykłą turbo sprężarkę o sta -
łej geometrii, a w kolektorze dolotowym
znajduje się elektrycznie sterowana prze-
pustnica mająca za zadanie zwiększyć
temperaturę gazów spalinowych. Po-
nieważ nie ma układu EGR, osprzęt jest
mniej skomplikowany, a silnik lżejszy.

Jednostka ta osiąga maksymalny mo-
ment przy 1000 obr/min i zużywa około
3% paliwa mniej niż 400-konny silnik
Euro V z EGR. Układ oczyszczania spalin
wykorzystuje ten sam kompaktowy tłumik,
jaki mają inne 5- i 6-cylindrowe silniki
Euro VI. 

Skrzynia biegów i aktywny tempomat
Scania Opticruise w testowanym

ciągniku ma trzy tryby pracy (standard,
economy i power). Działanie skrzyni jest
zintegrowane z aktywnym tempomatem

Scania Active Prediction, retarderem
oraz hamulcem silnikowym. Tryb stan-
dard ma zapewniać niskie zużycie paliwa
przy zachowaniu dobrych osiągów. Tryb
economy jest nastawiony na jak naj-
niższe zużycie paliwa kosztem wydłu -
żonego czasu przejazdu. Tryb power zo-
stał stworzony do zadań transportowych,
w których liczy się przede wszystkim
krótki czas przejazdu. 

Scania Active Prediction (SAP) to prze-
widujący tempomat, który wykorzystuje
dane z GPS oraz mapy topograficzne,
aby odpowiednio do ukształtowania drogi
przed pojazdem regulować prędkość. 

Wrażenia z jazdy, podsumowanie
Jak podaje producent, 1% oszczęd-

ności powstaje w związku ze zoptyma-
lizowaną aerodynamiką, 4–5% dzięki
układowi napędowemu ze skrzynią bie-
gów o zmniejszonych oporach Opticruise
i aktywnym tempomatem, kolejne 2–3%
to silnik Euro VI, co daje w sumie możli-
wość zmniejszenia zużycia paliwa o około
5–8%. Dobry kierowca mógłby ten wynik
jeszczenieco poprawić, jednak jazda w try-
bie ekonomicznym jest okupiona dłuż -
szym czasem przejazdu, a reakcja silnika
na wciśnięcie pedału gazu nie jest deli-

Scania G410 LA 4X2 MNA – charakterystyka techniczna

Masy i wymiary
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-- Dopuszczalna masa całkowita 19 t/40 t; rozstaw osi 3700 mm; średnica 
zawracania 6,75 m (między krawężnikami), 7,43 m (między ścianami)

Silnik

DC13 115 410: rzędowy, 6-cylindrowy, pojemność skokowa 12,7 dm3,
spełniający wymagania Euro VI; moc maksymalna 410 KM (302 kW) przy 1900
obr/min, moment maksymalny 2150 Nm w zakresie 1000–1300 obr/min; układ

wtryskowy common rail; turbosprężarka o stałej geometrii (FGT)

Układ 
oczyszczania 

spalin

Katalizator utleniający (DOC), pełnoprzepływowy filtr cząstek stałych (DPF), 
selektywna redukcja katalityczna (SCR) z wtryskiem AdBlue + czujniki 

temperatury i tlenków azotu (NOx)

Układ 
przeniesienia 

napędu

12-biegowa skrzynia biegów Scania GRS895R ze zautomatyzowanym 
systemem zmiany przełożeń Opticruise (trzy tryby pracy: standard, economy,

power); pojedyncza, hipoidalna przekładnia główna R780

Zawieszenie i osie
Oś przednia o nośności 7,5 t, podwójne resory paraboliczne 2×32 mm; 

oś tylna o nośności 11,5 t, 4 miechy pneumatyczne z elektronicznym poziomo-
waniem i regulacją wysokości; stabilizatory i amortyzatory na obu osiach 

Układ hamulcowy
Pneumatyczny z EBS oraz ABS, ESP i ASR, hamulce tarczowe 

na wszystkich kołach; automatyczny hamulec silnikowy o mocy 256 kW 
przy 2400 obr/min, retarder Scania R3500

Ogumienie
Przód: Michelin SaverGreen 315/80 R22,5 XF, 

tył: Michelin Energy SaverGreen 315/70 R22,5 XD

Kabina Wysoka, sypialna CG19H Highline, zawieszona na 4 miechach pneumatycznych

Wyposażenie 
dodatkowe

Aktywny tempomat Scania Active Prediction, zintegrowany ze Scania 
Opticruise, pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu Hill Start Aid, 

pomoc w jeździe ekonomicznej Scania Driver Support 

Sprzęg i naczepa
Siodło +GF+ SK-S36.20, wysokość siodła 1150 mm; położenie sworznia 

660 mm; naczepa Krone z pakietem osłon aerodynamicznych 
i opływowo zwężoną częścią tylną

Naprawdę dobry dostęp do silnika uzyskuje się
dopiero po zdjęciu nadkoli przednich kół
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8866 | STYCZEŃ–LUTY 2014 | Transport – Technika – Biznes

katna, a wręcz ospała. Skrzynia nie redu -
kuje biegu nawet wtedy, kiedy różnica
między prędkością zadaną, np. na tempo -
macie, a aktualną prędkością jazdy jest
większa niż 20 km/h. System Opticruise,
pracujący w tym trybie, nie pozwala in-
ge rować kierowcy w dobór biegu i wyłącza
funkcję kick down. Wymaga to przyzwy-
czajenia, ale jest jednocześnie realną pró -
bą przeniesienia prawidłowych nawy-
ków kierowcy na samochód. Wadą trybu
ekonomicznego jest konieczność przełą -
czania go na tryb mocy (power) lub stan-
dardowy w celu wykonania np. ma-
newru wyprzedzania (w trybie Economy
trwa to całe wieki). Zaletą jest zmusze-
nie kierowcy do jazdy przewidującej, wy-
korzystywania hamulców długotrwałego

działania i energii kinetycznej zestawu
w pofałdowanym terenie. Innymi słowy
mniej doświadczony kierowca jest w sta-
nie się czegoś nauczyć od samochodu,
a nie na odwrót. Jeśli rozwój zarządza-
nia ukła dami napędowymi będzie szedł
w tym kierunku, to niedługo śmiało bę-
dzie można powiedzieć, że ekonomika
jazdy będzie zależna od kierowcy w zni-
komym zakresie. 

Za to jazda w trybie power faktycz-
nie pozwala poczuć pełną moc silnika,
wtedy gdy jest to potrzebne, pozwalając
w krytycznej sytuacji np. szybciej „uciec”
ze skrzyżowania. 

Bardzo pomocny okazuje się aktywny
tempomat – nie tylko podnosi on kom-
fort jazdy kierowcy, który nie musi kon-
trolować pedału gazu, ale poprzez swoje
przewidujące działanie także przyczy-
nia się do oszczędności, wykorzystując

topografię terenu. Na łagodniejszym
podjeździe utrzymuje wysokie biegi, na
bardziej stromym lub dłuższym redu-
kuje je szybciej niż zrobiłby to kierowca,
a wszystko po to, aby nieco nabrać pręd-
kości. Przed szczytem „odpuszcza”, wy-
korzystując energię kinetyczną zestawu
i pozwala mu się toczyć ze wzniesienia,
na które właśnie wjechał. Na spadkach
przydaje się kontroler zjazdu, po prze-
kroczeniu nastawionej prędkości załączy
retarder i utrzyma zadane tempo zjazdu,
uniemożliwiając rozpędzenie się ze-
stawu. Scania Active Prediction działa
w każdym trybie pracy skrzyni biegów,
oczywiście w każdym nieco inaczej, i naj-
 lepsze efekty redukujące zużycie paliwa
daje na pofałdowanym terenie. Ponieważ

zestaw testowaliśmy zaledwie jeden
dzień, trudno jest ocenić, jak w każdym
z nich działa, o ile bardziej paliwożerny
jest tryb pełnej mocy od ekonomicznego
i zarazem o ile jest w stanie skrócić czas
przejazdu. W jakim zakresie, w przy-
padku Economy, te oszczędności są na-
macalne i w końcu, jak radzą sobie te
wszystkie rozwiązania w różnych wa-
runkach drogowych i pogodowych. Na
trasie przejazdu, która prowadziła w około
60% po autostradzie z kilkoma wzniesie-
niami i w około 40% po drogach lokal-
nych z całkowicie załadowaną naczepą,
zużycie paliwa oscylowało na poziomie
30 l/100 km, co można uznać za dobry
wynik, choć rekordowe zużycia przy tym
silniku wynoszą 23–26 l/100km. 

Deska rozdzielcza. Na kierownicy pogrupowano przyciski do sterowania radiem
(po lewej), menu wyświetlacza (po prawej) oraz do tempomatu (na dole)

Ergonomiczne i wygodne miejsce pracy kierowcy 
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Nie jestem zwolennikiem regulowa-
nia kierownicy jedną ręką, podczas gdy
druga operuje klawiszem zwalniającym
kolumnę, jednak w Scanii odblokowana
kolumna kierownicy porusza się z taką
lekkością, że nie stanowi to żadnego
problemu. W znalezieniu wygodnej po-
zycji pomaga także usytuowanie ostat-
niego przegubu na wale kierownicy. Jest
on tak wysoko, że koło kierownicy może
być ustawione niemalże pionowo i nie
wymusza odrywania pleców od oparcia
fotela przy obracaniu jej po całym obwo -
dzie. Niezbyt gruba kierownica dobrze
leży w rękach, a umieszczone na niej ze-
społy przełączników, po początkowym
zwątpieniu co do ich ergonomicznego
umieszczenia, okazały się bardzo poręczne.
Nowe fotele Recaro z rozszerzoną regulacją
pneumatyczną oparcia są naprawdę wy-
godne i mają bardzo skuteczny system
wentylacji i ogrzewania siedziska.

Deska rozdzielcza ma pogrupowane
przyciski i po krótkim zapoznaniu od-
nalezienie jakiegokolwiek z nich nie na-
stręcza trudności. Utrzymanie wyma-
ganego klimatu w kabinie zapewniają
dobrze usytuowane kratki nawiewowe,
które umieszczone są wysoko po obu
stronach zestawu wskaźników, czyli
dokładnie tam, gdzie powinny się znaj-
dować, doprowadzając obrobiony ter-
micznie strumień powietrza na ręce,
głowę lub tors. 

Zestrojenie zawieszenia przedniej
osi i kabiny jest dość sztywne i mogłoby
dostarczać bardziej odfiltrowane infor-
macje o tym, co dzieje się z przednią osią
i resztą zestawu. 

Wykonanie kabiny i dobór materiałów
stoją na najwyższym poziomie, nic nie
hałasuje, nie stuka i nie trzeszczy. Sty-
listyka kabin Scanii i ich wnętrza mnie
osobiście bardzo się podoba, choć o gus-
tach się nie dyskutuje. Za to najwyższe
noty należą się zestawowi wskaźników.
Testowany egzemplarz miał uboższą
wersję, bez analogowych wskaźników
chwilowego zużycia paliwa i ciśnienia
oleju oraz mniejszy centralny wyświet-
lacz, lecz nawet taki jest kolorowy, ma
wysoką rozdzielczość, a informacje przed-
stawiane są na nim w czytelny i zrozu-
miały sposób. Podobnie zresztą jest zor-
ganizowane całe menu, sterowane grupą
przycisków przy prawym górnym ramie-
niu kierownicy. Poruszanie się po nim
jest intuicyjne i nie wymaga studiowa-
nia instrukcji obsługi.

Ogólnie rzecz ujmując, Scania Stream-
 line G410 LA 4×2 MNA to przyjemny,
komfortowy ciągnik z wyposażeniem na
średnim poziomie, wymuszający na kie-

rowcy oszczędne zachowania w trybie
ekonomicznym, ze świetnym aktywnym
tempomatem. Silnik ma optymalną moc
i moment do zastosowań w transporcie
długodystansowym przy niskim zużyciu
paliwa w trybie economy. Na lepsze poz-
nanie nowych Streamline’ów musimy po-
czekać do testów długodystansowych.

Zdjęcia: © A. Gawron

Wejście do kabiny G wymaga pokonania
trzech schodków, z czego tylko ostatni

jest osłonięty. Nowy fotel od Recaro ma
pełną regulację oraz wentylowane i pod-

grzewane siedzisko.

Na równych drogach szybkiego ruchu
Scania zachowuje się wzorowo
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Pionier nowatorskich
rozwiązań

rototypowy egzemplarz, który
wzbudził duże zainteresowanie
odwiedzających targi, wyprodu-

kowała firma Ogniochron należąca do
czeskiej grupy Vítkovice. Pomysłodaw-
cą oraz głównym konstruktorem samo-
chodu jest Bogusław Poremski. Jest on
doświadczonym oficerem pożarnictwa.
Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Po-
żarniczą w zakresie specjalizacji tech-
nicznej oraz Politechnikę Śląską w zakre-
sie transportu o specjalności eksploatacja
i utrzymanie pojazdów.

Ratownictwo techniczne
Wcześniej, zanim powstał prezento-

wany samochód, Bogusław Poremski wraz
z zespołem ówczesnej Komendy Woje-
wódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach
skonstruował samochody ratownictwa
technicznego przeznaczone do prowa-
dzenia działań ratownictwa drogowego.
Te specjalistyczne samochody zabudo-
wano na podwoziach FSO1500 kombi
(1986 r.) oraz Poloneza Trucka. Brały
one udział w wielu akcjach ratowniczych
na terenie województwa. Samochód ra-
townictwa technicznego na bazie samo-
chodu FSO 1500 kombi miał kontener
w tylnej części nadwozia przystosowany
do przewozu sprzętu ratowniczego. W tym
specjalnym wysuwanym szkieletowym
kontenerze był zamocowany m.in. hyd-
rauliczny zestaw sprzętu ratowniczego
napędzany spalinową pompą hydrau-

liczną, agregat plecakowy do gazowego
cięcia metali, maszt oświetleniowy z na-
jaśnicami, przecinarka do cięcia betonu
i stali. W szafkach sprzętowych znajdo-
wały się m.in. 2 gaśnice halonowe o róż-
nej pojemności oraz apteczka z zestawem
sprzętu do udzielania pomocy przed-
medycznej. Rozwiązania techniczne za-
stosowane w pojeździe były chronione
patentem. Samochód ten znajdował się
w wyposażeniu straży pożarnej w Byto-
miu oraz w Piekarach Śląskich.

Marek Pisarek
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Podczas ostatniej wystawy sprzętu pożarniczego Edura, zorganizowanej po raz

kolejny w Kielcach, odbyła się premiera samochodu ratowniczo-gaśniczego

nowej generacji – polskiej myśli technicznej i polskiej produkcji. 

Konstruktor
Bogusław
Poremski 
i jego dzieło

Świadectwo autorskie z Urzędu 
Patentowego o dokonaniu wynalazku

e-hydraulika.eu



Na podwoziu Poloneza Trucka 
Wersją rozwojową był samochód ra-

townictwa technicznego z zabudową
pożarniczą wykonaną na podwoziu Po-
loneza Trucka model BO4 CBJ-KRT. Pro-
ducentem tego lekkiego samochodu spe-
cjalnego ratownictwa technicznego było
przedsiębiorstwo Fire Car z Mikołowa.
Zastosowano zabudowę pożarniczą typu
zamkniętego z trzema skrytkami: dwie po
prawej i lewej stronie pojazdu zaraz za
kabiną kierowcy, a trzecia z tyłu – przez
nią był wysuwany kontener. Zastoso-
wano ciekawą konstrukcję szkieletową
tego wysuwanego kontenera, który stał
na szynach nośnych i po wysunięciu był
podpierany składaną ramą, do której
na dole zamocowano małe koło. Całość
rozwiązania była chroniona patentem.
W samochodzie przewożono m.in. roz-
pieracze i nożyce hydrauliczne Webera
z pompą hydrauliczną spalinową, prze-
cinarkę do cięcia betonu i stali z kom-
pletem zapasowych tarcz, pilarkę spa-
linową łańcuchową, agregat plecakowy
do gazowego cięcia metali oraz ręczną
wciągarkę lino wą o sile uciągu 1600 kg.
W skład wypo sażenia wchodziły także:
zestaw sprzętu podręcznego ratowni-
cze go, m.in. młotki, przecinaki, hydrau-
licz ny podnośnik samo chodowy, skrzynka
narzędziowa z kompletem narzędzi oraz
przenośna gaśnica proszkowa. Oprócz te -
go w wyposażeniu był sprzęt do zabez-
pieczenia miejsca wypadku oraz prze-
nośny sprzęt oświetleniowy. Nie zabrakło

też 50-litrowego agregatu gaśniczego
z wężem o długości 25 m zakończonym
prądownicą. Na Międzynarodowych Tar-
gach Sawo 92 w Bydgoszczy w katego-
rii ratownictwa samochód ten zdobył
nagrodę Grand Prix. Pojazdy te znajdo-
wały się m.in. w wyposażeniu straży po -
żarnej w Zawierciu, Myszkowie oraz Mi-
kołowie. Brały przez lata udział w wielu
akcjach ratownictwa technicznego zwią -
zanego z prowadzeniem działań ratow-
niczych podczas wypadków komunikacyj -
nych, będąc odpowiednikiem zachodnich
samochodów tzw. szybkiej interwencji.
Jeden z egzemplarzy tego specjalistycz -
nego samochodu znajduje się w zbiorach
eksponatów technicznych CMP w My -
słowicach.

Średni GBAM 2.00
Zabudowę pożarniczą prototypu no-

wej generacji wykonano na podwoziu
samochodu ciężarowego Mecedes-Benz
Atego 1629AF Euro V z napędem 4×4.
Dopuszczalna masa całkowita wynosi
16 000 kg. Napęd zapewnia silnik o mocy
210 kW (286 KM). Kabina jest przedłu -
żona, 4-drzwiowa, o układzie 1+1+4.
Zabudowa pożarnicza mieszana klasycz -
no-kompozytowa wykonana jest z ma-
teriałów odpornych na korozję. Pojazd
działa przede wszystkim jako tzw. sa-
mochód pierwszego wyjazdu, który jako
pierwszy znajduje się na miejscu akcji.
Nadwozie stanowi 5 szkieletowych mo-
dułów ze stali nierdzewnej spawanych

i przykręcanych do ramy głównej nad-
wozia. Poszycie wewnętrzne wykonano
z blach aluminiowych, zewnętrzne zaś
w elementach z kompozytu poliestrowo-
-szklanego. Skrytki sprzętowe w górnej
części zabudowy (po 3 z każdej strony)
zamykane są żaluzjami z lekkich profili
aluminiowych. Dolne skrytki (po 2 z każ -
dej strony) zamykane są pełnymi drzwia -
mi. Z tyłu znajduje się dodatkowa skrytka
przedziału autopompy. Środki gaśnicze
są przewożone w zintegrowanym trój-
komorowym, jednobryłowym zbiorniku
kompozytowym. Specjalnie zaprojekto-
wany kształt zbiornika zapewnia obniże -
nie środka ciężkości pojazdu. Komora na
wodę ma pojemność 2000 dm3, na śro-
dek pianotwórczy 200 dm3 i na środek
zwilżający również 200 dm3. Do poda-
wania środków gaśniczych zastosowa no
autopompę oraz motopompę. Z tyłu po-
jazdu, elastycznie na ramie pomocniczej
zabudowano dwuzakresową autopompę
Zieglera o wydajnościach 1600 dm3/min
przy ciśnieniu 8 bar oraz 250 dm3/min
przy ciśnieniu 40 bar. Po stronie ssaw-
nej zamontowano specjalne szybkozłącze
pozwalające na współpracę z wieloma
przystawkami. Drugie urządzenie służące
do podawania środków gaśniczych to
motopompa przenośna Tohatsu o wy-
dajnoś ci 1600 dm3/min przy ciśnieniu
8 bar. Napęd pompy zapewnia silnik o mo -
cy 40,5 kW (55 KM). Motopompa jest
umieszczona w skrytce tuż obok zaworu
spustowego zbiornika wodnego. 

Nad autopompą zamocowano wyso-
kociśnieniową linię szybkiego natarcia
z wielofunkcyjną prądownicą wodno-
-pianową z funkcją przedmuchiwania. 

W pojeździe tym zastosowano wiele
innych nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych, które w znaczący sposób mają
ułatwić strażakom prowadzenie działań
ratowniczo-gaśniczych w różnych, nawet
bardzo ekstremalnych, warunkach. Zwi-
jadło mechaniczne do węży tłocznych zin-
tegrowane z myjką wysokociśnieniową
pozwala na zwijanie w podwójny lub po-
jedynczy krąg i równoczesne mycie po-
jedynczych węży w rozmiarze 25, 52, 75
i 110 mm w zależności od potrzeb użyt-
kownika. Napędem zwijadła steruje się
nogą za pomocą pedału, dzięki czemu
strażak ma wolne ręce i może swobod-
nie operować innym urządzeniem. 

System rozwijania linii wężowych
oparty jest na dwóch specjalnie skonstru -
owanych kasetach wężowych umiesz-

Wyposażenie samochodu ratownictwa technicznego na podwoziu Poloneza
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czonych w tylnych dolnych skrytkach.
W każ dej kasecie zaprezentowanego po-
jazdu znajduje się 9 pożarniczych węży
tłocznych W-75 o długości 20 m każdy,
zwiniętych w podwójny krąg i odpowied-
nio ze sobą połączonych, co daje 180 m
węża w kasecie. W obu kasetach jest więc
razem 360 m węży W-75. W zależności
od potrzeb można rozwijać węże z jed-
nej lub z obu kaset. Konstrukcja kasety
umożliwia wyjęcie jej ze skrytki pojazdu
i ciągnięcie za sobą jak dwukołowego
wózka, z którego węże są rozwijane nie
tylko w terenie zurbanizowanym, ale rów-
nież po leśnych drogach czy bezdrożach. 

Z przodu bezpośrednio do ramy samo -
chodu zamocowano uniwersalny sprzęg,
za pomocą którego można w razie po-
trzeby pojazd wyposażyć w dodatkowe
oprzyrządowanie, takie jak wyciągarka,
szekle czy pług do odśnieżania. Kon-
struk cja sprzęgu jest tak wkompono-
wana w zderzak, że nie stanowi on za-

groże nia dla innych uczestników ruchu
przy ewentualnej kolizji. Z tyłu pojazdu
bezpośrednio do podłużnic ramy i tylnej
belki zamontowano narzędzie umożli-
wiają ce mechaniczne podłączanie do sa-
mocho du wszystkich niezbędnych w cza-
sie akcji urządzeń, takich jak wyciągarka,
hol sztywny, szekle do zaczepiania lin lub
kosz do transportu węży. Natomiast na
zintegrowanym z nim panelu przyłączy
znajdują się końcówki do podłączania
instalacji elektrycznych, pneumatycznych
i hydraulicznych współpracujących ze
sprzęgiem tylnych urządzeń. Na sprzęgu
osadzono również uchylne ramiona wie-
lofunkcyjnego zderzaka tylnego.

W celu zwiększenia możliwości ope-
racyjno-taktycznych samochód wyposa -
żono w wyciągarkę. Można ją montować
zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu sto-
sownie do sytuacji podczas akcji. W przy-
padku konieczności użycia wyciągarki nie
trzeba zmieniać pozycji samochodu, a je-

dynie wpiąć ją do właściwego sprzęgu
i podłączyć do prądu doprowadzonego
do gniazd przy obu sprzęgach. Wyciągar -
ka to model Dragon Winch DWT 16800
o mo cy 5,7 kW (7,8 KM) i uciągu 7620 kg.
Nawinięta lina ma długość 26 m. 

Do zasilania w energię elektryczną
urządzeń zainstalowanych w samocho-
dzie zastosowano agregat prądotwórczy
z napędem spalinowym o mocy 5,2 kW
(7,0 KM) firmy Eiseman, który umiesz-
czono w skrytce na wysuwanej palecie. 

Samochód ma wysuwany pneuma-
tycznie teleskopowy maszt oświetle-
niowy Teklite, który można wysunąć na
wysokość 5,4 m ponad poziom podło -
ża. Zdalnie sterowana głowica obrotowa
ma dwa reflektory halogenowe o mocy
1000 W każdy. Dodatkowo pojazd jest
wyposażony w system ochrony własnej,
nazywany Fire Guard. Wokół samochodu
poprowadzono w górnej jego części ru-
rociągi, na których zamontowano dysze
tworzące wokół całego pojazdu ochronną
kurtynę wodną zabezpieczającą przed
promieniowaniem cieplnym i płomie-
niami np. podczas gaszenia pożaru lasu.
Samochód ma również zamontowane
dolne tryskacze, które umożliwiają np.
przejazd pojazdu przez palące się rozlane
paliwo. 

W wyposażeniu znajduje się też in-
nowacyjny system wspomagania dowo-
dzenia nazywany RCS, tj. Rescue Com-
mand Support. Idea tego rozwiązania
polega na umożliwieniu dowódcy na-
tychmiastowego dostępu do dużej in-
terdyscyplinarnej bazy informacji nie-
zbędnych do właściwej oceny sytuacji
bez potrzeby kontaktowania się ze sta-
nowiskiem kierowania i oczekiwania na
informację zwrotną. W bazie mają się
znajdować m.in. informacje na temat
materiałów niebezpiecznych, mapy z nu-
meracją budynków, plany wybranych
obiektów, mapy obszarów leśnych, sieci
hydrantowych itp. 

Zaprezentowany samochód wyznacza
nowe trendy w zakresie konstruowania
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
strażaków. Swoimi rozwiązaniami tech-
nicznymi dorównuje produktom zna-
nych europejskich firm pożarniczych.
Pojazd został również doceniony przez
jury konkursu wystawy Edura 2013.
Zdobył wyróżnienie w kategorii pojazdy
pożarniczo-gaśnicze.

Zdjęcia: © M. Pisarek

Wysunięta motopompa przenośna

Samochód z otwartymi i wysuniętymi skrytkami sprzętowymi
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PETR KARÁSEK (49 l.) od 1 października 2013 r. nowy prezes zarządu Tatra Trucks a.s. w czeskiej Ko-
przywnicy. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Technicznego

w Brnie. Ukończył również studia MBA na Uniwersytecie Hallam w Sheffield w Wielkiej Brytanii oraz studia
podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. Swoją karierę w branży motoryzacyjnej
rozpoczął od pracy w firmie Karosa, w mieście Vysoké Mýto, gdzie początkowo na stanowisku projektanta pod -
wozi autobusowych, a następnie zastępcy głównego projektanta odpowiedzialny był za różne projekty techniczne.
Po 1990 r., po połączeniu firmy Karosa ze strategicznym partnerem Renault, utworzył dział sprzedaży i marketingu
i jako dyrektor stał na jego czele, będąc również odpowiedzialnym za część posprzedażną. Pracując w latach
1986–2001 w ramach grupy międzynarodowej Karosa – Renault V.I. – IVECO, wyspecjalizował się też we współpracy
z Rosją i krajami byłego Związku Radzieckiego. Od 2001 r. zajmował się restrukturyzacją firm i zarządzaniem
kryzysowym, m.in. w firmie Škoda Transportation, AWELD, DISA, KORD Group, Jablonex Group. Jest także wykładowcą
zewnętrznym na Uniwersytecie Ekonomicznym, specjalizuje się w dziedzinie zarzą dzania kryzysowego. 

PATRICK OLNEY (45 l.) 1 stycznia br. objął stanowisko dyrektora operacyjnego w firmie TRW Automo-
tive. Jest absolwentem Kanadyjskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (CICA). Ma rów-

nież dyplom z administracji biznesu Ivey School of Business, wchodzącej w skład Uniwersytetu Zachodniego
Ontario (UWO) w London w Kanadzie. 
Swoją karierę rozpoczął w przedsiębiorstwie Price Waterhouse w Kanadzie. W 1995 r. dołączył do firmy Champion
Motor Grader w Goderich w Ontario, gdzie pracował na kilku stanowiskach związanych z finansami. Po nabyciu
Champion Motor Grader przez Volvo CE został mianowany dyrektorem finansowym przejętej spółki. W 2002 r.
Olney został przeniesiony do siedziby Volvo CE w Brukseli, gdzie pełnił funkcję dyrektora finansowego. 
W latach 2004–2007, po powrocie do Kanady, objął stanowisko prezesa Volvo Motor Graders. W 2007 r. przeniósł
się do Pensylwanii, gdzie został prezesem Volvo Road Machinery, a następnie w 2009 r. powrócił do Brukseli,
by objąć stanowisko wiceprezesa i dyrektora operacyjnego w Volvo CE. W 2011 r. został prezesem tej spółki. 

TOMASZ PIASNY 1 października br. przejął obowiązki kierownika PR Volkswagen Group Polska. Jest
absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Karierę zaczynał w 2000 r.

w firmie Vitax Foods na stanowisku Marketing Menedżer, a po dwóch latach na tym samym stanowisku pra-
cował w Sara Lee Douwe Egberts. W 2005 r. rozpoczął pracę w firmie Škoda Auto Polska SA jako szef działu
PR. Po 6 latach wyjechał do Wielkiej Brytanii i na 3 miesiące dołączył do lokalnego zespołu PR w Škoda UK.
Następnie pracował w centrali Škoda Auto a.s. w Pradze na stanowisku International Marketing Manager oraz
realizował marketingowy program naprawczy w Škoda Ukraina (Eurocar).

JACEK PRYCZEK 1 stycznia br. objął stanowisko dyrektora zarządzającego nowej organizacji Goodyear
Dunlop Europa Centralna. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagielloń-

skiego. Karierę zawodową w branży oponiarskiej rozpoczął w 1994 r. w Firmie Oponiarskiej Dębica SA rok przed
nabyciem udziałów w tej spółce przez koncern Goodyear. Do 2006 r. zajmował różne stanowiska w działach za-
kupów, prawnym, sprzedaży i marketingu, a także jako członek zarządu. Pełnił również funkcję dyrektora hand-
lowego Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. W 2006 r. został powołany na stanowisko dyrektora general-
nego organizacji Goodyear Bliski Wschód i Afryka. Od stycznia 2008 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego
Goodyear w Polsce i na Ukrainie, pozostając prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Firmy Oponiarskiej
Dębica SA oraz Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Do jego zadań na nowym stanowisku należeć będzie
kierowanie nowo powstałą organizacją Goodyear Dunlop Europa Centralna, w której skład wchodzą kraje CSEE
oraz Polska i Ukraina. Interesuje się samochodami, muzyką, tematyką II wojny światowej, a w wolnych chwi-
lach jeździ na nartach i uprawia kickboxing.



Temat numeru Nr

Transport komunalny
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Rynek olejów 3

Transport chłodniczy 4

Transport nienormatywny 5

Transport dystrybucyjny 6

Jazda ekonomiczna 7/8

Transport osób 9

Wokół transportu 10

Naczepy i przyczepy 11

Informatyka w transporcie 12

Transport Str. Nr

Hubertus Troska: Musimy być
motorem zmian
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Komunalne ożywienie 20 1/2

Komtechnika 2012 30 1/2

FleetBoard: w kierunku większej
efektywności

40 1/2

Ponadgabarytowe akcje i modernizacje 47 1/2

Optymistycznie: wychodziliśmy już
z większych kłopotów

16 3

Transport specjalistyczny
na Baumie – odsłona pierwsza

42 3

Lekkie lekko w dół 87 3

W służbie łańcucha chłodniczego 8 4

W chłodzie i czystości 30 4

Wymienna uniwersalność 52 4

Transport ładunków sypkich 62 4

Moduły transportowe w natarciu 16 5

O przewozach nienormatywnych
prawie wszystko

22 5

Zmiany w ustawie o transporcie
drogowym

28 5

Raport Roland Berger – Connected
Mobility 2025

88 5

Z dystrybucją po drodze… 16 6

Dystrybucyjny profil 26 6

Do żmudnej roboty 28 6

Dostawa na pace 42 6

Wozimy kontenery 62 6

Bariery rozwoju transportu
drogowego w Polsce. Część I

67 6

Minibusy na podwoziach
samochodów dostawczych

82 6

Nowe masy i wymiary
w transporcie europejskim

22 7/8

Ekonomiczny Stralis 28 7/8

Bariery rozwoju transportu
drogowego w Polsce. Część II

88 7/8

U progu nowej ery mobilności 14 9

Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej
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Polski rynek autobusów 27 9

Branża po półroczu: niezbyt
optymistycznie

64 9

Finał krajowy… (konkurs Volvo) 74 9

Święto tuningu – 9. Master Truck 80 9

Wybierz tańsze ubezpieczenie 34 10

Ponadgabarytowe akcje i modernizacje 52 10

Chłodniczy transport 32 11

Solaris wprowadza autobusy Euro VI 61 11

Trendy w zarządzaniu flotą 12 12

OSC – polisa od ryzyka, którego nie ma 81 12

Technika Str. Nr

Śmieciarki – coś więcej
niż śmietniki na kołach
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1/2

Dbajmy o drogi 26 1/2

Efektywność w transporcie
objętościowym

35 1/2

Jakość na pierwszym miejscu
(rozmowa z Peterem Rothenhöferem)

44 1/2

Poważne wyzwanie, czyli nowe
Volvo FH

54 1/2

Z betonem pod ciśnieniem 63 1/2

Beton z gruszki 66 1/2

Podesty załadowcze – ewolucja trwa 70 1/2

Pomiary emisji w warunkach
drogowych

74 1/2

Sprężyny pneumatyczne
w zawieszeniu

77 1/2
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O regeneracji pełnej i nie tylko…
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Z wizytą u MKR Technology 83 1/2

Citan: van dla tych bogatszych 
i bardziej wymagających

86 1/2

Arocs: gdy się powiedziało A… 26 1/2

IVECO Stralis Hi-Way: premiera polska 31 3

Wywrotka czy… wywrotka? 32 3

Paliwa silnikowe – jakość 
i perspektywy rozwoju

49 3

Wskazówki doboru olejów i smarów 54 3

Olejowy zawrót głowy 60 3

Sachs Roadshow 2013 już w maju 67 3

Uniwersalny hak i brama 68 3

Bieżnikowanie – nie tylko 
w czasie kryzysu

72 3

Na celowniku: filtracja oleju 78 3

Rajd Dakar – legenda trwa 84 3

60 lat Michelin X Radial 90 3

Naczepy chłodnie: w dążeniu 
do doskonałości

14 4

Antos – i wszystko jasne… 20 4

Agregaty chłodnicze: ewolucja trwa 23 4

Panele izolacyjne 27 4

Nowe Atego, czyli mistrz lekkiej
dystrybucji

34 4

Nowe Volvo FM – wszechstronny
gracz w drużynie

38 4

IVECO na GasShow 2013 40 4

MAN Trucknology Days 2013 48 4



Mistrz i uczeń startują Tatrą
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7/8

Międzynarodowe Targi Techniki
Pożarniczej PYROS

91 7/8

Autobusowy mikroklimat 31 9

Oleje syntetyczne: fakty i mity 38 9

Przegląd olejowy 44 9

Oleje silnikowe – kierunki ewolucji 50 9

Navigation Trends 2013 54 9

Plandekowe innowacje 58 9

Ewolucja zamiast rewolucji 68 9

Filtry oleju pod lupą 76 9

Ford Tourneo Custom, 
czyli osobowy zawrót głowy

83 9

Z terenowym sznytem 86 9

Mercedesy dla wojska 88 9

Edura rośnie w siłę 91 9

Serwis kluczem do sukcesu 14 10

Diabeł tkwi w szczegółach 20 10

Dystrybucja części zamiennych:
trendy i perspektywy

28 10

Ciężarówki Volvo – rozmiar 
uniwersalny nie istnieje

36 10

T-Day, czyli Renault Trucks ląduje
w Normandii

40 10

Prezentacja Volvo 7900 Hybrid 44 10

Mój pierwszy dzień na budowie 46 10

Akumulatory: podstawy 
prawidłowej eksploatacji

59 10

Beton mieszany i pod ciśnieniem 64 10

Oszczędny zestaw 68 10

W poszukiwaniu naczepy idealnej 16 11

Naczepowy panel dyskusyjny 23 11

Naczepowy osprzęt 40 11

Oszczędnie w zakresie TCO 46 11

COMTRANS 2013: obrazki z wystawy 50 11

Komfort, styl i emocje: zarządzanie
ciepłem według Eberspächer

55 11

Volvo FMX: wytrzymałość bez wysiłku 58 11

Oszczędny Stralis 64 11

DAF CF i LF Euro VI: Holendrzy 
w natarciu

66 11

Antos Loader – miejski przewodnik 69 11

Goodyear zabierze cię dalej 72 11

Zwycięzca wyłoniony 76 11

(R)ewolucja w Warszawie 78 11

Energetab 2013 80 11

Mobilne pogotowie energetyczne 82 11

Mobilni fachowcy 86 11

Finał sezonu wyścigów ciężarówek
w Le Mans

89 11

Renault Trucks przedpremierowo
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Klimatyzacja w pojazdach użytkowych 72 6

Śmieciarka Renault Premium 
– mistrz manewrowania

76 6

Sprinter nowej generacji 78 6

Opony w serwisie 85 6 

Nowy sezon wyścigowy – nowe
Renault Premium Racing

89 6

Pierwszy Polak w Formule 1
ciężarówek

92 6

Eco-driving: suplement silnikowy 27 7/8

Ekonomiczna rywalizacja 32 7/8

Wpływ przełożenia skrzyni biegów
na emisję CO2

35 7/8

T, C, K, D: nowy alfabet 
Renault Trucks

38 7/8

Wszystkie gwiazdy Mercedesa 43 7/8

MAX Trailer rośnie w siłę 50 7/8

HA3: trzecia generacja opon 
Continental

53 7/8

Szkolenia Sachs Roadshow 2013 58 7/8

Nowy wymiar dystrybucji 63 7/8

Do holowania i przewiezienia 66 7/8

Sprzęt „pod napięciem” 70 7/8

Żurawie nie tylko do słupów 74 7/8

Oświetlenie w samochodach 
użytkowych

77 7/8

Co nowego wnosi norma Euro VI 80 7/8

Ford: nowa gama modeli 
Transit i Tourneo

83 7/8

w 2013
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Systemy kontrolno-ostrzegawcze 
w żurawiach przeładunkowych
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4

Actros z aktywnym tempomatem 60 4

Hydraulika w służbie efektywności 67 4

Wahadłowo czy niezależnie? 72 4

Oszczędne opony 78 4

Z wizytą u Michelin 82 4

Zwycięzcy na mecie 88 4

Sprinter: wariacja na temat 91 4

Nowe Volvo FMX 40 5

Arocs w akcji 42 5

Euro VI nadchodzi, 
efektywność zostaje

48 5 

Naczepy z ruchomą podłogą 52 5

Nowy Unimog i Econic, 
czyli misja specjalna

58 5

Układy hamulcowe 66 5

Mobilne warsztaty 72 5

Goodyear na Baumie 76 5

PACCAR MX-11 – nowy silnik DAF 80 5

Scania z Ekocelem: 
sprawdzone rozwiązania

82 5

Wysokość to nie wszystko 81 5

Ciężarówki dystrybucyjne 
– filar codziennego zaopatrzenia

21 6

W trosce o ładunek 33 6

Podesty załadunkowe 36 6

MAN jeździ po Europie 47 6

Nadchodzi Scania Streamline 50 6



Klient, który nigdy nie jeździł 
Volvo, powinien to zrobić 
(rozmowa z Claesem Nilssonem)
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5

Aby firma żyła, musi kompleksowo
obsługiwać cały polski rynek (roz-
mowa z Krzysztofem Adamiukiem)

46 5

Staramy się podejść do klienta
kompleksowo (rozmowa 
z Grzegorzem Jeziakiem)

62 5

Liderzy branży betonu towarowego 69 5

Oszczędnie z kartą 77 5

Transport w temperaturach 
kontrolowanych

40 6

Proces został zainicjowany 
(rozmowa z Tomem Jörningiem)

48 6

Targi AUTOSTRADA-POLSKA 
– w poszukiwaniu optymizmu

56 6

Rzeczywistość rozszerzona 
MAN Truck&Bus Polska

70 6

Wyzwania stojące przed flotami 12 7/8

W jeździe ekonomicznej 
kierowców szkólmy…

17 7/8

Sukcesu nie osiąga się w pojedynkę…
(rozmowa z Małgorzatą Kulis)

47 7/8

„Wielki Rajd” zakończony 56 7/8

Zmiany w CIMC Silvergreen 60 7/8

Leasing po półroczu 25 10

Chcemy być liczącym się graczem
na różnych rynkach (rozmowa 
z Alainem Faymonville)

50 10

Naczepowa koniunktura 12 11

Transport zlustrowany 84 11

Tirsan: globalny partner 
skoncentrowany na rynku lokalnym

29 12

Nowe centrum administracyjno-szko-
leniowe MAN Truck&Bus Polska

38 12

Continental podsumowuje 70 12

Transport zlustrowany. Część II 84 12

Klasa ciężarowa w sezonie rajów
RMF MAXXX Rally
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11

Bądź połączony 18 12

Przyszłość = telekomunikacja 
+ informacja

23 12

Samochód w smartfonie 26 12

Kässbohrer – pomysłowość 
na najwyższym poziomie

30 12

Z wizytą w fabryce kabin 
Renault Trucks

34 12

Truck, Van i Coach Roku 37 12

Atego Euro VI wkracza do akcji 44 12

Niemiecko-polski duet 48 12

Vector 1350 – dalekobieżna 
nowość Carrier Transicold

52 12

Bosch – kompleksowa oferta 
dla warsztatów

55 12

Ekologicznie w Poznaniu 58 12

Scania Streamline na A4 61 12

Nowości u Goodyeara 64 12

Euro VI warsztatowo 72 12

Powstał Polski Związek Przemysłu
Oponiarskiego

77 12

Samochody do wstrząsów 80 12

Ford Transit Connect: van roku 
w praktyce

88 12

Królową na Dakar 91 12

T. Krawczyk, A. Szewernoha, 
W. Twaróg, R. Kuczyński
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11

E. Jonnaert, A. Roguski, 
R. Wyszomirski, L. Płonka

94 12

| O CZYM PISALIŚMY |

Promocja Str. Nr

SACHS Roadshow po raz pierwszy
w Polsce
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1/2

Cifa Carbotech: większa rodzina 60 1/2

Ruukki Laser 30 3

Naczepa Faymonville Variomax 48 3

Bieżniki Premium Ringtread Black Line 76 3

Nowa wersja systemu SIM firmy
„METALOWIEC”

77 3

KH-kipper na Baumie 46 4

Lżejsze kontenery, efektywna produkcja 51 4

Zamienniki warte stosowania? 58 4

ECO Air COMPACT – nowy 
standard zawieszeń

70 4

Duża elastyczność bez wiązania kapitału
(rozmowa z Michałem Borowiczem)

14 5

Multimax z hydraulicznie 
poszerzanym podkładem

21 5

Heuver w Polsce 37 5

Konserwacja hydraulicznych
układów kierowniczych

57 5

Okresowa kontrola układu zawieszenia 64 5

Nowe przyczepy do transportu maszyn 55 6

KH-kipper i Ginaf – wspólny projekt 58 6

Felgi Alcoa – korzyści od ręki 30 7/8

Heuver zakończył kompletację 21 9

Alcoa Dura-Bright: 
blask bez polerowania

36 9

Jak środki smarne ograniczają 
wydatki na paliwo?

42 9

Solidne sprzęgi SAF-Holland 66 9

BPW – nie tylko osie 72 9

Germaz na MSPO 33 10

Zielona energia w betonie 62 10

Kögel Trailers – solidny partner 
w biznesie

30 11

Lżejsze i bardziej wytrzymałe 37 11

Felgi Alcoa Dura-Bright nowej generacji 38 11

Elektroniczne sterowanie osi 44 11

Unimogi dla wojska 49 11

Mała rzecz, duża korzyść 42 12

Felgi Alcoa – tradycja i nowoczesność 68 12

Gadżety Str. Nr

Jazda pod kontrolą
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- 1/2

Na zdrowie 92 5

Personalia Str. Nr

B. Blin, J. Woźnicki, 
S. Sommer, P. Stański
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1/2

S. Passard, W. Rowiński, 
M. Bachman, L. Szafran

95 3

M. Majak, K. Adamiuk, 
W. Kutak, M. Kisz

94 4

H-J. Löw, R. Akan, 
M. Jasiński, L. Galante

94 5

A. Cavotta, L. Folc, 
A. Akifiev, T. Mucha

94 6

S. Ennerst, D. Zajączkowska, 
Ł. Żurek, R. Maurer

94 7/8

W. Bernhard, P. Beciński, 
A. Grzelewska, M. Buscher

94 9

Biznes Str. Nr

2012: w cieniu spowolnienia
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1/2

Dodatki w cenie 32 1/2

Ubezpieczenia w transporcie 
ponadgabarytowym

52 1/2

KH-kipper: już 15 lat na rynku 56 1/2

Weź udział w „Wielkim Rajdzie” 58 1/2

Dziesiąta odsłona kampanii „Dobry
Beton”

62 1/2

Hella Polska podsumowuje 14 3

Volvo Trucks – Renault Trucks: 
integracji pierwsza odsłona

22 3

Utrzymujemy dobrą równowagę,
bo tego oczekuje od nas rynek 
(rozmowa z Ricardem Fritzem)

24 3

Leasingowe podsumowania 81 3

Solaris ma się bardzo dobrze 91 3

Sprzedaż autobusów w 2012 r. 
w Polsce na tle Europy

92 4

Turecka fabryka Krone 42 4

Rynek opon w dół 45 4

Leasingowe perspektywy 85 4

Bauma 2013 – obrazki z wystawy 30 5
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"Oficyna Wydawnicza MAZUR" sp. z o.o., ul. Przemys³owa 1, Byków, 55−095 Mirków

2 1 1 6 0 0  1 1 5 6  0 0 0 4 0 6 0 2 2 9 4 3 0 0 0 1
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Nr rachunku Odbiorcy

21 1600 1156 0004 0602
2943 0001

Odbiorca

Kwota

S³ownie

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

Zleceniodawca

Imiê:

Nazwisko:

Nazwa firmy:

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

Adres:

Proszê szczegó³owo wype³niæ na drugiej stronie

Op³ata

Stempel
dzienny

DOŁĄCZ
do nas!

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

– proponujemy bbeezzppłłaattnnąą prenumeratę Millenium

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

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

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

-

JJeeśśllii cchhcceesszz zzoossttaaćć nnaasszzyymm pprreennuummeerraattoorreemm –– zzaammóóww::

Zapraszamy do lektury!

PRENUMERATĘ ROCZNĄ

PRENUMERATĘ PÓŁROCZNĄ

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

bbeezzppłłaattnnąą prenumeratę Millenium

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

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

www.samochody -specjalne.com.pl



Uwaga! Prenumeratorzy!

Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podpis ...............................................
Potwierdzenie wp³aty prosimy
przes³aæ na adres redakcji.

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej witryny internetowej

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

Naprawy 
przek³adni kierowniczych

i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE

ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53

e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

ul. Półłanki 33 
30−858 Kraków 

ul. Jarzębinowa 92
11−034 Stawiguda k. Olsztyna

biuro@dhollandia.pl

Dhollandia Poland Sp. z o.o. 

Tel. +48 12 260 61 10

Tel. +48 89 512 17 99
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Samochody Specjalne
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prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz,
prof. dr hab. inż. Wacław A. Kollek, 

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, 
prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

Stali współpracownicy
Leszek Gil, Andrzej Glajzer, Piotr Ignaciuk,

Piotr Muskała, Marek Pisarek,
Yaroslav Oleksyuk, Bogusław Postek,

Marek Rutka, Joanna Rymarz,
Wiesław Szoplik

Dział Reklamy i Promocji
Ewa Kapłon

tel. 71 783 24 17
Ewa.Kaplon@mazur.eu

Katarzyna Biskupska
tel. 71 783 24 18

Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
Dział Prenumeraty
Maria Nowakowska
tel. 71 345 60 00

prenumerata@mazur.eu
Skład i łamanie

Michał Bykowski, Anna Białek
tel. 71 783 24 40

dtp@samochody−specjalne.com.pl
Fotoedycja

Anna Mazur
Korekta

Zofia Bronicka−Wyrwas
Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa

Nakład: 10 000 egz.
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55-095 Mirków
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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.

• Firestone Industrial Products Europe
BV na uroczystość wmurowania ka-
mienia węgielnego pod budowę no-
wego magazynu firmy. 

• GDDKiA na konferencję prasową
podsumowującą rok 2013.

• Instytut Transportu Drogowego na
konferencję prasową podsumowującą
wyniki akcji „Badanie jakości świa-

4 stycznia
CV Truck – ciągniki siodłowe Scania;
MAN edukuje najmłodszych; używka XXL
– IVECO Trakker betoniarka; czego nie
wolno policjantowi podczas kontroli

11 stycznia
CV Truck – Volvo FH; pionierskie
przedsięwzięcie firmy SAF w Polsce;
turystyczny Sprinter z firmy Auto Cuby; 
w jakich miejscach policjant nie może
zatrzymać do kontroli

18 stycznia
CV Truck – MAN od TGA do TGS/TGX;
pięć premier Mercedes-Benz; jak ośrodki
szkolenia podnoszą jakość szkolenia; czy
można zakwestionować pomiar suszarką”

25 stycznia
CV Truck – MB Atego; IVECO w roku
2013; używka XXL – MAN TGA
wywrotka; alkomatem czy strzykawką –
sprawdzanie trzeźwości kierującego

1 lutego
CV Truck – MB Unimog; rok 2013 oczami
firmy MAN; podróż z elementami
elektrowni; czy policjant zawsze może
zatrzymać dowód rejestracyjny

8 lutego
CV Truck – IVECO Eurocargo; Volvo Trucks
– rok pod znakiem fuzji; używka XXL –
MB Actros betonomieszarka z pompą;
videorejestrator a prawo

15 lutego
CV Truck – MAN L i M; nowy MB Unimog
na szóstkę; kierowca i jego auto;
zabezpieczanie miejsca zdarzenia

22 lutego
CV Truck – Renault Trucks od Magnum 
do „T”; ciekawostka z roku 2013;  używka
XXL – Scania P wywrotka; odtajniony
nieoznakowany radiowóz

Zapraszamy przed telewizory do oglądania programu „Na Osi”®, nadawanego na antenie telewizji TVN Turbo.
Wraz z nowym rokiem audycja przejdzie gruntowne zmiany, m.in. pojawią się nowe cykle programów. Jednym
z nich – który będzie pokazywał, co wolno, a czego nie wolno policjantowi – poprowadzi Sebastian Wątroba,
aktor znany z serialu W11. W styczniowych odcinkach dowiemy się między innymi, czego policjantowi nie
wolno podczas kontroli oraz czy można zakwestionować pomiar „suszarką”. W kolejnym nowym cyklu 
„CV Truck” zobaczymy, jak przez lata zmieniały się ciężarówki. W pierwszym miesiącu tego roku zobaczycie
między innymi historię ciągników siodłowych Scania od 124 do R oraz MAN od TGA do TGS i TGX. 
Będą także testy pojazdów i reportaże o ciekawych wydarzeniach. W każdym programie w stałej, znanej pozycji,
czyli w „Stroboskopie”, znajdzie się kilka aktualnych informacji branżowych oraz kartka z motoryzacyjnego 
kalendarza. Pojawi się jeszcze jeden nowy cykl – „Jak to nazwać”, w którym poszukiwane będą określenia 
dla kuriozalnych sytuacji drogowych, jakich wiele można spotkać co dzień. Program prowadzi Piotr Zelt.

Zobaczyć będzie można 
między innymi:

„NA OSI” W STYCZNIU I LUTYM

Premiery w każdą sobotę o 14:00! Powtórki programu emitowane są w każdą niedzielę 
o 16:15 i 21:30 i we wtorki o 23:40, a także w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 

– godziny emisji znajdziecie na stronach informacyjnych TVN Turbo.

WIĘCEJ NA WWW.NAOSI.PL

sponsor
programu

teł samochodów osobowych” oraz
kampanię „Klub pancernika klika
w fotelikach”. 

• Mercedes-Benz Polska sp. z o.o.
na prezentację pojazdów MB Actros
i MB Arocs w zakładzie w Molsheim
i Wörth.

• Power Sports Enterprises, s.r.o. na
konferencję prasową i prezentację
zespołu wyścigowego Buggyra Inter-
national Racing System w Pradze.

Zaprosili nas:
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