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W niezliczonych publikacjach dotyczących roz-
woju Unii Europejskiej i branży transportowej
pojawia się bardzo często pojęcie zrówno-
ważonego rozwoju. Jednak często niezupełnie
wiadomo, jak je interpretować. Spróbujmy za-
tem przybliżyć pojęcie zrównoważonego roz-
woju transportu.

14 Zrównoważony rozwój transportu

Rozwój technologiczny jest motorem zmian.
To on ma największy wpływ na przyszłość
transportu drogowego. Zmiany jednak nigdy
nie odbywają się w izolacji. Zatem to, jak
będzie wyglądał i funkcjonował transport
w przyszłości, zależy od bardzo wielu czyn-
ników.

28 Telematyka na celowniku

Swedish Steel Prize to doroczna nagroda
przyznawana od 1999 r. przez firmę SSAB za
osiągnięcia w konstruowaniu z wykorzysta-
niem stali o podwyższonej wytrzymałości.
Dzięki zaproszeniu przez SSAB Polska mo-
żemy zdać relację z tegorocznej edycji tego
konkursu.

46 Swedish Steel Prize – „stalowy nobel”

Pod koniec października zaprezentowana zo-
stała nowa generacja Mercedesa Vito. Im-
preza odbyła się w Berlinie w starej hali pro-
dukcyjnej, która zapewniła, jak przystało
na robocze Vito, „przemysłową” atmosferę
i była znakomitą oprawą dla pojazdu.

75 Nowe Vito 447

Pod koniec października w górzystej Anda-
luzji uczestniczyliśmy w zorganizowanych
przez Volvo Trucks jazdach testowych, któ-
rych celem było pokazanie w praktyce zalet
dwusprzęgłowej skrzyni biegów I-Shift Dual
Clutch w układzie napędowym samochodu
ciężarowego.

36 Dwa sprzęgła Volvo Trucks



Technologia o krok
przed prawem?

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

Przyszłość europejskiego sektora transportowego może zależeć od kilku nowych,
obserwowanych właśnie na rynku, trendów. Są to nie tylko wprowadzane na rynek
udoskonalenia technologiczne, ale również zmiany polityczne, prawne oraz związane
z ekologią.

Jedną z tych rzeczy zmieniających historię może być tempo, w jakim autonomiczne
ciężarówki staną się rzeczywistością, a nie tylko demonstracją możliwości producenta.
Mimo że z pewnością minie wiele lat, zanim kierowcy zostaną całkowicie wyelimino-
wani z kabiny, to już obecnie mamy do dyspozycji szereg realnych rozwiązań technicz-
nych, które są w stanie zwiększyć efektywność operacyjną firm transportowych. I to
w krótkim okresie, w ciągu najbliższych kilku lat. Zwiększenie bezpieczeństwa, zwięk-
szenie średniej prędkości jazdy, a zatem skrócenie czasu niezbędnego do pokonania okreś-
lonego dystansu, a także mniejsze zatłoczenie dróg – to tylko kilka z możliwych skut-
ków, z jakimi możemy mieć do czynienia, jeśli uda się wdrożyć te rozwiązania w seryjnie
produkowanych pojazdach.

Mówiąc o zmianach politycznych, zauważmy, że rynek europejski staje się coraz bar-
dziej liberalny. Kabotaż, czyli przyzwolenie na wykonywanie transportu regionalnego –
krajowego – przez operatorów z krajów trzecich, ma być rozszerzany na całą strefę euro,
poprawiając tym samym efektywność branży – nastąpi bowiem zmniejszenie liczby kursów
bez ładunku. Dodatkowa konkurencja w biznesie transportowym działającym z bardzo
niskimi marżami handlowymi czy wręcz na progu opłacalności spotka się ze sprzeciwem
lokalnych przewoźników.

Potencjalnymi opóźniaczami wzrostu są coraz bardziej zaostrzane przepisy związane
z ochroną środowiska naturalnego. Nie chodzi już o słynne normy Euro – problem to-
ksyczności spalin bowiem chwilowo został rozwiązany. Komisja Europejska rozszerzyła
swoje zainteresowania poza zakres związany z normami Euro V czy Euro VI. Jeszcze do
niedawna wrogiem numer jeden były tlenki azotu i cząstki stałe ze względu na ich szkod-
liwe działanie na organizm ludzki. W przyszłości (czyli w zasadzie już) komisyjny celownik
został przeniesiony na dwutlenek węgla jako głównego sprawcę efektu cieplarnianego.

Załóżmy jednak, że szeroko rozumiany rynek motoryzacyjny stanie się bardziej świa-
domy technologicznie – wprowadzone zostaną bardziej wyrafinowane systemy bezpie-
czeństwa czynnego, monitoring ciśnienia w oponach, wizyjne systemy wspomagające
i zaawansowane rozwiązania telematyczne pozwalające na zaistnienie systemów V2X,
czyli łączności wzajemnej pojazdów oraz pojazdów i infrastruktury. Jak zawsze – czego
dobitnie doświadczyliśmy w przypadku norm toksyczności – czynnikiem wymuszającym
zmiany mogą stać się przepisy prawne zobowiązujące producentów do określonych
działań. Ale czy tradycyjnie powolny bieg debaty prawnej i wprowadzanych w konsek-
wencji nowych przepisów jest w stanie dotrzymać kroku rozwojowi technologicznemu
– to już zupełnie inna sprawa…

Życzę udanej lektury





10-tysięczny T dla polskiego klienta
Renault Trucks T cieszy się niesłab-

nącą popularnością. W listopadzie – rok
po dostarczeniu klientowi pierwszego
pojazdu – z linii produkcyjnej fabryki
w Bourg-en-Bresse we Francji wyjechał
10-tysięczny egzemplarz tego modelu.
Renault Trucks T 480 High Euro VI trafił
do polskiego przewoźnika, firmy Trans-
-Man z Białegostoku.

Uroczystość przekazania pojazdu od-
była się 13 listopada br. w Warszawie.
Z rąk Oliviera de Saint-Meleuc, dyrektora
ds. sprzedaży Renault Trucks w regionie
EMEA, kluczyki odebrał Krzysztof Man-
cewicz, współwłaściciel Trans-Man, który
wspólnie z bratem zarządza firmą i zaj-
muje się sprawami związanymi z taborem.

„Bardzo ucieszył nas fakt, że to właś-
nie nasza firma zostanie odbiorcą 10-ty-
sięcznego pojazdu serii T. Wybraliśmy
Renault Trucks T ze względu na niskie
zużycie paliwa, niezawodność i znakomitą
kabinę, zapewniającą naszym kierowcom
wyjątkowy poziom komfortu i ergonomii”
– skomentował podczas przekazania Krzy-
sztof Mancewicz i dodał: „W naszej flo-
cie mamy już trzy pojazdy z serii T, ten
jest czwarty, a w najbliższych dniach
dołączą jeszcze kolejne dwa”.

Olivier de Saint-Meleuc podziękował
właścicielom Trans-Man za zaufanie do
marki i dodał: „Jestem dumny, że mogę
wręczyć kluczyki do tego Renault Trucks
T 480 High naszemu polskiemu klientowi.
Dostawa 10-tysięcznego egzemplarza
potwierdza ogromny sukces gamy T, ce-
nionej przez klientów za niskie zużycie
paliwa, właściwości jezdne i komfort ka-
biny. Cechy te zostały docenione za-
równo przez klientów, jak i przedstawi-
cieli mediów, m.in. tych zasiadających
w jury International Truck of the Year,
co pozwala nam z dużym optymizmem
myśleć o przyszłości”.

Właściciele Trans-Man do zakupionych
pojazdów wykupili również kontrakt ser-
wisowy Start & Drive Excellence. Zgod-
nie uważają, że kontrakt w dłuższym
okresie przynosi oszczędności, a jest nie-
zbędny, gdy istotna jest niezawodność
i terminowość dostaw. „Nasz najnowszy
ciągnik jest objęty pakietem Start &
Drive Excellence, wydłużonym specjal-
nie dla nas do 800 tys. km. Mniej więcej
tyle nasze ciężarówki pokonują w ciągu
5 lat. Dzięki kontraktowi śpimy spokoj-

nie. Zapewnia on szybką i bezpłatną na-
prawę na terenie całej Europy” – pod-
kreślił Krzysztof Mancewicz.

W celu osiągnięcia jak najlepszej eko-
nomiki paliwowej właściciele postanowili
również przeszkolić swoich kierowców
w zakresie ekonomicznej jazdy w ra-
mach oferowanego przez Renault Trucks
programu Optifuel Trainnig. Z myślą
o utrwaleniu rezultatów tego szkolenia
wybrali Optifuel Infomax, oferowaną
przez Renault Trucks aplikację do mo-
nitorowania i analizy zużycia paliwa.

Białostocka firma Trans-Man, która
obecnie zarządzana jest przez dwóch
braci – Krzysztofa i Grzegorza Mance-
wiczów, została założona w latach 70.
przez ich ojca Edwarda Mancewicza.
Przez całe lata 80. w firmie eksploato-
wane były Jelcze. Gdy tylko pojawiła się
możliwość zakupu zachodnich marek,
firma zaczęła zaopatrywać się w pojazdy
Renault Trucks i tej francuskiej marce
oddana jest do dziś. Obecnie flota spółki
Trans-Man liczy 45 zestawów. Praktycz-
nie wszystkie, oprócz jednego, są marki
Renault Trucks. W taborze jest już 6

pojazdów nowej gamy T. Specjalnością
firmy jest transport półtusz na wisząco
w chłodniach hakowych na obszarze
całej Europy. Trans-Man transportuje
ładunki również na Wschód – zestawy
białostockiej firmy można zobaczyć na
drogach Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi
i Rosji. (KB)

Zmiana w zarządzie Wielton SA
1 grudnia br. rada nadzorcza Wiel-

ton SA podjęła uchwałę o zmianie w struk-
turach zarządu spółki. Na stanowisko
wiceprezesa zarządu ds. komercyjnych,
odpowiedzialnego za sprzedaż, marke-
ting i obsługę posprzedażną, został po-
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Firma Trans-Man jest jedną z pierwszych 
w Polsce, która zakupiła pojazd z nowej gamy 

Renault Trucks. Kluczyki do 10-tysięcznego 
egzemplarza Renault Trucks T z rąk Oliviera 

de Saint-Meleuc, dyrektora ds. sprzedaży 
Renault Trucks w regionie EMEA, odbierają
właściciele Trans-Man (od lewej) Krzysztof

i Grzegorz Mancewiczowie
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wołany Thomas Hajek, menedżer z po-
nad 20-letnim doświadczeniem w branży
motoryzacyjnej. Powołując nowego wice-
prezesa zarządu, rada nadzorcza jest
przekonana, że spółka będzie mogła kon-
tynuować swój dotychczasowy dynamiczny
rozwój i rozwijać plany ekspansji na ryn-
kach międzynarodowych. „Thomas Hajek
wielokrotnie i z powodzeniem opracowy-
wał i wdrażał strategię zwiększenia sprze-
daży pojazdów komercyjnych w Niem -
czech, Polsce i Europie. Biorąc pod uwagę
nasze cele sprzedażowe, które chcemy
osiągnąć, Thomas Hajek da naszym dzia -
łaniom dodatkowy impuls” – skomen-
tował Jarosław Andrzej Szczepek, pre-
zes zarządu Wielton SA.

„Wielton to spółka o wielkich możli-
wościach. Mocno zaznaczyła swoją działal-
ność zwłaszcza na rynkach Europy. Dołożę
wszelkich starań, aby najlepiej wyko-
rzystać ten potencjał. Tym bardziej że
firma ma dobry zespół, konstruktorów
i technologów i kompetencje zdobywane
przez lata” – powiedział po objęciu funk-
cji nowy wiceprezes Thomas Hajek. 

Dotychczasowy wiceprezes Włodzi-
mierz Masłowski – związany z Wieltonem
od początku istnienia firmy – pozostaje
w składzie zarządu spółki i w nowych jej
strukturach będzie odpowiedzialny za
rynki wschodnie i kluczowych polskich
klientów. (KB)

Żurawie Fassi w służbie wojsku
Wrocławska firma HEWEA sp. z o.o.

wspólnie z firmą Altech Alina Skibicka
przygotowała w ramach przetargu sa-
mochód MAN TGS 26.360 6×6 dla Woj-
skowego Instytutu Technicznego Uzbro-

jenia w Zielonce. Pojazd będzie używany
do przeładunku pocisków, rakiet i in-
nego uzbrojenia, a także do transportu
kontenerów sprzętowych. Dostarczony
w listopadzie br. samochód MAN TGS
26.360 6×6 z zabudową skrzyniową
firmy Altech wyposażony został w żuraw
przeładunkowy marki Fassi F315A.2.22
z dwoma ramionami wysuwanymi hyd-
raulicznie o udźwigu maksymalnym
9000 kg i momencie udźwigu 30,5 tm.
Model ten ma system radiowego stero-
wania. Umożliwia to bardzo precyzyjne
odwzorowanie ruchu dźwigni za pomocą
pilota, a ponadto dostosowanie pręd-
kości ruchu żurawia do podnoszonego
ładunku. Takie możliwości sterowania
pozwalają na wybór najbardziej dogod-
nego miejsca operowania żurawiem i na
bardzo precyzyjne jego sterowanie z za-
chowaniem wymaganego bezpieczeństwa
pracy. Żuraw F315A.2.22 ma system
zarządzający udźwigiem w zależności
od szerokości rozstawu belek podporo-
wych. Na maksymalnym wysięgu wy-

noszącym 8,15 m jego udźwig wynosi
3735 kg. Odpowiedni stosunek para-
metrów udźwigu do masy własnej żura-
wia pozwolił zachować jego wymaganą
ładowność. Ponieważ pojazd będzie użyt-
kowany również w warunkach tereno-
wych, zamontowano dodatkową belkę
podporową na tylnym zwisie. Zabudowę
oraz montaż żurawia i dodatkowych nóg
podporowych wykonała firma Altech
Alina Skibicka ze Skępe. 

Firma HEWEA sp. z o.o. jest wy -
łącznym dystrybutorem żurawi prze -
ładunkowych marki Fassi, największego
producenta żurawi hydraulicznych we
Włoszech i jednego z trzech największych
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na świecie. Spółka HEWEA działa na
polskim rynku motoryzacyjnym nieprzer -
wanie od 1988 r. i przygotowuje pojazdy
użytkowe dla służb komunalnych, ener-
getycznych, leśnych i wojskowych. (KB)

Continental inwestuje na Słowacji
Continental uruchomił w Púchovie na

Słowacji Centrum Technologii Opon (TCP)
– nowoczesną placówkę badawczo-roz-
wojową, będącą częścią globalnego pro-
jektu inwestycyjnego TCP/GEP Campus,
realizowanego przez producenta opon
od 2012 r. Projekt ten zakłada między
innymi budowę nowego Centrum Tes-
towania, umożliwiającego analizę opon,
pomiary ich odporności na uderzenia
oraz testy ContiKit. Wartość słowackiej
inwestycji wynosi 7,5 mln euro. „Dzięki
Centrum Technologii Opon w Púchovie
poszerzamy naszą działalność badaw-
czo-rozwojową, a tym samym podno-
simy poziom jakości naszych produktów

www.lampyostrzegawcze.pl
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i stopień zaawansowania technologii ich
wytwarzania” – skomentował Nikolai
Setzer, członek zarządu Continental AG
i szef działu opon. 

Rosnące zaangażowanie Continental
na Słowacji jest konsekwencją memoran-
dum podpisanego w kwietniu 2013 r.
przez przedstawicieli władz Republiki
Słowackiej oraz Continental AG. Poro-
zumienie, w zależności od rozwoju rynku
w najbliższych latach, dotyczy zwiększe-
nia w Púchovie produkcji o ponad 5 mln
opon do samochodów osobowych, lek-
kich samochodów ciężarowych oraz po-
jazdów z napędem na cztery koła. Nowe
Centrum Technologii będzie wspierać
rozwój fabryki, co pozwoli na połączenie
w jednym miejscu wiedzy wynikającej
z prac badawczo-rozwojowych z wielo-
letnim doświadczeniem w produkcji opon.
Fabryka opon Continental Matador Rub-
ber w Púchovie produkuje opony do sa-
mochodów osobowych z napędem na
cztery koła, samochodów ciężarowych,
a także taśmy przenośnikowe. Roczna
produkcja wynosi ponad 15 mln opon.
Produkowane są tu opony marek m.in.
Continental, Matador, Semperit, Barum,
Uniroyal. (KB)

Nowości w Helli
Producent motoryzacyjnych syste-

mów oświetleniowych Hella wprowa-
dził do swojej oferty nowe, innowacyjne
reflektory serii LED Thermo Pro o silnym
strumieniu świetlnym i wysokiej od-
porności na najcięższe warunki atmo -
sferyczne. Innowacyjność nowych mo-
deli opiera się na tworzywie sztucznym,
z którego wykonane są obudowy reflek-
torów, a które ma właściwości mecha-
niczne oraz przewodność cieplną odpo-
wiadającą aluminium, tyle że jest od
niego lżejsze o blisko 60%. Ponieważ nowe
tworzywo w czasie badań kwalifikacyj-
nych wytrzymało m.in. działanie chwi-
lowych przyspieszeń rzędu 40 g, a także
wykazało bardzo wysoką odporność na
drgania i działanie pyłu w podwyższo-
nej temperaturze, obudowy reflektorów
serii Thermo Pro zostały zakwalifiko-
wane do najwyższej kategorii IP6 K9K
odporności na warunki eksploatacyjne.
Dobre właściwości w zakresie przewo-
dzenia cieplnego nowego tworzywa umoż -
liwiły także stworzenie obudowy zabez-
pieczającej źródła światła LED przed

przegrzaniem, a odprowadzanie ciepła
przez obudowę i inteligentny sterownik
zapewnia około 60 tys. godzin efektyw-
nej pracy reflektorów serii Thermo Pro.

Pierwszy reflektor z nowej serii – mo-
del Q90 LED – wyposażony jest w cztery
diody wysokiej mocy, emituje strumień
świetlny o sile 1200 lumenów przy zu -
życiu energii na poziomie 25W. Odbłyś-
niki wokół elementów LED i szyba re-
flektora zapewniają równomierny rozkład

cję i powrót do pełnej działalności ope-
racyjnej” – powiedział Paweł Jankow-
ski, wiceprezes CDE SA. Potencjalnym
nabywcą pakietu kontrolnego Fota SA
w upadłości układowej jest szwajcarski
fundusz prowadzący inwestycje na te-
renie całej Europy. „Jesteśmy na koń-
cowym etapie rozmów. Niemniej to od
wierzycieli pozaukładowych, czyli ban-
ków, zależy, czy fundusz zdecyduje się
na transakcję. Obie strony wciąż nie
osiągnęły porozumienia” – dodał Paweł
Jankowski.

Przypominamy, że firma Fota SA jest
w trakcie upadłości układowej od 2013 r.
„To bardzo dobra informacja, że znalazł
się inwestor gotowy wziąć odpowiedzial-
ność za restrukturyzację firmy i wypro-
wadzenie jej na prostą. Decyzje poprzed-
niego zarządu, który przejął zarządzanie
spółką po odejściu założyciela firmy na
emeryturę, doprowadziły ją na skraj ban-
kructwa. Sprawa ma swój finał w sądzie
upadłościowym. Moim nadrzędnym celem
jest uratowanie firmy i przywrócenie jej
wiarygodności” – skomentował Jakub
Fota, prezes spółki. (KB)

Floty wybierają Goodyear FleetFirst 
Program zarządzania oponami Good -

year FleetFirst obejmuje już ok. 250
tysięcy pojazdów w ponad 20 krajach
Europy. Pomaga operatorom flot zmniej-
szać całkowite koszty utrzymania po-
jazdów. W 2014 r. aż 75 flot z 9 krajów
(w tym również z Polski), łącznie obsłu -
gujących 30 tys. pojazdów, wybrało pro-
gram Goodyeara. „Jesteśmy dumni, że
zostaliśmy wybrani w tym roku przez tak
wiele flot na dostawcę usług. To wy-
raźnie potwierdza wysoką jakość ser-
wisu oferowanego przez Goodyeara w ra-
mach programu zarządzania oponami
FleetFirst” – powiedział Jan-Piet Huy-
lebroeck, dyrektor sprzedaży opon do po-
jazdów ciężarowych Goodyear w Euro-
pie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Floty,
z których wiele prowadzi międzynaro-
dową działalność, mają siedziby w Belgii,
Estonii, Francji, Niemczech, Włoszech,
Holandii, Polsce, Rumunii i Wielkiej Bry-
tanii. Wśród nowych klientów Goodyeara
są renomowane marki, takie jak np. Eddie
Stobart z ponad 5000 pojazdów, Turners
Soham operujący ponad 2500 ciężaró-
wek i polska flota Hama Polska z ponad
850 pojazdami.

Model
Thermo
Pro Q90
LED
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światła. Zależnie od zastosowanej szyby,
reflektor może służyć do oświetlania bli-
skiego pola pracy lub zapewniać oświet-
lenie na znaczne odległości. Na tegorocz-
nych targach Automechanika 2014 model
ten został wyróżniony nagrodą Green
Directory Award 2014 za konstrukcję
i parametry eksploatacyjne da jące wkład
w ochronę środowiska i przyczyniające
się do oszczędności energii. (KB)

Jest inwestor dla Foty
CDE SA, spółka świadcząca usługi

na rynku kapitałowym, porozumiała
się z akcjonariuszami firmy Fota SA,
w upadłości układowej, w sprawie po-
zyskania inwestora finansowego i prze-
jęcia pakietu kontrolnego spółki. Zaan-
gażowanie inwestora uzależnione jest
od porozumienia z bankami wierzycieli.
„Doszliśmy do porozumienia z więk-
szościowymi akcjonariuszami Fota SA,
którzy są skłonni oddać kontrolę nad
spółką, ponieważ zależy im na przetrwa-
niu firmy, marki i zapewnieniu miejsc
pracy lokalnych społeczności. Wejście
inwestora pozwoli na jej restrukturyza-

www.lampyostrzegawcze.pl



„Innowacyjność i wydajność są dla naszej firmy najważ -
niejsze, dlatego FleetFirst to dla nas idealna forma współpracy.
Nasze floty otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci reno-
mowanej oferty usług Goodyear TruckForce, która zapewnia
skrócone do minimum przestoje i maksymalne wykorzysta-
nie opon” – podkreśla Tim King, inżynier grupy flot w firmie
Turners Soham Ltd. 

W ramach Goodyear FleetFirst dostępne są nowe opony
Goodyear Fuel Max i KMax, a także wysokiej jakości opony
bieżnikowane na gorąco TreadMax, usługi związane z oponami,
program pomocy drogowej Serviceline24h i internetowy pro-
gram zarządzania oponami FleetOnlineSolutions. (KB)

Obowiązkowe e-myto w Norwegii od 2015 r.
W wyniku wprowadzenia w Norwegii nowych przepisów

od 1 stycznia 2015 r. wszystkie samochody użytkowe o dmc.
powyżej 3,5 t muszą mieć nadajnik do automatycznego po-
boru opłat drogowych, zainstalowany na wewnętrznej stro-
nie przedniej szyby. Właściciele lub kierowcy pojazdów nie
spełniających tego wymogu będą podlegać karze w wyso-
kości 8000 NOK (prawie 1000 EUR). Nowe rozporządzenie po-
zwoli bardziej efektywnie pobierać opłaty zarówno od nor-
weskich, jak i zagranicznych przewoźników, a także od
niezależnych kierowców. Pozyskane w ten sposób fundusze
przeznaczone będą na budowę nowych dróg. Wprowadzone
przepisy zapewniają równe traktowanie firm transportowych
zarówno z Norwegii, jak i z zagranicy.

Przestrzeganie nowego prawa będzie rygorystycznie kon-
trolowane przez norweską policję, tamtejsze służby celne oraz
Zarząd Dróg Publicznych w Norwegii. Wysokość pierwszej
grzywny wzrośnie do 12 000 NOK (1400 EUR), jeśli nie zo-

stanie ona uregulowana w ciągu trzech tygodni. W przypadku
ponownego wykroczenia w ciągu dwóch lat wartość kary
zwiększy się do 16 000 NOK (1900 EUR).

Obowiązkowe urządzenie można zamówić na stronie inter-
netowej www.autopass.no lub www.easygo.com. Do końca tego
roku jego uzyskanie i podpisanie umowy będzie możliwe także
bezpośrednio na granicy Norwegii, a więcej informacji na ten
temat można uzyskać pod adresem www.fjellinjen.no/chat. (KB)

Citan Autem Flotowym Roku 2014
Członkowie Stowarzyszenia Kierowników Flot Samocho-

dowych (SKFS) wytypowali auta „szyte na miarę” na potrzeby
polskich flot. Uroczyste ogłoszenie wyników Profesjonalnego
Testu Flotowego (PTF) odbyło się 4 grudnia br. podczas uro-
czystej gali w Ołtarzewie k. Warszawy. W segmencie małe auta
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dostawcze zwyciężył Mercedes-Benz
Citan i został uhonorowany tytułem Auta
Flotowego Roku 2014.

Kapitułę konkursu PTF, który składał
się z trzech etapów i trwał łącznie aż 10
miesięcy, tworzyło 15 osób ze Stowarzy-
szenia Kierowników Flot Samochodo-
wych. Do jednego z etapów, czyli części
praktycznej testu, zakwalifikowało się
49 pojazdów w pięciu wybranych seg-
mentach. Testowane były przez ponad
90 menedżerów flot na 35-kilometrowej
trasie przebiegającej przez tereny miej-
skie i podmiejskie w okolicach Serocka.
„Na wynik końcowy wpływał także koszt
zakupu danego modelu, koszty serwi-
sowania pojazdów, wartość rezydualna,
zużycie paliwa oraz emisja CO2. Zesta-
wienie wszystkich kryteriów oceny po-
jazdów, przeliczenie ich na punkty według
wag określonych w regulaminie pro-
jektu było najbardziej czasochłonnym
i wymagającym niezwykłej precyzji eta-
pem Profesjonalnego Testu Flotowego
2014” – wyjaśniła Halszka Gwiżdż, dy-
rektor biura SKFS.

Stowarzyszenie Kierowników Flot
Samochodowych zrzesza osoby zarządza -
jące flotami samochodowymi w Polsce
i jego celem jest m.in. propagowanie
wiedzy o zarządzaniu pojazdami. Pojazdy
do testu nominowane były na podstawie
zestawienia samochodów najczęściej ku-
powanych przez klientów instytucjonal-
nych w Polsce, a przygotowanego przez
partnera merytorycznego projektu – In-
stytut Badań Rynku Motoryzacyjnego
SAMAR. W teście udział brały pojazdy
w analogicznej wersji wyposażenia. (KB)

„Daily4Africa”, czyli misja 
Iveco w Afryce 

Angola, Kongo, Zambia, Tanzania,
Kenia, Etiopia i Dżibuti – siedem krajów,
prawie 60 dni, łącznie ponad 11 000 km
przez spektakularne krajobrazy Afryki.
Tak można opisać drugą edycję wyprawy
„Daily4Africa” zorganizowaną przez
Iveco i Taurinorum Travel Team w celu
promowania wśród lokalnej populacji
bezpieczeństwa drogowego i prawidło -
wego zachowania na drogach. Do reali-
zacji wyprawy wykorzystano dwa spe-
cjalnie wyposażone samochody Iveco
Daily z napędem 4×4. Dwumiesięczna
eskpedycja to również potwierdzenie

doskonałych osiągów i niezawodności
samochodu Daily 4×4, który musiał po-
radzić sobie, pokonując odległe i trudne
do przebycia obszary Afryki. 

Bezpieczeństwo i prawidłowe zacho -
wanie na drogach były tematem przewod -
nim różnych działań międzynarodowych
organizowanych przez Iveco w ostatnim
roku, m.in. wraz z Międzynarodową Fe-
deracją Samochodową (FIA) w ramach
kampanii FIA na rzecz bezpieczeństwa
drogowego „FIA Action for Road Safety”.
Bezpieczeństwo stanowi dla Iveco pod-
stawową wartość – technologia stosowana
w zaawansowanych systemach bezpie-
czeństwa stanowi zasadnicze narzędzie
ochrony kierowcy, innych użytkowników
dróg, pojazdu i jego ładunku. 

Wyprawa, która wyruszyła w połowie
września z Luandy w Angoli, dotarła do
miasta Dżibuti w Republice Dżibuti, prze-
bywając 7 krajów w Afryce i zatrzymując
się u głównych dealerów Iveco na tym
terytorium. To właśnie w Dżibuti zor-
ganizowano przy okazji akcji „Daily 4Af-
rica” oficjalne otwarcie nowego obiektu
Al Ghandi – jednego z najważniejszych
dealerów marki Iveco na Bliskim Wscho-
dzie. Al Ghandi rozszerza obecnie swoją
obecność na terytorium Rogu Afryki,
poszukując nowych możliwości bizne-
sowych na tym obszarze. Firma święto-
wała również niedawno ponad 25 lat
współpracy z Iveco. „Będąc ważnym
uzupełnieniem kompleksowej sieci dys-
trybucji Iveco w Afryce, ta ostatnia in-
westycja potwierdza rosnące znaczenie
tego terytorium dla spółki” – skomen-
tował Luca Sra, dyrektor sprzedaży Iveco
na Afrykę i Bliski Wschód. 

Na każdym etapie wyprawy organi-
zowano prezentację pojazdu Daily 4×4
dla przedstawicieli głównych mediów,
klientów i opinii publicznej, łącznie z jaz-
dami testowymi. Cała ekspedycja została
udokumentowana na filmie i zdjęciach.
Zostały one opublikowane na specjalnej
stronie internetowej www.daily4afri -
ca.com oraz na Facebooku (www.face-
book.com/TaurinorumTeam), którą do tej
pory polubiło ponad 16 000 użytkowników.

Bohater wyprawy „Daily4Africa”,
czyli Daily 4×4, to pojazd odpowiedni
do wszelkich możliwych zadań nawet
w najtrudniejszym terenie. Jego pod-
wyższone podwozie zapewnia kierowcy
doskonałe pole widzenia, co stanowi
znaczącą przewagę w sytuacjach, gdy

jazda w terenie może oznaczać całkowity
brak wyznaczonej drogi. Kąt natarcia
wynoszący 50°, kąt rampowy do 30°, kąt
zejścia do 41° oraz głębokość brodzenia
na poziomie 660 mm potwierdzają, że
pojazd jest w stanie dotrzeć naprawdę
wszędzie. Jego kabina wyróżnia się kom-
fortem, a główne elementy sterowania
oraz sterowanie skrzynką rozdzielczą
rozmieszczone są w optymalny sposób
pod względem ergonomiki. Sercem Daily
4×4 jest 3-litrowy, rzędowy, 4-cylind-
rowy silnik F1C o mocy 146 KM oraz mo-
mencie obrotowym 350 Nm rozwijanym
w zakresie 1400 do 2600 obr/min. Daily
4×4 jest dostępny w dwóch wersjach do-
puszczalnej masy całkowitej (3,5 t i 5,5 t)
z długim lub krótkim rozstawem osi
(3050 mm lub 3400 mm). Może być rów-
nież wykonany w wersji z kabiną dzienną
lub kabiną załogową. Wersja 3,5 t cha-
rakteryzuje się dopuszczalnym obcią że -
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niem osi przedniej 2250 kg i osi tylnej
2800 kg, podczas gdy dla wersji 5,5 t jest
to odpowiednio 2450 kg i 3700 kg. 

Firma IVECO jest obecna w Afryce,
oferując pełny asortyment modeli wy-
twarzanych na rynek lokalny i prowadząc
działalność za pośrednictwem 74 dea-
lerów i ponad 100 salonów sprzedaży.
Ponadto w całej Afryce znajduje się po-
nad 120 centrów oferujących klientom
wsparcie posprzedażowe. Produkty Iveco
przeznaczone na rynek afrykański zo-
stały przeprojektowane i dostosowane do
potrzeb lokalnych, dzięki czemu za-
pewniają najlepsze osiągi, radząc sobie
z ekstremalnymi warunkami pogodo-
wymi i drogowymi. (KB)

Kierowco – ruch to zdrowie!
Fundacja Trans.org wraz ze współ -

pracującymi firmami uruchamia siłownie
plenerowe, aby umożliwić kierowcom
ćwiczenia oraz zachęcić ich do aktyw-
nego wypoczynku. W ramach kampanii
„Truckers Life” działa już w Polsce 13
takich siłowni.

Kierowcy samochodów ciężarowych,
spędzający w kabinach swych pojazdów
całe dnie, narażeni są na ryzyko wystę-
powania chorób zawodowych, co pośred-
nio ma wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdu, a tym samym bezpieczeństwo

kierowców zawodowych cierpi na cho-
robę wrzodową żołądka i dwunastnicy.
A to wszystko przez spędzanie większości
dnia w pozycji siedzącej, bierny odpo-
czynek – najczęściej przed monitorem
komputera, niską aktywność ruchową,
a także niewłaściwą dietę, palenie pa-
pierosów oraz stres zawodowy.

Kampania „Truckers Life”, przygo-
towana przez Fundację Trans.org, to
pierwszy tego typu projekt w Europie
promujący sport i zdrowy tryb życia
wśród kierowców. Ambasadorką kam-
panii jest popularna Iwona „Trucking
Girl” Blecharczyk, kierowca zawodowy,
która poprzez udział w przedsięwzięciu

Zewnętrzne parki treningowe rozlo-
kowane są na wolnym powietrzu na par-
kingach przy największych stacjach pa-
liwowych zaangażowanych w projekt.
Każda siłownia składa się z 5 podwójnych
urządzeń umożliwiających wykonywanie
ćwiczeń 10 kierowcom jednocześnie.
Urządzenia, wśród których znajdują się
m.in. orbitrek, drabinka, ławka do ćwi-
czeń czy prostownik pleców, pozwalają
na wykonanie treningu umożliwiającego
rozruszanie zastanych w trakcie wielo-
godzinnej jazdy mięśni i stawów oraz po-
prawę wydolności serca i płuc, a także
poprawę koordynacji. Z siłowni można
bezpłatnie korzystać przez cały rok.

W uroczystej inauguracji siłowni plenerowej przy stacji BP
Osjaków, pierwszej w województwie łódzkim, udział
wzięli Karol Prozner – prezes zarządu wieluńskiej firmy
Europart SA, będącej fundatorem i opiekunem siłowni,
Beata Burdek – prezes fundacji Trans.org, Alvin Gajadhur
– rzecznik prasowy ITD oraz Iwona „Trucking Girl” 
Blecharczyk – ambasadorka projektu

na drogach. Z badań przeprowadzonych
przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
wynika, że najczęstszymi schorzeniami
kierowców są choroby układu kostno-sta-
wowego (80%), sercowo-naczyniowego
(45%), pokarmowego (30%) oraz pro-
blemy psychologiczne (18%). Niemal 15%

stara się upowszechniać wiedzę o czyn-
nikach ryzyka i metodach prewencji scho-
rzeń u kierowców zawodowych. Promuje
wśród kierowców możliwość aktywnego
wypoczynku i namawia do zmiany stylu
życia oraz wyrobienia właściwych na-
wyków ćwiczeniowych.
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Plenerowe siłownie wyrastają jak
grzyby po deszczu. W ostatnim czasie za-
inaugurowano działalność dwóch obiek-
tów znajdujących się na stacjach BP.
Jedna, której opiekunem został dealer
Mercedes-Benz, firma Mercedes-Benz
Warszawa, znajduje się w miejscowości
Stojadła pod Warszawą i jest już szóstą
siłownią otwartą pod patronatem kon-
cernu Mercedes-Benz. Druga natomiast,
której patronem jest Europart Polska SA,
mieści się w Osjakowie w wojewódz-
twie łódzkim i jest trzynastym parkiem
treningowym otwartym do tej pory w ra-
mach projektu. (KB)



Zrównoważony rozwój
transportu

ransport odgrywa fundamentalną
rolę w gospodarce, ponieważ za-
potrzebowanie na usługi trans-

portowe jest ściśle powiązane z sytuacją
ekonomiczną. Jednocześnie transport
powoduje rozwój różnego rodzaju ne-
gatywnych oddziaływań na organizm
ludzki i środowisko naturalne, co z ko-
lei spotyka się z działaniami o charak-
terze zapobiegawczym w ujęciu poli-
tycznym i prawnym. Przeciwdziałanie
negatywnym skutkom rozwoju trans-
portu stało się już jakiś czas temu ob-
szarem działań priorytetowych.

Zrównoważony rozwój
– próba definicji

W oficjalnych dokumentach dotyczą-
cych europejskiej polityki transportowej
głównym zadaniem postawionym przed
przyszłym zrównoważonym systemem
transportowym Unii Europejskiej jest speł-
nienie ekonomicznych, socjalnych i eko-
logicznych potrzeb społeczeństwa. To zaś
oznacza, że efektywne systemy transpor-
towe powinny w pozytywny sposób przy-
czyniać się do wzrostu gospodarczego

i rozwoju społecznego poprzez odpowied-
nie wykorzystanie zasobów naturalnych
i ochronę środowiska.

Europejska polityka zrównoważonego
rozwoju transportu ma również na celu
znalezienie rozwiązań pozwalających na
skuteczne zajęcie się negatywnymi efek-
tami zewnętrznymi, które mają wpływ na
środowisko naturalne (są to m.in. emisja
składników toksycznych, emisja CO2

oraz hałas), gospodarkę (np. zatłoczenie
dróg) oraz społeczeństwo (przede wszyst-
kim równe prawa dostępu, zdrowie, bez-
pieczeństwo i ochrona) [2].

Dariusz Piernikarski
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W niezliczonych publikacjach dotyczących rozwoju Unii Europejskiej i branży

transportowej pojawia się bardzo często pojęcie zrównoważonego rozwoju.

Jednak często niezupełnie wiadomo, jak je interpretować. Spróbujmy zatem

przybliżyć pojęcie zrównoważonego rozwoju transportu.
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Biała Księga [3] dotycząca wspólnej
polityki transportowej identyfikuje głów -
ne wyzwania stojące przez europejskim
systemem transportowym, takie jak zmia-
na istniejącej równowagi pomiędzy róż -
nymi środkami transportu, wyelimino-
wanie wąskich gardeł, umieszczenie
użytkowników w centrum polityki trans-
portowej, zarządzanie skutkami globa-
lizacji transportu oraz skupienie się na
wpływie na środowisko. W 2006 r. Ko-
misja Europejska wydała raport z reali-
zacji Białej Księgi na temat transportu
[5], w którym zawarto kilka istotnych

ustaleń. Przede wszystkim zmienił się
kontekst polityki transportowej w związ -
ku z rozszerzeniem składu Unii Europej-
skiej w 2004 r., przyspieszeniem świa-
towej gospodarki i konkurencji, wzrostem
cen ropy naftowej, przyjęciem Protokołu
z Kyoto i wzrostem terroryzmu na świe-
cie. Nie ma już mowy o oddzieleniu sieci
transportowych od czynników ekono-
micznych, natomiast termin „intermo-
dalność” traci znaczenie na korzyść ter-
minu „zmiana modalna”, co odzwiercie dla
odejście od integracji różnych form trans-
portu w kierunku zdolności do ich wza-

jemnego łączenia się i – w rezultacie – do
hegemonii każdego z sektorów tranzy-
towych. Podkreśla się sprawność ener-
getyczną jako główny czynnik strategii
prowadzącej do poprawy tranzytu. Wpro-
wadza się również pojęcie inteligentnych
systemów Transportowych (Intelligent
Transport Systems), które mają uspraw-
nić funkcjonowanie transportu. 

W kolejnych dokumentach (Green
Paper on Urban Transit, [4]) dodatkowo
precyzowane jest pojęcie zrównoważo -
nego rozwoju systemów transportowych
w obszarach miejskich, koncentrujących

Zrównoważony transport jest wa-
runkiem niezbędnym do rozwoju
gospodarczego  Europy i całego

świata; postępująca urbanizacja
wymusza rosnące zapotrzebowa-

nie na środki transportu zbioro-
wego – negatywnym efektem,

który należy zneutralizować, jest
m.in. emisja CO2

Producenci nieustannie
testują nowe rozwiązania –

celem jest dysponowanie
jak najbardziej ekologicz-
nymi i efektywnymi środ-

kami transportu 
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większość populacji. W miastach zanie-
czyszczenie powietrza i skażenie hała -
sem pogarszają się z roku na rok, wzrasta
rów nież liczba ofiar wypadków w ruchu
drogowym. Dlatego też mając na celu
zwalczanie lub przynajmniej ogranicza-
nie tych negatywnych skutków pocho -
dzą cych z działalności transportowej,
wskazuje się na konieczność wdrożenia
ważnych i powszechnie akceptowalnych
narzędzi wspomagania decyzji. 

Zrównoważony system transportowy
Aby jednak te wszystkie szczytne

założenia polityki europejskiej w odnie-
sieniu do transportu miały sens i szanse
na realizację, konieczne jest w miarę

precyzyjne zdefiniowanie, czym jest
zrównoważony system transportowy.
Zgodnie z zapisami Białej Księgi [3]
zrównoważony system transportowy
to taki, który: 
• pozwala na spełnienie podstawo-

wych potrzeb dostępu jednostek
i spo  łeczeństw w sposób bezpieczny
i zgodny z ochroną zdrowia ludzi
i ekosystemów, a także sprawiedliwy
w obrębie pokoleń i pomiędzy nimi, 

• jest niedrogi, działa sprawnie, daje
możliwość wyboru środka transportu,
a także wspiera intensywny rozwój
gospodarczy, 

kresie swobodnego przemieszczania się,
uzyskiwania dostępu, komunikowania
się, handlu i nawiązywania kontaktów
bez konieczności poświęcania innych
podstawowych wartości ludzkich albo
ekologicznych dziś lub w przyszłości.

Światowa Organizacja Zdrowia wy-
korzystuje określenie zrównoważonego
transportu w odniesieniu do transportu,
który spełnia podstawową funkcję prze-
mieszczania osób i rzeczy, jednocześnie

• ogranicza emisje i odpady w ramach
zdolności naszej planety do ich wchło-
nięcia, minimalizuje zużycie zasobów
nieodnawialnych, ogranicza zużycie
zasobów odnawialnych do zrówno-
ważonego poziomu dochodowości,
zapewnia ponowne wykorzystanie
i recykling tworzących go kompo-
nentów oraz minimalizuje wyko-
rzystanie gruntów i produkcję hałasu.
W strategii zrównoważonego roz-

woju Unii Europejskiej zrównoważoność
transportu zdefiniowano jako możliwość
do spełnienia potrzeb społecznych w za-

Technologie V2X zapewniają
wzajemną łączność pojazdów
oraz ich kontakt z infrastrukturą
– tym samym uzyskuje się
dokładny obraz otoczenia 
w czasie rzeczywistym

Ogólnie dostępne, wydajne i ekologiczne systemy transportu
pasażerskiego to warunek spełnienia oczekiwań w zakresie
mobilności indywidualnej w obszarach miejskich ©
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przyczyniając się do zrównoważonego
rozwoju środowiskowego, ekonomicz-
nego i społecznego.

Jak mierzyć?
Jak z przedstawionych określeń wy-

nika, zrównoważony transport to poję-
cie bardzo ogólne, z wieloma uwarunko-
waniami. Istotne jest to, jakie wymierne
wskaźniki można wykorzystać, aby stwier-
 dzić, że dany system transportowy stał
się już systemem „zrównoważonym”,
lub mierzyć zakres implementacji poli-
tyki unijnej w zakresie zrównoważonych
systemów transportowych. 

Zestaw zdefiniowanych wskaźników
określających poziom zrównoważenia
systemu transportowego koncentruje
się na trzech głównych obszarach obej-
mujących rozwój transportu osób i ła -
dunków, ceny w transporcie oraz spo -
łeczne i środowiskowe skutki transportu.
Znajomość tych wskaźników pozwala na
ocenę stanu działalności transportowej
z uwzględnieniem pięciu komponentów
– wymiarów zrównoważonego rozwoju
(ekonomiczny, środowiskowy, społeczny,
techniczno-operacyjny i instytucjonalny).
Sam transport znajduje się w ich cen-
trum. Ideę tę ilustruje schematycznie
rysunek 1. Ze względu na swój kształt
i strukturę, która pomaga jasno zrozu-
mieć skutki transportu, schemat ten czę -
sto określany jest jako koncepcja „Daisy”
(czyli stokrotka) [1].

Próbując oceniać wydajność zrów-
noważonego systemu transportowego,
jak wspomniano, można tego dokonywać
w pięciu wymiarach, w każdym z nich
wyznaczając pewne grupy tematyczne.

Te zaś podlegają już wymiernej ocenie
na podstawie analizy mierzalnych wskaź-
ników. Ilustruje to tabela 1.

Integracja problemów zrównowa -
żonego rozwoju transportu w ramach
przytoczonych zestawów wskaźników
oraz opracowanie nowych wskaźników
specyficznych dla poszczególnych rodza-
jów transportu daje się zaobserwować
obecnie w wielu inicjatywach między-
narodowych. Wiele organizacji między-
narodowych angażuje się w opraco -
wywanie wskaźników zmierzających do
osiągnięcia bardziej wymiernej oceny
zrównoważonego transportu na pozio -
mie zarówno lokalnym, regionalnym,

Rysunek 1. 
Koncepcja „Daisy” 
(stokrotka) – kompo-
nenty tworzące zrów no-
ważony transport i ich
wzjem ne interakcje [1]

www.pozkrone.pl
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Tabela 1. Bazowe ramy do oceny wydajności zrównoważonego transportu [1]
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WSKAŹNIKI MIERZALNE (przykłady)

Ekonomiczny

� Zapotrzebowanie 
i intensywność 
transportu

• Praca przewozowa (tkm, pkm) w różnych rodzajach transportu 
(drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, intermodalny)

• Praca przewozowa odniesiona do PKB (tonokilometry, pasażerokilometry)

� Koszty i ceny 
transportu

• Koszty paliwa i związane z nim podatki

• Bezpośrednie koszty użytkowników w transporcie pasażerskim zależnie 
od rodzaju transportu

• Zewnętrzne koszty działalności transportowej 
(zatłoczenie, zanieczyszczenia, leczenie, odszkodowania)

• Koszty międzynarodowe (wprowadzanie narzędzi unijnej polityki ekonomicznej)

• Dopłaty do transportu

• Podatki za użytkowanie pojazdów

• Udział transportu w generowaniu PKB

• Inwestycje w infrastrukturę transportową z podziałem na rodzaje transportu, 
w odniesieniu na mieszkańca lub względem PKB

� Infrastruktura

• Jakość szlaków transportowych (drogi – koleje)

• Całkowita długość szlaków transportowych z rozbiciem na rodzaje transportu

• Gęstość infrastruktury (km/km2)

Społeczny

� Dostępność 
i mobilność

• Średni czas/długość podróży pasażerskiej z rozbiciem na rodzaje transportu

• Mobilność indywidualna (dzienne lub roczne długości podróży)

• Liczba pasażerów 

� Ryzyko 
i bezpieczeństwo

• Liczba rannych i zabitych w wypadkach 
(w przeliczeniu na liczbę mieszkańców lub pojazdokilometry)

• Liczba zachorowań na choroby przewlekłe o podłożu transportowym

� Osiągalność
• Liczba prywatnych samochodów odniesiona do populacji

• Osiągalność (część dochodu gospodarstwa przeznaczana na transport)

� Zatrudnienie
• Wkład transportu (z rozbiciem na rodzaje) w generowanie miejsc pracy 

i zatrudnienie 

Ekologiczny

� Emisje transportowe
• Emisje związków toksycznych i innych (NOx, PM, SOx, CO2 itd.) 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

� Efektywność 
energetyczna

• Zużycie energii przez poszczególne rodzaje transportu (ekwiwalent masowy, 
np. oleju napędowego, w przeliczeniu na przebieg jednego pojazdu)

• Zużycie paliwa (w zależności od rodzaju transportu, w przeliczeniu 
na przebieg jednego pojazdu) 

� Wpływ na zasoby 
naturalne

• Zniszczenia w ekosystemach

• Obszary zajmowane przez infrastrukturę transportową 

� Ryzyko i katastrofy 
ekologiczne

• Wypadki związane ze skażeniami środowiska (lądowe, wodne, powietrzne)

• Ilość transportowanych materiałów niebezpiecznych (z rozbiciem na rodzaje transportu) 

� Odnawialność
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (liczba pojazdów zasilanych alternatywnie, 

wykorzystanie biopaliw)

Techniczno-
-operacyjny

� Wykorzystanie środków 
transportu

• Poziom wykorzystania w transporcie pasażerskim

• Wykorzystanie w transporcie towarowym

� Poziom technologiczny

• Średni wiek flot

• Wielkość flot (w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców)

• Liczba pojazdów spełniających określone poziomy emisji (Euro IV, Euro V, Euro VI itp.) 

Instytucjonalny

� Środki poprawy 
zrównoważoności 
transportu

• Nakłady na badania i rozwój pojazdów ekologicznych i „czyste” paliwa

• Całkowite nakłady na zapobieganie zanieczyszczeniom i ich usuwanie

• Nakłady na poprawę funkcjonowania pasażerskiego transportu zbiorowego

� Rozwój instytucjonalny • Nakłady na rzecz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
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jak i globalnym. Różnice priorytetów
misji i polityki różnych organizacji są
odpowiednio odzwierciedlane w dobo -
rze wskaźników, jednak ogólnie można
uznać, że pokazane w tabeli 1 trójwy-

miarowe ramy oceny na podstawie skut-
ków gospodarczych, środowiskowych
i społecznych są powszechnym sposo-
bem analizy oddziaływania działalności
transportowej i oceny tych skutków.

Summary
Transport plays a fundamental role
in the economy, as the demand for
transport services is closely linked to
the economic situation. At the same
time, transport has a negative effect
on human body and natural environ-
ment, which has its consequences
such as political and legal preventive
activities. Counteracting the nega-
tive effects of transport development
is a priority action area.
In accordance with the provisions
of the EU White Paper [3] sustai-
nable transport system is one that:
• Allows to meet the basic access

needs of individuals and com-
munities in a safe and consistent
way with the protection of human
health and ecosystems, as well as
equitable within and between
generations.

• It is affordable, operates effi-
ciently, offers choice of transport
mode, and supports intensive
economic development.

• Reduces emissions and pollution
within the planet’s ability to
absorb them, minimizes con-
sumption of non-renewable re-
sources, limits the use of rene-
wable resources to a sustainable
level of profitability, provides
reuse and recycling its constitu-
ent components and minimizes
the use of land and the produc-
tion of noise.
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Wskaźniki poziomu rozwoju
zrównoważonego w krajach
członkowskich UE w 2005 r.
(kolor zielony – wysoki 
poziom, żółty – średni, 
czerwony – niski) [1]
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Kluczowym aspektem w zakresie konkurencyjności spedytorów i firm transportowych
jest optymalne dopasowanie pojazdu do wykonywanych zadań, np. poprzez 
wykorzystanie systemów telematycznych
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Floty na drodze
zrównoważonego rozwoju

dzisiejszej gospodarce przed-
siębiorstwa stale dążą do tego,
aby na bieżąco identyfikować

możliwości, które pozwolą na zoptyma-
lizowanie zwrotu z inwestycji. W rezul-
tacie oszczędzanie pieniędzy oraz to, jak
to robić najlepiej, to problemy, z jakimi
musi zmierzyć się niemal każdy zarzą-
dzający flotą. Oczywiście przy jak naj-
efektywniejszym wykorzystaniu istnie-
jących zasobów.

Zrównoważony rozwój
Według definicji pojawiającej się

w różnych dokumentach prawnych Unii
Europejskiej zrównoważony rozwój (j.ang.
– sustainable growth) to rozwój, w któ-
rym „potrzeby obecnego pokolenia mo-
gą być zaspokojone bez umniejszania
szans przyszłych pokoleń na ich zaspo-
kojenie”. Innymi słowy zrównoważony
rozwój pozwala zagwarantować, że dzi-
siejszy wzrost nie będzie zagrażał moż-
liwościom wzrostu przyszłych pokoleń.
Obejmuje on trzy elementy: gospodar-

czy, społeczny i środowiskowy, które
na poziomie politycznym należy roz-
ważać jednakowo. Unijną strategię na
rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjętą
w 2001 r. i zmienioną w 2005 r., uzupeł-
nia między innymi zasada integracji kwe-
stii środowiskowych z europejskimi po-
litykami, mającymi wpływ na środowisko.

W bogatej literaturze przedmiotu
spotykamy również definicje zrówno-
ważonego rozwoju (czy też zasad użyt-
kowania środowiska i zasobów natural-

nych w trwały, zrównoważony sposób),
które bezpośrednio odnoszą się do fizycz-
nych rozmiarów nakładów w gospodarce.
W tym aspekcie zrównoważonym roz-
wojem będzie świadome ograniczenie
ogólnej skali użytkowania każdego za-
sobu, pozwalające na przekształcenie
postępu technologicznego z obecnego
modelu maksymalizującego przepływ
fizyczny w model maksymalizujący efek-
tywność efektów ekonomicznych osiąga-
nych przy danym przepływie.

Dariusz Piernikarski

| TRANSPORT |

Można zastanawiać się, czy podjąć kroki w celu zwiększenia poziomu zrównoważenia

floty. Jednakże zrównoważony rozwój zależy od wielu składników, które często

czynią rozwiązanie problemu bardzo złożonym.

Fuso Canter E-cell to seryjny samochód
dostawczy z napędem całkowicie

elektrycznym – zero emisji, ale obszar
zastosowań ograniczony zasięgiem

© Daimler
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Korzyści ze zrównoważonego 
rozwoju

Presja wywierana na przedsiębior-
stwa, aby redukowały swój ślad węglowy
i poprawiały ekonomikę paliwową – tym
samym realizowały politykę zrównowa -
żonego rozwoju – sprawia, że zarówno
producenci pojazdów, jak i menedżero-
wie flot poszukują właściwych strategii
działania. Coraz częściej producenci po-
jazdów pozycjonują swoje produkty tak,
aby zapewnić klientom nowe rozwiąza-
nia technologiczne i wersje modelowe,
które pozwolą na poprawę poziomu
zrównoważenia. 

Dokonując zmian we flocie, które
w efekcie doprowadzą do poprawy zrów-
noważenia, menedżer może oczekiwać
znacznych korzyści. Zrównoważenie
(zrównoważony rozwój) – w ujęciu zwią -
zanym z zarządzaniem flotą działa na
rzecz poprawy wyników ekonomicznych,
ekologicznych i społecznych. Obniżanie
emisji toksycznych składników spalin
i dwutlenku węgla, kosztów obsługi i wy-
datków na paliwo to najczęściej osiągane
cele, które typowo prowadzą do ogólnej
redukcji kosztów działalności przedsię-
biorstwa transportowego. Podjęcie dzia -
łań wspomagających w kierunku stania
się firmą „zieloną”, ekologiczną, może
także zwiększyć wpływ, jaki dane przed-
siębiorstwo ma na środowisko naturalne,
a jednocześnie poprawić zewnętrzny wi-

zerunek firmy zwłaszcza w oczach klien-
tów, którzy w coraz większym zakresie
są świadomi inicjatyw związanych z rów-
noważonym rozwojem. 

Analiza czynników wpływu
Aby osiągnąć swoje cele, menedżer

zarządzający flotą musi ocenić różne
czynniki wpływające na osiągi – wy-
 dajność floty. Zrozumienie tego, w jaki
sposób na efektywność wpływają takie
czynniki jak np. właściwy dobór pojaz -
du, rodzaju paliwa, zarządzanie progra-
mami kart paliwowych, zastosowanie sys-
temów i urządzeń telematycznych czy
wresz cie zachowanie samego kierowcy
to sprawa kluczowa w budowaniu sku-
tecznej strategii rozwoju i codziennego
działania floty. 

Wybór pojazdu to czynnik znajdujący
się pod największą kontrolą we flocie
i jednocześnie ma on największy wpływ
na ogólne możliwości redukcji kosztów.
Nadrzędnym celem, który należy zre -
alizować, wybierając pojazdy, jest ich
maksymalne dopasowanie do profilu
działalności firmy i realizowanych zadań
transportowych przy jednoczesnym uzys-
kaniu jak najniższego zużycia paliwa
i kosztów obsługowych i przy zachowa-
niu maksymalnej wartości rezydualnej.
W ofercie producentów znajdują się mo-
dele pojazdów oraz rozwiązania tech-
nologiczne w zakresie wyposażenia,
które dają menedżerom flot wiele możli-
wości wyboru – samego modelu czy też
jego specyfika cji technicznej. Właściwie
podjęta decy zja na tym etapie pozwala na
osiągnięcie wytyczonych celów w za-
kresie zrównoważonego rozwoju przed-
siębiorstwa. 

Wraz z postępem technologicznym
użytkownik otrzymuje wiele opcji w za-
kresie wyboru sposobu zasilania czy też
napędu pojazdu. Oczywiście decydując
się na klasyczny napęd silnikiem Diesla,
zasilanie CNG/LNG czy też napęd hyb-
rydowy bądź elektryczny, konieczne jest
wnikliwe przeanalizowanie takich zagad-
nień, jak np. wymagany zasięg, położenie
geograficzne, warunki topograficzne na
typowych trasach czy organizacja pro-
cesu przewozowego. Pewnym rozwiąza -
niem może też być zdecydowanie się na
flotę mieszaną, czyli wykorzystanie sa-
mochodów o różnych źródłach napędu
– ich umiejętne wykorzystanie pozwoli
na zoptymalizowanie wydajności floty
zarówno w obliczeniach teoretycznych,
„na papierze”, jak i w codziennej eks-
ploatacji. 

Obniżenie całkowitego kosztu własności i użytkowania floty to problem, z którym musi się zmierzyć
praktycznie każdy z menedżerów odpowiedzialnych za prowadzenie firmy transportowej

Obniżanie zużycia
paliwa to najważ -

niejszy z powo-
dów, dla których
sięga się po roz-

wiązania telema-
tyczne i zarządza-

nie flotą
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Kontrola wydatków związanych z co-
dziennym użytkowaniem pojazdów jest
istotnym elementem zarządzania kosz-
tami transportu, takimi jak np. zakupy
paliwa, opłaty autostradowe, zakupy ma-
teriałów eksploatacyjnych (płyny do spry-
skiwaczy, oleje itp.) czy ogumienia oraz
koszty dodatkowych usług technicznych
(pomoc drogowa, holowanie). Dużym
ułatwieniem dla floty może być wyko-
rzystanie jednego z programów kart pa-
liwowych – oprócz możliwości bezgo-
tówkowych rozliczeń zakupów przez
kierowcę menedżer floty otrzymuje rów-
nież sprawne narzędzie do kontroli
i ewentualnego ograniczania bieżących
wydatków. Na bieżąco można śledzić
wydatki i tym samym oceniać uzyski-
wany poziom efektywności – narzędzia
dodatkowe dostępne w programach kart
paliwowych pozwalają na szybkie po-
dejmowanie działań korygujących i opty-
malizowanie kosztów, a w wymiarze
ekologicznym także poziomu emisji. 

Zarządzanie flotą w oparciu o syste -
my telematyczne to obecnie jedno z pod-
stawowych narzędzi pozwalają cych na
osiągnięcie celów związanych ze zrów-
 noważonym rozwojem floty. Biorąc pod
uwagę maksymalizację efektywności
działania floty i obniżanie emisji, tele-
matyka daje wiele (dobrze już pozna-
nych) możliwości: ocena zużycia paliwa,
kontrola stylu jazdy i czasu pracy kie-
rowców, kontrola prędkości jazdy i czasu
pracy silnika na biegu jałowym, bieżąca
diagnostyka stanu technicznego klu-
czowych komponentów i układów itp.
Dysponując dobrze skonfigurowanym
telematycznym systemem zarządzania
flotą, menedżer ma możliwość podglądu
w czasie rzeczywistym kluczowych ele-
mentów związanych z pracą jego floty –
umiejętna analiza zebranych informacji

pozwala również na zwiększenie warto -
ści wskaźnika gotowości (mniej przesto-
jów w serwisach) i wydłużenie trwałości
oraz poprawę niezawodności taboru. 

Wspomniana wcześniej ocena stylu
jazdy kierowcy może w drastyczny spo-
sób wpływać na osiągi – efektywność
floty. Sam fakt, że oddamy kierowcy do
dyspozycji paliwooszczędny pojazd – np.
z napędem hybrydowym – niekoniecz-
nie musi oznaczać, że niejako automa-
tycznie da to w rezultacie niższe zużycie
paliwa. To, w jaki sposób kierowca pro-
wadzi swoją ciężarówkę – np. z jaką pręd-
 kością maksymalną jedzie po autostra-
dzie (oczywiście pomocne w tym może
być odpowiednie ustawienie ogranicz-
nika prędkości), ile czasu silnik pracuje
na biegu jałowym, czy wykorzystuje bez -
władność pojazdu i swobodny wybieg –
ma ogromny wpływ na zużycie paliwa.
W tym kontekście pojawia się oczywi ście
zagadnienie jazdy ekonomicznej – ale
to już temat na odrębny artykuł…

Monitorując styl jazdy kierowcy – czy
to poprzez kartę paliwową, czy system
telematyczny – menedżerowie mogą po-
dej mować stosowne działania kory-
gujące, przekazywać kierowcom zale-
cenia dotyczące zmian w ich stylu jazdy.

Wykorzystanie zasilania gazem
ziemnym to ekologicznie i eko-

nomicznie ciekawa opcja – 
do rozważenia nawet w trans-

porcie dalekobieżnym

Analiza stylu jazdy kierowcy
umiejętnie wykorzystana
przez menedżera to potężne
narzędzie służą ce poprawie
efektywności floty

Karta paliwowa to za-
awansowane narzędzie,
które tylko w określo-
nej części służy do bez-
gotówkowego regulo-
wania płatności za
paliwo; dzięki niej jej
posiadacz zyskuje do-
stęp do wielu innych
usług i produktów.
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(Taki styl działania, jeśli będzie konsek-
wentnie realizowany, w dłuższej per-
spektywie przynosi bardzo duże korzyści
– efektywność floty poprawia się, spada
zużycie paliwa, maleją koszty. 

Co jest dobre dla floty? 
Można powiedzieć, że obecnie mamy

nadmiar „twardych” rozwiązań techno-
logicznych i „miękkich” opcji, które umo -
żliwiają codzienną poprawę efektyw-
ności floty. Ważne jest jednak, aby nie
tracić z oczu głównego celu, jakim jest
zrównoważony rozwój całego przedsię-
biorstwa i jego floty, gdyż w każdym
przypadku może być on nieco inny. Nie
w każdej flocie zakup samochodów hyb-
rydowych czy przejście na zasilanie CNG
ma sens. Należy dokładnie przeanalizo-
wać istotę działania firmy i podjąć de-
cyzje strategiczne najlepiej pasujące do
profilu floty (firmy), bazując na takich

| TRANSPORT |
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wskaźnikach, jak realizowane aplikacje,
wielkość floty, lokalizacja, klienci. W wielu
przypadkach warto przy tym uwzględ-
nić zarówno kierowcę, jak i klienta, dla
którego wykonywane są przewozy. 

Decydując, jakie podejście zapewni
prawidłową realizację strategii zrówno-
ważonego rozwoju, menedżer floty musi
także umieć ocenić efektywność floty
w ujęciu historycznym – uśrednionym.
Typowo polega to na analizie dotych-
czasowego poziomu zużycia paliwa i po-
zostałych danych wejściowych, takich
jak struktura parku pojazdów, realizo-
wane przebiegi i styl jazdy zatrudnia-
nych kierowców. Dysponując tak okreś-
lonym punktem odniesienia, można
nakreślić realistyczne cele i zastosować
strategię działania, która zapewni naj-
większą stopę zwrotu poniesionych in-
westycji.  

Mierzymy sukces
Każde przedsiębiorstwo powinno

współ pracować ze swoimi partnerami
(dostawcami sprzętu, klientami), aby
tworzyć krótko- i długoterminowe stra-
tegie działania pozwalające na ogranicze -
nie emisji i obniżenie całkowitego kosztu
własności i użytkowania. Aby osiągnąć
założone cele, menedżerowie flot muszą
wdrożyć metody pozwalające na wiary-
godną i powtarzalną ocenę uzyskiwa-
nych wyników. Najpowszechniejszym
i równocześnie wystarczająco dokład-
nym sposobem oceny poziomu efektyw -
ności działania floty jest wykorzystanie
programów kart paliwowych i telema-
tycznych systemów zarządzania flotą.
Musi też istnieć moment, kiedy po de-
cyzji o rozpoczęciu działań na rzecz zrów-
noważonego rozwoju, na rzecz stawania
się „zieloną” firmą, dokonana zostanie
ocena osiągnięć na danym etapie. Wtedy
bowiem można wprowadzić stosowne
działania korygujące. 

Urządzenia telematyczne dostarczają
dokładnych danych, a znajomość zuży -
cia paliwa jest elementem kluczowym,
jeśli chodzi o obniżenie kosztów ogólnych
i poziomu emisji. Karty paliwowe po-
zwalają na śledzenie kosztów zakupu
paliwa i wydatków okołotransportowych
– dwóch ważnych składników pozwala -
jących na ocenę tego, czy strategia zrów-

 noważonego rozwoju została nakreślona
prawidłowo i czy w rzeczywistości jest
realizowana. 

Indywidualnie czy razem programy
te (telematyka i karty paliwowe) poma-
gają w ocenie ekonomiki paliwowej i efek-
tywności floty – dostarczają niezbędnych
danych liczbowych, dzięki którym można
obliczyć poszczególne składniki kosztów.
Znajomość bieżących kosztów działal-
ności daje odpowiedź na pytanie o za-
awansowanie procesu przemian i wska-
zuje na inne możliwości doskonalenia.
W zależności od aktywności floty wy-
niki mogą być już wyraźnie zauważalne
po okresie 1–3 lat od czasu wprowa-
dzenia „zielonej” strategii. 

Bibliografia
[1] Saving Through Sustainability Initiatives.

Merchants Leasing, White Paper, 2010.
[2] Making the case for a telematics solution.

Mix Telematics, 2014.
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Summary
The pressure on companies to reduce
the carbon footprint and improve
fuel economy – thus pursue a policy
of sustainable development – makes
both vehicle manufacturers and fleet
managers look for the right strategy
of sustainable growth. Vehicle manu-
facturers are trying to position their
products to provide customers with
new technologies and new versions
of the trucks models, which will im-
prove the level of sustainability.
Fleet manager must evaluate the va-
rious factors affecting the performance
and efficiency of the fleet such as the
right choice of vehicle, type of fuel,
management of fuel card program,
use of systems and telematics devi-
ces and finally the behaviour of the
driver. The are key issue in building
a successful strategy of development
and daily operation of the fleet.

Uptime, czyli gotowość pojazdu do eksploatacji
– wykorzystanie interfejsu telematycznego 
pozwala na podniesienie wartości 
tego wskaźnika

© Volvo Trucks

Karty flotowe to nie tylko kontrola wydatków
na paliwo, to także monitoring pozostałych

kosztów okołotransportowych
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Mobilne aplikacje
w transporcie

arówno z wielu badań naukowych,
jak i codziennych obserwacji wy-
nika, że polscy konsumenci coraz

chętniej korzystają ze smartfonów i tab-
letów. I to nie tylko w celu powszech-
nej komunikacji. Urządzenia mobilne
stały się narzędziem pracy oraz zabawy,
dzięki nim możemy m.in. uczyć się, roz-
wijać własne hobby, aktywność fizyczną
albo odnaleźć w terenie.

Coraz większa dostępność do Inter-
netu w czasie rzeczywistym sprawia, że
przyszła mobilność jest bliższa, niż nam
się wydaje. Wkracza ona również coraz
mocniej do świata transportu. Zmiany te
od dawna dostrzegają m.in. producenci
pojazdów ciężarowych, autobusów, na-
czep, komponentów i akcesoriów. Ich
odpowiedzią na nie są m.in. aplikacje
mobilne oraz nowe produkty opraco-
wane z uwzględnieniem technologicz-
nego aspektu rzeczywistości. W arty-
kule przedstawiamy kilka przykładów
takich rozwiązań.

Wytrzymały i inteligentny
Amerykański producent maszyn bu-

dowlanych Caterpillar wprowadził na
polski rynek wodoodporny i wstrząso-
odporny smartfon Cat B15. Ten 4-calowy
telefon z wyświetlaczem multi-touch
o rozdzielczości 480×800 pikseli (może

być obsługiwany nawet mokrymi dłońmi)
wyposażono w dwurdzeniowy procesor
1 GHz, 512 MB pamięci operacyjnej RAM
i baterię o pojemności 2000 mAh umożli-
wiającą przeprowadzenie ponad 16 go-
dzin rozmów. Systemem operacyjnym
tego modelu jest Android 4.1 Jelly Bean.

Cat B15 może obsługiwać jedno-
cześnie dwie karty SIM. Telefon jest bar-
dzo wytrzymały, zaprojektowano go dla
osób pracujących w trudnych warun-
kach, np. na budowie. Producent gwa-

rantuje, że wytrzyma upadek z wysokości
1,8 m. Obudowę telefonu o wymiarach
125×69,5×14,95 mm wykonano z ano-
dyzowanego aluminium z gumowymi
wykończeniami, ekran natomiast z od-
pornego na uszkodzenia i zarysowania
szkła Corning Gorilla.

Smartfon zyskał certyfikat IP67, co
oznacza, że jest wodoodporny (wytrzyma
30 minut pod wodą o głębokości do 1 m)
i pyłoszczelny. Cat B15 może pracować
w temperaturze od –20 do +55°C. Tele-
fon ma 4 GB wbudowanej pamięci z mo-
żliwością rozszerzenia do 32 GB za po-
mocą karty microSD, 5-megapikselowy
aparat pozwalający na nagrywanie filmów
w jakości 720 p oraz przednią kamerkę
umożliwiającą prowadzenie wideoroz-
mów. Cały waży 170 g.

Doładują smartfon
Ładowarki USB firmy MHD/Molpir

(ich dystrybutorem w Polsce jest firma
Drabpol) zostały stworzone z myślą o pa-
sażerach podróżujących środkami ko-
munikacji publicznej oraz autokarami
turystycznymi. Dzięki nim można w trak-
cie jazdy podładować smartfony, tab-
lety czy inne urządzenia mobilne. Każda
ładowarka ma dwa gniazda USB. Żeby
móc skorzystać z jednego z nich, należy
mieć ze sobą odpowiedni kabel łączący.
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Nowe technologie zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Jedną z gałęzi,

która rozwija się w błyskawicznym tempie, są usługi mobilne. Na czym

one polegają w przypadku branży transportowej?

© Caterpillar
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Ładowarki po raz pierwszy zostały
pokazane na tegorocznych targach IAA
– zamontowano je w nowym Solarisie
Urbino 18. Jednak pierwszymi w Polsce
autobusami, w których praktycznie można
skorzystać z tego rozwiązania, są Solarisy
jeżdżące we wrocławskim MPK. Prze-
woźnik deklaruje, że jeśli rozwiązanie się
sprawdzi, w ładowarki takie zostaną wy-
posażone również inne autobusy. Wszystko
będzie zależeć od tego, czy pasażero-
wie będą chętnie z nich korzystać. 

Widzi znaki
Firma Bosch również skupia się na

oferowaniu usług wykorzystujących In-
ternet klientom samochodów użytkowych.
„Przewidujemy, że już w 2016 r. każdy
wyprodukowany samochód ciężarowy
w Europie i USA będzie podłączony do
Internetu” – powiedział Wolf-Henning
Scheider, członek zarządu Robert Bosch
GmbH i rzecznik działu przedsiębior-
stwa Technika Motoryzacyjna. 

Stworzona przez inżynierów Bosch
aplikacja myDriveAssist rozpoznaje znaki
drogowe oraz rejestruje i przetwarza inne
ważne dla pojazdu informacje. Bezpłatna
aplikacja Bosch, którą można pobrać
w sklepach App Store oraz Google Play
Store, wykorzystuje do rozpoznawania
znaków kamerę w smartfonie. Podczas
jazdy program rejestruje i rozpoznaje
znaki zakazu wyprzedzania, ogranicze-
nia prędkości oraz znaki odwołujące
działanie zakazów lub ograniczeń. Apli-
kacja myDriveAssist ostrzega także kie-
rowcę wizualnie i akustycznie o prze-
kroczeniu dozwolonej prędkości jazdy. 

Gromadzone w trakcie jazdy dane
są analizowane przez centralny serwer
i ponownie udostępniane użytkownikom.
Oznacza to, że rozpoznane przez apli-
kację znaki drogowe (wraz z ich pozycją
ustaloną za pomocą GPS-u) mogą być
wykorzystane do aktualizacji cyfrowej
mapy znajdującej się na serwerze cen-
tralnym. Dzięki temu kierowcy nie są zdani
wyłącznie na samodzielne odczytywanie
znaków drogowych, lecz mają dostęp do
stale aktualizowanych informacji w całym
kraju. W ten sposób aplikacja myDrive -
Assist ułatwia orientację na drogach i po-
prawia bezpieczeństwo jazdy.

Znajdzie wolny parking
Nowa aplikacja na smartfon TruckYa!

firmy VDO ma pomóc kierowcom pojaz-
dów ciężarowych w znalezieniu miejsca
na parkingu. Aplikacja wskazuje wolne
miejsca na bezpłatnych parkingach, do
których pojazd ma najbliżej i są w za-
sięgu dopuszczalnego czasu jazdy kie-
rowcy. W ten sposób kierowcy mogą
efektywnie odpocząć, bez konieczności
narażania się na niebezpieczeństwo (par-
kowanie w niedozwolonych miejscach)
i niewygodę (zatłoczone parkingi). Żeby
mieć dostęp do informacji na temat do-
puszczalnego czasu jazdy na ekranie
smartfona, kierowca musi mieć samo-
chód wyposażony w tachograf cyfrowy
DTCO 2.0 lub nowszy, aktywowany VDO
Counter (obliczający czas jazdy i przerw)
oraz DTCO SmartLink (Bluetooth łączący
tachograf cyfrowy ze smartfonem). 

Po zainstalowaniu aplikacja jest go-
towa do działania. Na wyświetlaczu te-
lefonu kierowca otrzymuje informacje
dotyczące kolejnego okresu odpoczynku,
pokazując w czasie rzeczywistym wolne
miejsca na pobliskich parkingach. W tym
celu za pomocą GPS-u określana jest
aktualna pozycja pojazdu i wyświetlany
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odpowiedni fragment mapy ze wszyst-
kimi zapisanymi miejscami odpoczynku
(określone kolory na mapie oznaczają
mniejszą lub większą liczbę wolnych
miejsc parkingowych). Jeśli kierowca
znajdzie parking, który nie widnieje jesz-
cze w systemie, może go do niego dodać
za pomocą aplikacji. Należy podkreślić,
że aplikacja TruckYa! ma charakter spo -
łecznościowy. To kierowcy oceniają kon-©
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kretne miejsca, tworząc w ten sposób bazę
najlepszych miejsc postojowych. Dzięki
nim system staje się coraz lepszy i bar-
dziej rozbudowany. Jeśli telefon nie ma
połączenia z Internetem, to aplikacja wska-
zuje miejsca odpoczynku, ale bez infor-
macji o liczbie dostępnych miejsc. Z apli-
kacji TruckYa! mogą obecnie korzystać
kierowcy w Niemczech, Austrii i Szwaj-
carii. Z czasem usługa będzie urucha-
miana w kolejnych krajach europejskich. 

Pomoc za jeden klik
Nowa aplikacja mobilna Gothaer Po-

moc przygotowana przez Gothaer To-
warzystwo Ubezpieczeń (we współpracy
z firmą Mondial Assistance) powstała,
żeby ułatwić klientom szybki i swobodny
kontakt z ubezpieczycielem w razie po-
trzeby. Za jej pomocą można wezwać
pomoc w ramach posiadanego ubezpie-
czenia komunikacyjnego Assistance. Apli-
kacja automatycznie lokalizuje uszko-
dzony samochód na podstawie danych
GPS. To rozwiązanie jest szczególnie przy-
datne w czasie podróży za granicą lub po
nieznanych okolicach, z danych firmy
Mondial Assistance wynika bowiem, że
przynajmniej 40% klientów ma wątpli-
wości i problemy z ustaleniem swojej
lokalizacji w chwili zgłaszania szkody. 

Innymi dostępnymi funkcjonalnoś-
ciami w aplikacji są m.in. zgłoszenie
szkody (w tym: komunikacyjnej, miesz-
kaniowej czy turystycznej), dostęp do
przydatnych adresów (szpitali, stacji
benzynowych czy placówek Gothaer),

lista numerów alarmowych w różnych
krajach świata, funkcja odszukiwania
samochodu. Aplikacja jest dostępna dla
wszystkich użytkowników systemów
Android oraz iOS. 

W służbie kierowcy
Mobilna aplikacja NordGlass zapewni

pomoc kierowcom w sytuacji, gdy na-
stąpi uszkodzenie szyby, do którego do-
szło np. na skutek uderzenia kamieniem
w trakcie jazdy samochodem. Dzięki in-
strukcjom wyświetlającym się na ekra-
nie smartfona każdy kierowca może do-
konać wstępnej analizy pęknięcia szyby
i ocenić, czy powstałą szkodę uda się
jeszcze naprawić, czy konieczna będzie
całkowita wymiana szyby. W tym celu
należy uruchomić opcję „Napraw szybę”,
by rozpocząć analizę uszkodzenia od
określenia rodzaju szyby. W zależności
od tego, czy jest to szyba czołowa, boczna
lub tylna, przechodzimy do kolejnych
sugerowanych przez aplikację kroków. 

Następnym krokiem jest określenie
miejsca uszkodzenia. Parametr ten jest
bardzo istotny, ponieważ gdy uszko-
dzenie znajduje się w odległości więk-
szej niż 10 cm od krawędzi szyby, naj-
prawdopodobniej kwalifikuje się ona do
naprawy. Jeśli odległość od krawędzi
szyby jest jednak mniejsza, to należy
dokonać wymiany szyby w najbliższym
serwisie. W przypadku gdy uszkodze-
nie nie odpowiada żadnej z wymienio-
nych opcji, warto użyć funkcji „sprawdź

wielkość”. Jej aktywacja następuje przez
zbliżenie telefonu do szyby na odległość
dłuższego boku karty kredytowej. Po
chwili na ekranie wyświetli się czerwony
okrąg. Szyba nie kwalifikuje się do na-
prawy, jeśli uszkodzenie przekracza roz-
miar zaznaczonego obszaru. Ocenienie
wielkości uszkodzenia to dopiero pierw-
szy krok. Jeśli okaże się, że konieczna jest
wizyta w serwisie, aplikacja wskaże nam
najbliższe punkty serwisowe NordGlass,
gdzie fachowcy ocenią raz jeszcze po-
wstałe uszkodzenie. 

Za pomocą aplikacji można też po -
łączyć się z ubezpieczycielem, uzyskać
szczegółowe informacje na temat prze-
biegu naprawy, a także odnaleźć m.in.
fachowe porady na temat wyposażenia
auta, zawartości apteczki, możliwości bez-
gotówkowej naprawy, ale także odświeżyć
sobie podstawowe zasady resuscytacji. 

Wiele możliwości
Zamiast kupować i wozić ze sobą

kilka urządzeń, firma Neptis proponuje
jedno, które łączy w sobie kilka istotnych
dla kierowcy funkcji. Nowy produkt to
Yanosik DVR oferujący jednocześnie ko-
munikator dla kierowców, dzięki któ-
remu otrzymują ostrzeżenia o sytuacji
na drodze, nawigację online z funkcją
omijania korków oraz wideorejestrator
w jednym. 

Yanosik DVR korzysta ze stale aktu -
alizowanej mapy online, dzięki czemu in-
formuje kierowców o aktualnych zdarze-
niach na drodze, takich jak: fotoradary,
kontrole prędkości, wypadki, roboty dro-
gowe, nieoznakowane patrole policji czy
kontrole Inspekcji Transportu Drogo-
wego. Natomiast dzięki technologii Smart
Traffic nawigacja przy wyznaczaniu trasy
uwzględnia dane o natężeniu ruchu, po-
magając w ominięciu korków. Wszyst-
kie komunikaty wysyłane są do kierowcy
w postaci graficznej oraz głosowej.

Yanosik DVR to asystent kierowcy
wyposażony w technologię Digital Video
Recorder. Powstał on w odpowiedzi na
zapotrzebowanie klientów, którzy coraz
częściej korzystają z wideorejestrato-
rów. Dzięki wbudowanej kamerze 5 Mpix
o szerokim kącie widzenia nagrany obraz
trasy ma dużą szczegółowość zarówno
w ciągu dnia, jak i w nocy. Urządzenie
wyposażone jest również w system ACR
(Auto Crash Recorder), który włącza
automatyczny zapis nagrania w trakcie
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nagłego hamowania lub zderzenia. 8 GB
wbudowanej pamięci pozwala na zapis
prawie 4 godzin nagrania. Kolejne filmy
są zapisywane w miejsce poprzednich,
chyba że użytkownik zaznaczy, że chce
zostawić konkretne nagranie. Urządze-
nie pozwala na dostęp do wielu funkcji
za pomocą 6-calowego, dotykowego
ekranu o rozdzielczości 960×540 pikseli. 

Zamiast komputera pokładowego 
Izzy Drive to aplikacja komunikująca

się z pojazdem za pośrednictwem mo-
dułu OBD2. Dzięki niej telefon z syste-
mem Android można przemienić w kom-
puter pokładowy. Aplikacja łączy się
poprzez Bluetooth z modułem OBD2
połączonym z gniazdem diagnostycz-
nym, z którego pobiera dane. Izzy Drive
nie tylko pokazuje rzeczywistą prędkość
pojazdu, ale także obroty jego silnika
oraz chwilowe i średnie spalanie. Infor-
muje również o parametrach, takich jak
obciążenie silnika czy położenie prze-

pustnicy. Izzy Drive współpracuje z więk-
szością samochodów z silnikami benzy-
nowymi wyprodukowanymi po 2001 r.
oraz samochodami z silnikami Diesla
(produkcja po 2002 r.).

Aplikacja dodatkowo ostrzega przed
fotoradarami i kamerami na skrzyżowa-
niach w całej Europie oraz pozwala na
zgłaszanie zdarzeń drogowych, takich
jak wypadki, kontrole policji, korki czy
złe warunki atmosferyczne. Ponadto za
jej pomocą da się zlokalizować samo-
chód (gdyby kierowca zapomniał, gdzie
go zaparkował, np. na parkingu pod hi-
permarketem) oraz przekształcić tele-
fon w wideorejestrator. Aplikacja umożli-
wia bowiem nagrywanie filmu w pętli,
nie zajmując przy tym całej dostępnej
pamięci telefonu plikami wideo. Czas
nagrania ustalany jest w ramach konfi-
guracji – domyślnie są to 3 minuty. Do-
datkową funkcją aplikacji są też filmy
alarmowe. W dowolnym momencie ostat-
nie 10 sekund filmu można wysłać na
serwer, gdzie jest dostępny w ramach
usługi Izzy Drive WWW.

Producent aplikacji podaje również,
że dzięki niej można wykonać diagno-
stykę samochodu i skasować błędy zwią -
zane z pracą jego układów. Bardziej wy-
magającym Izzy Drive oferuje możliwość
analizowania stylu jazdy w Internecie na
mapie i wykresach z wyliczeniem m.in.
kosztów paliwa za wybrany okres. Dzięki
niej właściciele samochodów firmowych
mogą również w łatwy sposób wygene-
rować tzw. kilometrówki.

Dystrybucyjna telematyka
Firma Transics, dostawca systemów

zarządzania flotą, wprowadziła na rynek
nową wersję aplikacji TX-SMART prze-
znaczonej na smartfony. Opracowana na
telefony z systemem Android, wystę -
puje w dwóch rozdzielczościach: 320×480
i 480×800 pikseli (MDPI/HDPI).

Pierwotnie TX-SMART zaprojektowano
w celu umożliwienia wymiany informa-
cji z kierowcami zatrudnianych okazjo-
nalnie podwykonawców. Jej najnowsza
wersja, która zapewnia integrację z plat-
formą biurową TX-CONNECT (narzędzie
dla zaplecza operacyjnego, które daje
planistom dostęp do informacji o flocie),
jest wyposażona w dodatkowe funkcje
przydatne dla sektora dystrybucji, jak
np. skanowanie kodów kreskowych, gro-
madzenie podpisów cyfrowych, odnoto-
wywanie ewentualnych uwag kli entów,
wykonywanie zdjęć uszkodzonych to-
warów czy skanowanie dokumentów.
Wszystko to działa pod kontrolą prze-
mysłowego palmtopa firmy Motorola.
W ten sposób klienci mogą kontrolować
swoje dostawy w czasie rzeczywistym. 

Rozwiązanie TX-SMART umożliwia -
jące pracę kierowcy poza kabiną uprasz-
cza pracę dyspozytorów i czyni ją o wiele
bardziej wydajną. Zaraz po pobraniu
darmowej aplikacji i po zalogowaniu
smartfon automatycznie integruje się
z oprogramowaniem biurowym Transics
TX-CONNECT. Dzięki temu planiści z za-
plecza operacyjnego pozostają w stałym
kontakcie z kierowcami, umożliwiając
im płynną wymianę informacji. Urządze-
nie wyposażone zostało również w na-
wigację. Gromadzone przez kierowców
obrazy przechowywane są na karcie SD
w smartfonie.

Opracowała Renata Pawliszko
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Telematyka na celowniku

czasach ciągłego zwiększa-
nia efektywności transportu
(a do jej wzrostu wykorzy-

stywane są właśnie nowe technologie)
coraz więcej firm interesuje się usługami
wpierającymi zarządzanie flotą. Systemy
telematyczne, bo o nich tu mowa, oprócz
tego, że przynoszą korzyści w zakresie
niższego zużycia paliwa czy obniżania
emisji CO2, wpływają również na wzrost
konkurencyjności firm przewozowych.
„A jest o co walczyć, ponieważ w grę
wchodzą duże pieniądze. Polskie przed-
siębiorstwa najczęściej decydują się na
rozwiązania mogące usprawnić obsługę
klienta, poprawić komunikację z kierow-
cami, a także zoptymalizować koszty
spalania. Pomocne mogą być tu systemy
telematyczne, monitorujące i raportujące
wszelkie dane dotyczące pojazdów. Te
informacje z kolei przekładają się na kon-

kretne pieniądze w postaci oszczędności”
– mówi Mariusz Żyła, Sales Executive Po-
land Transics International.

Jak wybrać system?
Duża konkurencja w branży trans-

portowej, jak już wspomnieliśmy, prze-
kłada się na potrzebę optymalizacji kosz-
tów i usprawnień w funkcjonowaniu floty.
Jednak do osiągnięcia oczekiwanych re-
zultatów potrzebne są odpowiednie na-
rzędzia. Tutaj z pomocą menedżerom
flot przychodzi telematyka. Na co zwra-
cać uwagę, wybierając system? Czy wi-
doczne są jakieś trendy na rynku syste-
mów do zarządzania flotą?

„Obecnie zmierza się do maksymal-
nego zwiększenia możliwości obniżania
zużycia paliwa poprzez wpływ na tech-
nikę jazdy oraz poprawę bezpieczeństwa

zarówno w ruchu drogowym, jak i zwią-
zanego z przewożonym ładunkiem. Stąd
rozwój systemów oceny jazdy kierowcy,
produktów »uczących« kierowcę pra-
widłowych zachowań czy też urządzeń
rejestrujących przekroczenia prędkości
według rzeczywistych ograniczeń na
drodze, a także systemów nagrywających
zachowania pojazdu i kierowcy w sytua-
cjach zagrożenia. Należy jednak pamię-
tać, że różne są zasady działania syste-
mów i różne cele stawiane przed nimi.
Wyróżniamy bowiem systemy analizujące
działania logistyczno-spedycyjne oraz
takie, które zajmują się głównie techniką
jazdy i określeniem kosztów eksploatacji
pojazdów. Przykładowo: oferowany przez
naszą firmę system skupia się na reje-
stracji techniki jazdy i zachowaniach
kierowcy, możliwościach eliminacji za-
chowań negatywnych oraz określeniu

Renata Pawliszko
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Rozwój technologiczny jest motorem zmian. To on ma największy wpływ na

przyszłość transportu drogowego. Zmiany jednak nigdy nie odbywają się w izolacji.

Zatem to, jak będzie wyglądał i funkcjonował transport 

w przyszłości, zależy od bardzo wielu czynników.
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kosztów eksploatacji. Nasze dotychcza-
sowe doświadczenia pozwalają na zapew-
nienie, iż zastosowanie systemu skutkuje
m.in. 10-procentową obniżką zużycia
paliwa oraz 20-procentowym spadkiem
liczby wypadków” – podaje Janusz Cie-
ślak, produkt menedżer ds. telematyki
w firmie Drabpol. 

Na co jeszcze zwrócić uwagę, decy-
dując się na wybór konkretnego systemu?
Jak mówi Mateusz Gniewek, brand ma-
nager GPS Guardian: „Dzisiejsze sys-
temy zarządzania flotą oferują bardzo
duże możliwości, przy czym są też dosyć
skomplikowane. Aby uzyskać przedsta-

wiane przez handlowców efekty, należy
włożyć w analizę danych trochę pracy.
Dlatego też pierwszym krokiem, jaki na-
leży podjąć przy wyborze systemu mo-
nitoringu, powinno być zdefiniowanie
oczekiwań i celów. W jaki sposób to wy-
konać? Otóż zdobywając podstawową
wiedzę o tej technologii, korzystając np.
z dostępnych poradników, wskazówek
dostarczanych przez usługodawców czy
doświadczeń innych użytkowników. To
też sposób na to, aby prowadzić wyrów-
naną rozmowę na etapie negocjowania
warunków umowy. Dodatkowo zalecam,
aby pamiętać o tym, że wybierając sys-

tem monitoringu, wybieramy również
stojącą za nim firmę, która zostanie na-
szym partnerem przez minimum rok –
tyle trwają najkrótsze umowy. Ważne jest
jeszcze to, aby przed zakupem przetes-
tować usługę, sprawdzić jej intuicyjność,
czytelność raportów i możliwości. System
zarządzania flotą to inwestycja, dlatego
powinno się unikać patrzenia na jego za-
kup przez pryzmat ceny, za to zwrócić
większą uwagę na ROI, czyli potencjalny
zwrot poniesionych inwestycji”.

Cenne rady dla klientów decydujących
się na zakup systemu telematycznego ma
też Łukasz Trzciński, key account mana-
ger Eastern Europe w firmie TomTom
Telematics. Według niego istotne jest to,
czy dostawca rozwiązania telematycz-
nego oferuje platformę otwartą dla ze-
wnętrznych producentów, pozwalającą
na poszerzanie funkcjonalności o ko-
lejne elementy oraz integrowanie sys-
temu chociażby z systemami księgo-

wymi czy też lokalnymi TMS (Transport
Management System). „Znaczenie ma
również korzystanie z usług sprawdzo-
nych firm, które zapewniają prawidło -
we działanie systemu zarządzania flotą
i stabilność współpracy na poziomie mię-
dzynarodowym. To ważne zwłaszcza
w przypadku transportu międzynarodo-
wego, gdy czynności serwisowe muszą
zostać wykonane poza Polską. Jeśli do-
stawca rozwiązania telematycznego jest
jednocześnie twórcą jego poszczególnych
elementów, zaczynając od map, przez
czujniki, a na oprogramowaniu kończąc,
to nie ma problemów ze sprawnym ser-

wisowaniem i gwarancją, co nie jest tak
oczywiste w przypadku firm oferujących
systemy mające formę swoistej układanki
części różnych producentów. Warto też
zwrócić uwagę na uniwersalność roz-
wiązania, czyli możliwość stworzenia na
bazie jednej platformy produktów za-
równo dla transportu ciężkiego, jak i flot
samochodów dostawczych. Pozwala to
dostosować system do potrzeb firmy”. 

Przykładowy case study
O korzyściach wynikających ze sto-

sowania systemu do zarządzania flotą
FMS (Fleet Management System) mówi
się dużo. Jakie mogą być jednak kon-
kretne, mierzalne efekty instalacji urzą -
dzeń telematycznych? O tym przeko-
nała się firma transportowo-spedycyjna
Enterprise Logistics. W efekcie dyna-
micznego rozwoju przedsiębiorstwa jej
zarząd w 2011 r. zdecydował o ko-
nieczności zainstalowania systemu FMS
w pojazdach swojej floty. Dostawcą usług
została firma Transics. 

W wyniku podpisanej umowy flota
została wyposażona w komputery pokła -
dowe, a w biurze zainstalowano opro-
gramowanie back-office TX-CONNECT.
Całość procesu realizacji usług wspierana
jest przez oprogramowanie klasy ERP
(Enterprise Resource Planning). „Dyna-
miczny rozwój przedsiębiorstwa spowo-
dował konieczność ustandaryzowania
komunikacji na linii kierowca–spedytor.
Nie jest tajemnicą, że sprawny przepływ
informacji odgrywa w firmie transpor-
towej jedną z kluczowych ról. Telema-
tyka dostarcza narzędzi, które eliminują
ewentualne błędy spedytora bądź pro-
wadzącego pojazd. Kierowca dostaje
jasny, prosty komunikat dotyczący trasy,
ładunku oraz innych, specyficznych in-
formacji dotyczących klienta i zlecenia.
Następnie, dzięki monitorowaniu jego
działań oraz przesyłaniu danych w czasie
rzeczywistym do biura, spedytor ma pełny
dostęp do informacji oraz może niemalże
natychmiast reagować na ewentualne
sytuacje kryzysowe” – wyjaśnia Maciej
Gonerko, prezes zarządu Enterprise
Logistics. 

Zintegrowanie telematyki z funkcjo-
nującym w firmie Enterprise systemem
klasy ERP umożliwiło zautomatyzowa-
nie procesu realizacji usługi na każdym
z jej etapów: od wprowadzenia zlecenia
transportowego, poprzez przekazanie

Obniżanie zużycia paliwa to jeden 
z kluczowych problemów, z którym

musi się zmierzyć menedżer za-
rządzający firmą transportową

Raporty generowane przez systemy telematyczne pozwalają na monitorowanie 
zużycia paliwa poszczególnych samochodów należących do floty
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dyspozycji kierowcy za pomocą opro-
gramowania biurowego TX-CONNECT,
po przekazanie danych do analizy sto-
sownym działom. Szybki i prawidłowy
przepływ informacji wpłynął na zwięk-
szenie rentowności firmy – dzięki np.
weryfikacji ilości zajętego miejsca w na-
czepie możliwe stało się przyjęcie dodat-
kowego towaru lub w sytuacji odwrotnej
(gdy zostało mniej miejsca niż zakładał
spedytor) pojawiła się możliwość poin-
formowania o tym fakcie klienta i do-
konania korekty ceny frachtu. 

Istotnym i mierzalnym efektem wdro -
żenia rozwiązań oferowanych przez Tran -
sics w Enterprise Logistics jest uzyska-
nie znacznej poprawy w kwestii zużycia
paliwa. „Od czasu rozpoczęcia współ -
pracy do 2014 r. osiągnęliśmy zmniej-
szenie zużycia paliwa średnio o 2,08 l na
100 km w zestawie typu ciągnik z na-
czepą. Obecne średnie zużycie paliwa
wszystkich naszych ciągników siodło -
wych wynosi 29,76 l na 100 km, przy
czym pewna część naszej floty to po-
jazdy starsze niż 5-letnie. Jest to wynik
bardzo satysfakcjonujący, zwłaszcza
biorąc pod uwagę specyfikę tras obsługi-
wanych przez Enterprise, Skandynawia
bowiem charakteryzuje się zarówno zróż -
nicowaną rzeźbą terenu, jak i stosun-
kowo surowym klimatem” – tłumaczy
Maciej Gonerko. – Rozwiązanie do za-
rządzania flotą Transics, oprócz zmniej-
szenia zużycia paliwa, generuje dodat-
kowe oszczędności. Dzięki wydajniejszej

eksploatacji okładzin hamulcowych mo -
żemy zaoszczędzić nawet do 10 tys. zło -
tych w ciągu roku użytkowania jednego
zestawu transportowego” – dodaje. 

Osiągnięcie redukcji zużycia paliwa
nie następuje automatycznie po imple-
mentacji urządzeń telematycznych. „Po-
trzebna jest wytężona, ustawiczna praca
nad zmianą niektórych niekorzystnych
nawyków kierowców oraz wyelimino-
wanie innych zjawisk wpływających na
zwiększenie zużycia paliwa. Telematyka
umożliwia zebranie danych, które sta-

Systemy telematyczne muszą być też
niezwykle funkcjonalnymi rozwiązaniami.
Tylko w ten sposób będą mogły przynieść
klientom satysfakcjonujące efekty. Do-
stawcy takich systemów muszą zatem
bardzo szybko umieć dostosować swoje
produkty do indywidualnych potrzeb
klienta. „Przy wyborze kierowaliśmy się
m.in. elastycznością i możliwością inte-
gracji narzędzi telematycznych z innymi
systemami, na przykład klasy ERP. Ich
współpraca przebiega bez zarzutu. Jest
też wiele przykładów świadczących o przy-

Poprawa efektywności floty nie nastąpi sama z siebie po zainstalowaniu systemów
zarządzania flotą. Do osiągnięcia efektu potrzebna jest wytężona praca związana
m.in. z analizowaniem danych zebranych przez system

© Transics

Fleet Manager firmy Mix Telematics,
czyli komputer pokładowy służący 
do zarządzania pojazdami i pracą 
kierowców, umożliwia zdalne 
monitorowanie pojazdów 
w czasie rzeczywistym

datności poszczególnych funkcjonalności
rozwiązania Transics. Warto wspomnieć
chociażby o możliwości natychmiasto-
wego otrzymania dowolnego dokumentu
od kierowcy, co realizowane jest dzięki
mobilnemu skanerowi dokumentów TX-
DOCSCAN. Zespół funkcjonalności ofe-
rowanych przez rozwiązania Transics,
jak również ich elastyczność przybliżają
nas zdecydowanie do osiągnięcia celów

nowią punkt wyjścia do pracy nad re-
dukcją spalania. To od determinacji in-
westora oraz konsekwencji w szkoleniu
kierowców zależą osiągane wyniki. Dla-
tego Transics kładzie duży nacisk na szko-
lenie załogi. Mamy świadomość, że cho-
ciaż to proces żmudny i niełatwy, jednak
właśnie prawidłowe wdrożenie często
przesądza o sukcesie całej inwestycji.
Technologia przychodzi z pomocą, na-
tomiast nie jest w stanie zastąpić, póki
co, trenera i kontrolującego” – mówi
Tomasz Łotocki, Senior Sales Executive,
Transics International. 
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jakościowych, które z kolei stają się bez-
pośrednim źródłem satysfakcji naszych
klientów” – stwierdza Maciej Gonerko. 

Bogata oferta
Na rynku klienci znajdą wiele różnych

produktów służących do zarządzania
flotą – mniej lub bardziej rozbudowa-
nych. Jednym z najnowszych produktów
przeznaczonych dla transportu ciężaro-
wego jest system FuelSave Partner opra-
cowany (co ciekawe!) przez firmę Shell.
„Shell jest pierwszą firmą paliwową,
która wdrożyła system telematyczny bę -
dący kompleksowym narzędziem wspo-
magającym zarządzanie flotą pojazdów
ciężarowych. Główną zaletą Shell Fuel -
Save Partner jest jego pełna integracja
z kartami paliwowymi euroShell, którymi
można płacić na około 20 tysiącach stacji
w Europie. Dzięki systemowi możliwe
jest porównanie tankowań opłaconych
kartą euroShell z poziomem paliwa wla-
nego do zbiornika. Pozwala to na bieżącą
kontrolę wydatków i szybkie wykrycie
ewentualnych rozbieżności i nadużyć.
Ponadto Shell FuelSave Partner jest jed-
nym z nielicznych systemów telematycz-
nych, które automatycznie kalkulują sza-
cowany poziom emisji CO2 w zależności
od stylu jazdy. Metodologia ta została
potwierdzona przez niezależną firmę
KPMG. Kolejnym atutem systemu jest
również możliwość zdalnego pobierania
danych z tachografu. Funkcja RTDS (Re-
mote Tachograph Download Service)
umożliwia zdalne pobieranie wymaga-
nych plików z pamięci tachografów cyf-
rowych i kart kierowców. Dzięki temu
menedżerowie flot mają ciągły dostęp do
czasu pracy kierowców, co pozwala im
na dotrzymanie wszystkich terminów
pobierania danych z tachografów, zgod-
nie z obowiązującym w Polsce prawem”
– mówi Magdalena Żagiel, Shell FuelSave
Partner Product Manager CEE. 

System Shell FuelSave Partner po-
wstał w wyniku kilkuletnich prac nau-
kowych prowadzonych przez zespoły
inżynierów Shell oraz partnerów tech-
nicznych, takich jak Continental, IBM,
Airbiquity i Astrata. Zaprojektowano go,
by pomagać menedżerom w zarządzaniu
flotą pojazdów ciężarowych nie tylko
od strony operacyjnej, ale również for-
malno-prawnej i kosztowej. Jak pokazują
przeprowadzone badania, dzięki Shell
FuelSave Partner firmy mogą zaoszczę-

dzić do 10% kosztów zużycia paliwa (ba-
danie przeprowadzone w 2011 r. z udzia -
łem 38 klientów flotowych zarządzających
757 pojazdami ciężarowymi w systemie
Shell FuelSave Partner). 

Warto dodać, że Shell pracuje nad tech-
nologią integrującą system z urządze-
niami mobilnymi. Już obecnie funkcjo-
nujący w ofercie Shell FuelSave Partner
ekran dotykowy pełni funkcje tabletu
i zapewnia zdalny dostęp oraz wymianę
informacji we wszystkich kluczowych
obszarach funkcjonowania flot.

Nawigacja a telematyka
Jeszcze kilka lat temu jedynymi „po-

mocnymi” urządzeniami, które kierowca
miał do dyspozycji w samochodzie, były
nawigacja i telefon komórkowy. Dzięki
nim mógł kontaktować się z dyspozyto-
rem i wiedział, jak dojechać na miejsce
rozładunku. Obecnie, w czasach rozbudo-
wanych systemów informatycznych oraz
powszechnie dostępnych urządzeń mobil-
nych, wydawać by się mogło, że „zwykła”
nawigacja to za mało. Czy oznacza to
koniec tego typu urządzeń za kilka lat?

„Nawigacja GPS jest nie tyle wypie-
rana przez systemy telematyczne, ile
staje się ich częścią. Trudno obecnie wy-
obrazić sobie profesjonalny system typu
TMS (Transport Management System)
bez urządzenia i aplikacji do nawigacji.
To one wskazują kierowcy, gdzie ma je-
chać, jakie ma kolejne punkty odbioru
czy wydania towaru, a jednocześnie do
centrali przekazują informacje o jego
aktualnym położeniu. Ponadto dzisiejsze

nawigacje dla transportu ciężarowego
dają wiele dodatkowych możliwości, jak
uwzględnianie restrykcji dla taboru cięż -
kiego, informacje o korkach, komunika-
cję z centralą, przyjmowanie zleceń czy
przesyłanie z centrali do konkretnego
kierowcy danych na temat nowej trasy.
Tym samym idealnie wpisują się w ideę
systemów telematycznych i są ich nie-
odzownym uzupełnieniem” – zapewnia
Marcin Maroszek, menedżer działu mar-
ketingu, Emapa SA. Spostrzeżenie to
potwierdza również Łukasz Trzciński:

„Nawigacja coraz częściej stanowi ele-
ment systemu telematycznego, pozwa-
lając na planowanie optymalnych tras jak
najbardziej korzystnych z punktu widze-
nia kierowcy i zarządcy floty. Włączana
jest w rozwiązania z zakresu eco-dri-
vingu, planowania i zdalnego raporto-
wania czasu pracy z pobieraniem certy-
fikowanych plików włącznie”. 

Jak widać, upadek urządzeń nawi-
gacyjnych w dobie rozwoju telematyki
wcale nie jest przesądzony. Przeciwnie,
sektor ten ciągle się rozwija i odpowiada
na nowo pojawiające się potrzeby klien-
tów. „Stałym trendem, obecnym już w po-
przednich latach, jest dążenie do zwięk-
szenia ekranu urządzenia nawigacyjnego.
Powoli zmieniają się natomiast same
urządzenia – miejsce tradycyjnych na-
wigacji typu PND zajmują coraz po-
pularniejsze (i tańsze) duże smartfony
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Systemy telematyczne usprawniają 
komunikację na linii kierowca–spedytor
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i tablety. Zwłaszcza że mając własne
karty SIM, umożliwiają stałą komuni-
kację z centralą – zarówno przez połącze-
nia głosowe, komunikatory, jak i różnego
rodzaju aplikacje. Coraz większe znacze-
nie ma także sama optymalizacja obsługi
urządzeń i aplikacji – od wydawania po-
leceń głosowych, po sterowanie dotykiem
czy gestem (tzw. HCI – Human Com-
puter Interaction). Wszystko to wpisuje
się w ogólny i przybierający na sile trend
mobility” – mówi Marcin Maroszek. 

Najważniejszy w urządzeniach do
wyznaczania tras jest oczywiście sys-
tem mapowy, który w sytuacji bardzo
szybko zmieniającej się sieci drogowej,
np. w Polsce, ma ogromne znaczenie.
W przypadku samochodów ciężarowych
najważniejsze są informacje o nośności
dróg, wysokości wiaduktów, ogranicze-
niach gabarytowych, zakazach wjazdu,
płatnych odcinkach dróg oraz przejaz-
dach ADR. „Istotne jest, aby system na-
wigacyjny uwzględniał wszystkie zmiany,
takie jak otwarcia nowych dróg, zwłaszcza
ekspresowych, autostrad czy obwodnic
miast, z godziny na godzinę. System taki
powinien również zawierać informacje
o bieżących remontach, które wprowa-
dzają ograniczenia w ruchu samochodów
w ogóle, a w niektórych przypadkach

szczególnie dla pojazdów ciężkich. Pożą -
dane jest, aby te zmiany brał pod uwagę
także system planowania tras dla całej
floty. System taki powinien także uwzględ-
niać realne czasy dojazdu na podstawie
aktualnej informacji o ruchu. Pochodzące
od innych użytkowników danego roz-

wiązania lub z monitoringu floty infor-
macje o aktualnych czasach przejazdów
na wybranych odcinkach są analizowane
online przez system dostawcy rozwią -
zania i brane pod uwagę przy wytycza-
niu takich tras, które omijają zakorko-
wane odcinki, co pozwala zaoszczędzić
paliwo i czas oraz minimalizować ry-
zyko opóźnień” – informuje Katarzyna
Przybylska, PR & marketing manager
NavExpert.

Dodatkowe możliwości
Nawigacja, oprócz wskazywania drogi,

może oczywiście pełnić dodatkowe funk-
cje. „Dla firm dysponujących pracowni-
kami terenowymi, którzy codziennie
muszą podejmować decyzję, w jakiej ko-
lejności odwiedzić kilka – kilkanaście
punktów rozlokowanych na określonym
terenie, przydatne będą rozwiązania po-
zwalające optymalizować trasy z wie-
loma punktami pośrednimi. Kryterium
odległości między tymi punktami nie za-
wsze jest wystarczające. Kluczowy jest
czas dotarcia do danego punktu – a tu
ogromną rolę odgrywa nie tylko od-
ległość, ale także sytuacja na drodze.
Rozwiązaniem odpowiadającym na tego
typu problem jest nasza usługa Komi-

wojażer. Jest to dodatkowa usługa, którą
można dokupić do naszej aplikacji nawi-
gacyjnej. Dzięki niej po wytyczeniu trasy
z wieloma punktami pośrednimi aplika-
cja optymalizuje ich kolejność w opar-
ciu właśnie o odległości między nimi,
aktualne dane o korkach i remontach.

Nawigacja uwzględnia także określony
czas, jaki planuje się spędzić w danym
punkcie, oraz przedział czasu, w jakim
trzeba do danych miejsc dotrzeć. Dzięki
panelowi NaviExpert Biznes, dostępnemu
w Chmurze dla firm Orange, plany zop-
tymalizowanych tras może wysyłać także
osoba zarządzająca pracownikami tere-
nowymi” – dodaje Katarzyna Przybylska.

Widocznym na rynku nawigacji tren-
dem jest też ich przekształcanie się w róż -
nego rodzaju terminale z dużymi wy-
świetlaczami, na których można składać
cyfrowy podpis oraz podłączać do nich
różne dodatkowe urządzenia, jak ka-
mery, skanery kodów kreskowych czy
drukarki. „Pomijając kwestie techniczne,
możliwości integracji nawigacji z innymi
programami zależą praktycznie od potrzeb
i wyobraźni producentów. Nawigacja
GPS może być np. zintegrowana z ko-
munikatorem i aplikacją webową. Przy -
kładem takiego rozwiązania jest Emapi
Fleet – rozwiązanie łączące w sobie funk-
cje nawigacji (Navmax), monitoringu i ko-
munikacji, oferujące m.in. podgląd po-
zycji urządzeń w centrali, opcję wytyczania
tras i przesyłania ich kierowcom, archi-
wum tras, rozmowa (chat) z kierowcą
wraz z historią komunikacji, natychmias-
towe powiadamianie kierowcy o nowym
zleceniu, dodawanie nowego zamówienia
do aktualnej trasy, informacje o czasie
i odległości do danego punktu itp. Apli-
kacja do nawigacji może być również
zintegrowana z programami monito-
rującymi wydatki poszczególnych po-
jazdów: tankowania, opłaty drogowe,
koszty eksploatacyjne, programami do
monitoringu stylu jazdy kierowcy wraz
ze wskazówkami do jego poprawy (np.
BP Fleet Move), programami do nad-
zoru finansów (skaner paragonów/faktur,
rejestrator wydatków) i programami
księgowymi. Spektrum rozwiązań jest
bardzo szerokie, a wybór optymalnego
zależy od specyfiki danej firmy” – pod-
kreśla Marcin Maroszek. 

Podsumowanie
Nowoczesne technologie przynoszą

rozwój. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać
tego procesu. Jest to również bardzo
widoczne w dziedzinie telematyki i na-
wigacji. Pierwotnie odrębne światy in-
tegrują swoje funkcje, stając się coraz
częściej jednym narzędziem służącym
poprawie efektywności.

Urządzenia mobilne są coraz chętniej wykorzystywane w transporcie. Dotyczy to również syste-
mów telematycznych i nawigacyjnych. Emapi Fleet to rozwiązanie łączące w sobie funkcje nawiga-
cji, monitoringu i terminalu komunikacyjnego. Na zdjęciu przykładowy zrzut ekranu
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Biała Księga Goodyeara

iała Księga to publikacja opraco-
wana przez firmę Goodyear, za-
wierająca aktualne wyniki badań

europejskiego rynku flotowego oraz wy-
nikające z nich rekomendacje dla usta-
wodawców, mające na celu tworzenie
bardziej efektywnych paliwowo flot oraz
dalsze promowanie unijnej etykiety na
opony. Tegoroczne sympozjum Good -
yeara na temat przyszłości transportu
miało podobną formułę jak spotkanie
z 2012 r., w którego centrum uwagi
znalazło się zagadnienie efektywności
paliwowej. Organizując tego rodzaju
spotkania, firma Goodyear chce pod-
kreślić stałe wsparcie dla flot, branży
i organów regulacyjnych, a także swoje
zaangażo wanie w kluczowe dla branży
transportowej kwestie. To również kon-
tynuacja dłu goterminowego zaangażo -
wania Goodyeara w pozyskiwanie wiedzy
i kształtowanie nowego sposobu myśle-
nia na temat przyszłości transportu dro-
gowego w Europie.

Na zorganizowanym w październiku
br. sympozjum spotkali się wysocy rangą
przedstawiciele instytucji Unii Europej-
skiej, branży i środowiska naukowego,
w tym João Aguiar Machado, dyrektor
generalny ds. mobilności i transportu
w Komisji Europejskiej. „Spojrzeliśmy
na przyszłość branży oczami menedże -
rów flot, którzy w swoich działaniach

koncentrują się na inicjatywach sprzy-
jających efektywności, innowacjom i dia-
logowi. Możemy z dumą przedstawić
analizy dotyczące wymienionych wy-
zwań i rozwiązania. Jestem przekonany,
że razem możemy osiągnąć efektyw-
ność, której ta branża potrzebuje. Firma
Good year czuje się zobowiązana brać

dla menedżerów flot w Europie. Ankietę,
obejmującą 24 pytania, rozesłano do
menedżerów flot w dziewięciu krajach:
Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech,
Luksemburgu, Holandii, Polsce, Turcji
i Wielkiej Brytanii. Łącznie w interne-
towej ankiecie wzięło udział 576 me-
nedżerów flot.

14 października 2014 r. na sympozjum branży transportowej w Brukseli

Goodyear zaprezentował Białą Księgę pt. „Mobilność przyszłości:

inteligentne floty i przyszłość branży transportowej”.

Koszty paliwa

Zatrudnienie i utrzymanie  
kierowców

Przepisy i regulacje11%

25%

40%

Które z podanych czynników mają największy wpływ na prowadzoną przez Pana działalność?
(Podane wartości to odpowiedzi menedżerów, którzy mieli wskazać dwa najważniejsze,
według nich, wyzwania stojące przed branżą transportową)

udział w kształtowaniu zrównoważonego
rozwoju dla branży transportowej” –
powiedział Darren Wells, prezes Good -
year w Europie, na Bliskim Wschodzie
i w Afryce (EMEA).

Badanie, na podstawie którego opra-
cowano Białą Księgę, przeprowadziła na
zlecenie Goodyear w okresie od kwiet-
nia do czerwca 2014 r. agencja Reputa-
tionInc. Miało ono na celu lepsze poz-
nanie i zrozumienie zagadnień istotnych

Wyniki badania
Z przeprowadzonego badania wy-

nika, że organy regulacyjne odgrywają
ważną rolę w kształtowaniu przyszłości
branży transportu drogowego. 53% me-
nedżerów flot popiera wprowadzenie
większych zachęt do tworzenia flot przy-
jaznych środowisku, a 60% popiera zmiany
w przepisach wspierające zakup efek-
tywnych paliwowo opon. Jeden na dzie-



W mojej flocie 
mierzymy cał−
kowite zużycie 
paliwa

Inwestujemy 
w szkolenia 
kierowców,
by poprawić 
efektywność 
paliwową

W mojej flocie 
samodzielnie
ustalamy poziom 
zużycia paliwa 

Wybieramy opony, 
analizując ich unijną
etykietę, by zapewnić 
sobie stosowanie
opon najbardziej 
efektywnych paliwowo

92% 76% 72% 30%

3344 | GRUDZIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

| TRANSPORT |

staramy się zwrócić uwagę tych dwóch
organów na poważne wyzwania, jakie
stoją przed branżą transportową. Ko-
nieczne jest, by regulacje prawne wspie-
rały dalsze budowanie zrównoważonej

Średnia
Europejska

500+

50–99

100–499

20–49

do 19

Unia
Europejska

Francja

Polska

Kraje
Beneluksu

Niemcy

Wielka
Brytania

72% 

77% 

76% 

75% 

73% 

63% 

72% 

89% 

82% 

73% 

72% 

56% 

Czy w Pana flocie dobrowolnie ustalany jest poziom zużycia paliwa? 
(Odsetek odpowiedzi, które brzmiały „tak”, podany zakres liczbowy oznacza

wielkość floty i sytuację w konkretnych krajach)

pojazdami). Niemal trzy czwarte (74%)
menedżerów flot uważa, że obniżenie
podatków na paliwo miałoby pozytywny
wpływ na branżę transportu drogowego,
a 72% wspiera inwestycje w rozwój sieci
drogowej. Wyzwaniem jest również za-
trudnianie i utrzymanie pracowników. Ze
względu na rosnący średni wiek kie-
rowców problem ten będzie nasilał się
w kolejnych latach. 

Badanie pokazało również, że branża
inwestuje nie tylko w swoją przyszłość,
ale i w ochronę środowiska. Wiele flot
popiera cele Unii Europejskiej w zakre-
sie zmniejszania emisji dwutlenku węgla.
Z tego powodu już 76% flot przeszkoliło
kierowców pod kątem bardziej ekono-
micznej jazdy, a ponad połowa dokłada
starań, by użytkować najbardziej efek-
tywne paliwowo pojazdy. Choć floty oba-
wiają się wysokich podatków zawartych
w cenie paliwa, aż jedna czwarta aktyw-
nie wzywa do ograniczenia przepisów
dotyczących emisji dwutlenku węgla.
Potwierdza to, że wysiłki flot na rzecz
ograniczenia kosztów paliwa są zbieżne
z proekologicznymi działaniami Unii
Europejskiej. 

„Wyniki naszego badania pokazują,
że branża nie tylko nie sprzeciwia się
działaniom Unii Europejskiej na rzecz

przyszłości flot” – powiedział Michel
Rzonzef, wiceprezes Goodyear ds. opon
do pojazdów użytkowych na rynku EMEA.

Floty, które myślą o przyszłości, chcą,
by Unia Europejska odgrywała aktywną
rolę we wspieraniu branży. Ponieważ
warunki drogowe są kluczowe dla ich
efektywności, 68% respondentów chcia -
łoby inwestycji w utrzymanie dróg. Ponad
połowa ankietowanych flot potrzebuje
wsparcia w obszarze eksploatacji bardziej
ekologicznych pojazdów oraz inwestycji
w aerodynamikę i wydajne paliwowo
opony (60%). Poparciem cieszy się również
idea dopuszczenia do ruchu w Europie
większych pojazdów ciężarowych (51%).
Zdecydowana większość (68% za, 14%
przeciw) branży przewozów drogowych
chciałaby lepszej harmonizacji przepisów.

„Nasze badanie pokazuje, że branża
transportu drogowego jest skłonna po-
dejmować działania na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju. Wyniki wyraźnie
wskazują, że floty już inwestują w tech-

nologie, które zmniejszają zużycie paliwa
i potrzebują w tym celu dalszego wspar-
cia ze strony europejskich i krajowych
organów regulacyjnych. Biała Księga
zaleca działania, poprzez które instytu-

sięciu (11%) menedżerów flot uważa, że
regulacje są jednym z dwóch najwięk-
szych wyzwań dla branży transportu
drogowego jako całości (kształt przepi-
sów ma duże znaczenie dla mniejszych
przedsiębiorstw dysponujących 20–50

ograniczenia emisji dwutlenku węgla,
ale także rozumie potrzebę większej
efektywności paliwowej i działań przy-
jaznych dla środowiska. Na najbliższym
posiedzeniu nowo wybranego Parlamentu
Europejskiego i Kolegium Komisarzy po-

Które z podanych określeń najbardziej pasuje
do prowadzonej przez Pana działalności?
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Które z podanych zakresów dotyczą cych
efektywności paliwowej jest możliwe 
do osiąg nięcia w Pana flocie w ciągu 
najbliższych sześciu lat? (Dane procen-
towe oznaczają wielkość wskazanej 
poprawy w efektywności paliwowej)

Czy używa Pan
następujących
rozwiązań 
technologicznych
w swojej flocie?

Które z następujących działań rządowych mogłyby mieć pozytywny wpływ na rozwój
transportu drogowego? Proszę wskazać, które z następujących inicjatyw UE Pan wspiera?

(Odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „zgadzam się” lub „bardzo się zgadzam”)

Odsetek respondentów po-
pierających dopuszczenie

do ruchu drogowego pojaz-
dów dłuższych i cięższych

cje mogą pomóc branży transportowej
kształ tować zrównoważoną przyszłość”
– dodał Michel Rzonzef. 

Zalecenia
Parlament Europejski, jego posłowie

wraz z Komisją Europejską, planując
działania na kolejne cztery lata, powinni
zastanowić się nad metodami dalszego
wspierania branży przewozów drogowych.
Z badania wynika, że zalecenia dla euro-
pejskich ustawodawców są następujące:
• wsparcie dla efektywnych paliwowo

flot,
• promowanie europejskiego systemu

etykietowania opon,
• obowiązkowe systemy monitorowa-

nia ciśnienia w oponach (TPMS) do no-
wych pojazdów użytkowych w celu
zwiększenia efektywności paliwowej,

• jasny kierunek zmian przepisów okreś-
lających ciężar i wymiary pojazdów
ciężarowych,

• dalsze wytyczne w zakresie tematu
transgranicznego użytkowania więk-
szych pojazdów,

• większe wsparcie, umożliwiające ma-
ksymalne wykorzystanie nowych tech-
nologii telematycznych, w tym ujed-
nolicone standardy dla telematyki, 
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• dodatkowe wsparcie organów regu-
lacyjnych dla sektora flot drogowych
w zakresie przyciągania i długofa-
lowej pracy wykwalifikowanych kie-
rowców.

Opracowała Renata Pawliszko 
Grafiki: © Goodyear



Dwa sprzęgła Volvo Trucks

o testów przygotowano zestawy
z ciągnikami siodłowymi Volvo FH
Euro VI z silnikami DC13K o mocy

500 KM (368 kW) i 540 KM (397 kW)
oraz oczywiście zautomatyzowanymi
skrzyniami biegów I-Shift Dual Clutch.
Aby możliwe było bezpośrednie i natych-
miastowe wychwycenie różnic, na drogi
wyjechały również zestawy ciągnięte
przez Volvo FH Euro VI z silnikami o mocy
460 KM (339 kW), wyposażone w skrzy-
nie I-Shift z pojedynczym sprzęgłem.
Przygotowane trasy były bardzo wyma-
gające i jednocześnie idealne do testo-
wania takich innowacji – dominowały
długie podjazdy i zjazdy o różnicy wznie-
sień sięgającej nawet 900 m.

Dodatkową atrakcją, jakby „wisienką
na torcie”, była możliwość poprowadze-
nia zestawu zaprzężonego w najmoc-
niejszy obecnie seryjnie produkowany
ciągnik – Volvo FH16 Euro VI z silnikiem
DC16K o mocy 750 KM.

Korzyści od ręki
W zautomatyzowanej skrzyni biegów

I-Shift Dual Clutch proces zmiany biegu
odbywa się pod obciążeniem, bez prze-
rywania transferu mocy, dzięki czemu
nie występują przerwy w dostarczaniu
siły napędowej na koła, a samochód
ciężarowy niemal nie zmniejsza swojej
prędkości podczas przełączania biegów,
zminimalizowane są również wahania
prędkości obrotowej sinika podczas tego
procesu. Dla kierowcy oznacza to więk-
szy komfort, mniejszy stres oraz więk-
sze bezpieczeństwo i wydajność pracy.
Zalety nowej skrzyni I-Shift Dual Clutch
docenimy szczególnie w sytuacjach wy-
muszających częste zmiany biegów, np.
na długich, górskich trasach lub na odcin-
kach krętych, a także podczas przejazdu
przez miejscowości z dużą liczbą rond
i skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.
I-Shift Dual Clutch stanowi także zu-

pełnie nową jakość w transporcie płynów
w cysternach lub żywych zwierząt, ponie-
waż niemal niewyczuwalne zmiany bie-
gów powodują mniejsze przemieszczenia
ładunku. Dzięki zdolności I-Shift Dual
Clutch do zmiany biegów pod obciąże-
niem maleje ryzyko ugrzęźnięcia pojazdu
na śliskiej lub nieutwardzonej drodze,
np. z ładunkiem drewna w lesie.

Dwusprzęgłowe skrzynie biegów
typu DSG (Direkt-Schalt-Getriebe lub
Direct Shift Gearbox – skrzynia z bez-
pośrednim przełożeniem) są już stoso-
wane w samochodach osobowych klasy
premium od ponad 10 lat – jako pierw-
sza na rynku skrzynia DSG pojawiła się
w samochodach Volkswagena (2003 r.,
Golf IV R32), wcześniej skrzynie dwu-
sprzęgłowe stosowano już w samocho-
dach rajdowych i w wyścigowych mode-
lach Porsche (1983 r. model Porsche 962
ze skrzynią PDK – Porsche Doppel Kup-
plung). Volvo Trucks jako pierwszy z pro-

Dariusz Piernikarski
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Pod koniec października w górzystej Andaluzji uczestniczyliśmy 

w zorganizowanych przez Volvo Trucks jazdach testowych, których celem było

pokazanie w praktyce zalet dwusprzęgłowej skrzyni biegów I-Shift Dual Clutch

w układzie napędowym samochodu ciężarowego.
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ducentów pojazdów użytkowych zaofe-
rował podobne rozwiązanie w seryjnych
samochodach ciężarowych o dużej ła -
downości. Dostępna jako opcja w mo-
delach FH z 13-litrowymi silnikami D13K
Euro VI o mocy 460, 500 i 540 KM skrzy-
nia I-Shift Dual Clutch bazuje na skrzyni
I-Shift. 

I-Shift Dual Clutch – fakty
I-Shift Dual Clutch ma dwa wałki sprzę -

głowe, które są naprzemiennie łączone
z silnikiem poprzez dwa suche sprzęgła
jednotarczowe. Można zatem powiedzieć,
że I-Shift Dual Clutch to jakby dwie od-
rębne, lecz współdziałające ze sobą skrzy-
nie biegów (rysunek 1). Gdy w jednej
z nich jest włączony bieg, w drugiej jest
już przygotowane inne przełożenie. Pod-

czas zmiany biegu rozłączane jest sprzęgło
aktywne i równocześnie, w tej samej
chwili, włączane jest drugie – dotychczas
nieaktywne. W rezultacie nie występuje
żadna przerwa w przekazywaniu mocy
na koła, na stałym poziomie pozostaje
również ciśnienie doładowania genero-

wane przez turbosprężarkę (rysunek 2).
Hamowanie zwalniaczem (hamulcem
silnikowym i/lub retarderem) podczas
jazdy w dół samochodem jest również
bezpieczniejsze, ponieważ przy zmianie
(redukcji) biegów nie występuje przerwa
w hamowaniu. Jak wspomniano, I-Shift
Dual Clutch bazuje na klasycznej skrzyni
biegów I-Shift, ale choć zawiera wiele
nowych podzespołów, jest od niej dłuższa
zaledwie o 120 mm i cięższa o 100 kg. 

Nieprzerwany strumień mocy dociera
na koła podczas wszystkich zmian biegów
z wyjątkiem momentu, gdy następuje
zmiana zakresu pracy przekładni (tzw.
przejście z dolnej na górną skrzynię), czyli
przejścia z biegu 6. na 7. i odwrotnie.
Płynne, łagodne zmiany biegów zmniej-
szają zużycie podzespołów napędowych
i innych elementów pojazdu. Z eksploa-
tacyjnego punktu widzenia ważne jest to,

Dwusprzęgłowa skrzynia I-Shift Dual Clutch
jako opcja może być montowana w mode-
lach Volvo FH w konfiguracji 4×2, 6×2 
oraz 6×4, napędzanych 13-litrowym 
silnikiem D13K ©
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Rysunek 1. Podczas jazdy, gdy
włączany jest bieg powiązany 
z jednym z wałków wejściowych,
równocześnie następuje prese-
lekcja kolejnego biegu, powiąza-
nego z drugim wałkiem (rysunek
z lewej). Proces zmiany biegu 
polega na wyłączeniu aktualnie
aktywnego sprzęgła i jednoczes-
nym włączeniu sprzęgła, które
dotychczas pozostawało nie-
aktywne; wszystko odbywa się
bez przerwy w przekazywaniu
momentu obrotowego na 
wałek wyjściowy skrzyni 
(rysunek z prawej)
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Odległość
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Rysunek 2. I-Shift Dual Clutch
zmienia biegi pod obciążeniem;

zielona linia – zmiana biegów 
w I-Shift Dual Clutch, szara 

linia – konwencjonalna 
skrzynia biegów
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że zastosowanie skrzyni I-Shift Dual Clutch
nie powoduje żadnej zmiany w zużyciu
paliwa w porównaniu z I-Shift. 

I-Shift Dual Clutch (SPO2812) to zau -
tomatyzowana skrzynia przekładniowa
o 12 przełożeniach z nadbiegiem, przy-
stosowana do przenoszenia momentów
obrotowych do 2800 Nm i montowana
w pojazdach użytkowych o dmc. do 60 t.
Skrzynię można wyposażyć w retarder,
przystawkę odbioru mocy oraz awaryjną

niem zwalniaczy i minimalizującą użycie
hamulców zasadniczych. W algorytmach
sterujących skrzyń I-Shift Dual Clutch
montowanych w ciągnikach dalekobież -
nych znalazły się również funkcje optyma -
lizujące ruszanie z miejsca i jazdę z nie-
wielkimi prędkościami (Launch Control)
czy też możliwość wykorzystania pełnego
wciśnięcia pedału przyspieszenia (kick-
down) celem uzyskania maksymalnej
dynamiki rozpędzania. 

Król królów: Volvo FH16 750
Wiosną 2014 r. został wprowadzony

na rynek flagowy model Volvo Trucks –
Volvo FH16. Napędzany 16-litrowym
silnikiem D16K Euro VI nowej generacji

pompę wspomagania układu kierowni-
czego. Chłodnica oleju jest wyposaże -
niem standardowym. Skrzynia z podwój-
nym sprzęgłem dziedziczy najważniejsze
funkcje i zalety skrzyni I-Shift. Algo-
rytm sterowania, oprócz trybu podsta-
wowego (standard), obejmuje takie wa-
rianty, jak jazda dalekobieżna w trybie
ekonomicznym (minimalizacja zużycia

paliwa), który dodatkowo może być wspo-
magany przez funkcje I-See oraz I-Cruise
(jeszcze większe oszczędności paliwa).
Wśród innych funkcji wspomagających
(podobnie jak w skrzyni I-Shift) można
wymienić funkcję I-Roll uruchamiającą
swobodne toczenie na spadkach czy Smart
Cruise Control – inteligentną kontrolę
prędkości z maksymalnym wykorzysta-

Skrzynia biegów I-Shift Dual Clutch jest zaled-
wie o 120 mm dłuższa i o 100 kg cięższa od
skrzyni I-Shift z pojedynczym sprzęgłem

© Volvo Trucks 
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Volvo FH 750 bez problemu 
radzi sobie nawet na bardzo
stromych podjazdach – tam

gdzie zestaw z ciągnikiem
Volvo FH 460 rozwijał prędkość
maksymalną 45–47 km/h, po-
tężna siedemsetpięćdziesiątka

jechała z prędkością 
67–70 km/h

Skrzynia biegów I-Shift pracująca w trybie 
ekonomicznym wymusza wcześniejsze zmiany
biegów i utrzymanie prędkości obrotowej 
silnika w „zielonym polu”, w trybie power 
biegi zmieniane są przy wyższych 
prędkościach obrotowych
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zasilanym przez układ common rail speł -
nia nie tylko rygorystyczną normę emisji
spalin, ale także wysokie oczekiwania
wymagających klientów, dotyczące osią -
gów i wydajności. Gama nowych silników
obejmuje trzy poziomy mocy: 750 KM/
552 kW (3550 Nm), 650 KM/478 kW
(3150 Nm) i 550 KM/405 kW (2900 Nm).
Wszystkie trzy silniki współpracują ze
zautomatyzowaną skrzynią biegów Volvo
I-Shift. Jednostka o mocy 550 KM, w wer -
sji rozwijającej 2800 Nm, jest również do-
stępna w połączeniu z manualną skrzy-
 nią biegów. Każda z tych wersji silnika
może być wyposażona w hamulec silni-
kowy Volvo VEB+ o maksymalnej mocy
hamowania zwiększonej z 425 do 470 kW
(+10%) i dostępnej przy 2200 obr/min,
który przyczynia się do dalszej poprawy
bezpieczeństwa jazdy i ogranicza zużycie
hamulców zasadniczych.

Kilka nowych rozwiązań wpływa na
poprawę jazdy. Technologia doładowa-
nia dwustopniowego – Dual Stage Turbo
daje szybszą reakcję przy niskich pręd-
kościach obrotowych silnika, silnik osiąga
maksymalny moment obrotowy już przy
950 obr/min. Zastosowanie wtrysku pi-
lotującego, czyli wcześniejsze podanie
niewielkiej dawki paliwa do cylindra,
powoduje bardziej równomierne naras-
tanie ciśnienia spalania i w efekcie obniża
hałas spalania, co jest wyraźnie odczu-
walne w kabinie. W celu zapewnienia ni-
skiego poziomu emisji NOx, wymaganego
normą Euro VI, silniki Volvo FH16 zo-
stały wyposażone w chłodzony układ re-
cyrkulacji spalin EGR działający w połą -
czeniu z układem oczyszczania spalin
(katalizator utleniający, filtr cząstek sta -
łych, katalizator redukujący z wtryskiem
AdBlue).

Nie ulega wątpliwości, że Volvo FH16
wzmacnia wizerunek każdej firmy trans-
portowej. Ten samochód ciężarowy za-
wiera w sobie coś więcej – można to
rozpoznać chociażby po unikatowych
elementach stylistycznych na zewnątrz
i wewnątrz kabiny. Inna krata wlotu po-
wietrza, chromowane detale, specjalny
lakier i oryginalny wygląd ścian bocz-
nych, w połączeniu z najwyższej jakości
wykończeniem, przykuwają uwagę wszę-
dzie, gdziekolwiek ten pojazd się znaj-
duje. Również wnętrze kabiny daje jasno
do zrozumienia, że przebywasz w Volvo
FH16: fotel, koło kierownicy i uchwyt po-
kryte skórą oraz niespotykana nigdzie
indziej kolorystyka.

Volvo FH16 jest jednym z najmoc-
niejszych i najbardziej prestiżowych sa-
mochodów ciężarowych na rynku, wy-
soko cenionym przez firmy transportowe
i kierowców o dużych wymaganiach, po-
szukujących jak najwyższych osiągów,
wydajności i komfortu. Znajduje zastoso-
wanie m.in. jako ciągnik siodłowy w trans-
porcie ponadnormatywnym, transporcie

dłużycy drzewnej czy szybkim transpor-
cie długodystansowym, np. produktów
spożywczych. FH16 z silnikiem 750 KM
to idealna ciężarówka dla najbardziej
wymagających użytkowników.

Opracował Dariusz Piernikarski

„Samochody Specjalne”: Dlaczego zde-
cydowaliście się na wprowadzenie
skrzyni I-Shift Dual Clutch?
Astrid Drewsen: Zdecydowaliśmy się na
dwusprzęgłową wersję skrzyni I-Shift,
ponieważ w Volvo Trucks zawsze dą -
żymy do poprawy właściwości jezdnych
i osiągów naszych pojazdów, a także kom-
fortu pracy kierowcy. Uznaliśmy, że choć
nasza dotychczasowa skrzynia I-Shift,
którą wprowadziliśmy jeszcze w 2002 r.
i stale udoskonalaliśmy, cieszyła się bar-
dzo dobrą opinią, to nadszedł czas na
podjęcie odważnego kroku i wprowa-
dzenie nowego rozwiązania. 

Jak dwusprzęgłową skrzynię biegów
Volvo Trucks przyjmą kierowcy? Czy są
już jakieś sygnały z rynku?
Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o ja-
kichkolwiek sygnałach z rynku, dopiero
ją wprowadzamy do naszych pojazdów.
Mamy już jednak opinie od kierowców,
którzy w warunkach rzeczywistej eks-
ploatacji testowali I-Shift Dual Clutch
podczas prac nad projektem. Byli bardzo
zadowoleni, z uznaniem wypowiadali się
o naszej nowej skrzyni biegów. Mogę po-
wiedzieć, że opinie były bardzo pozytywne.

Czy istnieją konkretne obszary zasto-
sowań, w których dwusprzęgłowa skrzy-
nia biegów będzie chętniej wybierana
niż skrzynia I-Shift?
Obecnie wprowadzamy ją w ciągnikach
transportu dalekobieżnego, ale także znaj-
dzie się w pierwszej kolejności w pojaz-
dach wykorzystywanych do transportu
drewna. I to właśnie jest ten obszar za-
stosowań, w którym z pewnością nowa
skrzynia zostanie natychmiast doceniona.
Mamy tam jazdę na miękkim podłożu,
co jest sporym wyzwaniem dla samo-
chodu i kierowcy. Stały dopływ mocy na
koła w znaczny sposób ułatwi to zada-
nie i zmniejszy ryzyko utknięcia w błocie
czy głębokich koleinach. Na drogach
utwardzonych w przypadku transportu
cieczy w cysternach czy zwierząt płyn-
ność jazdy jest niezmiernie ważna, a to
przecież zapewnia skrzynia I-Shift Dual
Clutch. Wierzymy, że to właśnie ta grupa
użytkowników jako pierwsza doceni za-
lety nowego rozwiązania.

Czy uważa Pani, że Volvo Trucks, wpro-
wadzając na rynek I-Shift Dual Clutch,
wytycza nowe trendy w transporcie
ciężkim i konstrukcji skrzyń przekład-
niowych?
Jestem co do tego przekonana! Moim
zdaniem I-Shift Dual Clutch to najlep-
sza zautomatyzowana skrzynia biegów,
jaka się kiedykolwiek pojawiła na rynku
w całej historii tego rozwiązania. Nasi
konkurenci pracują ciężko, ale myślę,
że dzięki nowej skrzyni sporo odskoczy-
liśmy do przodu. 

W takim razie czy należy oczekiwać po-
dobnych rozwiązań w pojazdach innych
marek?
Będą na pewno próbować, ale myślę, że
potrzebują na to jeszcze trochę czasu. My
dzięki wiedzy i kompetencji zyskaliśmy
znaczną przewagę.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

©
 D.

 Pi
ern

ika
rsk

i

Astrid Drewsen, 

product manager powertrain 
Volvo Group Trucks



Mamy klientów, którzy
kochają nasze ciężarówki

„Samochody Specjalne”: Jakie są główne
kierunki prac badawczych realizowa-
nych obecnie w MAN Truck & Bus? Nad
czym pracujecie?
Anders Nielsen: Dla nas od dawna naj-
ważniejszym kierunkiem działań pozo-
staje poprawa efektywności i pomoc na-
szym klientom w działaniach na rzecz
obniżania całkowitego kosztu własności
i użytkowania ich flot. Rozwijamy zatem
rozwiązania obniżające zużycie paliwa
i poprawiające niezawodność pojazdu,
skracające tym samym czas jego prze-
bywania w serwisie. Ważna jest też jak
największa niezawodność samochodu. Sło-
wem – chcemy, aby nasi klienci otrzymy-
wali produkt o dobrym stosunku ceny do
jakości. Jeszcze raz podkreślę – głównym
kierunkiem jest poprawa efektywności.

Czy widzi Pan rzeczywistą szansę na to,
aby napędy elektryczne i paliwa alter-
natywne pojawiły się w branży pojazdów
użytkowych na większą skalę?
Myślę, że musimy tu rozróżnić, o jakich
pojazdach rozmawiamy. Jestem prze-
konany, że w przypadku autobusów
miejskich chociażby ze względu na ogra-
niczenie hałasu i emisji składników to-
ksycznych napędy elektryczne stanowią
realną opcję. Gdy wyjedziemy autobu-
sem poza miasto, większe szanse ma
zdecydowanie napęd hybrydowy. Aby
móc sprostać oczekiwaniom społecznym
w zakresie ograniczana emisji CO2 oraz

obecnym i przyszłym wymaganiom nor-
matywnym, nasza branża musi dyspo-
nować szeroką paletą wszystkich roz-
wiązań, takich jak paliwa alternatywne
– CNG, napęd elektryczny w miastach,
napędy hybrydowe w zastosowaniach
miejskich i podmiejskich i jeszcze efek-
tywniejsze silniki Diesla. Nie ma tu jed-
nak jednego rozwiązania pasującego
idealnie do wszystkich zastosowań.

Czy koncepcja globalnej ciężarówki może
kiedyś stać się realna?
Na wszystkich rozwijających się rynkach
obserwujemy stale rosnące zapotrzebo-
wanie na coraz lepsze, efektywniejsze
rozwiązania logistyczne. Przykładowo:
w centralnym chińskim planie 5-letnim
założono redukcję kosztów logistycznych.
To oznacza, że potrzebne będą bardziej
efektywne samochody ciężarowe. Koszty
logistyczne w Chinach stanowią ok. 18%
wartości produktu krajowego. W Unii
Europejskiej jest to tylko 9%. Różnicę tę
pomogą zlikwidować efektywne systemy
logistyczne i oczywiście efektywne sa-
mochody ciężarowe. Aby w Chinach było
to możliwe, kraj ten musi w większym
zakresie przestawić się na inne typy po-
jazdów, czyli wkrótce Chińczycy będą po-
szukiwali takich samych pojazdów, jakie
są użytkowane w Europie. Dysponując
odpowiednio rozbudowaną infrastruk-
turą i rozumiejąc zasady nowoczesnej lo-
gistyki, będą mogli postawić takie same

jak w Europie wymagania dotyczące po-
jazdów użytkowych. Oczywiście zajmie
to jeszcze trochę czasu. Aby ciężarówka
kupiona w Europie stała się opłacalna,
konieczne jest wykonywanie odpowied-
nio dużych przebiegów rocznych. Gdy sa-
mochód pokonuje tylko 30 tys. km rocz-
nie, tak wysoka jakość nie jest potrzebna.
Jego efektywność wyrażająca się w ni-
skim zużyciu paliwa w niewielkim stop-
niu zrekompensuje stosunkowo wysoką
cenę zakupu. Kiedy przekracza się prze-
bieg rzędu 60–70–80 tys. km, inwesty-
cja zaczyna mieć sens.
Wracając zatem do pytania – odpowiedź
na nie jest niełatwa, ale myślę, że rozwój
poszczególnych rynków, rosnące zrozu-
mienie logistyki, postępujące uprzemy-
słowienie i zapotrzebowanie na te same
rozwiązania spowodują wyrównanie ocze-
kiwań użytkowników. I wtedy taka glo-
balna ciężarówka może stać się faktem.
Ale na pewno nie nastąpi to w najbliższej
przyszłości.

Jak wyglądają perspektywy zacie-
śniającej się współpracy marek MAN
i Scania?
Współpracujemy ze Scanią od dłuższego
czasu i nadal będziemy to robić. Dla
MAN-a istnieje kilka interesujących opcji,
jedną z nich są skrzynie biegów. Jeśli
jednak mielibyśmy opracować wspólnie
jedną ciężarówkę, to po co byłyby nam
potrzebne dwie marki?
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problemach branży pojazdów użytkowych.
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Oczywiście mamy dużą grupę klientów,
którzy po prostu kochają nasze cięża -
rówki, mamy dobrze rozwiniętą i spraw-
nie działającą sieć serwisową. Taki stan
rzeczy będzie również w przyszłości, dla-
tego nie stworzymy wspólnej, globalnej
ciężarówki. Ze Scanią będziemy współ -
dzielić komponenty, będziemy razem
pracować tam, gdzie ma to sens, aby móc
oferować naszym klientom produkty o naj-
wyższej wartości i wprowadzać nowe
rozwiązania technologiczne na rynek tak
szybko, jak to możliwe. 

Co nas czeka po Euro VI?
To bardzo dobre pytanie. Po tym, jak
uporaliśmy się z problemem Euro VI,
tematem przewodnim stanie się ogra-
niczanie emisji dwutlenku węgla. Już
dzisiaj trwają dyskusje, czy to w Komisji
Europejskiej, czy to między producen-
tami. Rozmawiamy o przyszłych przepi-
sach, o tym, jak one powinny być za-
stosowane wobec pojazdów użytkowych.
Najtrudniejszym problemem jest to, że

wobec ciężarówek nie można zastosować
tej samej logiki jak wobec samochodów
osobowych. Podejście limitujące ilość emi-
towanego CO2 w odniesieniu do prze-
biegu wyrażonego w kilometrach nie
działa. Zasady eksploatacji pojazdów
użytkowych są całkowicie inne – weźmy
np. betonomieszarkę na placu budowy,
która może stać przez długi czas z pra-
cującym silnikiem. Jeśli zaś odniesiemy
ilość wyemitowanego CO2 do przejecha-
nego dystansu, będą to nieskończone
wielkości. Z drugiej strony jeśli chodzi
o ciągnik dalekobieżny, sytuacja jest bliż -
sza tej, jaką znamy z samochodów oso-
bowych, lecz tu konieczne jest uwzględ-
nienie masy transportowanego ładunku.
Zatem powiązanie emisji z pracą prze-
wozową wyrażone w gramach na tono-
kilometr ma sens. Ograniczenie emisji
CO2 to jest następny krok w rozwoju
branży, unormowania takie w końcu zo-
staną wprowadzone w życie. Jest to ważne
dla nas, producentów, ważne również dla
społeczeństwa. 

Jakie ogólnoświatowe trendy możemy
zaobserwować w rozwoju przemysłu
pojazdów użytkowych?
Ograniczanie emisji dwutlenku węgla
i hałasu są tymi ogólnymi trendami, które
obecnie napędzają branżę. Widzimy za-
chodzące zmiany klimatyczne, zmienia
się także struktura organizacyjna w prze-
myśle. Producenci, spełniając oczeki-
wania społeczne, muszą działać na rzecz
dalszego obniżania emisji CO2 i poziomu
hałasu – szczególnie w miastach. Ludzie
przemieszczają się do obszarów miejskich,
więc problemem jest także to, w jaki
sposób zagwarantować im sprawne za-
opatrzenie w dobra konsumpcyjne. Do
tego potrzebne są wydajne systemy lo-
gistyczne. To właśnie jest motorem
postępu, przy czym ważne jest, aby roz-
wój następował z minimalnym obciąże -
niem środowiska naturalnego. 
Ważnym nurtem jest również wprowa-
dzanie paliw alternatywnych, takich jak
CNG. Z jednej strony mamy napędy elek-
tryczne – z drugiej silniki Diesla. Po-
między nimi znajduje się wiele rozwiązań
pośrednich, wśród nich są silniki zasilane
paliwami alternatywnymi, które w różny
sposób wpływają na emisję CO2. Dys-
ponujemy olbrzymimi zasobami gazu
ziemnego, ich wykorzystanie w trans-
porcie jest stosunkowo łatwym rozwią -
zaniem. Dla nas, dla MAN, jest to szansa
– jesteśmy liderem we wdrażaniu tech-
nologii napędu CNG, staramy się też
propagować tę ideę w najszerszym za-
kresie. Jestem pewien, że będziemy mieli
coraz więcej pojazdów wykorzystujących
ten sposób zasilania. 

Jak można skutecznie identyfikować
i zaspokajać oczekiwania klientów na
tak odmiennych rynkach?
Dla nas ważna jest silna obecność na
każdym z rynków. Wyraża się ona za po-
średnictwem sieci serwisowej, w której
pracują ludzie znający lokalne realia ryn-
kowe. Wiedza ta trafia do nas, do cen-
trali. Dzięki temu dobrze wiemy, jakie
są potrzeby użytkowników w różnych
częściach świata. Rozumienie lokalnego
biznesu jest niezmiernie istotne. 

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali Katarzyna Biskupska 
i Dariusz Piernikarski
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Warsztaty Iveco
Tech Lab 2014

egoroczne warsztaty Iveco Tech
Lab połączone były z prezentacją
gamy pojazdów średnich i ciężkich

wyposażonych w silniki Euro VI. Uczest-
nicy oprócz uzyskania fachowych porad
z zakresu telematyki, rozszerzonych gwa-
rancji i kontraktów serwisowo-napraw-
czych, doskonalenia techniki jazdy, a także
finansowania mogli również odbyć jazdy
próbne pojazdami: Stralis Hi-Way, Trak-
ker oraz EuroCargo.

Jeszcze oszczędniej i jeszcze dłużej
Największym zainteresowaniem ucze-

stników cieszył się nowy, flagowy pojazd
Iveco Stralis Hi-Way FEP. Samochód
wyposażony był w system zwiększający
efektywność wykorzystywania paliwa,
w którego skład wchodzą: funkcja Eco-
Roll polegająca na rozłączaniu napędu
podczas zjeżdżania ze wzniesień, udosko-
nalona gospodarka cieplna silnika oraz
zastosowanie oleju o obniżonej lepkości.

Ostatnie dwa elementy są udoskona-
leniem unikatowej technologii Hi-SCR,
opatentowanej przez FPT Industrial.
Układ smarowania silnika podzielono na
dwa obiegi i pracuje on teraz analogicz-
nie do układu chłodzenia. Dzięki temu
poprawiono sprawność termodynamiczną
silnika, która przekłada się na zmniej-

szenie zużycia paliwa i generowania
cząstek stałych. Aby przyspieszyć na-
grzewanie filtra cząstek stałych w ukła-
dzie wydechowym, zamontowano elek-
tronicznie sterowaną przepustnicę, która
pełni także funkcję hamulca silnikowego.
Zastosowanie oleju o obniżonej lepkości
0W-20 zmniejsza straty tarcia oraz po-
prawia warunki smarowania w czasie
rozruchu i nagrzewania silnika. W efek-
cie silnik nadal spełnia wymagania normy
Euro VI bez stosowania recyrkulacji spa-
lin, ma bardzo wysokie wskaźniki jed-
nostkowe mocy i momentu, a przy tym
zużywa jeszcze mniej paliwa.

Uzupełniony o funkcję Eco-Roll, do-
stępną w zautomatyzowanych skrzy-
niach przekładniowych, układ napędowy
ciągników Stralis Hi-Way FEP jest w sta-
nie zaoszczędzić kolejne 2% paliwa, czyli
łącznie 4,5% w stosunku do pojazdu
z silnikiem Euro V.

Kolejną, niewątpliwie wyjątkową,
cechą samochodów Stralis Hi-Way FEP
jest wydłużona żywotność pasywnego
filtra DPF. Dzięki wysoko wydajnemu
układowi wtryskowemu i ulepszonemu
systemowi odpowietrzania skrzyni kor-
bowej z nowym odśrodkowym filtrem,
ograniczającym do minimum przenika-

Mateusz Samulak

| TECHNIKA |

4422 | GRUDZIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

„Oszczędzanie nigdy nie było tak łatwe” – pod takim hasłem odbyła się

druga edycja warsztatów organizowanych przez Iveco Poland, których

celem jest zaprezentowanie klientom najnowocześniejszych metod

ograniczania całkowitego kosztu posiadania pojazdu.

Stralis Hi-Way FEP 
– samochód ekologiczny 
i ekonomiczny
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nie do filtra DPF oleju zawartego w ga-
zach z odpowietrzania bloku, przebieg do
pierwszej kontroli filtra wynosi teraz
600 000 km.

Kierowca – najsłabsze ogniwo
Według analizy całkowitych kosztów

posiadania pojazdu największą ich część
stanowią koszty paliwa (36%) i wyna-
grodzenia kierowcy (33%). Skoro kie-
rowcy przypada tak duża część, można,
a nawet należy, wymagać od niego oszczęd-
ności paliwa. Jak powiedzieli przedsta-
wiciele Iveco Poland, w rozwiązaniach
technicznych zmniejszających zużycie
paliwa stosowanych w obecnej generacji
ciężarówek, osiągnięto już szczyt możli-
wości, reszta leży w rękach kierowcy. Sa-
mochody wyposażone są w system oceny
stylu jazdy w czasie rzeczywistym (Dri-
ving Style Evaluation), który ma pomóc
kierowcy w szybkim osiąganiu maksy-
malnie ekonomicznego stylu jazdy, oraz
system monitorujący pracę kierowcy
Iveconnect Fleet. Dobry kierowca przy-
nosi nie tylko oszczędność paliwa, ale
również zmniejszenie intensywności zu -

nomicznej i bezpiecznej jazdy, dostępną
w ośrodkach szkoleniowych Iveco, a także
w miarę możliwości na prośbę klienta.
Jako ciekawostkę możemy zdradzić, że
specjaliści z Akademii Jazdy będą nie-
bawem szkolić grupy żołnierzy, którzy
jeżdżą różnymi pojazdami włoskiej marki.

reklama

życia eksploatacyjnego zarówno poszcze-
gólnych elementów, jak i całego pojazdu.
Według wyliczeń specjalistów o 12%
mniejsze zużycie paliwa oznacza rocznie
oszczędność na poziomie 7200 euro.
Dlatego też firma Iveco przygotowała
swoim klientom skuteczną szkołę eko-

Fachowych informacji o produktach dostarczali przedstawiciele Iveco Poland



Kup i serwisuj
W trakcie warsztatów uczestnicy

mogli uzyskać również fachowe porady
na temat korzystnych warunków zakupu
z wykorzystaniem atrakcyjnych narzędzi
finansowania Iveco Capital, a także na
temat indywidualnych programów Ele-
ments oferujących rozszerzone gwaran-

cje i kontrakty serwisowo-naprawcze.
Wraz z prezentacją nowego Stralisa Iveco
przygotowało kompleksowe i opłacalne
rozwiązanie dla przedsiębiorstw trans-
portowych. Działania producenta nie
ograniczyły się tylko do stworzenia no-
woczesnej i atrakcyjnej ciężarówki. Firma
ma w ofercie szerokie spektrum usług
technicznych i finansowych, które mają
zachęcić klientów do współpracy od na-
bycia pojazdu aż do jego zbycia. Wspom-

niane pakiety usług serwisowych Ele-
ments ułożono tak, aby każdy klient mógł
wybrać dla siebie pakiet dostosowany do
swoich potrzeb, a wszystko po to, by
utrzymać wysoką wartość rezydualną
pojazdu. Dołożono wszelkich starań, aby
ograniczyć całkowite koszty posiadania
pojazdów, będące tematem wiodącym
tegorocznych spotkań Tech Lab.

Gwardia EVI i Natural Power
Główną częścią imprezy była pre-

zentacja gamy ciężarówek z silnikami
Euro VI Hi-SCR. Pojazdy oznaczono em-
blematem E6 oznajmiającym o spełnia-
nej normie emisji spalin. Do dyspozycji
klientów były: 3-osiowy Trakker z silni-
kiem Cursor 13 o mocy 410 KM wypo-
sażony w zautomatyzowaną skrzynię
biegów, Stralis Hi-Way z 460-konnym
silnikiem Cursor 11 oraz pojazdy Euro-
Cargo z 4-cylindrowym silnikiem Tector 5
o mocy 206 KM i 6-cylindrowym silni-
kiem Tector 7 o mocy 250 KM.

Szczególnie interesującą jednostką
okazał się czterocylindrowy Tector 5 o po-
jemności 4,5 l, który rozwija moc ma-
ksymalną 206 KM i moment obrotowy
750 Nm. Osiągami takimi nie powsty-
dziłyby się nawet jednostki 6-cylind-
rowe, co widać po bliźniaczym modelu

Kierowca

Opłaty
i podatki

Paliwo

Przeglądy
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Na spotkaniu szczegółowo wyjaśniono działanie układu oczyszczania
spalin Iveco Hi-eSCR, w którym nie stosuje się recyrkulacji spalin

EuroCargo –
wydajne i eko-

nomiczne silniki
oraz niezliczone

możliwości
konfiguracji

Trakker – pojazd budowlany segmentu ciężkiego o dużych 
możliwościach, teraz również z przekładniami zautomatyzowanymi
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z silnikiem Tector 7 o pojemności 6,7 l, rozwijającym
moc 250 KM i maksymalny moment obrotowy 850 Nm.
Pojazdy EuroCargo, tak jak Stralis, wyposażone są
w pasywny filtr DPF, który wymaga pierwszej kon-
troli dopiero po 300 000 km.

Iveco przedstawiło także pojazdy napędzane
paliwami alternatywnymi CNG lub LNG. W gamie
pojazdów Natural Power są Daily CNG, Stralis CNG
i Stralis LNG. Szacuje się, że w ciągu około dwu-
dziestu lat większość ciężarówek będzie zasilana
gazem ziemnym. Iveco obecnie jest liderem tej tech-
nologii, oferując pełną gamę pojazdów od 3,5-tono-
wego Daily Natural Power po 16-tonowy EuroCargo
CNG i 40-tonowy Stralis CNG. Największym osiągnię-
ciem jest obecnie Stralis LNG o maksymalnym za-
sięgu 750 km. Zdaniem Iveco pojazdy zasilane tymi
paliwami są w stanie ograniczyć całkowity koszt po-
siadania o 15% w stosunku do pojazdów zasilanych
tradycyjnym olejem napędowym.

Nowy Iveco Daily
Przy okazji prezentacji gamy pojazdów średnich

i ciężkich przedstawiciele marki Iveco nie mogli za-
pomnieć o prawdziwym symbolu samochodów użyt-
kowych, jakim jest Daily. Wieloletnie doświadczenie
firmy w tym segmencie zaowocowało tym, że pojazd
uzyskał tytuł Międzynarodowego Vana Roku 2015.
Ten samochód dostawczy cieszy się sporym zainte-
resowaniem na rynku, również polskim, co jest nie -
wątpliwym dowodem na dopracowanie auta i za-
ufanie klientów wierzących w tradycję firmy. Daily
jest bardzo uniwersalnym samochodem, w ofercie są
zarówno pojazdy typu furgon, jak i podwozia pod za-
budowę. Iveco Daily to jedyny samochód dostawczy
o rozpiętości dopuszczalnej masy całkowitej od 3,5
do 7 t. Do rekordowych należy również kubatura po-
jazdu wynosząca maksymalnie 19,6 m3. Dla klientów
udostępniony był m.in. model z zabudową chłodniczą.

Podsumowanie
Warsztaty Tech Lab to miły ukłon włoskiego pro-

ducenta w stronę klientów. Spotkania organizowane
są w różnych regionach kraju i cieszą się sporym za-
interesowaniem ze względu na możliwość uzyska-
nia fachowych i darmowych porad w zakresie kupna
i posiadania pojazdów marki Iveco oraz odbycia jazd
próbnych pojazdami wszystkich segmentów. Infor-
macje przekazywane klientom przez przedstawicieli
Iveco Poland oraz jednostek terenowych są bardzo
rzeczowe, co także zwiększa zainteresowanie słucha-
czy. Klienci mogli również skorzystać z minikursu
jazdy ekonomicznej flagowym modelem Stralis Hi-
-Way. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to zapisze
się na stałe w kalendarzu firmy, a my z przyjemnością
będziemy mogli relacjonować kolejne edycje.

Zdjęcia: © M. Samulak

WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNE 12/24 VOLT
– proste w obsłudze wyciągarki elektryczne
przeznaczone do różnego typu pojazdów.
Cechuje je wytrzymałość i funkcjonalność.
Stosowane najczęściej w pojazdach:
• ATV (Quady),
• OFF-ROAD (dla średnich i małych
samochodów terenowych),
• POMOC DROGOWA (do 3,5 t).

WYCIĄGARKI HYDRAULICZNE
– profesjonalne wyciągarki
hydrauliczne przeznaczone do
różnego typu zastosowań. Cechuje
je duża siła uciągu niemożliwa
do uzyskania w wyciągarkach
elektrycznych. Stosowane
najczęściej w aplikacjach typu:
• POMOC DROGOWA (powyżej 3,5 t),
• DUŻE POJAZDY TERENOWE,
• POJAZDY WOJSKOWE,
• URZĄDZENIA STACJONARNE.

AKCESORIA DO WYCIĄGAREK
– w ofercie znajdują się liczne
uniwersalne akcesoria najwyższej
jakości, dedykowane do wyciągarek
Runva oraz innych producentów.
Oferowane akcesoria to m.in.:
ROLKI, NAPINACZE, HAKI, SZEKLE,
ZBLOCZA, PILOTY ZDALNEGO
STEROWANIA, LINY SYNTETYCZNE,
PŁYTY MONTAŻOWE, CZĘŚCI
ZAMIENNE, ŁAŃCUCHY.

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków (k. Wrocławia)
tel.: 71 345 60 00, 660 476 801, faks: 71 345 82 13

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

Wyciągarki stosowane w chińskich pojazdach wojskowych.
Znalazły uznanie na wielu rynkach świata: Australia, USA, Kanada, Rosja, Korea Płd.

Teraz także w Polsce!

IMPORTER

RUNVA – JUŻ W POLSCE
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Swedish Steel Prize
–„stalowy nobel” Dariusz Piernikarski

Swedish Steel Prize to doroczna nagroda przyznawana od 1999 r. przez

firmę SSAB za osiągnięcia w konstruowaniu z wykorzystaniem stali

o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki zaproszeniu przez SSAB Polska

możemy zdać relację z tegorocznej edycji tego konkursu.

dea przyznawania nagrody Swedish
Steel Prize zrodziła się w połowie lat
dziewięćdziesiątych. W tym czasie

szwedzka spółka SSAB AB wiele wy-
siłku wkładała w sprzedaż i promocję
stali o podwyższonej wytrzymałości.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się
w roku 1999. Wielu producentów wyko-
rzystujących stal w swoich produktach
szybko zrozumiało, że zastosowanie wy-
sokogatunkowej stali pozwala na uzys-
kanie znacznego obniżenia masy i zuży-
cia energii przy jednoczesnym utrzymaniu
lub nawet poprawie pożądanych właś-
ciwości konstrukcyjnych.

Swedish Steel Prize
Jako światowy ekspert w produkcji

stali o podwyższonej wytrzymałości firma
SSAB wykreowała nagrodę, która cieszy
się ogromnym uznaniem na całym świe-
cie i uznawana jest za niezwykle ważne
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Tegoroczna nagroda Swedish Steel 
Prize 2014 została przyznana firmie 

Biełaz za jej sztywnoramowe wozidło 
Biełaz 75710 o ładowności 450 t



wyróżnienie. Sami Szwedzi mówią, że
jest to coś w rodzaju „stalowego nobla”.
Celem nagrody Swedish Steel Prize jest
przyczynianie się do rozwoju całego prze-
mysłu produkcji stali na świecie, a także
– lub może przede wszystkim – propa-
gowanie innowacyjnych rozwiązań kon-
strukcyjnych i wiedzy na temat tego,
jak firmy mogą zwiększać konkurencyj-
ność, wykorzystując w swych produktach
zaawansowane stale o podwyższonej wy-
trzymałości i podwyższonej odporności
na ścieranie. Nagradzając innowacyjne,
inteligentne i kreatywne sposoby wyko-
rzystania stali o podwyższonej wytrzy-
małości, SSAB chce, aby nagroda była in-
spiracją dla firm działających na całym
świecie. Istotne jest również to, że stal wy-
korzystana w produktach zgła szanych do
konkursu może pochodzić od dowolnego
producenta, ale musi mieć swój odpo-
wiednik w gamie produktowej SSAB.
Nagroda Swedish Steel Prize to nie tylko
ogromny prestiż, lecz również 100 000
koron szwedzkich SEK (ok. 10 800 euro)
oraz niezwykła statuetka wykonana przez
artystę Jörga Jeschke.

Finaliści roku 2014
Do tegorocznego konkursu zgłoszono

rozwiązania pochodzące od producentów
z niemal 60 krajów. Jury, składające się
z uznanych autorytetów świata nauki
i techniki, wyłoniło 4 finalistów, których
zgłoszone do konkursu produkty to roz-
wiązania innowacyjne, o wysokiej ja-
kości i zwiększonej konkurencyjności.
Wybrano innowacje pochodzące z prze-
mysłu górniczego, leśnego i transportu.
W ścisłej grupie finalistów znalazły się:
wozidło sztywnoramowe Biełaz (Biało -
ruś), naczepa do przewozu napojów firmy
Santander Equipos (Chile), rolki podaj-
nika do kombajnu leśnego opracowane
przez Timo Penttimies z Finlandii oraz
sito przesiewowe brazylijskiej firmy wy-
dobywczej Vale. 

Zwycięzcę ogłoszono w Sztokholmie
20 listopada podczas uroczystej gali,
w któ rej uczestniczyło ok. 600 zapro-
szonych gości. Tegoroczna nagroda Swe-
dish Steel Prize 2014 została przyznana
firmie Biełaz za jej sztywnoramowe wo-
zidło Biełaz 75710 o ładowności 450 t. 

„To jest bardzo ekscytujące być częś-
cią tego jury, uczestniczyć w procesie no-
minacji i doświadczyć tej całej kreatyw-
ności w podejmowaniu kolejnych kroków
w rozwoju wykorzystania stali o wyso-
kiej wytrzymałości. W ciągu 16 lat, kiedy
przyznawana jest nagroda Swedish Steel
Prize, byliśmy w stanie śledzić, w jaki
sposób ewoluowała motywacja do sto-
sowania stali o wysokiej wytrzymałości,
począwszy od poszukiwania niższej wagi
i wyższego bezpieczeństwa aż po ko-
rzyści dla środowiska i zwiększenie kon-
kurencyjności” – tak podczas ceremonii
wręczenia nagrody Swedish Steel Prize
o konkursie mówił przewodniczący jury
Gregoire Parenty, wiceprezes SSAB i dy-
rektor rozwoju rynku.

Równolegle do konkursu głównego
odbywa się Swedish Steel Prize Univer-
sity Challenge, którego uczestnikami
mogą być studenci zgłaszający własne in-
nowacyjne projekty. Warunkiem jest rów-
 nież to, aby zastosowane w nich były stale
o podwyższonej wytrzymałości. Tego-
rocz nym laureatem nagrody uniwersy-
teckiej został Manuel Genzor – student
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Wozidło sztywnoramowe – Biełaz (Białoruś) 

Wprowadzając stal o podwyższonej wytrzymałości w połączeniu z innowacyjną konstrukcją, Biełaz skonstruował największą na świecie wywrotkę, która
w porównaniu z podobnymi pojazdami ma przewagę pod względem produktywności i ekonomiki paliwowej. Wykorzystując stal Weldox, w nowej wy-
wrotce Biełaz 75710 skonstruowano nowe zawieszenie i wspornik mocowania wahliwego, dzięki czemu obniżono położenie środka ciężkości, zreduko-
wano masę własną pojazdu, uzyskując ładowność 450 t – o 25% więcej niż największy z dotychczas produkowanych przez Biełaz modeli. Skrzynia wy-
wrotki ma płytę ze stali trudnościeralnej HARDOX, na obu osiach (napęd 4x4) zastosowano koła bliźniacze. Biełaz 75710 może być eksploatowany
w temperaturach otoczenia dochodzących nawet do –60°C, na wysokościach do 5000 m n.p.m.
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Naczepa do przewozu napojów 
– Santander, Chile 

Santander Equipos – założona w 2009 r.
firma transportowa opracowała nową,
lekką naczepę do transportu palet z na-
pojami. Zwiększono ładowność pojazdu,
dzięki czemu ten sam ładunek może obec-
nie przewieźć 7 nowych naczep – dotych-
czas konieczne było użycie 8 naczep kon-
wencjonalnych. Jest to korzyść nie tylko
natury ekonomicznej, ale i ekologicznej.
Naczepa zamiast tradycyjnej ramy po -
dłużnicowej ma pojedynczą, umieszczoną
centralnie, belkę nośną, na której wsparto
skręcaną przestrzenną kratownicę na-
dającą pojazdowi wymaganą sztywność.
Wypukły dach poprawia własności aero-
dynamiczne. Środkowa część pokładu
została obniżona, połączenie z ciągnikiem
zapewnia łabędzia szyja, w części tylnej
umieszczono dwie niezależnie zawieszone
osie z ogumieniem bliźniaczym. Naczepa
waży 5300 kg (dotychczas – 7800 kg),
a jej ładowność to 32 t. 

Rolki podajnika do kombajnu
drzewnego – Timo Penttimies, 
Finlandia. 

Wykorzystując wycinaną laserowo płytę
ze stali HARDOX, Timo Penttimies –
drwal, biznesmen i wynalazca – skon-
struował całkowicie nowe, innowacyjne
i wydajne rolki podajnika stosowane
w kombajnach drzewnych. Rolki TP-Rol-
lers mają zintegrowane otwory oczysz-
czające oraz zęby do napędu łańcu -
chowego. Gwarantują pewny uchwyt
ściętego pnia, nawet twardego czy
mającego wiele gałęzi drzewa. 
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„Samochody Specjalne”: Dlaczego SSAB
kupiło Ruukki?
Martin Lindqvist: To oczywiste, ale i bar-
dzo dobre pytanie. Nie powiem, że de-
cyzja pojawiła się z dnia na dzień i za-
padła podczas jednego posiedzenia
zarządu. Jeszcze w latach 2006–2008
zdaliśmy sobie sprawę z tego, że sytua-
cja na rynku daleko odbiega od normal-
ności. My – producenci stali – przeży -
waliśmy wtedy ciężkie czasy. Dużo się
wtedy mówiło o efektywności koszto-
wej, wykonalności zamówień i elastycz -
ności naszego systemu produkcyjnego.
Zdaliśmy sobie również sprawę z tego,
że konkurują ze sobą dwie relatywnie
niewielkie firmy produkujące stale wy-
sokiej jakości, które znacznie więcej ko-
rzyści mogłyby odnieść, łącząc swoje
dzia łania. To były główne przyczyny,
dla których koncepcja połączenia SSAB
z Ruukki w końcu została sfinalizowana,
oczywiście cały ten proces mieliśmy
okazję wielokrotnie wspólnie przedys-
kutować. Ruukki jest dla nas idealnym
partnerem w wielu aspektach. 

W jaki sposób skorzystają na tym Wasi
klienci?
Myślę, że klienci odniosą korzyści pod
wieloma względami. Skrócimy czasy do-
staw, będziemy mogli zapewnić im lep-
szy serwis, lepszą obsługę zamówień,
bez elementów nadmiarowych w na-
szym systemie produkcji i sprzedaży.
Pojawia się także możliwość zaoferowa -
nia dotychczasowym klientom SSAB
wielu nowych produktów i oczywiście
vice versa. Już niedługo będziemy mogli
zaproponować rury ze stali o wysokiej
wytrzymałości i ze stali odpornych na
ścieranie, czego w „starym” SSAB nie
mie liśmy. Już teraz w Ameryce Północ-
nej rozpoczynamy dostawy grubościen-
nych płyt normalizowanych, czego wcześ-
 niej nie było. Tak więc podsumowując:
nowe produkty, krótsze czasy dostaw,
lepsza wydajność. 

Martin Lindqvist,
prezes zarządu

firmy SSAB

Jakie, Pana zdaniem, są negatywne
skutki związane z połączeniem SSAB
i Ruukki?
No cóż, zawsze w takim wypadku poja-
wia się w obrębie nowej organizacji ko-
nieczność eliminacji elementów zbęd-
nych, dublujących się. To jest zawsze
postrzegane jako negatywny aspekt każ -
dego połączenia. Ale jest to naprawdę
konieczne. Ale poza tym nie widzę wię-
cej negatywów – oczywiście nie jestem
w tym całkowicie obiektywny.

Jak wygląda zaangażowanie SSAB na
rzecz sektora motoryzacyjnego? Czy
w dalszym ciągu będzie to jeden z Wa-
szych kluczowych partnerów bizne -
sowych?
Absolutnie tak. Przemysł motoryzacyjny
tworzy jedną z najważniejszych naszych
grup odbiorców. Po połączeniu obu firm
rozszerzyły się nasze możliwości – mo -
żemy teraz zaoferować rury stalowe ze
stali o wysokiej wytrzymałości oraz inne
rodzaje produktów, które z pewnością
zostaną wykorzystane przez producen-
tów motoryzacyjnych. Jest to dla nas
obszar działań priorytetowych. Myślę,

że wkrót ce będziemy również bardziej
widoczni na zewnątrz, uczestnicząc ak-
tywniej w róż nych targach motoryza-
cyjnych i seminariach technicznych. 

Jak Pana zdaniem może wyglądać bliższa
i dalsza przyszłość nowego SSAB? Czego
powinni oczekiwać klienci?
Zawsze istnieje ryzyko, zwłaszcza gdy
łączą się dwie firmy podobnej wielkości,
że zaraz po połączeniu wystąpi zjawisko
spadku sprzedaży. Wynika to z tego, że
możemy być zbyt zorientowani do we-
wnątrz, jakby zapominając, po co istnie -
jemy jako firma. W zasadzie powinienem
prosić wszystkich naszych klientów, aby
zwrócili nam uwagę, gdy zorientują się,
że jesteśmy zbytnio skoncentrowani na
sobie i za bardzo zajmujemy się organi-
zowaniem procedur wewnętrznych. Pro-
szę, pomóżcie nam – bo przecież nie o to
chodzi… Tak więc największym zagro -
żeniem jest to, że przestaniemy być skon-
 centrowani na rynku, na naszych klien-
tach. Na razie tego nie zauważyłem i mam
nadzieję, że do tego nie dojdzie. 

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
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budownictwa z hiszpańskiej Saragossy.
Współpracując z lokalnym producentem
przyczep, firmą Beguer, w ramach swo-
jej pracy dyplomowej dokonał modyfi-
kacji przyczepy rolniczej, w której zre-
dukował masę podwozia o 20% z 522 do
410 kg, zastępując miękką stal konstruk -
cyjną stalą wysokiej jakości – w tym wy-
padku Domex 700 MC. Zbudowano dwa
prototypy oraz 3 przyczepy, które trafiły
do klientów i spotkały się z pozytyw-
nymi opiniami użytkowników.

Spółka SSAB
Spółka SSAB AB to globalny, wysoko

wyspecjalizowany producent stali. SSAB,
współpracując ze swoimi klientami, rea-
lizuje cel, jakim jest wprowadzanie na
rynek coraz lżejszych, wytrzymalszych
i trwalszych produktów stalowych. Po-
czątki firmy to rok 1879 r., kiedy w Szwe-
 cji zaczęła działać huta stali Domnarvets. 

Dla przyszłości spółki SSAB bardzo
ważne jest to, że 29.07.2014 r. sfinali-
zowano połączenie dwóch firm: szwedz-
kiego SSAB i fińskiego producenta Rau-
taruukki Oyi, oferującego na rynku stale
marki Ruukki. Nowy asortyment pro-
duktów firmy SSAB ma być przedsta-
wiony na początku 2015 r. Do tego czasu

portfel produktów będzie zawierać marki
obu firm, a produkty będą sprzedawa -
ne za pośrednictwem dotychczasowych
kanałów sprzedaży. Oczekuje się, że
oprócz korzyści związanych z większą
elastycznością i efektywnością produk-
cji połączenie SSAB i Ruukki przyniesie
wymierne roczne synergie kosztowe do
1,4 mld SEK (150 mln euro) realizowane
przez okres 3 lat. 

Obecnie spółka SSAB jest firmą sta-
lową o globalnym zasięgu, z siedzibami
w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych.
SSAB to wiodący na świecie producent za-
awansowanej stali o wysokiej wytrzy-
małości (Advanced High Strength Steel,
AHSS) oraz stali hartowanej i odpusz-
czanej (Quenched & Tempered, Q&T),
standardowych taśm, arkuszy i rur sta-
lowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych. 

Spółka SSAB może wyprodukować
do 8,8 mln ton stali rocznie. Centrala
spół ki SSAB znajduje się w Sztokholmie,
w Szwecji. Główne zakłady produkcyjne
rozlokowane są w Oxelösund, Borlänge
i Luleå (Szwecja), w Raahe i Hämeenlinna
(Finlandia) oraz w Montpellier i Mobile
(USA). SSAB dysponuje również możli-
wością przetwarzania i wykańczania
różnorodnych wyrobów stalowych na te-
renie Chin i wielu innych krajów. W Szwe-

cji i Finlandii produk cja jest zintegro-
wana w ramach proce su wielkopieco-
wego. W Stanach Zjednoczonych SSAB
produkuje stal ze złomu w elektrycz-
nych piecach łukowych. SSAB zatrudnia
około 17 300 pracowników w 50 krajach. 

Obecnie swą działalność spółka SSAB
realizuje za pośrednictwem 5 wyodręb-
nionych działów: 
• SSAB Special Steels – globalny part-

ner w zakresie produkcji oraz usług
o wartości dodanej dotyczących za-
awansowanej stali o wysokiej wy-
trzymałości, a także stali hartowanej
i odpuszczanej,

• SSAB Europe – czołowy skandynaw-
ski producent wysokiej jakości taśm,
ciężkich płyt i rur stalowych,

• SSAB Americas – czołowy północ-
noamerykański producent wysokiej
jakości ciężkich płyt stalowych,

• Tibnor – czołowy skandynawski part-
ner w zakresie kompleksowej dys-
trybucji wyrobów stalowych,

• Ruukki Construction – czołowy eu-
ropejski dostawca energooszczęd-
nych rozwiązań budowlanych i kon-
strukcyjnych.

Zdjęcia: © SSAB

Sito przesiewowe 
– Vale, Brazylia 

Stosując stal HARDOX 450, któ -
ra łączy w sobie wytrzyma łość,
twardość i odporność na zuży -
cie, firma Vale – global na firma
górnicza, lider w wydobyciu
ru dy że laza – opracowała sita
przesiewowe nowej generacji,
któ re stosowane są głównie
w kamieniołomach i górnictwie
odkrywkowym dzia łających na
du żą skalę. Nowe sito zmniej-
sza ilość przestojów dzięki za-
pewnieniu lepszego przepływu
urob  ku i łatwiejszej obsłudze,
co daje duże korzyści eko no-
micz ne i ekologiczne. 
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10-tysięczne Volvo
z Wrocławia

rodukcja autobusów marki Volvo
ruszyła we Wrocławiu 18 lat temu.
W 1996 r. z fabryki wyjechał

pierwszy autobus. Był to wysokopod-
łogowy przegubowiec Volvo B10 MA,
do dziś jeżdżący w barwach wrocław-
skiego MPK z numerem taborowym 8008.
W ciągu całego roku 2014 wrocławska
fabryka Volvo po raz pierwszy w historii
wyprodukuje ponad 1000 autobusów.

Trochę historii
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

rynku, przez lata fabryka sukcesywnie
zwiększała roczną produkcję, stając się
najważniejszym i największym produku-
jącym autobusy zakładem Volvo w Eu-
ropie. Na samym początku firma zatrud-
niała zaledwie 40 osób, podczas gdy dziś

zatrudnienie we wrocławskiej fabryce
przekracza 3 tys. pracowników. Początek
aktywności szwedzkiego koncernu na pol-
skim rynku sięga lat 1993–1994, kiedy
Volvo współpracowało z podwrocławską
fabryką w Jelczu. W ramach tej współ-

pracy wyprodukowano około 10 auto-
busów miejskich na podwoziu B10 MA
z nadwoziem Steyr. Część tych pojazdów
do dziś służy w MPK Wrocław, jeden
jeździł w MZA Warszawa. Ani do roz-
woju współpracy, ani do przejęcia przez

Piotr Muskała

6 listopada br. z linii produkcyjnej fabryki Volvo we Wrocławiu zjechał 10-tysięczny

autobus. Było to międzymiastowe Volvo 8900, które zostało uroczyście przekazane

klientowi – szwedzkiemu operatorowi transportu publicznego, firmie Nobina.

Przekazanie
10-tysięcznego
autobusu wyprodu-
kowanego rzez fab-
rykę Volvo Polska
we Wrocławiu.
Model Volvo 8900
został przekazany
szwedzkiej firmie
Nobina
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skich miast zakupiło spore ilości tych
autobusów, podczas gdy w całej Europie
kupowano pojazdy co najmniej nisko-
wejściowe. Dość szybko jednak Volvo wy-
cofało się z pomysłu sprzedaży na rynki
Europy Środkowej i Wschodniej starych
modeli wysokopodłogowych. W 1999 r.
na ulicy Mydlanej powstało centrum
produkcji autobusów, a w ofercie polskiej
fabryki pojawił się nowoczesny autobus
niskopod łogowy – Volvo 7000. Jeden
z pierwszych egzemplarzy trafił oczy-
wiście na ulice Wrocławia. Dwa lata
później zamknię to linię produkcyjną
ciężarówek, a fabryka skupiła się na pro-
dukcji autobusów wszystkich typów. 

„Samochody Specjalne”: Jak widzi Pan
przyszłość wrocławskiej fabryki Volvo?
Mogę powiedzieć, że jest to obecnie je-
dyna fabryka Volvo Buses w Europie, a za-
razem w ujęciu globalnym bardzo ważna
fabryka kompletnych autobusów, z którą
na poważnie wiążemy przyszłość. 

Jakie są cele produkcyjne fabryki na
najbliższy rok i najbliższe 10 lat?
Myślę, że w przyszłym roku produkcja we
wrocławskiej fabryce będzie nieco wyż -
sza niż w obecnym. Duży krok w po-
równaniu z przeszłością wykonaliśmy
w tym roku, dlatego też w przyszłym
nie oczekujemy aż tak znaczącej różnicy.
Spodziewamy się produkcji na poziomie
1200–1500 autobusów.

Jakie są cele Volvo Buses, jeśli chodzi o ryn -
ki zbytu? Można zauważyć, że w ostat-
nich latach Volvo sprzedaje niewiele
autobusów na niektórych rynkach, np.
w Polsce?
Myślę, że w przyszłości zmieni się w Pol-
sce nastawienie do pojazdów innowacyj-
nych, wykorzystujących nowe, ekologiczne
technologie. W długiej perspektywie
czasu liczy się całkowity koszt eksploa-
tacji pojazdu, na który składa się cena za-
kupu i koszty eksploatacji, a te przy 39%
oszczędności na paliwie są w przypadku
pojazdów hybrydowych znacznie niższe
niż w dieslu i po 10-letnim okresie eks-
ploatacji z nawiązką zwracają nieco
wyższy koszt zakupu hybrydy. Dla fab-

ryki szczególnie istotny jest rynek wro -
cławski. Chcielibyśmy, aby nasze auto-
busy hybrydowe były widoczne na ulicach
miasta, w którym jest fabryka Volvo. 

Wśród najnowszych rozwiązań kon-
strukcyjnych fabryki Volvo we Wroc -
ławiu znalazł się autobus elektryczno-
-hybrydowy. Proszę przybli żyć nam
szcze góły tej konstrukcji. 
Rozpoczyna się eksploatacja autobusów
elektryczno-hybrydowych w Sztokholmie
i Hamburgu. Wydaje mi się, że to roz-
wiązanie można określić jako kolejny
krok w rozwoju napędów autobusów
miejskich. Elektryczna hybryda Volvo
7900 ma dużą elastyczność w działaniu;
w wybranych obszarach może działać
na zasilaniu elektrycznym, a także jako
hybryda na dowolnej trasie. Ładowanie

Bengt Lundström,
wiceprezes ds.

przemysłowych 
Volvo Bus Corporation 

w regionie Europa

Volvo zakładu w Jelczu jednak nie do-
szło. W 1995 r. Volvo zmieniło nieco
plany i otworzyło we Wrocławiu mon-
townię ciężarówek, a rok później otwarto
pierwszą linię produkcyjną autobusów.
Doskonale wybrano lokalizację fabryki –
w obszarze tzw. wąsów przemysłowych
Wrocławia, obok licznych innych zakła -
dów ułożonych w swoisty pas wzdłuż

kanału Odry, z bezpośrednim połączeniem
kolejowym. A w ostatnich latach w nie-
wielkiej odległości od fabryki powstała
autostradowa obwodnica miasta, dodat-
kowo ułatwiająca obsługę logistyczną. 

Co ciekawe, na początku w fabryce
produkowano przestarzały model B10,
w dodatku oferowano go także w wersji
całkowicie wysokopodłogowej. Kilka pol-

Podstawowy autobus
miejski w ofercie Volvo –
hybrydowy 7900 

na stacjach końcowych trwa 6 minut. Po-
ziom hałasu w pobliżu elektrycznej hyb-
rydy jest taki jak w przypadku zwykłej
rozmowy. Elektryczna hybryda Volvo
7900 działa w trybie elektrycznym śred-
nio na 70% trasy, jest cicha i nie emituje
spalin. Dla takich pojazdów potrzebna
jest też infrastruktura (np. stacje łado-
wania plug-in), która nie jest co prawda
standardowym produktem Volvo, ale
współpracujemy w zakresie jej dostawy
z poddostawcami i miastami. 

W którym roku powinniśmy się spodzie-
wać 20-tysięcznego autobusu z wro -
cławskiej fabryki?
Mam nadzieję, że nie później niż za 7–8
lat.

Dziękuję za rozmowę.
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W ciągu 18 lat funkcjonowania fabryki
roczna produkcja wynosiła od 23 w pierw-
szym roku działalności fabryki aż do po-
nad 1000 autobusów w 2014 r. Pierw-
sze 100 pojazdów wyprodukowano już
w 1997 r. Dziesięć lat temu produkcja
przekroczyła 500 sztuk rocznie i od tego
czasu sukcesywnie rośnie, z wyłącze-
niem kryzysowych lat 2012 i 2013, kiedy
wyprodukowano po 700 autobusów. Ty-
sięczny autobus zjechał z taśmy produk-
cyjnej wrocławskiego Volvo w 2001 r.
i podobnie jak pierwszy trafił do MPK,
gdzie również jest eksploatowany do
dziś. Po kolejnych 7 latach, w 2008 r. fab-
ryka świętowała wydanie 5-tysięcznego
autobusu. W międzyczasie z wrocław-
skiej linii produkcyjnej zjeżdżały miejskie
Volvo 7000 i 7700 (w wersji solo i prze-
gubowej oznaczanej 7000A i 7700A), tro-
lejbusy na bazie modelu 7000 i pochod-
nych, międzymiastowe 8700, turystyczne
9500, 9700 i 9900 i wiele innych. 

Dziś i jutro 
Działalność wrocławskiego oddziału

Volvo Bus Corporation obejmuje komplet-
ny proces dostawy nowych autobusów,
począwszy od projektowania konstruk-
cji oraz adaptacji projektu według specy-
fikacji poszczególnych klientów, poprzez
produkcję, aż po wsparcie serwisowe po
sprzedaży. Wrocławskie zakłady są naj-
większą fabryką autobusów Volvo w Eu-
ropie. Powstają tam kompletne autobusy
miejskie, międzymiastowe i turystyczne,
które w całej gamie modelowej Volvo do-
starczane są na rynki europejskie.

Ostatnio fabrykę gruntownie zmo-
dernizowano. Wprowadzone zostały nowe
metody zarządzania produkcją i organi-
zacją pracy, m.in. VPS (Volvo Production
System) polegający na zwiększeniu efek-
tywności produkcji i podnoszeniu jakości
produktów oraz doskonaleniu metod
pracy zarówno w obszarze produkcyj-
nym, jak i w administracji. 

Całkowita powierzchnia fabryki
autobusów łącznie z halą testową to
45 tys. m2, położona jest na działce o po-

dowy Volvo, który już został dostarczony
do wielu firm transportu publicznego
w całej Europie. Cieszy fakt, iż jeden
z naszych pojazdów hybrydowych jeździ
po ulicach Wrocławia i służy mieszkań-
com miasta. Jesteśmy również wiodącym
pracodawcą w mieście i w regionie, wy-
różnionym tytułem Top Employer za naj-
wyższe, międzynarodowe standardy w za-
kresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Osiągnięcia, które świętujemy dzisiaj,
stanowią wyjątkowy powód do dumy
dla firmy Volvo Polska i dla ponad trzech
tysięcy pracowników w Polsce” – po-
wiedział w trakcie uroczystości Bengt
Lundström, wiceprezes ds. przemysło -
wych Volvo Bus Corporation w regionie
Europa.

Według aktualnej strategii Volvo au-
tobusy hybrydowe stanowią pierwszy
krok w ewolucji od diesla do napędu
elektrycznego. Docelowo w ofercie szwedz-
kiego producenta znajdą się autobusy
hybrydowe, elektryczno-hybrydowe i elek-
tryczne. Miejski autobus Volvo z kla-
sycznym silnikiem Diesla odejdzie więc
do historii. W ofercie Volvo znajdziemy
2 hybrydowe autobusy miejskie – solo
7900LH i przegubowy 7900 LAH, 2 mię-
dzymiastowe (lokalne) – niskowejściowy
8900 LE i 8900 oraz 3 międzymiastowe
(turystyczne) – 9500, 9700 i sięgający do
tradycji przejętego wiele lat temu przez
Volvo Drögmöllera 9900, luksusowy au-
tokar z amfiteatralnym układem foteli.
Oczywiście wszystkie modele z dużym
zapasem spełniają normę Euro VI.

Zdjęcia: © P. Muskała

Pierwszy wyprodukowany we
Wrocławiu autobus Volvo: B10 MA
z 1996 r. wciąż jeździ we flocie
wrocławskiego MPK

wierzchni 289 tys. m2, na której znajdują
się również biura projektowe, centrum
IT, fabryka koparkoładowarek, obszar
rekreacyjny dla pracowników oraz cen-
trum logistyczne. 

Rozwój wrocławskiej fabryki zwią -
zany jest z globalną strategią Volvo pro-
wadzoną od 2000 r., zorientowaną na
konsolidację zakładów produkcyjnych.
Przed rokiem 2000 Volvo przejęło aż 7
innych producentów autobusów na świe-
cie. Po roku 2000 zaplanowano 4 glo-
balne centra produkcyjne, rozlokowane
w oparciu o bilans kosztów produkcji
i dostaw na poszczególne rynki. Zaini-
cjowano proces unifikacji oferowanych
na różne rynki modeli i wprowadzono
produkty „globalne”. Produkcję zam -
knięto bądź znacznie zredukowano aż
w 8 zakładach.  

Od 2010 r. we wrocławskiej fab-
ryce prowadzona jest seryjna produk-
cja autobusu hybrydowego Volvo 7900
Hybrid. Według producenta pojazd ten
zużywa do 39% mniej paliwa niż analo-
giczny model z silnikiem Diesla. Do-
tychczas Volvo sprzedało ponad 1500
hybryd przewoźnikom w ponad 20 kra-
jach. Od stycznia br. autobus hybrydowy
Volvo, jako pierwszy tego typu pojazd,
wykorzystywany jest do obsługi regu-
larnych linii komunikacji miejskiej przez
wrocławskie MPK. „Volvo Polska jest
częścią lokalnej, wrocławskiej społecz-
ności od blisko dwudziestu lat. Do tej
pory nie tylko wyprodukowaliśmy im-
ponującą liczbę dziesięciu tysięcy auto-
busów, ale także wprowadziliśmy do
produkcji innowacyjny autobus hybry-
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Wrocławska fabryka produkuje autobusy 
dla odbiorców w całej Europie, także 
dla krajów o ruchu lewostronnym
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„Samochody Specjalne”: Jaki jest kie-
runek rozwoju usług flotowych Conti-
nental?
Thomas Wolf: Trudno na to pytanie jed-
noznacznie odpowiedzieć. Mamy bardzo
dużo ciekawych pomysłów, o których
myślimy. Jednak nowe rozwiązania tylko
wtedy mają rację bytu, jeśli zawierają
w sobie interesującą wartość z punktu
widzenia klientów flotowych. Cała trud-
ność z nowymi rozwiązaniami polega także
na tym, żeby wymyślić coś, co z użyt-
kowego punktu widzenia jest tak inte-
resujące, że mogłoby wejść do masowej
produkcji, a przy tym koszty jego wy-
produkowania będą niższe niż zakładane
korzyści. Moim zdaniem, jeśli rozwijamy
coś nowego, należy już na samym po-
czątku zadać sobie pytanie, czy ten pro-
dukt dostarczy klientom rzeczywistych
korzyści. W tym kontekście odpowiedź
musi być jednoznaczna – „tak” lub „nie”.

Jeśli pada „tak”, pracujemy nad produk-
tem dalej, jeśli „nie” to oznacza, że nikt
nie wyda na niego żadnych pieniędzy. Dla
mnie jest to kwestia mierzalności. Po-
winnyśmy mieć to zawsze na uwadze, po-
nieważ cały segment transportu dla ope-
ratorów flot jest biznesem niskiej marży.
Dlatego wysiłki włożone w opracowanie
czegoś nowego muszą być poparte do-
wodami na to, że jest to tego warte.

W takim razie w jaki sposób Continen-
tal odpowiada na potrzeby klientów?
Jak pomaga flotom zwiększać ich efek-
tywność?
Naszym klientom oferujemy usługę
Conti360° Fleet Services. To produkt
oferujący różne usługi serwisowe, które
klient może dowolnie zestawić w odpo-
wiadający mu pakiet. W skład Conti360°
wchodzi pięć modułów dotyczących
różnych obszarów działalności. Są to:

ContiFitmentService, czyli doradztwo
w sprawie doboru właściwego ogumie-
nia, ContiFleetCheck – usługa polegająca
na regularnej kontroli stanu ogumienia,
ContiCasingManagement, czyli gospo-
darowanie zużytymi karkasami, Conti-
BreakdownService, gwarantujący pomoc
na drodze w przypadku awarii, i Conti-
FleetReporting – narzędzie służące do
zbierania i analizowania danych doty-
czących serwisu i ogumienia, które staje
się coraz ważniejsze.
Jednak żeby zaproponować klientowi
odpowiedni pakiet usług, musimy wie-
dzieć, czego potrzebuje. Jeśli spotykam
się z potencjalnym klientem po raz
pierwszy, to dowiaduję się, jakie prze-
wozy realizuje jego firma, w jaki sposób
zaopatruje się w opony, jaki rodzaj przed-
siębiorstwa reprezentuje. Gdy poznam
odpowiedzi na te pytania, będę już mniej
więcej wiedział, czego dany klient może
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W biznesie liczy się zaufanie
Z Thomasem Wolfem, szefem biznesu flotowego w dziale marketingu

i sprzedaży opon ciężarowych Continental Reifen Deutschland,

rozmawiamy o usługach flotowych i ich rozwoju.
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potrzebować. Jeśli moje przewidywania
okażą się słuszne, a w trakcie rozmowy
klient opowie mi jeszcze o tym, z czym
ma problem, to liczę, że dzięki tej wy-
mianie informacji będę wiedział wy-
starczająco dużo, by wskazać mu obszary,
w których możemy coś zmienić, popra-
wić. Takie spotkanie nie jest spotka-
niem sprzedażowym, nie proponuję mu
kupna opon. Dla mnie liczy się to, żeby
znaleźć sposób, dzięki któremu jego flota
będzie bardziej efektywna. I jeśli jes-
tem w stanie wskazać klientowi korzyści,
jakie może uzyskać, to wiem, że kupi
konkretny produkt. W tym wszystkim
cena opon jest tylko jednym z elemen-
tów. Tak to się odbywa w przypadku
dużych, zdywersyfikowanych flot. Dla
nich liczy się to, żeby mieć pełny pakiet
usług, oczywiście dopasowany do ich
potrzeb. Małe floty nie potrzebują tak
rozbudowanego systemu, bo mogą za-
rządzać sobą i swoimi oponami we włas-
nym zakresie. 

Wspomniał Pan, że usługa ContiFleet-
Reporting staje się coraz ważniejsza.
Dlaczego?
Jeśli firma ma 10 lokalizacji w jednym
kraju lub w kilku krajach, to menedżer
floty, który nią zarządza i może być tylko
w jednym miejscu naraz, chce wiedzieć,
co dzieje się w pozostałych oddziałach.
Dzięki ContiFleetReporting możemy mo-
nitorować flotę, wykorzystując do tego
różne kryteria, jak np. pojazd czy loka-
lizacja. W wygenerowanym raporcie
klient, operator floty, dostaje informa-
cje na temat tego, jakie naprawy prze-
prowadzono, jakie opony wymieniono, co
stało się ze zużytymi. Zebranie danych
w jednym miejscu w postaci raportu po-
zwala sprawdzić, czy wszystko działa
sprawnie i prawidłowo, czy są obszary,
w których należy coś poprawić. Jeśli
klient widzi, że w jakimś samochodzie
odnotowano nieprawidłowości, to może
dojść do wniosku, żeby np. przeszkolić
kierowcę, bo jeśli ten nie dba o opony,
to nie dba też o samochód. A to automa-
tycznie przekłada się m.in. na większe
zużycie paliwa, szybsze ogólne zużycie
pojazdu, konieczność podniesienia ubez-
pieczenia. Dzięki analizie danych na te-
mat opon można wskazać obszary innych
problemów we flocie. To jest powód, dla
którego klienci coraz częściej wybierają
usługę ContiFleetReporting. Dlatego
staje się ona coraz ważniejsza. 

Co jeszcze Continental może zaoferować
klientom w zakresie usług flotowych?
Jak już wspomniałem, oferujemy naszym
klientom odpowiednio dobrane usługi
w ramach Conti360°. Jest to jeden rodzaj
naszej oferty. Innym są różnego rodzaju
kontrakty kilometrowe. Decydują się na
nie przeważnie duże firmy, które chcą się
skupić na prowadzeniu swojej podsta-
wowej działalności i nie chcą się intere-
sować obsługą oraz naprawą ogumienia.
Po przeanalizowaniu różnych czynników,
takich jak wielkość floty, pokonywany
dystans, rodzaj przewozów, ustalamy
koszt raty, którą klient regularnie płaci.
W tym wypadku ryzyko leży po naszej
stronie, bo jeśli wydarzy się coś niespo-
dziewanego, jakieś dodatkowe koszty,
których nie skalkulowaliśmy, to my po-
nosimy odpowiedzialność za tę sytuację.
My również bierzemy odpowiedzialność za

opony, które dostarczamy, ponosimy ry-
zyko związane z ich przebiegami i osią -
gami, więc zależy nam na tym, żeby
opony były wytrzymałe i miały długą
żywotność. Dlatego stale pracujemy nad
ich udoskonalaniem. To leży w naszym
interesie, bo tylko w ten sposób możemy
być rentowni. Tak więc w przypadku tego
rodzaju kontraktu to my oceniamy, czy
możemy spełnić złożone przez siebie
obietnice. Tutaj potrzebne jest zdobycie
zaufania klienta. Takie jest moje zada-
nie. Jeśli klient zaufa mi, to jednocześ-
nie zaufa firmie Continental odnośnie do
tego, że jesteśmy w stanie dostarczyć mu
to, co obiecujemy. Zasada ta jest uniwer-
salna – dotyczy jakiegokolwiek kontraktu.
Jeśli brakuje zaufania w kontaktach z klien-
tem, nie ubijemy żadnego interesu. Biz-
nes flotowy funkcjonuje w długiej per-
spektywie czasu. Nie polega na szybkim
dobijaniu targu, czyli sprzedaży kilku
opon po niskich cenach. 

Czy można jeszcze w jakimś zakresie
udoskonalić usługi Conti360°? Jak bę-
dzie wyglądała ich przyszłość?
Idea dzisiejszego Conti360°, wcześniej
funkcjonującego pod nazwą ContiEuro-
Service, powstała na początku lat 80. Pro-
dukt ten nie był realizacją czyjegoś „ge-

nialnego” pomysłu w firmie Continental,
był odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby
klientów, którzy poszukiwali partnerów
godnych zaufania, mogących im pomóc
czy to w zakresie napraw na drodze, czy
też bieżnikowania. W ciągu ostatnich
30 lat dodawaliśmy do naszego progra -
mu nowe usługi, rozwinęliśmy także sieć,
do której sukcesywnie dołącza ły nowe ser-
wisy. Obecnie usługi Conti360° dostępne
są w regionie EMEA (Europa, Środkowy
Wschód i Afryka), a także w Turcji. Nasz
produkt wdrażany jest również właśnie
w Azji, Australii i Afryce Południowej. 
Przez ten cały okres rozwinęliśmy sys-
tem IT, który monitoruje obecnie po-
nad milion pojazdów. Dzięki temu sys-
temowi znamy koszty, jakie generuje
flota, i obszary, które przynoszą jej straty.
W przyszłości na naszą platformę infor-
matyczną będą również spływały inne

informacje, np. na temat ciśnienia i tem-
peratury w oponach przesyłane za po-
mocą systemu ContiPressureCheck czy
też dane z systemów nawigacyjnych na
temat realizowanych przebiegów. Na tej
podstawie można będzie także określić
m.in., czy i kiedy w okresie eksploatacji
doszło do przegrzania opony, będziemy
również wiedzieć, gdzie była zamonto-
wana i kto był jej właścicielem. Tak więc
duże ilości danych będą gromadzone przez
jeden system, tam będą analizowa ne
i in terpretowane. Obecnie jednak mamy
w oponach czujniki monitorujące ciśnie-
nie i temperaturę, które w przypadku
nieprawidłowości wysyłają na umiesz-
czony w kabinie kierowcy wyświetlacz
ostrzeżenie o usterce. W przyszłości dzięki
danym z czujnika będzie wiadomo, ile ki-
lometrów może jeszcze przejechać samo -
chód od chwili przesłania ostrze żenia. Na
podstawie tych informacji będzie można
wysłać we właściwe miejsce o właściwym
czasie samochód naprawczy z odpowied -
nią oponą do wymiany. Taka rzeczywis -
tość jest już bliżej, niż nam się wydaje.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Renata Pawliszko

„Nowe rozwiązania tylko wtedy mają rację bytu, jeśli zawierają w sobie 

interesującą wartość z punktu widzenia klientów flotowych”.
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Dla wymagających:
Actros SLT, Arocs SLT

ciężkich ciągnikach siodłowych
Actros SLT i Arocs SLT można
było przeczytać w „Samochodach

Specjalnych” przy okazji ich premiery
w lutym 2014 r. (nr 3/2014) oraz jazd
testowych na torze w Münsingen (nr
7–8/2014).

Przypomnijmy, że ciągniki do trans-
portu ciężkiego noszące oznaczenie SLT
(skrót oznacza pojazd do transportu po-
nadnormatywnego, niem. Schwer-Last-
-Transporter), wyposażone w silniki speł-
niające wymagania najnowszej normy

Euro VI, są ukoronowaniem gruntownej
modernizacji typoszeregów Actros, Arocs,
Antos i Atego. Ich produkcję rozpoczęto
w grudniu 2013 r. Dotychczas sprze-
dano ponad 1200 pojazdów Mercedes-
-Benz SLT. Actros SLT to ciężki ciągnik
o zastosowaniach typowo szosowych,
Arocs SLT da sobie radę w terenie nie-
utwardzonym – oba modele mogą działać
w zestawach o dmc. do 250 t, a w przy-
padku zestawu powiązanego złożonego
z maksymalnie trzech ciągników masa
całkowita może wynosić nawet 750 t.

Obecnie w fabrycznej ofercie Mer-
cedes-Benz Trucks znajdziemy ciągniki
siodłowe z pojedynczą osią napędową
w konfiguracji 4×2 oraz 6×2 – jest to
nowy Actros oraz nowy Arocs o dmc. 18
i 20 t, oba ciągniki przenoszą naciski na
siodło od 9 do 12 t, dopuszczalna masa
zestawu może wynosić do 68 t (kod fab-
ryczny G0A). W ciężkich zastosowaniach
transportowych to często nie wystarcza
– bardziej wymagających przewoźników
z pewnością zainteresują ciągniki siodło-
we w układzie 6×4 lub 6×6 (dwie osie na-
pędowe) – modele Actros i Arocs mają
dmc. 26 lub 33 t, przenoszą naciski na
siodło od 16 do 33 t i mogą pracować
w zestawach o dmc. do 80 t (kod G0B)
lub 120 t (kod G0C).

Projekt i konstrukcja pojazdów przy-
gotowanych do łączenia w zestawach
o dmc. powyżej 120 t powstają w za-
kładzie CTT (Custom Tailored Trucks)
w Molsheim (Francja), oczywiście w ści-
słej współpracy z działem rozwoju Mer-
cedes-Benz Trucks. Pojazd bazowy SLT
produkowany jest w zakładzie w Wörth,
a następnie dostosowywany i wykań-
czany w zakładzie w Molsheim. Podsta-
wowe zmiany wprowadzane w CTT to
m.in.: kierowana oś pchana i zmiana
układu napędowego z 6×4 na 8×4/4,

Dariusz Piernikarski
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14 i 15 października br. firma Mercedes Benz Polska na terenie Moto Parku

działającego na byłym lotnisku w Ułężu zorganizowała pokazy i szkolenia produktowe.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dotyczyły one najnowszych pojazdów

ciężkich ze stajni Mercedes – Actros SLT i Arocs SLT.

Actros 4163 SLT 8×4/4 z kabiną
GigaSpace do transportu ponad-
normatywnego w zestawach
o dmc. do 250 t, silnik 460 kW
(625 KM)/3000 Nm
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W wieży za kabiną umieszczono 
zbiorniki sprężonego powietrza 
o dużej pojemności, co wynika 
z zapotrzebowania na powietrze 
podczas częstego hamowania, zinte-
growany układ chłodzenia obsługuje
silnik i turbosprzęgło z retarderem 
i zapewnia optymalne warunki
chłodzenia podczas pracy pod
pełnym obcią żeniem; aluminiowy
zbiornik paliwa o pojemności 
900 dm3 to duży zasięg bez 
konieczności tankowania 

Bracia do ciężkiej roboty
Actros SLT to typowy ciężki ciągnik

siodłowy zapewniający maksymalny
komfort kierowcy (dwie największe ka-
biny), Arocs SLT jest również komfor-
towy, przy tym może realizować prace
transportowe w trudniejszych warun-
kach – także w terenie. Arocs SLT w po-
równaniu z Actrosem SLT ma nieco
wyższą ramę, jest ona również bardziej
elastyczna, co wynika z przystosowania
pojazdu do jazdy w terenie nieutwar-
dzonym. W zależności od przeznacze-
nia można oba pojazdy precyzyjnie skon-

W wersjach 4-osiowych stosowana jest druga oś pchana
o nośności 9 t, wyposażona w zawieszenie pneuma-

tyczne i hydrauliczny układ skrętu wymuszonego 

Wzmocniony sprzęg siodłowy 
(sworzeń 3,5˝) z mechanizmem prze-
suwnym umożliwia indywidualną regu-
lację długości całego zestawu drogo-
wego i optymalny rozdział nacisku na
osie. Umieszczona na tylnym zwisie
płyta wsporcza naczepy (ślizgacz) 
pozwala uniknąć uszkodzeń 
ramy i poprzeczki tylnej

Mercedes-Benz Arocs 4163 SLT 8×4/4 z kabiną BigSpace do transportu ponadnor-
matywnego w zestawach o dmc. do 250 t, silnik 460 kW (625 KM)/3000 Nm

sprzęgi do transportu ciężkiego wraz ze
wspornikami z przodu i z tyłu, wzmoc-
niony sprzęg siodłowy 3,5˝ i opcjonal-
nie mechanizm przesuwny, skrzynia ba-
lastowa, płyta ślizgowa za sprzęgiem
siodłowym oraz – będąca wyróżnikiem
najcięższych modeli SLT – specjalna
wieża chłodnicza za kabiną kierowcy,
w której instalowane są m.in. alumi-
niowy zbiornik oleju napędowego 900 l,
dodatkowe 3 zbiorniki na olej do obsługi
układów hydraulicznych naczepy (np.
układ kierowniczy, zawieszenie itp.), re-
flektory robocze. Za wieżą znajduje się
pomost serwisowy ułatwiający obsługę
przyłączy naczepy. 
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Poprosiliśmy Tomasza Ciesielskiego,
menedżera ds. produktu i marketingu
w Mercedes-Benz Trucks Polska, o krótką
wypowiedź na temat prezentowanych
modeli Actros SLT i Arocs SLT. 

„Samochody Specjalne”: Actros i Arocs
SLT są oferowane w Polsce. Czy polscy
klienci potrzebują rzeczywiście tak wy-
rafinowanych samochodów?
Tomasz Ciesielski: Przewoźnicy reali-
zujący transport ciężki potrzebują sa-
mochodów różnych, zarówno o dmc. po-
między 100 a 150 t, ale również powyżej
magicznej granicy wyznaczanej przez
Mercedesa na 155 t, czyli 250 t w tere-
nie o nachyleniu do 8%, a nawet do 500 t
po płaskim. Klient kupuje pojazd dosto-
sowany do jego zadań transportowych
i my mamy w naszym portfolio pojazdy
dla niego zaplanowane. 
Górna granica przetestowanych przez nas
możliwości sięga, jak mówiłem, 500 t,
co oczywiście w praktyce nie oznacza, że
SLT muszą wyłącznie jeździć z takimi
ciężkimi ładunkami. 

Sprzęgła hydrauliczne, turbosprzęgła
VIAB dostępne są również w budowla-
nych Arocsach. Czy należy się spodzie-
wać dużego zainteresowania tą opcją? 
Oczywiście, że tak, ponieważ cena tego
turbosprzęgła wraz z retarderem wcale
nie jest taka wygórowana. Jest to oczy-

figurować – do wyboru jest wiele wersji
różniących się tak istotnymi paramet-
rami, jak dopuszczalna masa całkowita
zestawu, liczba osi, ich rozstaw oraz
nośność, osiągi silników, rodzaj zawie-
szenia itp. Najważniejsze obszary za-
stosowań obrazowo ilustruje rysunek 1. 

Stabilny kręgosłup nowego SLT two-
rzy odpowiednio wzmocniona rama. Sze-
rokość ramy wynosi od 762 do 834 mm
przy podłużnicach o grubości do 9 mm.
Do tego dochodzą zaprojektowane spe-
cjalnie do pojazdów SLT wzmocnienia.
Podłużnice są niespawane i wykonane
z formowanej na zimno, wysokowytrzy-
małej stali drobnoziarnistej, gwarantu -
jącej najwyższą obciążalność. Osie tylne
na zwolnicach planetarnych HD 7/050
DCGS-13 i HL 7/050 DCS-13 z kołem ta-
lerzowym o średnicy 300 mm (A2G) za-
projektowane zostały na nośność 13 t

0 40 t 68 t
(G0A)

80 t
(G0B)

< 120 t 
(G0C)

> 120 t 
(G0D)

155 t 250 t

Wymagania: 
– zastosowanie 

– obciążenie 
–teren 

– ruszanie 
– manewrowanie 

– hamowanie

Wywrotka/
transport drewna
+ turbosprzęgło

z retarderem

Ciągnik siodłowy SLT
+ turbosprzęgło

z retarderem

Ciągnik siodłowy
z naczepą

+ sprzęgło cierne
dwutarczowe

SLT
+ turbosprzęgło

z retarderem
+ wieża chłodnicza

Masa całkowita
zespołu pojazdów

Rysunek 1. 
Obszary 
zastosowań
różnych wersji
pojazdów SLT
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wiście opcja w stosunku do sprzęgła
jedno- czy dwutarczowego, ale opcja
o tyle istotna, że jeśli mówimy o trwało -
ści sprzęgła ciernego samochodu eks-
ploatowanego w trudnym terenie, to
rzadko osiągają one maksymalne prze-
biegi 500 tys. km. Dla typowej wywrotki
oznacza to ok. 10 lat eksploatacji – ale
tak że to, że pojazd jest już znacznie zde-
wastowany. Turbosprzęgło z retarderem
nie ulega zużyciu, koniecz ne są jedynie
okresowe wymiany oleju i ewentualne
sprawdzenie elementów uszczelniają -
cych. Klient, owszem, płaci wyższą cenę,
ale w zamian otrzymuje wysoką jakość
i niemal nieograniczoną trwałość eks-
ploatacyjną tak newralgicz nego ele-
mentu, jakim jest sprzęgło. 

Czyli turbosprzęgło staje się Wunder-
waffe – „cudowną bronią” modeli SLT
i samochodów budowlanych Mercedes-
-Benz?
Oczywiście. Jest bowiem zasadnicza
różnica między wywrotkami a mode-
lami SLT, ponieważ w wywrotkach nie
musimy stosować zakabinowego układu
chłodzenia – całe rozwiązanie jest na
poziomie silnika i skrzyni biegów. Właś-
ciciel firmy budowlanej, który przetestuje
takie samochody – a wywrotki z turbo-
sprzęgłęm pojawią się w naszej ofercie
wkrótce – szybko przekona się, jak wiele
korzyści daje mu to rozwiązanie. 

nowoczesnych i jakże przydatnych w cięż -
kim transporcie rozwiązań, takich jak
np. układ turbocompound, który dzięki
odzyskowi części energii spalin opusz-
czających turbosprężarkę zwiększa do-
stępną moc nawet o ok. 50 kW, jedno-
cześnie poprawia się sprawność ogólna
silnika i pod dużym obciążeniem obniżone
zostaje zużycie paliwa. Turbocompound
pozwala również na bardziej dynamiczne
rozpędzanie pojazdu przy niższych pręd-
kościach obrotowych silnika. Niezwykle
przydatny jest również trójstopniowy
hamulec silnikowy HPEB (High Perfor-
mance Engine Brake) z zaworem de-
kompresyjnym i regulatorem recyrkulacji
spalin o maksymalnej mocy hamowa-
nia 475 kW/646 KM. Za przeniesienie tak
potężnego strumienia mocy na koła od-
powiada system zmiany biegów Merce-
des-Benz PowerShift 3.

i mogą przenosić bardzo wysokie momenty
obrotowe. Poza tym małe koło talerzowe
zapewnia duży prześwit podwozia.

W obu ciężarówkach należyte osiągi
zapewnia silnik OM 473 Euro VI – w naj-
mocniejszej wersji maksymalna moc to
460 kW/625 KM i moment obrotowy
3000 Nm. Jest on wyposażony w wiele

Pojazdy wyposażone są w sprzęgi – z tyłu na wzmoc -
nionej belce, z przodu  na wzmocnionym zderzaku.
Możliwe jest stosowanie sprzęgów o średnicy 
50 mm, czyli tych, które używane są w najbardziej
wymagających zadaniach holowniczych 
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PowerShift 3 + turbosprzęgło
Napęd przenoszony jest z silnika

na skrzynie biegów Mercedes-Benz G
280-16 z automatycznym systemem prze -
łączania biegów Mercedes PowerShift 3
– jest to jedyna 16-stopniowa zautoma-
tyzowana skrzynia biegów w całym seg-
mencie pojazdów do transportu ciężkiego.
Na potrzeby pojazdu SLT wzmocniono
skrzynie oraz sprzęgła, tak aby mogła
przenosić pełny moment obrotowy sil-
nika, wynoszący maksymalnie 3000 Nm.
Szesnaście gęsto zestopniowanych bie-
gów gwarantuje, że kierowca w każdej
chwili będzie miał do dyspozycji pa-
sujące przełożenie. Na pierwszym jest to
11,72:1, a na ostatnim 0,69:1, co daje
w sumie dużą rozpiętość przełożeń, wy-
noszącą aż 16,96. 

W mniej wymagających zastosowa-
niach do połączenia silnika ze skrzynią
biegów wystarczają pojedyncze lub ewen-
tualnie podwójne sprzęgła suche, jednak
do pojazdów SLT przystosowanych do
pracy w zestawach o dmc. powyżej 120 t
zaleca się stosowanie sprzęgieł hydrau-
licznych VIAB. Hydrauliczne sprzęgło
VIAB jest aktywne tylko przy ruszaniu.
Gdy następuje przełączanie kolejnych
biegów, jego funkcje przejmuje trady-
cyjne sprzęgło suche. Pracę sprzęgła
hydraulicznego sygnalizuje odpowied-
nia kontrolka na tablicy wskaźników.
Turbosprzęgło VIAB podczas zjazdów
staje się retarderem współpracującym
z 3-stopniowym hamulcem silnikowym.
Sterowanie pracą skrzyni biegów w przy-
padku wykorzystania zwalniaczy odbywa
się tak, aby w maksymalnym zakresie
wykorzystać moc hamulca silnikowego
i retardera. Jako zwalniacz pierwotny

turbosprzęgło (w tym przypadku retar-
der) działa w zależności od prędkości
obrotowej silnika (nie pojazdu!), a więc
możliwe jest uzyskiwanie wymaganych
opóźnień nawet w niskich zakresach
prędkości jazdy – tych, przy których naj-
częściej realizowane są najcięższe prze-
wozy. Moment i moment hamowania są
jednak ograniczane do 690 KM (508 kW)
ze względów bezpieczeństwa, po to by
nigdy nie doszło do utraty przyczepności
kół i uszkodzenia układu napędowego,
co może się zdarzyć przy zbyt dużym
momencie hamującym. Możliwości wy-
korzystania turbosprzęgła VIAB jako re-
tardera zilustrowano na rysunku 2.

Oczywiście system PowerShift 3 sto-
sowany w pojazdach SLT ma wszystkie
funkcje dostępne w lżejszych modelach
Actrosa czy Arocsa. Warto jednak zwró-
cić uwagę na tryb pracy „heavy”, w któ-
rym zmiana biegów następuje przy wyż -
szych prędkościach obrotowych silnika
i skraca się czas przełączania. Przydatna
w transporcie ciężkim jest funkcja pełza-
nia ze zintegrowanym trybem manew-
rowania, która zapewnia proste ruszanie
z miejsca oraz manewrowanie z centy-
metrową dokładnością. Wyłączanie trybu
manewrowania jest również bardzo łatwe
– wystarczy, że kierowca wciśnie pedał
gazu do pozycji „kick down”. 

Jednak oszczędnie…
Transport najcięższych ładunków jest

jednym z najbardziej wymagających za-
dań nie tylko pod względem logistycz-
nym, ale i technicznym – potrzebne są

bowiem niezawodne, wytrzymałe i ma -
jące odpowiednio wysokie osiągi ciągniki
i naczepy. Gdy transport dotyczy ładunku
nienormatywnego, niezawodność staje
się zagadnieniem niekiedy decydującym
o sukcesie całego przedsięwzięcia – przy-
gotowania do operacji transportowej
mogły być prowadzone przez wiele mie-
sięcy i wiązały się z dużym nakładem
działań formalnych (np. zezwolenia),
logistycznych (np. wytyczenie trasy)
czy technicznych (np. usunięcie prze-
szkód infrastrukturalnych). Często koszt
całej operacji nie jest sprawą najbar-
dziej istotną. 

Chociaż w przypadku transportu eks-
tremalnie ciężkich ładunków zużycie pa-
liwa stanowi w pewnym sensie problem
drugorzędny, to jednak warto zauważyć,
że modele Actros SLT i Arocs SLT wy-
posażone są w paliwooszczędne rozwią -
zania, takie jak układ wtryskowy com-
mon rail z systemem hydraulicznego
wspomagania wtrysku X-Pulse, które
doskonale sprawdzają się w konwencjo-
nalnych ciągnikach siodłowych czy pod -
woziach, zapewniając im niskie zużycie
paliwa. Zaskakująco niskie okazują się
również koszty ich obsługi – w porów-
naniu z pojazdami konkurencji koszty
związane z wymianą filtra cząstek stałych
(pierwsza po 450 tys. km, kolejne co
300 tys. km) czy wynikające ze zużycia
AdBlue wypadają bardzo korzystnie.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

VIAB – 3000 Nm przy 560 obr/min

Praca retardera VIAB jest zintegrowana 
z działaniem układu hamulcowego

Elektroniczne ograniczenie momentu hamowania retardera
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Mercedes-Benz SLT – zarówno Actros, jak i Arocs – są wyposażone 
w turbosprzęgło z retarderem, dające możliwość precyzyjnego manew-

rowania także w ekstremalnie trudnych sytuacjach – gdyby zamiast
turbosprzęgła było wyłącznie konwencjonalne sprzęgło suche, po kilku

podjazdach pod górę z kilkusettonowym ładunkiem szybko osiągnęłoby
ono swój kres, a cały zestaw zostałby unieruchomiony

Rysunek 2. Działanie turbosprzęgła jako
hamulca wtórnego – retardera
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Jeździmy tam,
gdzie są pieniądze

ak czytamy na internetowej stro-
nie firmy, celem Przedsiębiorstwa
Transportowo-Handlowego DOM-

-TRANS jest oferowanie usług logis-
tycznych odpowiadających wymaganiom
i oczekiwaniom klientów oraz opracowy-
wanie rozwiązań pozwalających na stałe
doskonalenie i rozszerzanie ich zakresu.
System zarządzania skierowany jest na
ciągłe doskonalenie oraz dostosowywa-
nie usług do technicznych i ekonomicz-
nych wymagań klientów. W grudniu
2013 r. DOM-TRANS otrzymał certyfi-
kat ISO 9001:2008 z zakresu usług trans-
portowych i spedycyjnych.

Działalność firmy jest ukierunkowana
przede wszystkim na obsługę transportu
międzynarodowego na terenie całej Eu-
ropy. Obecnie flotę tworzą nowoczesne
i ekologiczne samochody spełniające wy-
mogi normy Euro V (EEV) oraz Euro VI.
Jest to 90 ciągników – wyłącznie marki
Renault Trucks, 70 naczep kurtynowych
typu standard i mega oraz 20 naczep
z zabudową chłodniczą w wersji stan-
dard i doppelstock, czyli do załadunku
dwupoziomowego. Trzon parku nacze-
powego tworzą pojazdy Krone.

We wrześniu 2015 r. DOM-TRANS
obchodzić będzie 25-lecie istnienia. Jest
to przedsiębiorstwo z tradycjami – właś-
ciciela wspiera już w codziennych obo-
wiązkach jego córka Katarzyna.

„Samochody Specjalne”: Firma za rok
obchodzić będzie 25-lecie. To niezły ka-
wał czasu w branży.
Mariusz Lis: Zaczynałem działalność trans-
portową razem z żoną od Stara 29, w któ-
rym wymieniliśmy silnik benzynowy na
autobusowego diesla. Silnik ten, żeby
odpalić w zimie, musiał „przeczytać”
grubszą prasę, czyli odpalało się go na
tak zwanego kopcia. W roku 1991 poja-
wiły się w firmie pierwsze skrzyniowe
Kamazy, później mieliśmy również kilka
wywrotek. W 1993 r. kupiliśmy pierw-
szy ciągnik – było to rozbite Volvo F12.

Ciągniki siodłowe w firmie DOM-TRANS
to tylko Renault. Dlaczego?
Pierwszy nowy samochód, jaki kupiłem,
to było Renault Premium 420 dCi. Przy-
szedł do mnie sprzedawca i namówił na
nowe auto, było to w 2002 r. Wcześniej
przeplatały się w mojej flocie i Volva,

i Scanie, i DAF-y – co tylko było na ryn-
ku, to się kupowało. Były to pojazdy uży-
wane, przeważnie uszkodzone – re-
montowaliśmy je i jeździły. Nie było nas
wtedy stać na to, aby kupić sobie bogaty
samochód.

Firma się rozwijała, a Pan był wierny
marce, choć na pewno konkurencja sta-
rała się przekonać do swoich produktów.
Tak, ale nam bardzo dobrze się współpra-
cowało z serwisem Renault Trucks. Po-
czątkowo był to serwis w Krakowie, po-
tem w Piekarach, teraz jest połączony
serwis Volvo i Renault Trucks w Olcho-
wej. Serwis to nie tylko znak, szyld, to
są przede wszystkim ludzie, nam z nimi
się bardzo dobrze współpracuje.

Czyli właściwie o wierności Renault Trucks
nie zadecydował samochód, ale serwis?
Tak, głównie serwis – bardzo dobrze się
z nimi pracowało i pracuje nadal. Po-
dobnie dobre wspomnienia mam z kon-
taktów z centralą. Ponieważ miałem też
samochody innych marek, to przero-
biłem temat współpracy z serwisami dość
obszernie. Ludzie są bardzo ważni.

Przedsiębiorstwo DOM-TRANS ma swoją bazę w Straszęcinie koło Dębicy.

Jego właścicielem i jednocześnie założycielem jest Mariusz Lis. Udało się nam

namówić go na krótką rozmowę o tym, jak zbudował firmę transportową

od podstaw i jakimi zasadami się kieruje, konfigurując swoją flotę.
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przednich modelach mieliśmy skrzynie
zautomatyzowane, to te są o wiele lep-
sze, widać wyraźny postęp. Początkowo
byłem sceptyczny, niezupełnie przeko-
nany – kupiliśmy w maju dwie sztuki. Ale
po miesiącu podsumowałem wyniki spa-
lania i średnio było to 25,7 l na 100 km.
W następnym miesiącu było podobnie,
choć ładunki były już różne. Po trzech
miesiącach średnia wynosiła 26,0. Ten
kierowca wcześniej jeździł magnumką,
na której miał średnią z roku 30,5 l przy
przebiegu rzędu 120 tysięcy. Różnica
w spalaniu 4,5 l – to wręcz mistrzostwo
świata. To spowodowało, że złożyliśmy
kolejne zamówienie i mamy teraz już
14 pojazdów.
Muszę przyznać, że Renault Premium
EEV jest również bardzo ekonomicznym
ciągnikiem – kupiliśmy je jeszcze na po-
czątku tego roku – dobry kierowca może
nim jeździć bardzo oszczędnie, a zużycie
paliwa jest porównywalne z nowym mo-
delem T. Średnie zużycie paliwa w na-
szej firmie kształtuje się na poziomie
26–27 l na 100 km.

Czyli pod koniec roku 2013 dokupił Pan
ciągniki Euro V? 
Tak, rzutem na taśmę. Zrobiłem błąd, że
wziąłem tylko 10, bo powinienem był
kupić 20. To trzeba było zrobić, bo sa-
mochód pod koniec produkcji ma już
wszystkie zmiany wprowadzone, jest
sprawdzony, dopracowany do perfekcji
i można założyć, że znacznie mniej awa-
ryjny niż nieznane bliżej modele z no-
wej serii. 

Czy jest w firmie jakaś polityka, która
wymusza na kierowcach jazdę ekono-
miczną, jest jakiś system premiowy?
Używamy Infomaxa, ale na razie jeszcze
się tego uczymy. Myślę, że od nowego
roku zaczniemy premiować najlepszych
kierowców, teraz to byłoby trochę nie-
uczciwe, bo musimy jakoś posegrego-
wać te samochody, czy też pogrupo -
wać je w kategorie i przypisać do nich
odpowiednie limity. Przecież inaczej spa -
la Magnum, inaczej Premium EEV czy
nowe Renault T. Ja mam dobrych kie-
rowców, których nie muszę specjalnie
motywować do tego, by jeździli ekono-
micznie. Staramy się ich cały czas szko-
lić, analizujemy dane zebrane przez In-
fomax, rozmawiamy z kierowcami o tym,
co mogliby w swoim stylu jazdy jeszcze

Mariusz Lis, 

założyciel i właściciel
Przedsiębiorstwa
Transportowo-
-Handlowego 
DOM-TRANS

„Renault T „dają radę”. To dobry, 

komfortowy samochód, przede wszystkim

ekonomiczny. I myślę, że tetki od 

premiumki są bez porównania lepsze”.

Jednak dawniej atmosfera w serwisie
była nieco inna. Owszem, teraz, po po -
łączeniu z Volvo Trucks, panują wyższe
standardy, jest bardziej korporacyjnie.
Jednak dawniej serwis był „bliżej czło -
wieka”. Kiedyś to sprzedawca przycho-
dził do klienta, teraz ja muszę się tam
pofatygować. Może się tam poukłada
i znów będzie jak dawniej – to jest kwe -
stia czasu.

Do jakiego modelu Renault Trucks ma
Pan największy sentyment?
W przeszłości trzon naszej floty stano-
wiły modele Magnum. Kiedyś, w latach
90., Magnum było pod względem kom-
fortu daleko przed innymi modelami.
Teraz tak już nie jest – wszystkie modele
są porównywalne, tak dużych różnic jak
dawniej nie ma. Magnum – to był bardzo
fajny samochód, niestety trzeba o nim
powoli zapomnieć. Ale do nowego mo-
delu Renault T, czyli tzw. tetki, podcho -
dziłem dość ostrożnie, nie bardzo mi się
ten ciągnik podobał, wyglądał trochę jak
ufo. Teraz już się przyzwyczaiłem do
niego, zaczyna mi się podobać coraz
bardziej – może i dlatego mamy już 14
nowych tetek.

Biorąc pod uwagę profil działalności
firmy, przewożone ładunki i trasy, czy
w jakiś szczególny sposób przygotowuje
się Pan do zakupów? 
Ja mam zawsze swoje wymagania: moje
przełożenia, moje mosty, moje silniki.
Najnowsze samochody Renault T mają
silniki 460-konne i dobraliśmy jak naj-

szybsze przełożenia tylnych mostów – 14
na 37 (2,64). Są to takie typowe ustawie-
nia na długie, stosunkowo łatwe tra sy.
Nie mamy retarderów, ale te samochody
są teraz tak dobrze wyposażone, że ha-
mulec silnikowy w zupełności wystarcza.
Oczywiście mamy skrzynie zautomaty-
zowane. Kierowcy sobie bardzo chwalą
automat, choć znam firmy, w których
nadal kupuje się ciągniki ze skrzyniami
manualnymi. Moi kierowcy jeżdżą głównie
w pojedynczej obsadzie, zatem wybie-
ramy typowe kabiny, ale zawsze muszą
mieć dobry fotel, wielofunkcyjną kie-
rownicę i lodówkę. 

Czy zatem można powiedzieć, że nowe
tetki są lepsze niż modele Premium?
Nowe Renault T „dają radę”. To dobry,
komfortowy samochód, przede wszyst-
kim ekonomiczny. I myślę, że tetki od
premiumki są bez porównania lepsze. To
jest poprzeczka podniesiona bardzo wy-
soko. Komfort w kabinie jest o wiele
wyższy, jest to bardzo cichy samochód,
o wiele przyjemniejszy w obsłudze. No
i bardzo „sprytna” skrzynia – choć i w po-
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Jakie kryteria obowiązują w firmie w za-
kresie doboru naczep?
Mamy typowe kurtyny oraz megi. Do-
pracowaliśmy się już w firmie pewnego
standardu: jeśli kupujemy naczepę uni-
wersalną, to musi mieć podnoszony dach
– 3 razy hydraulicznie do góry, skrzynię
na palety itp. Nasze megi używamy
głównie do transportu komponentów
motoryzacyjnych. Dlaczego Krone? Może
Krone nie jest tak odporne na korozję jak

magający i równocześnie rozkapryszony,
więc dzisiaj ma 33 palety, ale za chwilę
sobie przypomni, że ma 66 i trzeba mu
to jakoś zabrać. Obecnie też większą
uwagę zwraca się na to, w jakim stanie
dociera ładunek. Kiedyś paleta poma-
rańczy miała 2,5 m wysokości i było
w porządku, teraz każda skrzynka jest
sprawdzana, czy owoce się nie pogniotły.

Jako typowy przewoźnik ma Pan za-
pewne wiele powodów do narzekania:
na przepisy, stawki przewozowe, brak
ładunków…
Czy ja wiem, tak za bardzo to nie ma na
co narzekać. Wystarczy popatrzeć wstecz,
przypomnieć sobie, jak było 20–25 lat
temu i wszelkie powody do narzekania
znikną. Ja zaczynałem od przerobionego
Stara 29, a dzisiaj mam mocną flotę,
o której wtedy nawet nie marzyłem. Jeź-
dzimy tam, gdzie są pieniądze.

Jak Pana zdaniem wygląda obecnie ko-
niunktura na rynku? 
Mogę powiedzieć, że jest raczej dobrze.
Zleceń nam nie brakuje. W stosunku
do roku ubiegłego jest porównywalnie.
Najlepszym rokiem po kryzysie był 2011,
bo wtedy wszystko ruszyło i gospodar -
ka odrabiała straty. Teraz jest w miarę
stabilnie. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

poprawić. Rozmawiamy np. o hamowa-
niu, użyciu zwalniaczy, wykorzystaniu
masy pojazdu do toczenia. W tym roku
w eliminacjach do krajowego finału kon-
kursu Optifuel mój kierowca był drugi. 

Co, poza zużyciem paliwa, w najwięk-
szym stopniu wpływa w Pana firmie na
koszty eksploatacji? 
Myślę, że istotnym składnikiem kosztów
jest ogumienie. Wykorzystujemy opony
z grupy Goodyear, mamy też opony Mi-
chelin i Bridgestone. Opony dobieramy
do zestawów, nie przypisaliśmy marek
do osi – prowadzących, napędowych czy
naczepowych. Mam jednak wrażenie, że
opony najnowszych generacji są mniej
trwałe – uzyskujemy zadowalające prze-
biegi, ale częściej zdarzają się nam awa-
rie ogumienia, chociaż monitorujemy
ciśnienie w ogumieniu i pompujemy koła
azotem.

„Kierowcy są zadowoleni. Chwalą, że w kabinie jest cicho, mają więcej miejsca, 

wygodny fotel, chwalą jazdę na automatach, słowem – podoba im się”.

W 2014 r. DOM-TRANS
wzbogacił się o 14 ciągników
Renault T z silnikami o mocy

460 KM i zautomatyzowa-
nymi skrzyniami Optidriver+
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Skoro pojawił się temat trwałości – jak
to wygląda w przypadku ciągników?
Stare Magnum AE, czy E-Tech z silni-
kami Mack, czy nawet późniejsze z sil-
nikiem DXi – to były supersamochody,
chociaż przyznaję, że Premium 460 czy
480 Euro V też są trwałe. Model T jest
jeszcze za świeży, by coś mówić o jego
trwałości czy niezawodności. 

Przyjaźń firmy DOM-TRANS z Renault
Trucks trwa nadal?
Tak, jak najbardziej – nowe tetki są
oszczędne, a kierowcy są zadowoleni.
Chwalą, że w kabinie jest cicho, mają
więcej miejsca, wygodny fotel, chwalą
też jazdę na automatach, słowem – po-
doba im się.

naczepy Schmitza, za to jest stalowa
ściana przednia i stalowe drzwi tylne. To
moim zdaniem znacznie podnosi bezpie-
czeństwo. A w firmie do bezpieczeń-
stwa przywiązujemy olbrzymią wagę,
zwłaszcza że zdarza się, iż kierowca nie
zabezpieczy ładunku prawidłowo. W tym
aspekcie stalowe tylne drzwi i ściana
przednia to podstawa. Krone wcale nie
jest najtańszą naczepą na rynku, są tańsi
producenci, ale moim zdaniem warto
więcej zapłacić. 
Chłodnie nasze to też Krone. Wozimy
w chłodniach różne artykuły, poszuku-
jemy zleceń po całej Europie. Teraz za-
mawiamy wersje do załadunku dwupo-
ziomowego – w zeszłym roku odebrałem
już takich 5. Dzisiaj klient jest bardzo wy-



Śmieciarki z przyszłością

ecyzja o budowie nowej fabryki
Zoeller Tech zapadła, gdy wy-
czerpane zostały wszystkie możli-

wości, jakie dawała dotychczasowa loka-
lizacja zakładu produkcyjnego w Pucku.
Roczna zdolność produkcyjna puckiej
fabryki, działającej od 1997 r., wynosiła
900 pojazdów, podczas gdy w nowym
zakładzie Zoeller Tech już dziś może po-
wstawać 1500. Wybudowany kosztem
ok. 80 mln zł zakład jest częścią niemiec-
kiego producenta sprzętu komunalnego
Zoeller Group (w Polsce spółką należącą
do tej grupy jest Ekocel). Co istotne,
fabryka w Rekowie Górnym została za-
projektowana w taki sposób, aby możliwa
była jej łatwa rozbudowa do rocznej zdol-
ności produkcyjnej wynoszącej nawet
2500 śmieciarek. To, kiedy zakład zosta-
nie rozbudowany, zależy przede wszyst-
kim od popytu na tego typu pojazdy za
granicą, jako że to właśnie do tych od-

biorców trafia ok. 80% produkcji pol-
skiej fabryki. Warto jednak zaznaczyć, że
udział rodzimych klientów w strukturze
odbiorców systematycznie rośnie, a re-
kordowym pod tym względem był rok
2013, kiedy to w związku ze zmianami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wiele firm zajmujących się
wywozem odpadów stałych znacznie
odmłodziło swoje floty pojazdów. Obec-
nie firmy komunalne w Polsce użytkują
ponad 1,6 tys. śmieciarek powstałych
zarówno z byłej fabryce w Pucku, jak
i w nowej w Rekowie Górnym. Śmie-
ciarki produkowane w polskich zakładach
Zoeller Tech można spotkać nie tylko
w Europie, ale też m.in. na ulicach Sin-
gapuru, Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich i Angoli.

Obecnie Grupa Zoller ma w Europie
trzy zakłady produkcyjne: macierzysty
w Mainz, najnowszy w Rekowie Górnym

oraz w czeskiej Pradze. W pierwszym po-
wstają śmieciarki i zamiatarki, w Rekowie
Górnym wyłącznie śmieciarki, a zakład
w Pradze nastawiony jest na produkcję
urządzeń zasypowych.

Jedna hala, trzy strefy
Już na etapie projektowania zakładu

wiele uwagi poświęcono kwestiom za-
pewnienia oszczędnego gospodarowania
energią. Stąd też zdecydowano się na za-
instalowanie w dachu hali fabrycznej
świetlików, a także oświetlenia wyko-
rzystującego diody elektroluminescen-
cyjne LED. W planach jest także zain-
stalowanie układu rekuperacji energii
termicznej powstającej podczas procesu
spawania.

Łączna powierzchnia hal produkcyj-
nych w nowej fabryce Zoeller Tech wy-
nosi ponad 13,5 tys. m2. Ze względu na

Marek Rutka

We wrześniu ubiegłego roku po dziewięciu miesiącach budowy i trzech, które

zajęło wyposażanie obiektu, w Rekowie Górnym – tuż przy drodze prowadzącej

do Władysławowa – Zoeller Group uruchomiła jedną z największych

i najnowocześniejszych w Europie fabryk produkujących śmieciarki.
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specyfikę procesu technologicznego zde-
cydowano się wyodrębnić w niej trzy
główne strefy. Pierwszą zajmuje spawal-
nia, drugą sekcja obróbki powierzchnio-
wej, trzecią natomiast montaż. Surowce
do produkcji w postaci arkuszy blachy
i profili w pierwszej kolejności trafiają do
działu przygotowania produkcji, gdzie
są cięte i doginane do pożądanych wy-
miarów. W kolejnym etapie komponenty
trafiają do śrutownicy przelotowej, w któ-
rej są oczyszczane, i tak przygotowane
transportowane są do poszczególnych
gniazd roboczych, w których powstają
gotowe sekcje konstrukcyjne. Oczysz-
czanie elementów przed spawaniem ma
za zadanie zapewnienie lepszej jakości
i wytrzymałości połączeń spawanych.
Na tym etapie transport poszczególnych
sekcji odbywa się za pomocą 10-tono-
wych suwnic i wózków technologicznych.
Gniazda spawalnicze rozlokowane są na
sześciu liniach produkcyjnych, na których
powstają zarówno odwłoki, jak i skrzy-
nie zbiorcze. Obecnie procesy spawal-
nicze w większości są półautomatyczne
– wykorzystywane są spawarki syner-
giczne, które charakteryzują się niewielką
ilością powstających podczas pracy za-
nieczyszczeń spawalniczych. Docelowo
od 2016 r. stanowiska spawalnicze mają
zostać w większości zrobotyzowane, co
przede wszystkim ma wpłynąć na zwięk-
szenie wydajności produkcji. 

Po zakończeniu prac spawalniczych
i kompletacji podstawowych elementów
nadwozi są one przekazywane – za po-
mocą systemu transportu szynowego
Strothmann – do zautomatyzowanej śru-
towni – jednej z największych w tej
części Europy. Podczas oczyszczania nad-
wozia są podwieszone w pozycji piono-
wej, co zapewnia grawitacyjne opadanie
ścierniwa, a tym samym wpływa na skró-
cenie czasu operacji. W porównaniu z ty-
powymi rozwiązaniami, w których nad-
wozie umieszczano poziomo, podwieszenie
go w pionie i zastosowanie wydajnej ko-
mory skróciło czas śrutownia co najmniej
pięciokrotnie. Bezpośrednio z komory
oczyszczone elementy stalowe transpor-
towane są do komory gruntowania anty-
korozyjnego. Warto podkreślić, że wszyst-
kie komory lakiernicze są automatyczne
i zastosowano w nich technologię na-
trysku hydrodynamicznego Airless. 

Czas na montaż
Po nałożeniu powłok lakierniczych,

których zadaniem jest z jednej strony
ochrona przed korozją, a z drugiej uzys-
kanie pożądanego efektu dekoracyjnego,
nadwozia przekazywane są do hali mon-
tażowej. W tym miejscu procesu pro-
dukcyjnego odbywa się uzbrojenie nad-
wozia we wszystkie elementy, w tym
urządzenie zasypowe. Bez względu na to,
czy kompletne nadwozie będzie zain-
stalowane na dostarczonym podwoziu na
sąsiedniej linii, czy trafi do innych mon-
towni grupy Zoeller za granicą, odbywa
się ich pełna kontrola jakości. Do tego
celu służą specjalnie opracowane sta-
nowiska testujące poprawność działania
wszystkich układów zabudowy. Gotowe
zabudowy bez podwozi najczęściej wy-
syłane są do odbiorców z Niemiec, Austrii,
Francji i Rosji. 

Równocześnie z produkcją nadwozi
odbywa się przystosowywanie podwozi
do ich montażu. W zależności od kon-
kretnego rodzaju podwozia i zabudowy
jego adaptacja może obejmować skraca-
nie ramy, montaż podłączeń hydraulicz-
nych, elektrycznych czy instalacji systemu
ważenia ładunku. Kiedy fabrykę w Re-
kowie Górnym opuścić ma kompletna
śmieciarka, jest ona jeszcze poddawana
ostatecznej kontroli jakości i wyposażana
w dodatkowe elementy wymagane przez
klienta (np. systemy telematyczne, ka-
mery cofania itp.). 

Docelowo większość procesów 
spawania ma zostać zrobotyzowana

Hala montażu wyposażona jest
w kilka niezależnych stanowisk
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Ekologiczne wyzwania
Zakład w Rekowie Górnym to nie tylko

fabryka, w której powstają śmieciarki, to
także miejsce, w którym są one projek-
towane (docelowo to tu ma mieścić się
wiodąca komórka badawczo-rozwojowa
całej grupy Zoller). Obecnie rozwój kon-
strukcji śmieciarek koncentruje się na
stałym zwiększaniu trwałości i nieza-
wodności urządzeń oraz zagadnieniach
związanych z ekologią. Chodzi nie tylko
o redukcję emisji spalin (głównie CO2),
ale także emisji hałasu i zapewnienie
szczelności ładowni pojazdu (zarówno
jeśli chodzi o odcieki, jak i pyły). O ile
śmieciarki zasilane sprężonym gazem
ziemnym (CNG) w ofercie fabryki są już
czymś znanym, o tyle nowością są śmie-

ciarki, w których do zasilania układu
hydraulicznego zabudowy wykorzystano
zamiast silnika głównego pojazdu (i przy-
stawki odbioru mocy PTO) silniki elek-
tryczne. Seria dwudziestu takich pojaz-
dów została już dostarczona do jednego
z holenderskich miast. Silniki elektryczne
w tych śmieciarkach zasilane są z baterii
akumulatorów, których pojemność z po-
wodzeniem wystarcza na całodzienną
eksploatację pojazdu (ich ładowanie od-
bywa się podczas kilkugodzinnego postoju
w bazie). Zastosowanie elektrycznego
zasilania układów zabudowy kilkakrot-
nie zmniejszyło hałas towarzyszący ope-
racji opróżniania pojemników i kom-
presji śmieci wewnątrz zabudowy.

Zdjęcia: © M.Rutka

W tej hali odbywa się
końcowa kontrola jakości
wyprodukowanych 
śmieciarek

Rozmiary śrutowni pozwalają
na umieszczanie w niej nad-

wozi w pozycji pionowej 

Kolejna śmieciarka opuszcza halę montażową – ta trafi do klienta w Niemczech
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„Samochody Specjalne”: Jakie były prio-
rytety przy konstruowaniu Solarisa Urbi-
no nowej generacji?
Dariusz Michalak: Głównymi prioryte-
tami w trakcie powstawania nowego
Urbino były redukcja masy, poprawa
komfortu zarówno pasażerów, jak i kie-
rowcy, udoskonalenie rozwiązań kon-
strukcyjnych, uwzględnienie oczekiwań
rynku, eliminacja słabszych rozwiązań,
zastosowanie rozwiązań poprawiających
łatwość produkcji i serwisowania. Nasze
priorytety można podsumować w trzech
najważniejszych hasłach: klient, kie-
rowca, pasażer.

We współczesnej motoryzacji dominują
trzy główne kategorie rozwoju: bezpie-
czeństwo, ekologia i ekonomika. W jaki
sposób nowy Solaris Urbino odpowiada
wyzwaniom zawartym w tych trzech
kluczowych obszarach?
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to z pun-
ktu widzenia prowadzenia pojazdu naj-
ważniejsza jest zmiana zawieszenia.
Druga sprawa to miejsce pracy kierowcy,
które zostało umieszczone wyżej niż w po-
jazdach poprzedniej generacji, większa
jest też powierzchnia szyby czołowej, co
znacznie poprawiło widoczność. Prawe
lusterko zostało umieszczone kilka cen-
tymetrów wyżej, co praktycznie elimi-
nuje ryzyko uderzenia pasażera podczas

podjeżdżania do przystanku. Ważną
kwestią była izolacja ściany przedniej,
aby całkowicie wyeliminować nieszczel-
ności. W połączeniu z dodatkową izolacją
termiczną kabiny poprawi to komfort
termiczny kierowcy. Zwróciliśmy rów-
nież szczególną uwagę na ergonomię
stanowiska pracy kierowcy.
Z punktu widzenia ekologii wiodącym
obecnie tematem jest Euro VI. Silniki
Euro VI wprowadziliśmy również w obec-
nej generacji Urbino – jest to standard wy-
nikający z uregulowań prawnych. Nowy
Urbino wykorzystuje najnowocześniejsze
silniki Cummins i DAF z Euro VI. Oczy-
wiście nowy Solaris będzie dostępny dla
naszych klientów również jako autobus
hybrydowy i elektryczny. Natomiast
myślę, że oprócz Euro VI, które obecnie
jest standardem, dużym krokiem na-
przód jest obniżenie masy pojazdu, co po-
woduje redukcję zużycia paliwa, czyli
bezpośrednio przekłada się na redukcję
emisji zanieczyszczeń.
Ekonomika obsługi pojazdu była jednym
z kluczowych obszarów prac nad nowym
Urbino. Chodziło nam o to, aby zapro-
jektować pojazd przyjazny dla użytkow-
nika, tani w utrzymaniu i eksploatacji.
Oczywiście niższe zużycie paliwa obniża
koszty codziennego użytkowania. Po-
nadto w ruchu miejskim zdarzają się np.
kolizje. Zastosowaliśmy konstrukcję mo-

dułową oraz technologię skin-on-skin –
rozwiązanie, które nie wymaga precyzyj-
nego dopasowania elementów poszycia
oraz ich czasochłonnego klejenia przy wy-
mianie elementów karoserii. Dzięki temu
przewoźnik może mieć w magazynie po-
lakierowane elementy karoserii, które
można wymienić w bardzo krótkim cza-
sie. Po drobnych kolizjach autobus bar-
dzo szybko wraca do eksploatacji. Dostęp
do wszystkich komponentów i elemen-
tów w autobusie jest bardzo łatwy, co
oznacza skrócenie czasu trwania wszyst-
kich czynności obsługowych. Kolejnym
elementem jest odpowiedni wybór pod-
zespołów – zastosowaliśmy wyłącznie
komponenty od dostawców, którzy spraw-
dzili się w obecnie produkowanych au-
tobusach Urbino, a ich produkty były
niezawodne. W standardzie zastosowa-
liśmy np. elektrycznie sterowany me-
chanizm otwierania drzwi, który jest zde-
cydowanie lżejszy od pneumatycznego.

Jakie nowe rozwiązania i materiały za-
stosowano przy konstrukcji nadwozia
nowego Urbino?
Główny materiał użyty do konstrukcji
nowego Solarisa jest ten sam – czyli stal
nierdzewna o oznaczeniu 1.4003. Szkie-
let jest jednak zbudowany w dużej mie-
rze na bazie profili otwartych. Ponadto
wprowadziliśmy wiele powierzchnio-
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Nowy Solaris Urbino
– sprawdzony w bojach

Po zakończeniu jazd testowych nowym Solarisem Urbino mieliśmy okazję

porozmawiać z Dariuszem Michalakiem, wiceprezesem zarządu firmy Solaris

Bus&Coach, na temat nowego autobusu. 

.eu
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wych elementów konstrukcyjnych. Taka
kombinacja pozwoliła na poprawienie
sztywności i wytrzymałości konstrukcji
przy jednoczesnej redukcji jej masy. Do-
datkowo przeprojektowane zostały węz -
ły konstrukcyjne na łączeniach profili.
Chodzi głównie o obszary nad drzwiami
i oknami. 
Zastosowano nowe materiały do wyko-
nania paneli bocznych. Wykorzystano
SMC, czyli prasowany laminat. Dzięki tej
technologii części są sztywniejsze, bar-
dziej odporne na warunki atmosferyczne
i eksploatacyjne, łatwiej je lakierować
i są lżejsze. Mamy również dostępną
wersję aluminiową, ale raczej będziemy
promowali technologię SMC. Łatwość
wymiany elementów oraz eliminacja kle-
jenia i spawania obniża też znacznie
koszty ewentualnych napraw poszycia.

Obecnie w przemyśle panuje taka ten-
dencja, że produkty mają dość krótką ży -
wotność, producenci chcą w ten sposób
przekonać klientów do częstszej zmia -
ny pojazdu na nowszy. Tymczasem ce-
chy konstrukcji nowego Urbino wydają
się temu zaprzeczać…
W komunikacji miejskiej trwałość jest
bardzo ważna. Klient musi być pewien,
że kupił pojazd na wiele lat i przez ten
czas będzie mógł go bezproblemowo
eksploatować, tak że testujemy wszystko
na wiele lat i stosujemy rozwiązania,

które muszą być niezawodne. Nowy mo-
del poddaliśmy testowi wytrzymało ścio -
wemu „miliona kilometrów” według
opracowanej przez nas procedury, gdzie
celem jest sprawdzenie niezawodności
i trwałości w trudnych warunkach. Nowa
konstrukcja zdała ten test na szóstkę.

Czy test „miliona kilometrów” był ostat-
nim testem niezawodności przed roz-
poczęciem seryjnej produkcji, czy też
planują Państwo coś jeszcze?
Prowadzimy testy na torach o trudnej na-
wierzchni, gdzie przelicznik przejecha-
nych kilometrów w stosunku do rzeczy-
wistości kształtuje się na poziomie 1:200.
Chcemy sprawdzić zachowanie elemen -
tów wnętrza pod względem trwałości
oraz komfortu akustycznego i trwałość
mocowań wszystkich elementów moco-
wanych do nadwozia: klapy, uchwyty, za-
wiasy itp. Jeżeli stwierdzimy jakieś nad-
mierne hałasy, zużycie czy poluzowanie
elementów, będziemy jeszcze przed roz-
poczęciem produkcji seryjnej poprawiali
ich konstrukcję. Mamy zaplanowane do-
datkowe testy na 3 kolejnych egzem-
plarzach, przy czym każdy następny bę-
dzie uwzględniał poprawki słabych
punktów odnalezionych w poprzednim. 

Po jazdach testowych muszę przyznać,
że autobus wyjątkowo dobrze się pro-
wadzi. Co na to wpłynęło?

Na pewno rozkład masy. Poprawili śmy
rozkład obciążeń osi. Kolejnym elemen-
tem jest zmodyfikowane zawieszenie, co
poprawiło stabilność pojazdu, oraz zwięk-
 szona sztywność konstrukcji nadwozia.

W jakiej kolejności pojawią się następne
wersje i napędy nowego Urbino?
Aktualnie mamy gotowy autobus 12-
i 18-metrowy. Mamy już zaplanowaną
„kolejkę” do wdrożenia następnych wer -
sji, niemniej jednak obserwujemy zapo-
trzebowanie rynku i jeżeli pojawią się ja-
kieś większe przetargi na dany model,
to zmienimy nasze priorytety w zakre-
sie wdrażania do produkcji kolejnych ty-
pów naszych pojazdów. Planujemy pro-
dukować autobusy krótsze niż 12 m, ale
jeszcze trwają dyskusje nad tym, jakie
to będą konkretnie długości. Decyzję
podejmiemy w najbliższym czasie. Ry-
nek autobusów 15-metrowych nie jest
duży, ale na tyle dla nas ważny, że bę-
dziemy oferowali taki produkt. W 100%
przygotowany jest już plan wdrożenia
autobusów elektrycznych, które chcemy
jak najszybciej mieć w nowej wersji. 

Na koniec chciałbym zadać pytanie bar-
dziej marketingowe niż techniczne. Cho-
dzi o przyszłość sprzedaży nowych au-
tobusów Solarisa. Czy Solaris planuje
poszukiwanie klientów także poza Eu-
ropą?
Oczywiście nasi dotychczasowi klienci
są dla nas tak samo ważni jak nowi.
Dbamy o to, aby móc oferować nasze
autobusy zarówno tym, którzy już jeż -
dżą Solarisami, jak i tym, którzy nie
mieli jeszcze okazji przekonać się o ich
zaletach. Nowe rynki to dla nas nowe
wyzwania, ale oczywiście z przyjem-
nością je podejmiemy. Obecnie pracu-
jemy nad wej ściem do kilku nowych
dla nas krajów.  

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Piotr Muskała

©
 So
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is 

Dariusz Michalak,
wiceprezes zarządu firmy
Solaris Bus&Coach



Sympatyczny dystrybutor

AN TGL to pojazd, który musi
czasem spełniać oczekiwania
skrajnie różnych grup odbior-

ców, poczynając od firm realizujących ty-
powy transport dystrybucyjny, poprzez
różnego rodzaju zadania komunalne,
budowlane i przemysłowe, kończąc na
transporcie dalekobieżnym.

Pojazd dostarczony do naszego testu
to dwuosiowe podwozie MAN TGL 12.220
z krótką i niską kabiną dzienną, tylną osią
resorowaną pneumatycznie i zabudową
izotermiczną firmy Saxas, uzupełnioną
windą załadunkową marki Bär Cargolift.
Samochód jest przeznaczony do trans-
portu dystrybucyjnego, realizowanego
pomiędzy ośrodkami produkcyjno-ma-
gazynowymi a dystrybutorami. Tak więc
musi radzić sobie przy manewrowaniu
w ciasnych uliczkach miast, na podjazdach
do ramp rozładunkowych czy na tyłach

sklepów, a także w jeździe autostradowej.
MAN TGL doskonale się w tych sytua-
cjach sprawdza.

W środku
Kierowca opuszczający kabinę kil-

kanaście razy dziennie ma do pokonania
tylko jeden szeroki stopień wejściowy,
zajęcie więc ponownie w niej miejsca jest
równie łatwe. Szerokie możliwości usta-
wienia położenia fotela, siedziska i opar-
cia sprzyjają wyczuciu samochodu przy
manewrowaniu, w czym znakomicie po-

Arkadiusz Gawron
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Udział lekkich pojazdów dystrybucyjnych w sprzedaży produktów firmy MAN

Truck & Bus jest jednym z największych, i to nie tylko na naszym rynku. Z tego

względu producent dokłada wielu starań, aby wykonanie i wyposażenie tych

pojazdów było w stanie zaspokoić potrzeby przewoźników.

Roleta przeciwsłoneczna chroni przed ośle-
pieniem. W podłokietniku znajduje się scho-

wek na drobiazgi, a kieszenie w dolnej części
drzwi mogą pomieścić butelki z napojem
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magają szerokokątne lusterka. Dodat-
kowo główne lusterko z prawej strony
ma funkcję odchylania o pewien kąt na
zewnątrz (przycisk na panelu drzwi kie-
rowcy), dzięki czemu szybko można się
zorientować, jakie obiekty znajdują się
w martwym polu np. podczas cofania.
W swym najnowszym wcieleniu model
MAN TGL ma nową deskę rozdzielczą
zunifikowaną we wszystkich pojazdach
z rodziny TG. Jej zestaw wskaźników
z antyrefleksyjną powłoką jest czytelny
i uporządkowany, ale centralny wielo-
funkcyjny wyświetlacz jest wciąż mono-
chromatyczny, a jego rozdzielczość nie
należy do najwyższych. Seryjnie mon-
towana wielofunkcyjna kierownica ma
wygodnie umieszczone przyciski, którymi
operuje się kciukami, a ich przyporząd -
kowanie jest łatwe do zapamiętania. 

W transporcie dystrybucyjnym, zde-
cydowanie częściej niż w dalekobieżnym,
kierowca pracuje z różnego rodzaju do-
kumentami, do których musi mieć szybki
dostęp i możliwość sprawnego ich wy-
pełnienia. Stolik znajdujący się na tunelu
silnika bez problemu je zmieści, a po-
krywę stolika, wyposażoną w uchwyt
przytrzymujący dokumenty, jednym ru-
chem ręki można zdjąć i założyć na kie-

rownicę, tworząc wygodną podstawkę do
pisania, z której można skorzystać także
poza kabiną samochodu. 

Po prawej stronie fotela kierowcy,
za dźwignią hamulca postojowego, w za -
głębieniu, można przechowywać różne
drobiazgi. Na obu drzwiach w części dol-
nej umieszczono duże kieszenie z uchwy-
tami na napoje, a podłokietniki kryją
schowki na drobiazgi. Nawet okulary
przeciwsłoneczne mają swoje, zamykane
wieczkiem, miejsce na konsoli poniżej
radia. Uzupełnieniem są półki nad przed-
nią szybą, na desce rozdzielczej i za fo-

telami przy tylnej ścianie kabiny. Tak
więc mimo że jest to kabina dzienna,
znalezienie miejsca na wszystkie ważne
przedmioty nie jest trudne. Użyte mate-
riały wykończeniowe są wysokiej jakości,
miłe w dotyku, raczej łatwe do utrzyma-
nia w czystości, a ich jasnoszara kolory-
styka nie przytłacza i sprawia, że niewielka
„szoferka” wydaje się przestronniejsza
niż jest w rzeczywistości. Ciekawy jest
pomysł otwierania uchylnego dachu sze-
roką pantografową dźwignią, dzięki
czemu brak elektrycznego mechanizmu
uchylającego wcale nie jest wadą.

Z zewnątrz
Zmieniając deskę rozdzielczą, zmie-

niono też atrapę chłodnicy, reflektory
i przedni zderzak. O gustach się nie dys-
kutuje, ale zmiany te wydają się korzys-
tne i upodabniają TGL-a do pozostałych
modeli ciężarówek MAN, przez co nie

Po uchyleniu
maski można

wykonać
obsługę 

codzienną

Wychylana kabina
daje dobry dostęp

do silnika. Za kołem
widać elementy ukła -
du oczyszczania spa-
lin, odpowiedzialnego

za spełnienie normy
Euro VI. Wąski kanał
zasysania powietrza
umieszczony za ka-

biną zostawia więcej
miejsca na zabudowę

sposób go pomylić z inną marką. Kabina
unoszona jest hydraulicznie, co przy jej
wielkości nie zawsze jest normą, duży kąt
odchylenia daje bardzo dobry dostęp do
silnika i innych podzespołów, ułatwiając
obsługę i ewentualne naprawy. Dys-
kusyjny jest sposób wymiany żarówek
w przednich reflektorach i dodatkowych
światłach. Należy odkręcić prawą lub lewą
część zderzaka i dopiero po jego zdjęciu
uzyskać dostęp do samych reflektorów.
Na pochwałę za to zasługuje system
sprawdzania oświetlenia zewnętrznego
– po naciśnięciu klawisza na centralnej

Jak zawsze
w ciężarów-
kach MAN
uporząd ko-
 wane i ergo-
nomiczne
miejsce pracy
kierowcy
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chanicznych ograniczników nie wymaga
użycia większej siły niż zwykle. Mimo to
TGL jest bardzo zwrotny i operowanie
nim na ciasnych placach nie stanowi
żadnego problemu. 

Testowany egzemplarz był wypo-
sażony w asystenta hamowania awaryj-
nego EBA, który ma ostrzec kierowcę
sygnałami akustycznymi o niebezpie-
czeństwie najechania na jadący lub stojący
na tym samym pasie pojazd i w przy-
padku braku reakcji ze strony kierowcy
rozpocząć awaryjne hamowanie. Biorąc
pod uwagę nasilenie ruchu, w jakim nie -
wątpliwie TGL będzie się poruszał w mie-

Wygoda przede
wszystkim. Liczba
schowków i wykorzys-
tanie blatu centralnego
stolika jako podkładki
do pisania znacznie
ułatwiają pracę

MAN TGL jest zwrotny i świetnie sprawdzi się w ciasnych uliczkach miast

konsoli zapalają się wszystkie światła, co
umożliwia kierowcy szybkie sprawdze-
nie, czy wszystko jest w porządku.

Wrażenia z jazdy
Jak już wspomniałem, wyczucie

TGL-a podczas manewrowania nie jest
trudne, ponieważ duże przeszklone po-
wierzchnie kabiny zapewniają znako-
mitą widoczność, dość dokładnie można
określić, gdzie znajdują się naroża po-
jazdu. Układ kierowniczy dostarcza bez -
błędnych informacji o tym, jak toczy się
prowadzona przez niego przednia oś,
dzięki temu przewidzenie toru, jakim
będzie przebiegała skrajnia pojazdu, jest
łatwe i bardzo ważne w ciężarówce tego
typu. Mimo bezpośredniego układu kie-
rowniczego charakterystyka pracy jego
wspomagania nie jest stała – do zmien-
nej siły wspomagania trzeba się przy-
zwyczaić podczas jazdy. Samochód ma
mniejszy promień skrętu, kiedy jest w ru-
chu, i większy, kiedy rusza się autem
z miejsca. Przedstawiciele producenta
tłumaczą to zbyt dużymi naprężeniami
generowanymi przy próbie osiągnięcia
skrajnego skrętu kół podczas postoju.
W efekcie ma się wrażenie, jakby prze -
kładnia kierownicza przy osiąganiu ma-
ksymalnego skrętu, czyli ostatnich kil-
kunastu stopni wychylenia kół, nie była
wspomagana na postoju. Natomiast kiedy
TGL jest w ruchu, „dokręcenie” do me-
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ście i poza nim, zainstalowanie EBA jest
jak najbardziej celowe. Jednak z przy-
krością muszę stwierdzić, że albo system
nie działał prawidłowo (choć żaden ko-
munikat tego nie potwierdzał), albo jego
margines bezpieczeństwa był ustawiony
grubo poniżej wytrzymałości nerwowej
przeciętnego kierowcy, bowiem nie za-
reagował ani razu na próby wywołania
jego reakcji. Bezbłędnie za to działał asys-
tent utrzymania pasa ruchu, powodujący
buczenie z głośników po stronie, z któ-
rej linia na jezdni została przekroczona.

Fotel ISRI z pełną regulacją we wszyst-
kich płaszczyznach oraz regulowana ko-
lumna kierownicy pozwalają zająć wy-
godną pozycję w czasie jazdy, ale przy
częstym wysiadaniu i wsiadaniu starsze
rozwiązanie z odblokowywaniem pozy-
cji kierownicy lewą nogą było chyba
wygodniejsze niż obecne, tj. przycisk
blokady po prawej stronie na desce roz-
dzielczej. Wewnątrz kabiny jest cicho,
układ grzewczo-klimatyzacyjny bez pro-
blemu radzi sobie z utrzymaniem zada-
nej temperatury i, o dziwo, w testowanym
egzemplarzu był uzupełniony o nieza-
leżne ogrzewanie postojowe, co w cięża -

rówce z dzienną kabiną jest rzadkie.
Komfort termiczny zapewniają też ogrze-
wane siedzenia (które bardzo szybko się
nagrzewają), przy czym fotel kierowcy
był także wentylowany. 

Pod kabiną pracował 220-konny sil-
nik D0834CR, dostarczający 850 Nm
momentu obrotowego w zakresie obro-
tów od 1300 do 1800, który nawet przy
pełnym załadowaniu pokrywał zapo-
trzebowanie na moc i okazał się jedno-
stką bardzo elastyczną. Agregat ten
spełnia normę Euro VI, wykorzystano
znane i sprawdzone technologie firmy
MAN, w tym EGR, SCR i DPF/CRT.
Wszystkie elementy związane z oczysz-
czaniem spalin zamontowano po prawej
stronie tuż za przednim kołem i należy
przyznać, że tylko w marginalnym stop-
niu zmniejszają one ilość miejsca do wy-
korzystania na zabudowę. 

Zautomatyzowana skrzynia biegów
MAN Tip Matic ZF 6 AS 1000 OD o sześ-
ciu przełożeniach przełączała biegi bar-
dzo płynnie i, co ciekawe, zawsze rusza
z pierwszego biegu. Jak wynika z do-
starczonej przez producenta dokumentacji
technicznej, zdecydowano się na nieco

„dłuższe” przełożenie drugiego biegu,
więc by nie przeciążać często w takim
samochodzie używanego sprzęgła, start
odbywa się zawsze z biegu pierwszego.
Istnieje oczywiście możliwość manual-
nego sterowania jej pracą poprzez dźwig-
nię po prawej stronie kierownicy. Należy
przyznać, że przy tej elastyczności i mocy
silnika 6 biegów w zupełności wystarcza.

Podsumowanie
MAN TGL to bardzo dobra ciężarówka

dystrybucyjna. Jest wygodny w prowa-
dzeniu i łatwy w manewrowaniu, co daje
dużą radość z jazdy. 220 koni mocy w zu-
pełności wystarcza do jazdy z pełnym ła -
dunkiem, przynajmniej na słabo i umiar-
kowanie pofałdowanym terenie. Świetnie
dobrana do silnika zautomatyzowana
skrzynia biegów doskonale sobie radzi
mimo tylko sześciu przełożeń, a miękko
zestrojone podwozie zapewnia wysoki
komfort i dobrze wybiera nierówności
podmiejskich dróg.

Zdjęcia: © A. Gawron



Osprzęt naczepowy
– przegląd nowości

poprzednim numerze na-
szego czasopisma skupiliśmy
się na konstrukcji komplet-

nych zespołów osi naczepowych, tym
razem zajmiemy się nieodłącznymi ele-
mentami konstrukcyjnymi, jakimi są ha-
mulce i nogi podporowe.

Jak już wspomniałem, naczepa syg-
nowana logotypem jednego producenta
najczęściej jest owocem współpracy wielu
wyspecjalizowanych i doświadczonych
firm. Nic w tym dziwnego, gdyż poten-
cjalny klient szuka produktu, który będzie
dobry i godny zaufania pod każdym
względem. Po produktach prezentowa-
nych na targach widać, że ulepszanie
dobrych i sprawdzonych konstrukcji jest
ciągle możliwe.

Lekki, mocny i niezawodny
Tak w trzech słowach można opisać

nową serię pneumatycznych hamulców
tarczowych ModulT marki Haldex. Ha-
mulce te zaprojektowane zostały po to,
by zapewnić wysoką wydajność i trwa-

łość przy zredukowanej masie i zmniej-
szonej do minimum liczbie części wyma-
gających obsługi. ModulT to pływający
zacisk hamulcowy z pneumatycznym
aktywatorem oraz zintegrowanym kom-
pensatorem zużycia klocków hamul-
cowych. Cechą charakterystyczną jest
zastosowanie zoptymalizowanego poje-
dynczego popychacza, który zmniejsza

masę hamulca, zapewniając jednocześ-
nie równomierny docisk obydwu klocków
hamulcowych do tarczy. Dzięki temu
ograniczono obciążenia termiczne tarczy
hamulcowej, a także zwiększono wy-
dajność hamulca. Dźwignię popychacza
ułożyskowano w dwóch łożyskach tocz-
nych, co zaowocowało zminimalizowa-
niem zjawiska histerezy, a co za tym idzie
zwiększeniem sprawności całego zespołu.
Zacisk przesuwa się na dwóch kołkach
prowadzących ze stali nierdzewnej, nie-

Mateusz Samulak
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W ramach kontynuacji tematu przedstawiamy nowości ze świata

osprzętu naczepowego zaprezentowane na tegorocznych targach

IAA 2014 w Hanowerze oraz Automechanika 2014.

ModulT DBT 22LT 
– najlżejszy hamulec

dedykowany do osi 
9-tonowych

© Haldex
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wymagających smarowania przez cały
okres eksploatacji. Jest to nie tylko naj -
lżejszy, ale także najbardziej wytrzy-
mały i najłatwiejszy w serwisowaniu
pneumatyczny hamulec tarczowy nie-
związany na stałe z osią.

ModulT dostępny jest w kilku wa-
riantach dostosowanych do różnych roz-
miarów kół od 17,5-calowych, które ge-
nerują maksymalny moment hamujący
15 kNm, do 22,5-calowych, osiągających
maksymalny moment do 30 kNm. Masa
hamulca ModulT DBT 22 LT zaprojek-
towanego do kół 22,5 cala wynosi 31 kg,
czyli o ok. 15% mniej w stosunku do
porównywalnych konstrukcji. Natomiast
ModulT w wersji do 19-calowych kół
waży jedynie 28 kg łącznie z klockami.

Jak mówi Jeffrey Stokes, odpowie-
dzialny za hamulce tarczowe w firmie
Haldex: „ModulT oznacza początek nowej
ery dla hamulców tarczowych”. Pierwszą
firmą, która zaufała temu rozwiązaniu,
jest SAF-Holland, a za nią podąża Krone
ze swoimi osiami KTA. System produko-
wany jest w szwedzkiej siedzibie w Land -
skronie, popyt jest tak duży, że firma pla-
nuje w przyszłym roku start drugiej linii
produkcyjnej, a w 2018 r. chce potroić
obecną produkcję.

Kontrola podstawą zaufania
Monitorowanie stopnia zużycia kloc-

ków hamulcowych nie jest już dziś wielką
nowością. Jednak i na tym polu inżynie-
rowie wprowadzają nowatorskie rozwią -
zania. Jak wspominaliśmy w poprzednim
numerze, hamulce bębnowe wracają do
łask, lecz aby konstrukcja ta okazała się
konkurencyjna dla hamulców tarczo-
wych, wymaga kilku udoskonaleń. Firma
BPW przygotowała system mierzący sto-
pień zużycia okładzin ciernych. Co wię-
cej, system będzie sprawdzał stan okła -
dzin każdego koła oddzielnie. Informacje
z czujników wyświetlane są na ekranie,
w kabinie oraz przesyłane do serwerów
firmy. Pozwoli to na przewidywanie wi-
zyt w warsztacie, co w przypadku ha-
mulców bębnowych znacznie ograniczy
czas przestojów, gdyż jak wiadomo kon-
trola stopnia zużycia okładzin wiązała się
do tej pory z koniecznością demontażu
bębna hamulcowego.

Innym, bardzo użytecznym systemem
wdrażanym przez BPW, jest monitoro-
wanie temperatury hamulców. Jego za-
stosowanie jest szczególnie uzasadnione

© JOST

w pojazdach poruszających się w górzy-
stym terenie. Pozwala on na określenie
momentu, kiedy temperatura hamulców
zbliża się do granicy bezpieczeństwa. Sys-
tem zmniejsza ryzyko spadku siły hamo -
wania czy wystąpienia poważnych uszko-
dzeń termicznych hamulców, a przede
wszystkim rozwija świadomość kierowcy
o stanie układu.

Pewny grunt
Gdy zachodzi potrzeba odczepienia

naczepy od ciągnika, trzeba ją wesprzeć
na nogach podporowych. Zdecydowanym
potentatem rynku w tej dziedzinie jest
JOST. Oferta światowego producenta za-
wiera nogi i stabilizatory do wszelkiego
typu naczep od kurtynowych po cysterny,
silosy oraz naczepy specjalne.

Nowością rynkową zaprezentowaną
na IAA 2014 jest aluminiowa noga pod-
porowa serii CA. Jest to produkt tzw.
klasy premium przeznaczony do cystern
oraz silosów. W konstrukcji wykorzys-
tano opatentowane i sprawdzone roz-
wiązanie Modul, wykonane tym razem
z wysokiej jakości aluminium. Przekon-
struowana i odchudzona została również
stopa typu A o zwiększonej powierzchni
styku z podłożem i szerokim zakresie

wychyleń. Podobnie jak inne modele nóg
serii Modul model CA nie wymaga sma-
rowania przez trzy lata, ma dwubiegową
przekładnię oraz może być wyposażony
w napęd elektryczny Easy Drive.

Poza nogą CA prezentowano również
znany już na całym świecie Modul B, któ -
ry od czasu wejścia na rynek przeszedł
wiele modyfikacji mających na celu
zmniejszenie masy i zwiększenie wy-
trzymałości.

Napęd elektryczny
Easy Drive pozwala 

na szybkie opuszczanie 
i podnoszenie nóg

Modul B – najczęściej
spotykane nogi podpo-

rowe w naczepach

©
 JO
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Elektryczny napęd podnoszenia i opusz-
czania nóg podporowych wykorzystano
również jako jeden z komponentów in-
nowacyjnego systemu w pełni automa-
tycznego sprzęgania ciągnika z naczepą
KKS II. W przygotowaniach jest obecnie
druga generacja napędu Easy Drive II,
która w porównaniu z pierwszą ma być
jeszcze bardziej wydajna i wytrzymała.
Montaż układu będzie ułatwiony poprzez
umiejscowienie silnika na nodze, a nie
jak było do tej pory na wale łączącym
nogi. Easy Drive II będzie dostępny dla
wszystkich rodzajów nóg serii Modul,
a także do modelu L 500 (produkowanego
w Polsce). Cechą przemawiającą za sto-
sowaniem tego rozwiązania jest szeroki
zakres temperatur pracy od –20 do +80°C.

nie został zakończony. Wszystkie z nich
działają w oparciu o układ hamulcowy
i udowadniają, że w zakresie bezpie-
czeństwa czynnego w naczepach można
jeszcze wiele zrobić.

W trosce o funkcjonalność
Poza całymi zespołami na targach wy-

stawiano również mnóstwo akcesoriów
ułatwiających pracę kierowcy, a także
zwiększających funkcjonalność układów.
Firma Haldex przedstawiła nowe gniazdo
pneumatyczne Protect-O z membraną
oraz filtrem sieciowym chroniącymi przed
wnikaniem zanieczyszczeń do układu
pneumatycznego. Gniazdo jest kompa-
tybilne ze standardowymi układami
pneumatycznymi.

Inną propozycją jest system EB+Soft
docking drugiej generacji, który za pomo -
cą czujników ultradźwiękowych sprawdza
teren za naczepą. W razie gdy pojazd zbli -
ża się do ładowni bądź przeszkody, gene-
rowane są ostrzeżenia akustyczne i opty -
cz ne, a w momencie gdy odległość ta jest
niebezpiecznie mała, pojazd zo staje au-
tomatycznie zahamowany. System stwo-
rzony został głównie w celu ułat wienia
kierowcy podjazdu pod rampy zała dun-
kowe. Czujniki montowane są tak, aby
zapobiec ich mechanicznym usz kodze-
niom i są kalibrowane dla dokładnego
miejsca montażu. Jest to szczególnie
istotne w przypadku wywrotek przewo -
żących materiały sypkie. W warunkach
nocnych dostaw system oferuje możli-
wość wyłączenia alarmu akustycznego.

Na zakończenie
Prezentowane przez wystawców pro-

dukty są dowodem na to, że inżyniero-
wie ze świata naczep nie spoczywają na
laurach. Sprawdzone konstrukcje mimo
wszystko są udoskonalane, a te, które
wydawałoby się nie mają już racji bytu,
wracają do łask, wnosząc nowatorskie
akcenty. Widać szczególną troskę o bez-
pieczeństwo oraz wydajność naczep,
czego przykładem jest coraz szersze wy-
korzystywanie układów telematycznych.
Dzięki temu klienci mają do dyspozycji
nowoczesne pojazdy z możliwością kon-
figuracji do indywidualnych potrzeb.

Mały, ale przydatny 
szczegół. Protect-O
ułatwia utrzymanie
czystości układu
pneumatycznego

Czujniki ultradźwiękowe można kalibrować
dla danego miejsca montażu
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Inteligentna naczepa
Firma Wabco, znana z produkcji sys-

temów kontroli pojazdów oraz układów
hamulcowych, przygotowała specjalny
pakiet systemów zwiększających bezpie-
czeństwo eksploatacji naczep. Głównymi
komponentami są: Rollover Stability Sys-
tem (RSS) zmniejszający ryzyko wywró-
cenia pojazdu, Emergency Brake Alert,
który mruga światłami stopu w czasie
ostrego hamowania, gdy osiągane jest
opóźnienie większe niż 4 m/s2 lub gdy
zadziała układ ABS, oraz Safe Start za-
pobiegający ruszeniu pojazdu w mo-
mencie, gdy załadunek lub rozładunek
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Nowe Vito 447

owy Mercedes-Benz Vito został
przedstawiony jako pojazd do prze-
wożenia maksymalnego ładunku

przy minimalnych kosztach z zachowa-
niem pełnego bezpieczeństwa. Jako średni
samochód dostawczy, o dmc. od 2,5 do
3,2 t, ma zadziwiać swoim wszechstron-
nym zastosowaniem. Do niskich kosz-
tów eksploatacji mają się przyczynić
oszczędności w zużyciu paliwa oraz
długie okresy międzyprzeglądowe, wy-
noszące do 40 000 km.

Nadwozie
W nowym Vito 447 zachowano taki

sam ogólny układ konstrukcyjny jak w po-
przednim modelu, czyli wciąż jest to „do-
stawczak” z jednobryłowym samonoś-
nym nadwoziem o trzech długościach
(4895, 5140 i 5370 mm), dwóch roz-
stawach osi i dwóch długościach tyl-
nego zwisu. Przeprojektowano przednią
część nadwozia, tak by spełniała wyższe
wymagania testów zderzeniowych i le-
piej chroniła pieszych, oraz wzmocniono

w poprzednich modelach dostawczych
Mercedesów tej klasy ładowności, za-
czynając od MB100. Dostępne są dwa
silniki wysokoprężne, nowy produko-
wany w kooperacji z Renault – OM 622
o pojemności 1600 cm3, regulowany
na dwa zakresy mocy 65 i 84 kW (88
i 114 KM), oraz znana konstrukcja Merce-
desa OM 651 o mocach: 100, 120 i 140 kW
(odpowiednio 136, 163 oraz 190 KM).
Silnik OM 622 dzięki swym kompakto-
wym wymiarom jest montowany po-
przecznie i przeznaczony do napędu
przedniej osi. OM 651 montowany jest
wzdłużnie i konfigurowany z napędem
tylnej lub obu osi. Oba silniki są rzędo-
wymi „czwórkami” chłodzonymi cieczą,
z układami wtryskowymi CR mogącymi,
w zależności od kompletacji pojazdu,
spełniać normę czystości spalin Euro VI,
wykorzystując czynnik AdBlue. Póki co,
nie ma w ofercie silnika benzynowego.

Mniejszy silnik OM 622 jest koja-
rzony tylko ze skrzynią biegów FSG 350.
Jest to manualna przekładnia o 6 prze -
łożeniach, ze zintegrowanym mecha-

Arkadiusz Gawron

Pod koniec października zaprezentowana została nowa generacja

Mercedesa Vito. Impreza odbyła się w Berlinie w starej hali produkcyjnej,

która zapewniła, jak przystało na robocze Vito, „przemysłową” atmosferę

i była znakomitą oprawą dla pojazdu.

tylną partię karoserii, by wykazywała
większą odporność na deformacje. Boczne
otwory drzwi przesuwnych są węższe
od tych w starszym modelu i przy sze-
rokości 825 mm w Vito 447 (920 mm
w Vito 639) „wycelowanie” w nie wóz-
kiem widłowym z paletą będzie nie lada
wyczynem. Natomiast otwór tylnej klapy
lub dwuskrzydłowych drzwi jest większy
niż w poprzednim modelu. Nie prezen-
towano żadnej wersji z podwyższonym
dachem i na razie nie przewiduje się ta-
kiego wyposażenia, wyłączając wersję
Marco Polo, która w miękkim podnoszo-
nym dachu mieści łóżko dla dwóch osób.

Układ napędowy i podwozie
Największe zmiany konstrukcyjne,

dotyczące ogólnej koncepcji pojazdu, za-
szły w układzie napędowym. Do wyboru
są trzy rodzaje napędu: przedni, tylny
i na obie osie, co w tym segmencie po-
jazdów jest rzadko spotykane. Można
powiedzieć, że obecnie oferowane roz-
wiązania łączą wszystkie stosowane



nizmem różnicowym, mogąca przenieść
moment 350 Nm i współpracująca ze
sprzęgłem z dwumasowym kołem za-
machowym. Większy silnik OM 651 może
współpracować z dwiema skrzyniami
biegów: manualną 6-biegową skrzynią
TSG 380, także odbierającą napęd z dwu-
masowego koła zamachowego, oraz
automatyczną 7G-Tronic Plus.

Do prowadzenia przedniej osi zasto-
sowano elektrohydrauliczny układ kie-
rowniczy. Jego konstrukcja umożliwia
realizowanie takich funkcji, jak wspo-
maganie zależne od prędkości jazdy,
aktywny powrót kół na wprost, manewry
asystenta parkowania, tłumienie drgań
oraz redukcje siły kontrowania, np. przy
jeździe na pochyłości terenu.

W Vito 447 dostępne są trzy rodzaje
zawieszenia, różniące się nastawami.
Zawieszenie podstawowe obejmuje stan-
dardową amortyzację na przedniej osi
i sztywną na tylnej i jest przeznaczone
do pojazdów o charakterze roboczym.
Zawieszenie podstawowe plus obejmuje
komfortową amortyzację przedniej osi
i standardową, czyli sztywną, tylnej i jest
kompromisem pomiędzy sztywnym za-
wieszeniem podstawowym a zawiesze-
niem komfortowym, którego nastawy
mają zapewnić delikatne i płynne dzia -
łanie z optymalnym tłumieniem wstrzą -
sów przy zachowaniu dobrej dynamiki.

To ostatnie zawieszenie jest przezna-
czone do Vito w wersjach osobowych. Bez
względu na rodzaj napędu zawieszenie
tworzą kolumny McPhersona z wahaczami
poprzecznymi i stabilizatorem z przodu
oraz trójkątne wahacze współpracujące
ze sprężynami śrubowymi i amortyza-
torami skośnymi z tyłu. 

Systemy asystujące kierowcy 
i bezpieczeństwo

W nowym Vito znajdziemy wiele in-
nowacyjnych systemów wspomagających
kierowcę, do których należą: adaptacyjne
światła stop, wspomaganie koncentracji,
system świateł do jazdy, monitorujący
warunki pogodowe oraz natężenie światła
i w zależności od potrzeb włączający je
lub wyłączający, system utrzymania pasa
ruchu, wiatru bocznego, martwego kąta,
sygnalizacji kolizyjnej, aktywnego par-
kowania, tempomatu ze Speedtronic,
czyli limitem prędkości, który przywołuje
po naciśnięciu przycisku nastawione
ograniczenie, np. na odcinku drogi, gdzie
ono obowiązuje, kamera cofania z dy-
namicznymi liniami oraz sygnalizator
akustyczny cofania. Oczywiście wszyst-
kie wymienione systemy nie są dostępne
w standardzie, ale trzeba przyznać, że ich
paleta jest bardzo szeroka.

W ramach bezpieczeństwa czynnego
w Vito można zamówić do 8 poduszek
powietrznych, w tym czołowe, boczne
i kurtyny chroniące pasażerów na pierw-
szym rzędzie siedzeń oraz pierwszy raz
dostępne w tej kategorii pojazdów kur-
tyny w strefie pasażerskiej.

W opcji dostępne są reflektory przed-
nie i lampy tylne wykonane w technice
LED. Dzięki inteligentnemu sterowaniu
(system ILS znany z innych modeli Mer-
cedesa) realizowane są takie funkcje,
jak dynamiczne doświetlanie zakrętów,
dynamiczna regulacja zasięgu świateł,
automatyczne światła drogowe oraz za-
awansowane reflektory przeciwmgielne.

Komfort i wnętrze
W celu zapewnienia komfortu ter-

micznego kierowcy i pasażerom pierw-
szego i ewentualnie drugiego rzędu sie-
dzeń w desce rozdzielczej zabudowano
wydajny system grzewczo-wentylacyjny,
uzupełniony półautomatyczną (Temp -
matic) lub automatyczną (Thermotronic)
klimatyzacją. W wersjach z trzecim rzę-
dem siedzeń i w przypadku wysokich
wymagań związanych z ogrzewaniem
lub klimatyzowaniem przestrzeni pa-
sażerskiej opcjonalnie dostępny jest
układ ogrzewania lub klimatyzacji części
tylnej pojazdu. W ramach uzupełnienia
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Trzy długości nadwozia, dwa rozstawy osi i dwie długości tylnego zwisu

Samochód można
wyposażyć nawet

w 8 poduszek 
powietrznych, 
w tym po raz

pierwszy kurtyny
w przestrzeni 
pasażerskiej

Tego jeszcze 
w Vito nie było.

Trzy rodzaje
układu napędo-
wego: przedni,
tylny i na obie

osie
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zamówić można jedną z dwóch wersji
ogrzewania postojowego, tzw. wodne
lub powietrzne. W celu szybkiego od-
parowania szyb i osiągnięcia wymaga-
nej temperatury wnętrza przed rozgrza-
niem silnika oferowana jest dodatkowa
nagrzewnica PTC. Wszystkie wersje po-
jedynczych foteli przednich dostępnych
w Vito 447 mogą być opcjonalnie wy-
posażone w elektryczne, trzystopniowe
ogrzewanie. Obsługa tej funkcji odbywa
się poprzez panel na drzwiach, prawdo-
podobnie przejęty z nowej klasy C, wraz
z regulacją elektryczną położenia fotela.
Ponadto fotel kierowcy może być wyko-
nany w specjalnej wersji tzw. plus i ce-
chuje się zwiększoną odpornością na
częste wsiadanie i wysiadanie, np. pod-
czas dystrybucji towarów.

Systemy audio- i telematyczne oparte
są na dobrze znanych z osobowych mo-
deli Mercedes-Benz niższych klas mo-
dułach Audio10 oraz Audio15. Pierwszy
z nich ma 3,5-calowy monochromatyczny
wyświetlacz i poza radiem może obsługi-
wać telefon działający w standardzie
Bluetooth. Audio 15 jest wyposażone
w kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej
5,8 cala i dodatkowo obsługuje opcjo-
nalną kamerę cofania i system nawiga-
cyjny Becker Map Pilot, który jest mon-
towany w schowku deski rozdzielczej.

Deska rozdzielcza jest zupełnie inna
niż montowana w klasie V i jak przystało
na auto użytkowe, nie brakuje jej róż -
nego rodzaju schowków. Na jej górnej
powierzchni znajdują się trzy kieszenie
i dwa miejsca na kubki lub puszki, pod
dyszami nawiewów na konsoli centralnej
dwa wgłębienia na drobiazgi, przy czym
to po lewej ma wyprowadzone gniazdo
USB i AUX, co sugerowałoby wykorzys-
tanie go na telefon, choć wydaje się zbyt
płytkie. Po prawej stronie deski rozdziel-
czej wygospodarowano miejsce na za-
mykaną lub otwartą skrytkę, a przy kom-
pletacji dwuosobowej w pierwszym rzędzie
siedzeń, pod centralną konsolą, monto-
wany jest otwarty schowek z wyprowa-
dzonym gniazdem zapalniczki. Trochę
dziwi, że w miejscu, gdzie przy manual-
nej skrzyni jest dźwignia do zmiany bie-
gów, w wersji automatycznej nie ma żad-
nego schowka ani kieszeni, gdyż dźwignia
wyboru zakresu pracy skrzyni jest na
obudowie kolumny kierownicy. To miejsce
aż prosi się o takie wykorzystanie.

Vito a klasa V
Zapowiadano, że samochody nowej

generacji , czyli Vito i V-klasa, będą wy-
raźnie się od siebie różnić. I biorąc pod
uwagę najbogatszą wersję Mercedes-

-Benz V oraz najuboższą Vito, tak jest.
Jednak dobrze wyposażone Vito, szcze-
gólnie w osobowej wersji, wcale tak
mocno od swojej luksusowej siostry już
nie odbiega i w praktyce różni się, poza
poziomem wyposażenia niedostępnym
w odmianie użytkowej, przede wszyst-
kim deską rozdzielczą i wyglądem wnę-
trza, dzięki czemu zresztą ich rozpozna -
nie jest najłatwiejsze i jednoznaczne. 

Podsumowanie
Nowy Mercedes-Benz Vito 447 dobrze

się prezentuje i bez wątpienia wyznacza
nowe standardy w tej klasie pojazdów
poziomem swojego wyposażenia, wzor-
nictwem, bezpieczeństwem pasywnym
i aktywnym oraz znakomitym stosun-
kiem masy własnej do masy przewożo -
nego ładunku, których wskaźnik w za-
leżności od wersji waha się w granicach
0,6–0,7, co jest wynikiem więcej niż do -
brym. Obiecująco zapowiadają się także
faktyczne koszty eksploatacji. Mnogość
wersji i szeroka paleta wyposażenia po-
winny zagwarantować dopasowanie sa-
mochodu do oczekiwań najbardziej wy-
magającego klienta.

Zdjęcia: © Mercedes-Benz

W kabinie pasażerskiej
nie brakuje pomysłowych
schowków i kieszeni

Wygląd i wyposażenie
wnętrza Vito odróżnia
go od V klasy i mimo
że jest to samochód
użytkowy, może być 

luksusowy

Za dopłatą można 
otrzymać lampy i reflektory
LED, sterowane inteligent-
nym systemem oświetlenia
ILS. Po prawej lampa LED
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Ciężka dystrybucja
po szwedzku

pisywany samochód to Scania
P 250 – 18-tonowe, 2-osiowe pod-
wozie dystrybucyjne, w którym

rozstaw osi wynosi 5700 mm. Kabina
dzienna, przedłużona, o szerokości wnę-
trza 2130 mm. Na podwoziu zabudowano
chłodnię Igloocar wyposażoną dodatkowo
w tylny podest załadowczy Dautel. Cięża-
rówkę napędzał najmniejszy w ofercie
Scanii 5-cylindrowy silnik DC09 111,
rozwijający moc 250 KM (184 kW) prze-
kazywaną na koła za pośrednictwem
8-biegowej zautomatyzowanej skrzyni
biegów Opticruise. Pojazd wyposażono
w funkcję Hill hold wspomagającą ru-
szanie pod górę oraz kamerę cofania –
dodatki niezmiernie przydatne w trans-
porcie dystrybucyjnym.

9 l pojemności i tylko 250 KM
Silniki Euro VI drugiej generacji wpro-

wadzono na rynek w 2013 r. Gama 5-cy-
lindrowych silników składa się z czterech
jednostek o mocach od 250 do 360 KM.
W zależności od mocy stosowane są dwa
rodzaje układów oczyszczania spalin:

EGR+SCR lub tylko SCR. Prezentowany
samochód napędzany był najmniejszym
silnikiem o mocy 250 KM, który generuje
maksymalny moment obrotowy o war-
tości 1250 Nm dostępny w zakresie pręd-
kości obrotowych 1000–1350 obr/min.
Za oczyszczanie spalin odpowiadają układy
EGR+SCR. Nie jest to najmniejszy po-
jazd dostępny na rynku, Scania ma jesz-
cze w ofercie podwozie o dmc. 16 t. Jakie
efekty przynosi tak stosunkowo mała moc
w 18-tonowej ciężarówce?

Po raz kolejny okazuje się, że suche
liczby to nie wszystko. Dzięki zastoso-
waniu turbosprężarki ze zmienną geo-

metrią silnik radzi sobie całkiem przy-
zwoicie z napędzaniem sporego prze-
cież samochodu, zapewnia sprawne
przemieszczanie się w warunkach miej-
skich, a także na drogach szybkiego ru-
chu. Jednostka napędowa wymaga co
prawda zdecydowanych poleceń wyda-
wanych pedałem przyspieszenia, ale nie
jest przy tym zbytnio hałaśliwa. Wyda-
wałoby się, że częste korzystanie z pełnej
jej mocy przekreśli wszystkie obietnice
o oszczędności, tak jednak nie jest. Nieco
większe obciążenie silnika paradoksal-
nie zmniejsza zużycie paliwa. Dzieje się
tak dlatego, że układy oczyszczania spa-

Mateusz Samulak

| TECHNIKA |

Scania, przygotowując nowe silniki Euro VI, nieco odświeżyła również wygląd

swoich ciężarówek. Przedstawiamy model P 250 z silnikiem Euro VI drugiej

generacji i zabudową chłodniczą. Korzystając z okazji, nasze jazdy testowe

wzbogaciliśmy o próby na płytach poślizgowych.

Testowa Scania P 250 jest pojaz-
dem mocno wyspecjalizowanym

pod kątem wykonywanych
zadań transportowych

7788 | GRUDZIEŃ 2014 |

Najmniejszy 9-litrowy
silnik w rodzinie Scanii,
jego wielką zaletą jest
stosunek mocy do mo-
mentu obrotowego
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lin pracują efektywnie przy wysokich
temperaturach, jeśli więc spaliny są zbyt
chłodne, dodatkowy wtryskiwacz podaje
paliwo do układu wydechowego. Przy
obciążeniach bliskich maksymalnym taka
sytuacja występuje zdecydowanie rza-
dziej. Pojazd wyposażony był dodatkowo
w system zarządzania flotą Scania Fleet
Management pozwalający na kontrolę
parametrów pojazdu celem doskonalenia
stylu jazdy kierowcy. Według Scanii może
to zaowocować oszczędnością paliwa na-
wet do 10%.

Zabudowa
Na podwoziu prezentowanej Scanii

zabudowano chłodnię Igloocar o kuba-
turze 45 m3. Za schładzanie przewo żonych
towarów odpowiada agregat chłodniczy
Carrier Supra z własnym napędem, za-
silanym paliwem pojazdu. Wymiary we-

wnętrzne (dł. × szer. × wys.) 7400 × 2450
× 2500 mm pozwalają na wstawienie
standardowych 18 europalet. Dostęp do
ładowni możliwy jest przez dwuskrzy -
dłowe drzwi tylne oraz jednoskrzydłowe
drzwi boczne uszczelniane wielostop-
niowo. Wnętrze zabudowy oświetlone
jest lampami LED. Ciekawym dodatkiem
dostępnym jako wyposażenie opcjonalne
jest działowa ściana przesuwna na pro-
wadnicach sufitowych, z możliwością blo-
kowania w dowolnej pozycji. Na potrzeby
dystrybucyjne na tylnej ścianie zamon-
towano samopoziomujący się podest
załadowczy Dautel o nośności 2000 kg,
ze sterowaniem z poziomu płyty. Obsługa
„windy” jest dziecinnie prosta zarówno
za pomocą przełączników na panelu, jak
i przycisków obsługiwanych stopami. Roz-
wiązanie takie jest w ofercie niemieckiej
firmy już od ponad 20 lat. Do jakości wy-
konania całej zabudowy nie mamy żad-
nych zastrzeżeń. Na plus zaliczamy także
sterowanie agregatem chłodni z kabiny.

Wrażenia z jazdy
Warunki, w jakich poruszaliśmy się

testowaną Scanią, ściśle odpowiadały
warunkom codziennej pracy pojazdów
dystrybucyjnych: były to zatłoczone ulice
miejskie o niekoniecznie równych na-
wierzchniach, a także droga ekspresowa.
Jazda jest bardzo przyjemna, ciężarówka
ma łatwo wyczuwalną charakterystykę
układu jezdnego, co po przejechaniu kilku
kilometrów pozwala zapomnieć, że to
pierwszy kontakt z samochodem. 

Skrzynia biegów Opticruise spraw-
nie współpracuje z silnikiem, skutecznie
wykorzystując jego potencjał, nie wy-
konuje przy tym zbędnych redukcji i nie
gubi się w wyborze biegów. W obecnej
generacji systemu zmiany biegów układ
dostosowuje charakterystykę pracy do
bieżących warunków jazdy, negatywną
stroną rozwiązania jest nieco leniwa reak-

cja systemu, gdy wyjedziemy np. z placu
manewrowego na drogę publiczną, wtedy
system potrafi zwlekać ze zmianą biegu
na wyższy. Na szczęście kierowca zawsze
może sam zmienić bieg za pomocą dźwigni
przy kierownicy. Słowa uznania należą
się za przednie i tylne zawieszenie pneu-
matyczne z regulacją wysokości oraz pa-

mięcią ustawień (2 programy). Pojazd
niezależnie od jakości drogi prowadzi
się bardzo pewnie, również bez ładunku. 

Dzięki życzliwości kierownictwa
Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
w Lublinie mieliśmy okazję sprawdzić,
jak 18-tonowa Scania podoła próbom
na płytach poślizgowych. Podczas prób
samochód zachowywał się bardzo prze-
widywalnie, działanie elektronicznych
„aniołów stróżów” w postaci ABS-u i kon-
troli trakcji jest zdecydowane i dosyć sku-
teczne. Mimo że na pokładzie nie było
systemu ESP, samochód jeśli już wpad-
nie w poślizg, jest łatwy do opanowania,
oczywiście wszystko w granicach zdro-
wego rozsądku. Również w ciasnych za-
krętach, łączonych z podjazdami lub
zjazdami z górki, ciężarówka potwierdza
dopracowanie zawieszenia, układu kie-
rowniczego i hamulcowego. Test rusza-
nia pod górę na płycie poślizgowej był
doskonałą próbą dla elektronicznych
wspomagaczy i przyniósł ciekawe wyniki.
Otóż zarówno z włączoną kontrolą trak-

Sterowanie podestem za pomocą stóp to wygodne rozwiązanie, 
przyciski mają wytrzymać najazd wózkiem widłowym

Gumowe odboje
na rogach zapobie-

gają stukom płyty 
o tylną ścianę zabu-
dowy. Pytanie, czy
zniosą trudne wa-

runki przy rampach
załadunkowych

cji, jak i bez niej Scania bez najmniej-
szego problemu rusza do przodu. Jedyną
odczuwalną różnicą jest to, że z włączoną
kontrolą trakcji wszystko odbywa się
niesamowicie płynnie i bez najmniej-
szych szarpnięć. Także utrzymująca na
podjeździe funkcja Hill hold zdaje egza-
min na piątkę.
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Kabina zawieszona jest na 4 miechach
pneumatycznych, dzięki czemu warunki
pracy są naprawdę komfortowe. Jednak
wyciszenie wnętrza mogłoby być nieco
lepsze, gdyż szum opływającego powiet-
rza wyraźnie dociera do uszu kierowcy.
Doskonale znany design Scanii jest nieco
odświeżony, choć zmiany są bardzo dys-
kretne: przemodelowane owiewki, nowy
kształt lamp z diodowymi światłami do
jazdy dziennej to w zasadzie wszystko.

namika kabiny oraz oszczędny silnik,
który w trasie zużywa 18 l oleju napę-
dowego na 100 km.

Na zakończenie
Pod hasłem „Nowy wymiar dystry-

bucji” Scania przedstawiła pojazd, który
powinien zadowolić większość klientów
w branży dystrybucyjnej. 18-tonowa
2-osiowa ciężarówka z zabudową chłod-

niczą to optymalny wybór zarówno dla
pojedynczych firm, jak i dla flot trans-
portowych przewożących żywność. Za-
stosowanie silnika o mocy 250 KM w tej
klasie wagowej to odważny krok, gdyż
obecnie większość lżejszych 12-tonówek
ma silniki o zbliżonych osiągach. Biorąc
jednak pod uwagę, iż opisywana Scania
P 250 nie jest przystosowana do ciągnię-
cia przyczep, nie ma większych obaw
o niedostatki mocy, co potwierdza nasz
test redakcyjny. Wyposażenie do nie-
dawna spotykane było jedynie w pojaz-
dach dalekobieżnych, są to więc nowe
standardy w dziedzinie dystrybucji. Pre-
zentowana Scania jest pojazdem mocno
wyspecjalizowanym pod kątem wykony-
wanych zadań transportowych, dzięki
temu można nadać jej miano nowo-
czesnego, wydajnego narzędzia pracy,
które poprzez wiele oszczędności może
przynieść wiele zysków.

Zdjęcia: © M. Samulak

Miejsce pracy kierowcy 
– skromnie i klasycznie

Wnętrze kabiny wykończone jest sta-
rannie, fotele wyprofilowane prawidłowo,
a zakres ich regulacji dość szeroki. Spe-
cyfikacja testowanej Scanii nie obejmo-
wała niestety regulacji lędźwiowej, było
za to podgrzewanie siedziska kierowcy.
Ergonomia deski rozdzielczej jest wzo-

rowa, wszystkie dźwignie i przełączniki
leżą w zasięgu ręki. Do dyspozycji kie-
rowcy jest kilka schowków, które po-
zwolą utrzymać porządek w kabinie. Jest
też rozkładany stolik przed fotelem pa-
sażera, przydatny podczas wypełniania
dokumentów. Czytelne wskaźniki do-
starczają niezbędnych informacji o pa-
rametrach jazdy i samochodu. Widocz-
ność w lusterkach jest dobra, poza nieco
trudno wyczuwalnymi zewnętrznymi ga-
barytami auta. Niedostatek ten rekom-
pensuje kamera cofania zainstalowana na
tylnej ścianie zabudowy, z której obraz
wyświetlany jest na monitorze umiesz-
czonym na desce rozdzielczej. O przy-
datności tego gadżetu w transporcie dys-
trybucyjnym chyba nie trzeba mówić.

Z zewnątrz kabina Scanii to klasyka gatunku –
przemodelowane owiewki, nowy kształt lamp 
z diodowymi światłami do jazdy dziennej to 
w zasadzie całość zauważalnych zmian Wydajność – cecha pożądana

Zużyć jak najmniej paliwa i prze-
wieźć jak największą masę (lub obję-
tość) ładunku – taka była i jest filozofia
transportu. Niestety mimo nowoczesnych
lżejszych materiałów konstrukcyjnych cię -
żarówkom ciągle przybywa kilogramów.
Jedną z głównych przyczyn są normy
emisji spalin wymuszające stosowanie
dodatkowego osprzętu silnika, który
waży przeciętnie ok. 140 kg. Producenci
próbują na wszelkie możliwe sposoby
odzyskać te cenne kilogramy na rzecz
ładowności. Opisywana Scania jest nie-
mal ciężarówką szytą na miarę. Mniejszy
zbiornik paliwa oraz AdBlue, mniejsza
kabina bez zbędnego wyposażenia, alu-
miniowe felgi i brak retardera owocują
ładownością ok. 7600 kg – jest to wy-
nik więcej niż dobry. Mniejsze zużycie
paliwa zapewniają poprawiona aerody-

W trosce o cenne kilogramy
zastosowano mniejszy zbiornik

paliwa i AdBlue oraz 
aluminiowe obręcze kół
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Zaawansowana karta

arta paliwowa to zaawansowane
narzędzie, które tylko w określo-
nej części służy do bezgotówko-

wego regulowania płatności za paliwo.
Dzięki niej jej posiadacz zyskuje dostęp
do wielu innych usług i produktów. Może
nią regulować należności m.in. za opłaty
drogowe, myjnie, rejestracje w elektro-
nicznych systemach poboru opłat auto-
stradowych, pomoc drogową, a także
opłaty za promy, mosty czy tunele. 

Rabaty i podatki
Karta paliwowa to często również

przepustka do świata tańszych opłat za
paliwo. Oczywiście oferta rabatowa usta-
lana jest indywidualnie i zależy od
różnych czynników, jak np. wielkość ta-
boru, ilość kupowanego paliwa, poko-
nywane trasy, miejsce tankowania pa-
liwa, korzystanie z dodatkowych usług.
Oczywista jest zależność: im większe
zapotrzebowanie na paliwo, tym większe

możliwości rabatowe ze strony emitenta
kart. Jednakże znaczenie – niezależnie
od wielkości floty – mają również trasy,
po których porusza się tabor. W przy-
padku kart UTA, jeśli są to stałe kierunki
i stałe miejsca tankowań, udzielenie ko-
rzystnych rabatów jest możliwe dzięki
dokonywaniu zakupów na kilku wybra-
nych stacjach. Wysokość rabatu zależy
również od rodzaju tankowanego paliwa
i obejmuje także stacje ekonomiczne.

Dla firm transportowych świadczą -
cych swoje usługi na terenie Europy nie-
zwykle ważna jest także możliwość od-
zyskiwania VAT-u zapłaconego za m.in.
paliwo, opłaty drogowe oraz wydatki
związane z naprawami i serwisem. Dzięki
karcie paliwowej możliwe jest to, co nie
zawsze jest możliwe w przypadku płat-
ności gotówką. „Zwrot VAT-u za paliwo
oraz inne produkty i usługi przynosi
oszczędności równe wysokości podatku,
czyli około 15–27%. W przypadku kart
UTA księgowość przedsiębiorstwa otrzy-

muje rachunki w formie zbiorczej oraz
szczegółowe i bardzo czytelne zestawie-
nia transakcji, co przekłada się na prze-
jrzystość rozliczeń, efektywniejszą kon-
trolę wydatków oraz oszczędność czasu
i kosztów pracy. Trafiają one do klien-
tów dwa razy w miesiącu z odroczonym
do 30 dni terminem płatności. Wyni-
kające z tego tytułu oszczędności sięgają
nawet 80% kosztów związanych z pro-
wadzeniem księgowości oraz zapewniają
istotną poprawę płynności firmy” – po-
wiedziała Iwona Myśliwiec, menedżer
ds. produktu UTA Polska.

W firmie PKN Orlen wszystkie trans-
akcje realizowane kartą Open Drive za-
warte są na jednej fakturze VAT z da-
nego kraju. Fakturowanie następuje raz
lub dwa razy w miesiącu. Klient ma rów-
nież możliwość wyboru waluty zapłaty
za transakcje zagraniczne, tj. złotówek
lub euro. Szczegółowe informacje o do-
konanych transakcjach zamieszczane są
w załączniku przekazywanym z każdą

To, że używanie kart paliwowych przynosi oszczędności w postaci czasu

i pieniędzy, wiadomo od dawna. Na przykładzie kilku firm sprawdzamy,

co nowego pojawiło się w ofercie emitentów tych kart.
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UTA

Klienci UTA mogą odzyskać zwrot podatku VAT 
w trzech trybach: standardowym, kwartalnym
oraz „fakturowania netto”. Ważne jest, że UTA
może odzyskać VAT w trybie „fakturowania
netto” nie tylko z rachunków UTA, ale również 
rachunków obcych. Klient nie ponosi żadnych
opłat abonamentowych oraz opłat za złożenie
wniosku czy uzupełnienie dokumentów. 
Istotnym atutem współpracy z UTA jest także
fakt, że każdy klient ma indywidualnego doradcę,
który zna specyfikę działalności danej firmy i jej
potrzeby. Możliwość korzystania z profesjonal-
nego doradztwa konsultantów, którzy pomagają
zaplanować i zoptymalizować wydatki, służą fa-
chową pomocą oraz udzielają rzetelnych informa-
cji, przekłada się na znaczną redukcję kosztów
związanych bezpośrednio z transportem.
Karty UTA to również rabaty za przejazd autostra-
dami, np. we Francji, Włoszech, Słowenii, Hiszpanii
(nawet do 50%) oraz tunelami we Francji,
Włoszech czy Belgii (do 26%). Przykładowo prze-
woźnicy, których pojazdy poruszają się na trasach
pomiędzy Francją a Włochami, dotkliwie odczu-
wają koszty przejazdów tunelami, np. Mont Blanc
czy Frejus. Klienci UTA mogą zamówić specjalną
kartę rabatową, dzięki której zyskują podwójnie.
Mają nie tylko niższe stawki za pojedynczy prze-
jazd, ale także dodatkowy rabat aż do 13% rocz-
nej sumy poniesionych kosztów. Konkretne 
korzyści finansowe odnieść mogą też ci klienci,
którzy za pośrednictwem UTA płacą za auto-
strady we Włoszech i przystąpili do Konsorcjum
UTA 2000. Uzyskane po zakończeniu roku rabaty
mogą znacznie podreperować budżet firmy trans-
portowej. Oprócz tego dzięki wykorzystaniu inter -
operacyjnego urządzenia UTA MultiBox możliwe
jest rozliczenie myta w ramach kilku systemów
autostradowych: TIS PL (Francja), Via-T (Hiszpania),
tunel Liefkenshoek (Belgia), Via-Verde (Portugalia),
a wkrótce także PTPL (Francja). Oznacza to, że za
pomocą tylko jednego urządzenia UTA MultiBox
można regulować myto w 5 systemach w 4 krajach.
Poza wygodą i oszczędnością czasu użytkownicy
UTA MultiBox zyskują również atrakcyjne rabaty:
we Francji do 13%, w Hiszpanii do 50% 
czy w Belgii (tunel Liefkenshoek) do 26%. 
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PKN Orlen 

Firma PKN Orlen rozszerzyła zakres funkcjo-
nalności kart należących do programu Flota. 
Od września tego roku dzięki współpracy z firmą
Inter Cars w ramach programu Motointegrator
Flota klienci mają możliwość bezgotówkowego
rozliczenia usług serwisowych w 500 punktach
partnerskich. Obsługa serwisowa sieci Motoin-
tegrator jest możliwa po akceptacji warunków 
aneksu do umowy flotowej. Posiadacze karty flo-
towej Orlen będą mogli umówić się za pomocą
całodobowego Call Center na usługę serwisową,
a okazując kartę w warsztacie, rozliczyć naprawę
bezgotówkowo. W ramach współpracy oferta
serwisowa dostępna dla uczestników programu
flotowego PKN Orlen obejmuje naprawy mecha-
niczne, przeglądy okresowe, awarie drogowe, 
w tym 24-godzinną pomoc assistance, usługi
oponiarskie oraz zakup ogumienia do pojazdów
osobowych i dostawczych, a także obsługę ser-
wisową i drogową samochodów ciężarowych.
Koszty takiej obsługi ustalane są indywidualnie.
W ramach programu Flota koncern oferuje także
kartę Open Drive, która umożliwia bezgotówkowe
zakupy na ponad 2500 stacjach paliw należących
do Grupy Kapitałowej PKN Orlen pod marką Orlen
i Bliska w Polsce, Benzina i Benzina Plus w Cze-
chach, Star w Niemczech oraz Orlen na Litwie.
Klienci posiadający kartę Open Drive mogą sko-
rzystać na preferencyjnych warunkach z ubezpie-
czenia ochrony prawnej dla właścicieli i kierow-
ców pojazdów mechanicznych oferowanego
przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony
Prawnej SA. Dla mniejszych firm PKN Orlen przy-
gotował dwie propozycje. Karta Biznestank prze-
znaczona jest dla małych i średnich przedsię-
biorstw, tankujących co najmniej 500 litrów 
paliw miesięcznie. W ramach tej oferty dostępne
są faktury zbiorcze oraz rabaty przy płatności 
gotówką. Druga propozycja to Karta Mikroflota,
czyli rozwiązanie skierowane przede wszystkim
do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych firm
oraz osób prowadzących działalność gospo-
darczą, dla których karty paliwowe były do tej
pory poza zasięgiem ze względu na limity zaku-
powe. Wkrótce dzięki współpracy z firmą Inter
Cars posiadacze karty Mikroflota będą mogli 
w ramach Programu Motointegrator Flota rozli-
czać bezgotówkowo usługi serwisowe (naprawy
mechaniczne, usługi oponiarskie, obsługa serwi-
sowa) w punktach partnera koncernu.
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Shell

Dzięki kartom euroShell klienci mogą w sposób
bezpośredni lub za pomocą urządzenia pokłado-
wego bezgotówkowo rozliczać opłaty i podatki za
przejazdy po całej Europie i w Polsce. Mogą nimi
również regulować opłaty za przejazdy przez tu-
nele i mosty, a także dokonywać rezerwacji prze-
praw promowych, mając do wyboru ponad 1200
połączeń. Oferta opłat drogowych w Europie jest
stale rozbudowywana. Aktualnie kartą euroShell
w Polsce można zapłacić za viaTOLL oraz auto-
strady A1 i A2. Warto podkreślić, że karta euro -
Shell jest pierwszą kartą flotową, dzięki której 
kierowcy mogli uregulować płatność za przejazd
autostradą AmberOne A1. Ponadto sieć partne-
rów Shell świadczy posiadaczom kart euroShell
usługi w zakresie pomocy drogowej w 40 krajach
w Europie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w ty-
godniu. Usługi obejmują naprawy mechaniczne, 
a także holowanie. Posiadacze kart paliwowych
Shell mogą również otrzymać zwrot podatku VAT
(za m.in. paliwo, opłaty drogowe, hotele) oraz
usługę zwrotu akcyzy z 6 państw europejskich. 
Bezpieczeństwo transakcji karty zapewnione jest
dzięki indywidualnym numerom PIN, kontroli nad
użyciem karty oraz specjalnym zespołom 
do przeciwdziałania fraudom. 
Warto jeszcze dodać, że na swoich stacjach Shell
oferuje paliwa FuelSave (FuelSave 95 i FuelSave
Diesel), które wyprodukowano, by pomóc flotom
w generowaniu oszczędności. Dzięki zastosowa-
niu aktywnych składników w paliwach FuelSave
poprawia się wydajność zużycia paliwa od pierw-
szego tankowania. Paliwa FuelSave pozytywnie
wpływają także na pracę silnika i zapobiegają
tworzeniu się osadów w jednostce napędowej.

| BIZNES |
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fakturą zbiorczą. Faktury wysyłane są po-
cztą i udostępniane bezpłatnie w wersji
elektronicznej na przeznaczonym do tego
portalu. 

Zarządzanie
We współpracy z emitentami kart

paliwowych dla operatorów flot ważna
jest też możliwość wyboru dodatkowych
rozwiązań ułatwiających zarządzanie
flotą. Liczy się zatem dostęp m.in. do
szczegółowych zestawień zafakturowa-
nych transakcji, informacji o bieżących
transakcjach, alertów o podejrzanych
transakcjach, wykazów najtańszych sta-
cji oraz analiz cen paliw.

W przypadku karty euroShell to także
możliwość pełnej kontroli nad wydat-
kami kierowców. Właściciele firm mogą
oznaczyć wybrane kategorie produktów,
które będą mogły być kupowane za po-
średnictwem karty. W ramach usług on-
line klienci firmy Shell mogą korzystać
z Shell Card Online – aplikacji stworzo-
nej do zarządzania kartami paliwowymi.
Dzięki niej możliwe jest m.in. zama-
wianie nowych, blokowanie oraz wy-
miana skradzionych kart. Jednak najnow-
szym produktem dla flot samochodów
ciężarowych firmy Shell jest system te-
lematyczny Shell FuelSave Partner, który
umożliwia ograniczenie kosztów związa-
nych z zakupami paliwa. „Dzięki analizie
zebranych danych w czasie rzeczywistym
operatorzy flotowi mogą zmniejszyć
zużycie paliwa aż do 10%, zredukować
emisję dwutlenku węgla oraz zoptyma-
lizować wydajność kierowcy i podnieść
efektywność floty. System Shell FuelSave
Partner jest w pełni zintegrowany z kartą
euroShell, co z kolei pozwala na moni-
torowanie faktycznego stanu zużycia pa-
liwa dzięki porównaniu transakcji wy-
konanych przy użyciu karty z odczytem
poziomu paliwa w zbiorniku” – wyjaś-
nia Magdalena Żagiel, Shell FuelSave
Partner Product Manager CEE.

Z kolei klienci flotowi firmy PKN
Orlen mają dostęp do specjalnego por -
talu, na którym znajdują się informacje
na temat transakcji flotowych. Dzięki
niemu mogą również mieć wgląd do fak-
tur i zarządzać kartami. „Raporty na te-
mat zatankowań można dowolnie kon-
figurować pod kątem poszczególnych
samochodów, użytkowników czy rodzaju
wydatków, co znacznie ułatwia zarzą -
dzanie flotą. Portal oferuje opcję zama-

wiania nowych i zastrzegania zagubio-
nych kart w czasie rzeczywistym, a także
zmianę limitów na poszczególnych kar-
tach bez konieczności ich wymiany. Jest
to istotne w sytuacji przypisania kart do
konkretnych pojazdów, które zmieniają
swoich użytkowników. Takie funkcjo-
nalności pozwalają zaoszczędzić czas
oraz zredukować koszty związane z wy-
mianą kart. Dbając o wysoką jakość
usług, a także komfort pracy zarządza -
jących flotami, PKN Orlen systematycz-
nie wprowadza aktualizacje i udogod-
nienia w portalu flota.orlen.pl” – dodaje
Sergiusz Kucharz, dyrektor działu sprze-
daży kart flotowych w PKN Orlen.

Mobilna rzeczywistość
Usługi mobilne, m.in. na telefony

typu smartfon, oferują również emitenci
kart paliwowych.

W ostatnim czasie np. firma PKN
Orlen uruchomiła nową funkcjonalność,
jaką jest usługa mobiParking w progra-
mie Flota. Rozwiązanie to oferuje rozli-
czanie opłat za parkowanie. W ramach
zbiorczych faktur posiadacz karty PKN
Orlen może również razem z wydatkami
paliwowymi rozliczać opłaty za parko-
wanie w płatnych strefach w ponad 30
dużych miastach kraju – w tym w War-
szawie, Wrocławiu i Krakowie. W za-
leżności od upodobań kierowca może
dokonywać opłat za parkowanie za po-
mocą aplikacji mobilnej, SMS-em lub
szybkimi kodami USSD. Główne zalety
tej usługi to m.in. rozliczanie realnego
czasu parkowania, wygodne monitoro-
wanie transakcji i możliwość zdalnego
przedłużania parkowania bez potrzeby
wracania do samochodu. Dla firmy za-
rządzającej flotą samochodową korzyś-
cią jest również automatyczne wliczanie
opłat parkingowych w koszty firmy po-
przez zbiorcze dokumenty finansowe,
umożliwiające rozliczenie wydatków za
parkowanie wszystkich samochodów
służbowych wraz z pozostałymi trans-
akcjami (paliwo, myjnia, autostrady itp.)
dokonanymi za pomocą kart paliwowych,
co jest istotne dla firm transportowych
posiadających w swojej flocie także sa-
mochody osobowe.

Z kolei aplikacja APP Motorist, opra-
cowana przez firmę Shell (do telefonów
z systemami iOS lub Android), pozwala
na szybką lokalizację najbliższej stacji
Shell. Aplikacja umożliwia planowanie

podróży oraz kontrolę stanu technicz-
nego pojazdu. Można w niej zapisywać
ważne terminy związane z opłatą ubez-
pieczeń OC i AC, datą kontroli stanu
technicznego pojazdu oraz czynności
serwisowych. Lokalizator stacji Shell to
funkcja, dzięki której można wyszukać
stację Shell na podstawie wskazanych
przez siebie kryteriów.

Nad rozwojem narzędzi informatycz-
nych pracuje również firma UTA. Mają
one pomóc klientom w dostępie do in-
formacji, takich jak np. kalkulacja kosz-
tów myta czy geolokalizacja konkret-
nego pojazdu, oraz sprawowaniu kontroli
nad usługami. Opracowywana aplikacja
na telefon ma umożliwić wyszukiwanie
najbliższej stacji benzynowej.

Opracowała Renata Pawliszko

Summary

Fuel card is a powerful tool that only
partially is used for cashless pay-
ments for fuel. Its holder has access
to many other services and products.
The card  may pay for car wash, re-
gistration in electronic toll highway,
roadside assistance, as well as fees
for ferries, bridges or tunnels.
Fuel card is often the a gateway to
the world of cheaper charges for
fuel. The rebate offer is determined
individually and depends on various
factors, such as the size of the fleet,
the amount of fuel purchased, mile -
ages, places of refueling, the use of
additional services. There is a clear
relationship – the greater the demand
for fuel, the greater the possibility of
discount from the card issuer.
Fleet  operators use  the fuel card as
the opportunity to choose additional
solutions, helping them  to  manage
the fleet. The card is the source of
information on  transactions (inclu-
ding alerting them on suspicious tra-
nactions) providing also an inventory
of the  stations  offering lowest fuel
prices.



Muzeum Berlieta

oza autobusami PR100 Berliet jest
w Polsce praktycznie nieznaną
marką. Mało kto wie, że produko-

wała nie tylko autobusy, ale także samo-
chody ciężarowe, osobowe i sportowe,
wozidła, pojazdy specjalne, a nawet szy-
nowe. Muzeum Berlieta prowadzone jest
przez fundację Fondation de L’Automo-
bile Marius Berliet z siedzibą w Lyonie.
W halach wystawienniczych można tam
oglądać przede wszystkim pojazdy pro-
dukcji Berlieta, ale także Renault, Saviem
i innych marek związanych z burzliwą
historią tej francuskiej fabryki.

Z kart historii
Założyciel marki Marius Berliet pierw-

sze prace nad konstrukcją samochodu
rozpoczął już w 1884 r., a więc nale-
żał do pionierów motoryzacji niemal na
równi z np. Karlem Benzem. Na począt-
ku produkował samochody osobowe na-
pędzane silnikami jednocylindrowymi.

W 1902 r. przejął fabrykę Audibert &
Lavirotte w Lyonie i rozpoczął produkcję
silników dwu-, a następnie czterocy-
lindrowych. Rok później zaprezentował
nowatorski model samochodu ze stalo-
wym nadwoziem i chłodnicą o siatce
w kształcie plastrów miodu, mający roz-
wiązania konstrukcyjne na poziomie
ówczesnego Mercedesa.

Już w 1906 r. Marius Berliet zapre-
zentował swój pierwszy autobus. Na-
leży więc uznać tę firmę za jednego z pio-
nierów przemysłu autobusowego. W tym
samym roku Francuz sprzedał licencję

na produkcję swojego pojazdu firmie
American Locomotive Company. Przed
I wojną światową w ofercie Berlieta znaj-
dowały się samochody osobowe z silni-
kami o mocach od 8 do 60 KM. Pojazdy
te miały czterocylindrowe silniki o po-
jemnościach, odpowiednio, 2412 cm3

i 4398 cm3. Na zamówienie montowano
także sześciocylindrową jednostkę o po-
jemności 9500 cm3.

W 1917 r. Berliet rozpoczął produk-
cję samochodów ciężarowych, które do-
starczał francuskiej armii. Produkcja w po-
czątkowych latach sięgała nawet 40
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W Polsce marka Berliet kojarzy się ze słynną licencją na produkcję w latach 70.

ubiegłego wieku autobusów PR100 w Jelczańskich Zakładach Samochodowych.

Wizyta w muzeum Berlieta w Lyonie jest doskonałą okazją do przypomnienia

historii tej interesującej firmy.

Jeden z pierwszych
autobusów Berlieta
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Berliet GLB z 1956 r.

Samochody specjalne budowane na bazie ciężarówek Berlieta
przez wiele lat służyły francuskim służbom komunalnym

Jedna z pierwszych ciężarówek Berlieta z silnikiem
o zapłonie samoczynnym – GDHM-7

Przedwojenny
wóz strażacki

Mało kto w Polsce wie,
że jedną z głównych
gałęzi produkcji Berlieta
były pojazdy dla wojska

Berliet należał do pio-
nierów wykorzystania
silników Diesla. Specja-
lizował się w produkcji
własnych jednostek,
m.in. widlastych

Na bazie autobusów Berliet budowano także trolejbusy
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ciężarówek dziennie, czyli około 14,5 tys.
rocznie, co nawet na dzisiejsze standar -
dy w pojazdach użytkowych jest dobrym
wynikiem. Po wojnie producent prze-
kierował część swoich bardzo rozwi -
niętych mocy przerobowych na powrót
do wytwarzania samochodów osobo-
wych, jednak mimo sporego popytu nie
udało się utrzymać produkcji na pozio-
mie z okresu wojny. Marius Berliet po-
stanowił zreorganizować produkcję, sku-
piając się na pojedynczych modelach
samochodu osobowego i ciężarowego
(model CBA o 5-tonowej ładowności,
sprawdzony podczas wojny). Problemy
finansowe i zobowiązania fabryki sięga-
jące 55 mln franków zmusiły posiadają -
cego 88% udziałów Berlieta do poddania
się działaniu wymiaru sprawiedliwości
i przejęcia przez banki udziałów w fir-
mie. W 1925 r. pod marką Berliet, ale już
z nowym właścicielem ponownie przed-
stawiono całą gamę modeli samocho-
dów osobowych. W 1930 r. Berliet za-
prezentował pierwszy pojazd z silnikiem
Diesla. Ostatni osobowy model Berlieta
pokazano w 1936 r. Produkowany był
przez 3 lata. 

Po II wojnie światowej firma powró -
ciła do rodziny Berliet, a konkretnie do
syna Mariusa – Paula. Skupiono się wtedy
wyłącznie na pojazdach ciężarowych,
a później także na autobusach. Marius
Berliet zmarł w 1949 r. W 1957 r. fran-
cuska fabryka wyprodukowała najwięk -
szą wówczas ciężarówkę na świecie –
Berliet T100 z silnikiem Cummins V12
o mocy 600 KM. Dziesięć lat później,
w 1967 firmę Berliet przejął Citroën.
Ówczesna roczna produkcja Berlieta
wynosiła ok. 17 tys. samochodów cię -
żarowych i autobusów. Citroën od lat
30. XX w. był firmą zależną Michelina.
Po kryzysie naftowym w 1973 r. Miche -
lin sprzedał Berlieta firmie Renault, a Cit-
roëna Peugeotowi. Tak powstały dwa
wielkie koncerny znane do dziś: PSA
(Peugeot-Citroën) i Renault Véhicules
Industriels, powstały z połączenia Ber-
lieta i Saviem, a dziś, po odłączeniu sek-
cji autobusowej, znany jako Renault
Trucks. Marka Berliet całkowicie znik-
nęła z rynku na początku lat 80. XX w.,
choć autobusy z rozwiązaniami kon-
strukcyjnymi i designem Berlieta PR100
wytwarzano jeszcze przez długie lata
w podwrocławskim Jelczu-Laskowicach.  
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Berliet produ-
kował nawet... 
tak popularne
dziś autobusy
szynowe

W latach 60. i 70.
ubiegłego wieku Berliet
produkował jedne 
z nowocześniejszych 
autobusów w Europie

Przedwojenny pojazd
do sprzątania ulic

Majestatyczny
Berliet T 700



Wątek polski
Na początku lat 70. w Polsce brako-

wało autobusów. Produkowany w Jel-
czań skich Zakładach Samochodowych
Jelcz 042 był przestarzały, mało pojemny
i niekomfortowy. Dlatego prowadzono
prace nad konstrukcją uniwersalnego
autobusu w wersjach miejskiej, lokalnej
i turystycznej. Opracowano kilka koncep -
cji i prototypów. Tymczasem w 1972 r.
Edward Gierek odwiedził Francję. Roz-
mowy z przedstawicielami tamtejszego
ruchu komunistycznego zainspirowały
pierwszego sekretarza KC PZPR do po-
mocy znajdującej się wówczas w trud-
nej kondycji finansowej firmie Berliet.

W efekcie pod koniec 1972 r. zakupiono
licencję na produkcję autobusu Berliet
PR100, który był na owe czasy jednym
z najnowocześniejszych w Europie. Miał
samonośną konstrukcję i bardzo nowo-
cześnie zaprojektowane, przeszklone
nad wozie. Widlasty silnik Diesla umiesz-
czono z tyłu, co umożliwiło obniżenie
podłogi do zaledwie jednego stopnia
w pierwszych drzwiach i do dwóch bar-
dzo niskich stopni – w drugich. Polska
zakupiła licencję tylko na pojazd miej-
ski i dlatego w umowie zawarto do-
 datkowo możliwość przeprojektowania
w JZS konstrukcji miejskiego PR100 na
potrzeby pojazdu turystycznego. Tak
właśnie powstał model Jelcz PR110 IL
i pochodne. Wyprodukowano też prze -
dłużoną o metr wersję PR 110 z trzecimi
drzwiami. 

Opracował Piotr Muskała
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Berliet
Cruisair 

Reklamówka Berlieta z połowy lat 60. 

Berliet w służbie
Air France 

Spadkobiercą marki Berliet w pojazdach ciężarowych zostało Renault

Berliet T100 

Portfolio francuskiego producenta obejmuje
też wozidła budowlane
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Skuteczne szkolenie
w trudnym terenie Katarzyna Biskupska

| TRANSPORT |
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Leśne podjazdy i brody, piach, błoto, koleiny – to nie opis trasy rajdowej, 

tylko toru Autodrom 4×4 we Włościejewkach, na którym przeprowadzane są
szkolenia z prawidłowej i bezpiecznej jazdy w trudnym terenie. 

Każdy z uczestników
szkolenia miał okazję
jeździć trzema typami
pojazdów: terenów-
kami, samochodami
uterenowionymi typu
SUV i pick-up oraz
ciężarówką

listopada br. grupa pracow -
ników spółki Enea Operator
przeszła na tym torze tre-

ning podnoszący ich kwalifikacje w obsłu -
dze i poruszaniu się pojazdami 4×4 w te-
renie nieutwardzonym. Autodrom 4×4
w podpoznańskich Włościejewkach to
obszar o powierzchni niemal 80 000 m2,
na którym znajduje się kilkanaście pro-
fesjonalnie przygotowanych tras o róż -
nym stopniu trudności. Naturalne walory
terenu, czyli strome podjazdy i zjazdy
w obszarze leśnym, jak i fragmenty piasz-
 czyste, a także dodatkowo przygotowane
przeszkody, pozwalają na wykorzystanie
go do jazd nie tylko specjalnie skonfigu-
rowanymi pojazdami terenowymi i cię -
żarówkami, ale i samochodami utere-
nowionymi typu SUV i pick-up. 

W tak trudnym terenie można sku-
tecznie przeszkolić kierowców energe-
tycznych ekip remontowych z właściwej
jazdy pojazdami z napędem na wszyst-
kie koła, gdyż tor ten jest podobny do śro-
dowiska ich pracy.

Naprawiają i wymieniają połamane
słupy i zerwane przewody energetyczne,
usuwają powalone drzewa – ich obszar
działań to zarówno teren utwardzony
i asfalt, jak i miejsca podmokłe, pola
i lasy. Jednak pracownikom firm ener-
getycznych, wykonującym na co dzień te

.eu
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trudne prace konserwatorskie i napraw-
cze, brakuje często podstawowej wiedzy
nt. techniki jazdy i umiejętności prowa-
dzenia samochodu ciężarowego, co wy-
nika z braku odpowiednich szkoleń. „Około
80% napraw odbywa się w terenie utwar-
dzonym. Jednak pozostałe prace wykony-
wane są w innych, trudniejszych warun-
kach, co wymaga znajomości odpowiedniej
techniki jazdy oraz dostępnych w po-
jeździe funkcji. Z doświadczenia wiem,
że pracownicy często nie potrafią sobie
z tym poradzić” – relacjonował jeden
z uczestników szkolenia na Autodromie
4×4 i dodał, że często ich wiedza opiera
się na krótkim szkoleniu przeprowadzo-
nym przez przedstawicieli producenta po
zakupie pojazdu oraz „latach praktyki
nie zawsze poprawnej”.

Od A do Z
Szkolenie dla firm energetycznych

zostało podzielone na trzy równolegle od-
bywające się moduły, w których każdy
z uczestników miał okazję jeździć trzema
typami pojazdów: terenówkami, samo-
chodami uterenowionymi typu SUV
i pick-up oraz ciężarówką. Moduły szko-
leniowe zawierały omówienie podstawo -
wych danych technicznych wymienio-
nych pojazdów, naukę podjazdu i zjaz du,
technik pokonywania przeszkód wod-
nych, jazdę w koleinach, na trawersie,
sposoby wykorzystywania liny kine-
tycznej, obsługę wyciągarki, jak rów-
nież prawidłowe użytkowanie skrzyni

redukcyjnej czy blokady mechanizmu
różnicowego. Stopniowana była też skala
trudności, szczególnie w nauce zjazdów
i podjazdów.

Część praktyczna poprzedzona zo-
stała wstępem teoretycznym, w którym
omówiono podstawowe parametry okreś-
 lające terenowość samochodów, zasady
obsługi prezentowanych urządzeń, np.
wyciągarki, czy zasady bezpieczeństwa,
np. podczas uży wania liny kinetycznej.
Przy omawianiu zagrożeń wynikają -
cych ze złej eksploatacji i nieprawi -
dłowego montażu liny kinetycznej część
teoretyczną poparto prezentacją multi-
medialną. 

Pod czujnym okiem trenera
Założeniem szkoleń prowadzonych

dla firm energetycznych jest podnosze-
nie kwalifikacji ich pracowników w pro-
fesjonalny i bezpieczny sposób, pod

okiem doświadczonych trenerów. Dla-
tego w szkoleniach organizowanych na
Autodromie 4×4 brali udział instrukto-
rzy jazdy terenowej, wśród których był
Grzegorz Baran – utytułowany kierowca
rajdowy i wielokrotny uczestnik rajdu
Dakar, mający uprawnienia instruktora
sportów motorowych oraz przede wszyst-
 kim ogromne doświadczenie w jeździe
terenowej.

„Trudno się szkoli kierowców, którzy
mają już doświadczenie i nawyki nabyte
przez lata pracy. Taki trening wymaga
innego podejścia niż do osób, które wcześ-
 niej nie jeździły pojazdami w terenie.
Instruktor musi mieć autorytet, aby kur-
sanci przyjmowali to, co mówi, za pew-
nik” – powiedział Grzegorz Baran, do-
dając: „Połączyliśmy w jeden blok część
teoretyczną z praktyką, aby kursanci za-
raz po krótkim wprowadzeniu spraw-
dzali w praktyce omówione wcześniej
schematy. Chcieliśmy zadziałać na ich
wyobraźnię, aby sami przetestowali, jak
prawidłowo pokonać głębokie i grząskie
koleiny czy po prostu nie zakopać po-
jazdu w podmokłym terenie, aby nauczyli
się czytać drogę”.

We Włościejewkach pracownicy spół -
ki Enea Operator w części praktycznej
jeździli pojazdem ciężarowym 4×4, spe-
cjalnie przygotowanym do szkoleń. „Na
co dzień kierowcy ci jeżdżą 18-tono-
wymi pojazdami z silnikami o ogrom-
nej mocy. To ważne, aby pokazać im, jak
podczas pokonywania przeszkód ko-
rzystać z masy samochodów, aby 18 ton
było sprzymierzeńcem w pracy, a nie wro-
giem. Trzeba pokazać, jak ogrom ną moc
silnika odpowiednio wykorzystywać ra-
zem z innymi funkcjami dostępnymi
w pojeździe. Chcemy przez pokazanie
schematów działania i przećwiczenie ich
w trudnym terenie zmienić nawyki kie-

Grzegorz Baran omawia podstawowe schematy jazdy przed częścią praktyczną

Uczestnicy szkolenia za kierownicą 
ciężarówki zaadaptowanej do szkoleń

uczyli się, jak odpowiednio wykorzystywać
moc silnika oraz inne funkcje dostępne

w pojeździe terenowym



rowców. Aby zmienili przyzwyczajenia
nabyte na Starach i potrafili korzystać
z techniki zawartej w nowoczesnych,
uterenowionych pojazdach” – tłumaczył
Grzegorz Baran. 

Szkolenia są potrzebne
Nawyków nie zmieni się od razu,

ważne jednak jest wskazywanie kie-
rowcom błędów i pokazywanie, jak moż -
na je korygować. W części teoretycznej
omawiane były takie tematy jak m.in. od-
powiedni dobór ogumienia, właściwe
ciśnienie w kołach, używanie napędów
i blokad oraz innych funkcji samochodu
przydatnych w jeździe terenowej.

„Na żadnym kursie na prawo jazdy
o takich rzeczach się nie mówi. Dopiero
tutaj mogłem zweryfikować, czy potra-
fię jeździć prawidłowo w terenie, czy
nie” – relacjonował uczestnik kursu.
Wszyscy kursanci zgodnie podkreślali, że
na szkoleniu dowiedzieli się nie tylko
jak jeździć w terenie, ale – co równie

Pracownicy mają do dyspozycji po-
jazdy z napędem na wszystkie koła z naj-
wyższej półki, warte tym więcej, że in-
tegralną częścią podwozia pojazdu jest
zabudowa, np. żuraw, podnośnik koszo -
wy lub wiertnica. Jednak, jak się okazuje,
nie zawsze układ jezdny pojazdów,
w których pracownicy wyjeżdżają do
różnych napraw, jest odpowiednio do -
brany do typu danego terenu. Często na
terenach trudnych, bagnistych są uży -
wane pojazdy lżejsze, a na płaskich eks-
ploatowany jest sprzęt ciężki.

Docelowo organizatorzy szkoleń chcą
przy współpracy ze spółką Enea Opera-
tor dopracować właściwe rozmieszcze-
nie taboru pojazdów energetycznych
przez stworzenie mapy skali trudności
terenu. Jest to proces długotrwały, opiera
się na obserwacji i analizie terenu, po
którym poruszają się pojazdy firmy ener-
getycznej, i potrzebach sprzętowych
z tym związanych. „Inna skala trudności
jest np. na obszarze Wielkopolski, gdzie
są pola i wszędzie jest płasko, inna w wo-

W części praktycznej kursanci uczyli się, jak np. używać wyciągarkę czy linę kinetyczną
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Na początku listopada br. do firmy Prévost
Group, specjalizującej się w transporcie i lo-
gistyce, trafił pierwszy z 50 zamówionych
pojazdów Renault Trucks T. Kontrakt ten jest
wynikiem pozytywnych doświadczeń z eksploa-
tacji 10 takich pojazdów, odebranych na początku
br. „Czynnikami, które przesądziły o zakupie ko-
lejnych egzemplarzy tego modelu, były innowa-
cje techniczne i niezawodność pojazdów, a także
oszczędność paliwa. Równie waż ne było to, że po-

jazdy Renault Trucks mają certyfikat
Guaranteed Made in France, po-

nieważ naszą ambi cją jest
wspieranie francuskiego

przemysłu” – skomento-
wał podczas odbioru klu-
czyków Charles Prévost,
prezes Prévost Group. 

Pojazdy francuskiego pro-
ducenta użytkowane są w fir-

mie Prévost Group od samego
początku jej istnienia, czyli od 1977 r. Grupa spe-
cjalizuje się w dyskretnym transporcie samocho-
dów osobowych, transporcie lotniczym i przemy -
słowym, przewozach ekspresowych i związanych
z obsługą imprez masowych, a także logistyce.
W Prévost Hungaria, fili firmy na Węgrzech, użyt-
kowanych jest 120 pojazdów ciężarowych fran-
cuskiego producenta, w tym 50 modeli Renault
Trucks T. Spółka zatrudnia 446 osób, z czego 171
na Węgrzech. [KB]

50 „tetek” dla Prévost Group

news

ważne, a może i istotniejsze – jak bez-
piecznie obsługiwać urządzenia, np. wy-
ciągarkę, tak aby nie zrobić krzywdy so-
bie czy koledze.

Współpracy ciąg dalszy
W ciągu 3 lat przeszkolono już niemal

500 pracowników spółki Enea Operator
– w tym roku 107. W trakcie trwania
zajęć treningowych instruktorzy oce-
niali umiejętności i zaangażowanie kie-
rowców.

jewództwie zachodniopomorskim, gdzie
są podmokłe tereny i łąki, a jeszcze inna
np. w rejonie Gorzowa, gdzie są lasy.
Stąd pomysł stworzenia takiej mapy skali
trudności terenu. Na jej podstawie bę-
dzie można efektywnie dobrać użytko-
wany sprzęt oraz doposażenie do po-
jazdów” – podsumował Roman Wasik,
właściciel Autodromu 4×4 we Włoście-
jewkach i organizator serii szkoleń dla
pracowników firm energetycznych.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Pojazdy specjalne
strażaków w Litome¢řicach

ajwiększym zainteresowaniem
zwiedzających cieszyły się dwa
pojazdy, tj. specjalny pojazd gaś-

niczy na podwoziu czołgu T-55 oraz
ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-
-gaśniczy wodno-pianowo-proszkowy
Panthera 6×6 Rosenbauera z wysuwa-
nym masztem gaśniczym typu Stinger.
Oba uczestniczyły w pokazach dyna-
micznych, prezentując swoje możliwości
gaśnicze. 

Specjalny T-55 
Pojazd ten przeznaczony jest przede

wszystkim do likwidacji naziemnych po -
żarów w trudnym terenie, tj. pożarów
w lasach, rafineriach czy różnych zakła -
dach chemicznych. Może być również
wykorzystywany w awariach lub poża -
rach elektrowni jądrowych. Poza tym
może wykonywać przecinki w lesie w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się po -
żaru, może też wykonywać mineraliza-
cję gleby w tym samym celu. Podsta-
wowe parametry taktyczno-techniczne
pojazdu biorącego udział w zlocie są na-
stępujące: masa całkowita ze środkami
gaśniczymi 50,5 t, szybkość maksymalna
50 km/h (w terenie 20 km/h, szybkość
przejazdowa po drodze 30 km/h), zasięg
maksymalny 170 km. Napęd zapewnia
silnik o mocy 425 kW (578 KM) przy
2000 obr/min.

T-55 pokonuje następujące prze szko -
dy: o maksymalnym kącie wzniesienia
30°, o maksymalnym kącie przechyłu
bocz nego 20°, może brodzić do głęboko -
ści 1,4 m. Załogę pojazdu stanowi trzech
strażaków: w tym jeden pełniący funk-
cję operatora-kierowcy oraz dwóch do
obsługi sprzętu pożarniczego. Zbiorniki
na wodę mają pojemność 11 000 dm3,
a na środek pianotwórczy 2000 dm3. Po-
nadto są dwa zbiorniki z proszkiem do ga-
szenia grup pożarów BC. Na dachu po jaz-
du zamontowano symetrycznie z przo du
w specjalnych metalowych korytkach-
-osłonach działka wodne i wodno-piano -

we. Maksymalny zasięg rzutu strumie-
nia wody z działek wynosi 80 m. Działka
są zasilane za pomocą dwóch pomp po -
żarniczych o wydajności 3200 dm3/min
każda przy ciśnieniu 8 bar. 

Pojazd może podawać środki gaśni-
cze zarówno w czasie jazdy, jak i postoju.
Jest wyposażony w wodny zraszaczowy
system ochrony własnej, chroniący go
przed wysoką temperaturą. Z tego po-
wodu może się zbliżyć do źródła pożaru
i prowadzić działania gaśnicze za pomo -
cą działek wodnych lub działek wodno-
-pianowych bez opuszczania pojazdu
przez załogę. Korzystając z zamontowa-

Marek Pisarek

Już po raz szósty zorganizowano zlot miłośników starej i nowej techniki

strażackiej, znany jako „Hasičské slavnosti”. Strażacy z jednostek zawodowych

i ochotniczych zaprezentowali zabytkowy sprzęt oraz specjalistyczne pojazdy

pożarnicze znajdujące się w wyposażeniu czeskich strażaków. 

T-55 z zamocowanym lemieszem i działkami gaśniczymi



nych z tyłu nasad tłocznych 52 można
zbudować 3 główne linie gaśnicze, poda -
jąc na miejsce prowadzonej akcji prądy
gaśnicze wody. Nad nasadami tłocznymi
znajduje się proszkowa linia szybkiego
natarcia z wężem tłocznym wysokociś-
nieniowym o długości 25 m zakończo-
nym prądownicą pistoletową. Ponadto po
prawej i lewej stronie tylnej części za-
budowy zamocowano po 1 nasadzie do
czerpania wody przez pompy oraz po 1
nasadzie do zasilania zbiorników wody
z hydrantów lub z 2 samochodów ra-
towniczo-gaśniczych ze zbiornikami. Na
osłonach metalowych gąsienic znajdują
się skrytki na sprzęt pożarniczy i arma-
turę wodno-pianową.

Ten strażacki czołg gaśniczy jest rów-
nież wyposażony w specjalne nakładki
gumowe zakładane na gąsienice, umożli-
wiające jazdę po drogach utwardzonych
bez ich niszczenia. Dodatkowo istnieje
możliwość jego wyposażenia w ochronę
przeciwatomową, gdyby miał być wy-
korzystywany podczas awarii lub pożaru
w elektrowniach jądrowych.

CA-5 HRET
Panthera Rosenbauera CA-5 HRET

na zlot przyjechała ze strażnicy Lotni-
skowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
Praskiego Lotniska Ruzyni, w której znaj-
duje się od 2009 r. Zabudowę pożarni -
czą wykonano na 3-osiowym podwo -
ziu Rosenbauer 36.705 6×6 LHD ECE
napędzanym silnikiem Caterpillar C-18
Euro III o mocy 518 kW (705 KM) przy
2050 obr/min z automatyczną skrzynią
biegów Allison i zintegrowaną skrzynią
przekładniową.

Podstawowe parametry techniczne
po jazdu to przyspieszenie od 0 do 80 km/h
poniżej 30 s przy dmc. 36 t i prędkość
maksymalna ok. 115 km/h. 

Pojazd ma dwudrzwiową modułową
kabinę Rosenbauera o konstrukcji wyko-
nanej ze spawanych zamkniętych profili
aluminiowych pokrytych giętymi alu-
miniowymi panelami. Kabina ma układ
siedzeń 1+3 oraz panoramiczną szybę
z laminowanego (wielowarstwowego)
szkła nierozpryskowego i całkowicie prze-

zroczyste drzwi, szyby boczne wykonano
z bezpiecznego szkła hartowanego. Futu -
rystyczny panel z kontrolkami jest wygod -
nie ulokowany między kierowcą a dowód-
cą. Zawiera on System Kontroli Logicznej,
który pozwala jednemu strażakowi-ra-
townikowi obsługiwać całość systemów,
tj. zarówno kierowania pojazdem Panthe-
ra, jak i uruchamiania oraz sterowania
urządzeniami pożarniczymi. Całą zabu-
dowę pożarniczą wykonano z aluminium,
polipropylenu oraz poliestrowych ma-
teriałów kompozytowych wzmacnianych
włóknem szklanym (GRP). 

Zabudowana autopompa Rosenbauer
model R600 to niskociśnieniowa dwu-
stopniowa pompa odśrodkowa. Jej wy-
dajność wynosi 7000 dm3/min przy ciś-
nieniu 10 bar w czasie pobierania wody
bezpośrednio ze zbiornika samochodo-
wego. Z kolei automatyczne dozowanie
środka pianotwórczego dokonywane jest
w zakresie wydajności pompy od 400 do
7000 dm3/min. Zbiornik wody ma pojem -
ność 12 000 dm3 i wykonany jest z po-
lipropylenu, podobnie jak zbiornik środka
pianotwórczego o pojemności 1420 dm3.
Dodatkowo umieszczono na pojeździe
agregat proszkowy Minimax z 250 kg
proszku gaśniczego typu BC kompaty-
bilnego z pianą gaśniczą wraz z nie-
zbędnymi instalacjami, w tym z butlą
z azotem do wyrzucania środka gaśni-
czego o pojemności 25 dm3 i ciśnieniu
200 bar. Między osiami znajdują się po
prawej i lewej stronie dwie skrytki sprzę-
towe. Ponadto w tylnej części zabudowy
umieszczono po jednej z każdej strony
dwie skrytki zapewniające dostęp do prze-
działu silnikowego samochodu. Skrytki
te są zamykane drzwiami wykonanymi
z poliestrowego materiału kompozyto-
wego wzmocnionego włóknem szkla-
nym (GRP), otwieranymi i przesuwany -
mi na bok.

W środkowej części dachu pojazdu
umieszczono wysuwany maszt gaśniczy
typu Stinger. Wysięgnik ma wysokość ro-
boczą 16 800 mm liczoną od poziomu
ziemi do punktu zaczepu głowicy, na koń-
cu której znajduje się dysza (działko)
umożliwiająca podawanie wody i piany.
W pozycji transportowej masztu wydaj-
ność dyszy wynosi 6000 dm3/min przy
ciśnieniu 15 bar, zasięg rzutu strumienia
zwartego wody 90 m, natomiast kiedy
wysięgnik jest podniesiony do góry na
maksymalną wysokość roboczą, wydaj-
ność działka wynosi 3850 dm3/min rów-
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nież przy ciśnieniu 15 bar, a zasięg rzutu
strumienia zwartego wody wynosi 85 m.
Z działka tego można również podawać
pianę, w tym przypadku zasięg rzutu
strumienia zwartego piany będzie o kilka
metrów krótszy. Za pomocą wysięgnika
i zamocowanego działka można gasić
nie tylko górną część kadłuba samolotu,
ale i jego dolną część bez udziału stra -
żaków rozwijających linię gaśniczą. 

Na głowicy wysięgnika masztu za-
montowano również ksenonowy reflek-
tor oświetleniowy, kamerę wideo do pod-

glądu sytuacji miejsca zdarzenia, ka-
merę termowizyjną do obserwacji w wa-
runkach słabej widoczności i silnego za-
dymienia. Ponadto zamocowano lancę do
przebijania kadłubów samolotów i po-
dawania do ich wnętrza środków gaśni-
czych w postaci rozproszonej. Wydajność
przebijaka-lancy wynosi 1000 dm3/min
przy ciśnieniu 15 bar. Lanca ma napęd
hydrauliczny, zakres jej obrotu w pionie
wynosi 180°, a dzięki unikatowemu sys-
temowi tzw. sensorów dokujących moż -
liwe jest precyzyjne ustawienie lancy i jej
grota przekuwającego. Wykonuje ona
ruch do przodu o długości 520 mm. Grot
lancy wykonany z materiału o dużej twar-
 dości, jakim jest tytan, bez trudności prze-
 chodzi przez najtwardsze materiały kom-
pozytowe, jakie są obecnie stosowane do
budowy najnowszych samolotów, np.
Airbusa A380 czy Boeinga Dreamlinera.
Lanca ta może przebijać nie tylko górną
część kadłuba, ale również boczną i dol -
ną. Urządzenie można obsługiwać jedną
ręką za pomocą pojedynczego joysticka
Stinger. Joystick steruje ruchami wysięg-
nika, działka oraz lancy. Ma on również

dodatkowo zaprogramowane sterowniki,
w tym funkcję Auto-STOW, która umoż -
liwia automatyczne złożenie ramienia
do pozycji wyjściowej, transportowej. 

Informacje o systemie gaśniczym po-
jazdu są wyświetlane na głównym ekra-
nie. Znajdują się tam m.in. dane na te-
mat ilości wody, środka pianotwórczego,
ciśnienia, ilości przepływu wody i piany
przez działko główne. Oprócz działka
zamocowanego na wysięgniku podawać
wodę i pianę na miejsce prowadzonej ak-
cji może działko zderzakowe Rosenbauer
typ RM15C zamontowane na przednim
zderzaku. Jego wydajność wynosi 1500
dm3/min przy ciśnieniu 10 bar. Zasięg
rzutu strumienia zwartego piany i wody
wynosi do 50 m.

Samochód jest też wyposażony w 2 li-
nie szybkiego natarcia zabudowane po
obu stronach pojazdu, nawinięte na zwi-
jadła o napędzie elektrycznym, które mają
również funkcje zwijania ręcznego. Za-
sięg rzutu strumienia zwartego wody
lub piany to 20 m. Po lewej stronie linii
szybkiego natarcia są zamocowane prze-
nośne gaśnice proszkowe. Po prawej
stronie pojazdu w pierwszej skrytce od
strony kabiny znajduje się proszkowa
linia szybkiego natarcia. 

Pojazd ma system ochrony własnej
podwozia składający się z 6 dysz–trys-
kaczy, 3 z nich znajdują się przed przed-
nią osią, 1 za przednią osią,1 przed tylną
osią oraz 1 między tylnymi osiami. Wy-
dajność pojedynczej dyszy-tryskacza
wynosi 75 dm3/min wody przy ciśnieniu
10 bar. System ten umożliwia przejazd
samochodu przez rozlane palące się pa-
liwo lotnicze. Chroniona przed zapale-
niem jest też kabina załogi, 4 dysze spry-
skiwaczy chronią przednią szybę, po 1
dyszy zamocowano po prawej i lewej
stronie drzwi. 

Staranny dobór podzespołów pojaz -
du, takich jak wysokiej wydajności sil-
nik, automatyczna przekładnia, stały na-
pęd na wszystkie koła, zawieszenie ze
sprężynami spiralnymi oraz konfigu-
racja z pojedynczymi oponami, sprawił,
że Panthera w różnych konfiguracjach
pozwala załogom ratowniczym na bez-
pieczne dotarcie na miejsce prowadzo-
nych działań ratowniczo-gaśniczych na-
wet w najtrudniejszych warunkach.

Zdjęcia: © M. Pisarek

Panthera Rosen-
bauera CA-5 HRET

w czasie defilady
na rynku

Nasady tłoczne oraz proszkowa
linia szybkiego natarcia

Podawanie wody
z działka zderzako-
wego oraz działka
wodno-pianowego
z masztu gaśni-
czego Stinger



ALLAN RUSHFORTH od 1 grudnia br. objął stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży globalnej w Nissan
Motor Corporation w Jokohamie. Jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Karierę w branży motoryzacyjnej rozpoczął w roku 1983 od pracy w Grupie Rover, gdzie przez 12 lat pełnił różne
funkcje, m.in. fleet managera i kierownika oddziału w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Następnie od 1995 r.,
przez 3 lata, pracował jako dyrektor wykonawczy dla koncernu BMW w Seulu, w Korei Płd. W latach 1998–2000
był dyrektorem sprzedaży w Birmingham w ramach firmy Jaguar Land Rover. Następnie do 2007 r. pracował
na stanowiskach kierowniczych dla Grupy Volkswagen UK, najpierw w szeregach marki Audi, a następnie Volks-
wagen. Przed dołączeniem do firmy Nissan przez ponad 7 lat był wiceprezesem i dyrektorem operacyjnym
w Hyundai Motor Europe z siedzibą we Frankfurcie.

ANDRZEJ ŻELAZNY w październiku br. objął funkcję dyrektora marki Porsche w Polsce. Jest absolwen-
tem Politechniki Warszawskiej. W branży motoryzacyjnej pracuje od ponad 20 lat.

W tym czasie nadzorował działania serwisowe, sprzedażowe i marketingowe marek wolumenowych oraz seg-
mentu premium – nie tylko na rynku polskim, ale również w Niemczech oraz w krajach Europy Północnej.

ACHIM SCHAIBLE (46 l.) 1 grudnia objął funkcję prezesa zarządu Volkswagen Group Polska. Ukończył
studia z zakresu zarządzania biznesem w Niemczech, które następnie kontynuował

programem MBA w Wielkiej Brytanii. W czasie ponaddwudziestoletniej kariery w przemyśle motoryzacyjnym
pełnił funkcje zarządcze na wielu stanowiskach kierowniczych, m.in. dyrektora naczelnego Renault Retail Ham-
burg, dyrektora ds. odprzedaży Renault Szwajcaria, dyrektora ds. sprzedaży Renault Niemcy, a od roku 2009
dyrektora naczelnego Renault Niemcy. Jest żonaty i ma dwóch synów.

ARKADIUSZ ETRYK w październiku br. zasiadł w zarządzie dyrektorów Leaseurope, reprezentując kraje
Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE). Jest absolwentem

Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. w Austrii jako export mana-
ger w koncernie Billa. Następnie pracował w centrali austriackiego Banku Creditanstalt Bankverein, a od 1992 r.
został dyrektorem oddziału i dyrektorem ds. kredytów w polskiej filii tego banku w Warszawie. W 1997 r. związał
się z Grupą Raiffeisen, obejmując stanowisko dyrektora w departamencie obsługi przedsiębiorstw Raiffeisen
Bank Polska SA. W 2000 r. objął funkcję prezesa zarządu Raiffeisen-Leasing Polska SA. Od stycznia 2004 do
września 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Raiffeisen Bank Polska SA. W latach 2005–2009 oprócz
funkcji prezesa zarządu Raiffeisen-Leasing Polska SA pełnił też funkcję dyrektora zarządzającego w Raiffei-
sen-Leasing International GmbH z siedzibą w Wiedniu. Do kwietnia br. był prezesem zarządu Raiffeisen-Lea-
sing Polska SA, a od czerwca br. jest przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
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DAF Trucks Polska sp. z o.o. na galę ogłosze-
nia wyników II Olimpiady Technicznej DAF oraz
finał konkursu ekonomicznej jazdy DAF zor-
ganizowany na lotnisku w Kamieniu Śląskim.
DNB Bank Polska i Deloitte na konferencję pra-
sową, na której zaprezentowano raport „Kie-
runki 2014 – sektor motoryzacyjny”.
ExxonMobil Poland na spotkanie świąteczne
połączone z prezentacją wyników badania
ExxonMobil pt. „Transport – optymalizacja
kosztów, inwestycje i wyzwania dla branży”,
podsumowanie roku 2014 oraz omówienie pla-
nów na rok przyszły.
Europart Polska SA wraz z fundacją Truckers
Life na otwarcie na stacji benzynowej BP Osja-
ków pierwszego w województwie zewnętrz-
nego parku treningowego dla kierowców za-
wodowych.
Inter Cars SA na otwarcie Regionalnego Cen-
trum Szkoleniowego w Opolu.

Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. na konferencję
prasową „Herbalife Ironman 70,3 Gdynia”.
Ministerstwo Gospodarki na Dni motoryza-
cji oraz II konferencję „Motoryzacja–Prze-
mysł–Nauka”.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników
Transportu Nienormatywnego „Ponadnor-
matywni” do Opola na spotkanie przewoźni-
ków i producentów naczep specjalistycznych
branży transportu ponadgabarytowego.
Scania na spotkanie świąteczne. 
SSAB Polska na uroczystość wręczenia na-
grody Swedish Steel Prize w Sztokholmie. 
Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów
Części Motoryzacyjnych do Warszawy na
IX konferencję Niezależnego Rynku Moto-
ryzacyjnego.
Volvo Polska na przekazanie dziesięcioty-
sięcznego autobusu Volvo wyprodukowa-
nego w podwrocławskiej fabryce Volvo.

zaprosili nas

W grudniowych odcinkach programu

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów programu „Na Osi”, którzy nie mają Motowizji! 
Począwszy od listopada wszystkie odcinki można już oglądać również w telewizji TVR, która jest 
dostępna w wiodących sieciach kablowych w Polsce, w tym w UPC na kanale 159! Grudniowe odcinki
na TVR będzie można zobaczyć we wtorki o godz. 21:30, a powtórki w ciągu tygodnia o różnych porach
dnia. Jednocześnie audycja „Na Osi” w stacji Motowizja będzie emitowana o tych samych porach, 
do których przyzwyczaili się już widzowie, tj. m.in. w soboty o 14:00 i niedziele o 9:30, 16:00 i 21:30.

W GRUDNIU

sponsor
programu

Zapraszamy do oglądania!

przedstawimy najnowsze pojazdy, prosto z fabryk, oraz modele koncepcyjne ciężarówek
przyszłości. Przeciwwagą dla nich będą ciężarówki już nie pierwszej młodości – prawdziwi
weterani szos, oraz auta mniejsze, wśród których pojawi się także osobówka. Będą też
ciągniki rolnicze, potocznie zwane traktorami. Zabierzemy widzów w podróż ciężarówkami
załadowanymi na wagony kolejowe, poznamy szoferów ciekawie opowiadających o sobie 
i swych pojazdach, a także zajrzymy do fabrycznych laboratoriów oraz na tory testowe.
Tradycyjnie już dziennikarze opowiedzą anegdoty związane z różnymi modelami
ciężarówek, a w cyklu „Jak to nazwać” pokażemy kuriozalne sytuacje na drodze – 
czasem śmieszne, a czasem mrożące krew w żyłach. Audycję prowadzi Piotr Zelt. 

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu i jego powtórek w telewizji, archiwum odcinków dostępne
jest na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl już w tydzień po premierze. Od niedawna odcinki
po emisji telewizyjnej zamieszczane są również w serwisie internetowym YouTube.

Dokładne godziny emisji „Na Osi”, zdjęcia, wesołe zwiastuny oraz opisy kolejnych odcinków
znaleźć można na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl oraz na profilu programu 
na Facebooku: na www.facebook.com/ProgramNaOsi.

zapraszają na programoraz
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Wiele spedycji, wielu kierowców, jeden wynik: 
średnio o 11,4 % oleju napędowego mniej.* 
Actros jest gotów zmierzyć się z każdym konkurentem i wygrać.

W minionych miesiącach spedytorzy i kierowcy w całej Europie testowali Actrosa w realnych warunkach eksploatacyjnych. 
Wyniki mówią same za siebie: we wszystkich pojedynkach paliwowych Actros zużył średnio o 11,4 % oleju napędowego mniej.*
Proszę sprawdzić: www.fuelduel.pl
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 * Stan na dzień 31.10.2014 r: pojazdy Euro VI i Euro V, 2 850 355 kilometrów przejechanych w warunkach realnej eksploatacji,  

566 pojedynków (w tym 52 w Polsce), ponad 90 % wygranych.
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