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Okazuje się, że pojęcia „samochód specjalny”
bądź „pojazd specjalny” są tak obszerne lub
tak wieloznaczne, że nawet w dyskusjach ze
specjalistami z branży często występują dość
znaczne różnice zdań w zakresie ich precy-
zyjnej definicji. Spróbujmy zatem zmierzyć
się z tym tematem.

12 Samochody specjalne w praktyce

Na czele floty pojazdów użytkowych MAN
Euro VI pojawił się nowy okręt flagowy:
TGX D38. Jest to samochód ciężarowy o pod-
wyższonych osiągach przeznaczony do rea-
lizacji najbardziej wymagających zadań trans-
portowych.

38 TGX D38 – nowy okręt
flagowy floty MAN

Trzecia generacja, można z całą pewnością
powiedzieć kultowego, Iveco Daily jest już do-
stępna. Na początku czerwca producent za-
prezentował dziennikarzom najnowszą wersję
tego samochodu.

50 Nowe Iveco Daily: Mocne z natury

Tak właśnie brzmi motto, pod jakim na wrześ-
niowe targi IAA 2014 swoją ekspozycję przy-
gotowuje Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH.
Pod takim samym hasłem na początku lipca
odbyło się w Werlte – siedzibie firmy – spot-
kanie z dziennikarzami.

70 Witamy w świecie Krone

Od 2012 r. w Wuhan, mieście położonym
w środkowych Chinach, odbywa się wystawa
pojazdów użytkowych China Commercial Ve-
hicles Show (CCVS). To największe tego ro-
dzaju wydarzenie w regionie Azji i Pacyfiku,
a „Samochody Specjalne” były jedynym euro-
pejskim czasopismem zaproszonym przez
organizatorów do jego relacjonowania…

44 Samochody ciężarowe
za Wielkim Murem Chińskim



Siłą sprawczą
są zawsze koszty

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

W czerwcu uczestniczyłem w warsztatach prasowych organizowanych przez VDA,
czyli Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Przemysłu Motoryzacyjnego. Spotkanie
dziennikarzy z najważniejszymi vipami z naszej branży to okazja do „ogarnięcia” tego
wszystkiego, co aktualnie w przemyśle pojazdów użytkowych się dzieje i co dziać się naj-
prawdopodobniej będzie. Pojawiają się także pewne „życzeniowe” sugestie ze strony pro-
ducentów samochodów ciężarowych, naczep czy komponentów sygnalizujące aktualne
problemy, z jakimi muszą się zmagać. Napisałem – sugestie, ponieważ w podtekście ozna-
cza to, że my – media branżowe – moglibyśmy wesprzeć na łamach naszych pism czy
portali internetowych pewne idee czy pomysły. Ot, taki lobbying delikatnie zasugero-
wany przez naszych partnerów przemysłowych.

Sięgam do notatek, które udało mi się wykonać w trakcie słuchania wielu ciekawych
prezentacji – znajduję w nich kilka wątków, które warto zaakcentować. Jednak temat
numer 1 to dopuszczalne wymiary zestawów – zwłaszcza długość maksymalna. To
prawda, że i dwa lata temu była mowa o zestawach modułowych 25,25 m. W między-
czasie Komisja Europejska wprowadziła zmiany w dyrektywie, dopuszczając niewielkie
wydłużenie zestawów, mowa jest także o modyfikacjach przednich części kabin mających
poprawić własności aerodynamiczne. Jest to dobry znak – firmy transportowe poszu-
kują wszelkich możliwości, aby obniżyć swoje koszty, efektywność paliwowa jest tu ele-
mentem kluczowym, a zmiana wymiarów temu sprzyja. Jednak gdzieś naszym europejskim
prawodawcom umknął moment, w którym należało przeprowadzić dialog z przemysłem...
Jeśli decydujemy się na wprowadzanie zmian o zasięgu ogólnoeuropejskim, warto przed-
tem wiedzieć, ile one kosztują i dopiero wtedy, gdy są opłacalne, decydować się na nowe
przepisy. Cała branża (i producenci, i przede wszystkim użytkownicy) dość sceptycznie
przyjęła nowe wytyczne, za to jednym głosem domaga się dopuszczenia na drogi
wydłużonych zestawów.

Ekolodzy są przeciw długim zestawom i werbalizują to w bardzo emocjonalny spo-
sób, używając przy tym chwytliwych i łatwo społecznie akceptowalnych argumentów.
Mówi się o konieczności wzmocnienia transportu szynowego, argumentując, że trans-
port kołowy jest za tani – stąd lawinowe narastanie przewozów samochodowych.

Musi istnieć prawidłowa komunikacja społeczna i dokładne wyjaśnienie tego, co my
wszyscy zyskujemy. Potrzebny jest jak zawsze pragmatyzm i optymalizacja całego łań-
cucha transportowego. Siłą sprawczą są zawsze koszty. Naczepy na tory – i owszem
– ale tyle, ile potrzeba, niech decydują klienci, przewoźnicy.

Życzę udanej lektury



100 lat rozruszników Bosch. Stulecie niezawodności

100 lat temu Bosch wdrożył do 
produkcji seryjnej rozrusznik elek-
tryczny. Od 1914 roku kierowcy nie 
musieli już uruchamiać samocho-
dów korbą, dzięki czemu zamożni 
właściciele coraz częściej osobiście 
zasiadali za kierownicą. Wkrótce 
elektryczny rozrusznik pojawił się 
również w  popularnych modelach 
samochodów, jak choćby Ford T.
Rozrusznik to bardzo ważne urządze-

nie, uruchamia bowiem znacznie więk-
szy silnik spalinowy i musi być w stu 
procentach niezawodny nawet w naj-

mniej sprzyjających warunkach. Prąd 
płynący przez rozrusznik może sięgać 
nawet 1500-2500 amperów, zależ-
nie od tego, czy jest to samochód 
osobowy, czy pojazd użytkowy. To 
wartość kilkaset razy większa niż dla 
urządzeń elektrycznych wykorzysty-
wanych chociażby w gospodarstwie 
domowym. W  efekcie urządzenie 
nagrzewa się nawet do 180 stopni 
Celsjusza. Tylko wszechstronnie prze-
testowane rozruszniki Bosch podołają 
tym wymogom w każdej sytuacji.

Współcześnie rozwijane są specjal-
 ne, wzmocnione konstrukcje roz  -
rusz ników do systemów Start/Stop. 
W pojazdach z tym układem nie-
zbędne jest wzmocnienie łożysko-
wań rozrusznika, przekładni plane-
tarnej oraz zwiększenie trwałości 
komutatora. Rozrusznik Start/Stop 
uruchamia bowiem pojazd wielo-
krotnie częściej, niż ma to miejsce  
w tradycyjnych rozwiązaniach. Sys-
tem Start/Stop pozwala na zmniej-

szenie zużycia paliwa oraz obniżenie 
emisji toksycznych składników spalin.

Rozruszniki Bosch to urządzenia 
solid ne i niezawodne, stosowane 
za równo w  najmniejszych samocho-
dach osobowych, jak i w SUVach, czy 
też limuzynach klasy wyższej. Znaj-
dują się one także w  największych 
pojazdach użyt kowych z  dużymi sil-
nikami diesla. Zakres mocy sięga od 
0,75 kW aż do 26 kW. Obecnie więk-
szość europejskich producentów sto-
suje rozruszniki Bosch na wyposaże-
niu fabrycznym samochodów. 

Bosch oferuje nie tylko nowe urzą-
dzenia, ale i technologię naprawy roz-
ruszników. Elementy takie jak włącz-
niki elektromagnetyczne, sprzęgła 
(bendiksy), zębniki, szczotkotrzyma-
cze, wir niki czy przekaźniki sterujące 
mogą zostać wymienione, umożliwia-
jąc dalszą eksploatację urządzenia. 
Produkty te są takiej samej jakości, 
jak elementy stosowane na wyposa-
żeniu fabrycznym. Dzięki możliwości 
naprawy klient może zaoszczędzić, 
gdyż w wypadku awarii nie musi  
zamawiać kompletnego urządze-
nia, tak jak może to mieć miejsce 
w wypadku produktów konkuren-
cji. Dostęp do wiedzy o  technologii 
napraw Bosch jest szczególnie istotny 
dla warsztatów samochodowych.

Rozrusznik ma bardzo odpowiedzialne zadanie – 
uruchamia silnik spalinowy i musi być w stu procentach 
niezawodny nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dla zaintereso-
wanych bardziej 
kompleksowym  
rozwiązaniem 
możliwy jest zakup 

rozrusz ników regenerowanych 
fabrycz nie w ramach programu 
wymiany części Bosch eXchange.
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PR Mercedes-Benz Polska najlepszy
Dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor PR

Mercedes-Benz Polska, otrzymała na-
grodę w kategorii Osoba/zespół ds. ko-
munikacji firmy lub korporacji w ósmej
edycji konkursu „PRotony”. Konkurs ten
organizowany jest od 2007 r. i wyróżnia
specjalistów wyznaczających standardy
w branży PR i przyczyniających się do
sukcesu firm, w których pracują. Kapi-
tułę konkursu tworzą członkowie Aka-
demii Ekspertów PR, czyli uznani specja-
liści działający od wielu lat w branży PR.
Przyznanie nagrody dla dr Ewy Łabno-
-Falęckiej zostało uzasadnione: „Wiedzą,
rzetelnością, profesjonalizmem, umie-
jętną komunikacją i otworzeniem marki
na nowy kontekst, blisko sztuki i ludzi”.
Nagrodę odebrała osobiście z rąk Rafała
Kisielewskiego z Jeronimo Martins Pol-
ska podczas gali 12 czerwca br. w War-
szawie. Warto wspomnieć, że to kolejna
prestiżowa nagroda dla szefowej działu
PR Mercedes-Benz Polska w tym roku –
po finale Lew PR Biznesu oraz nagrodzie
w kategorii Thinking outside the box
w konkursie Mediarun na Dyrektora
Marketingu Roku 2014. To ostatnie wy-
różnienie zostało przyznane za innowa-
cyjną, przyjazną, estetyczną i kulturalną
formę obecności marki w przestrzeni
miejskiej, a mianowicie za projekt i pro-
gram oferowany przez „Stację Mercedes”
na warszawskim Powiślu. (KB)

Automaster Show 2014
Mistrzów akrobacji motocyklowych

i kontrolowanego poślizgu, najszybsze
pojazdy oraz sportowe ciężarówki można
było oglądać w dniach 21–22 czerwca br.
podczas drugiej edycji Automaster Show
2014 – pikniku motoryzacyjnego, zor-
ganizowanego przez firmę Auto Master
Sp. z o.o. na terenie Motoparku w Ka-
mieniu Śląskim. Tegoroczną edycję wy-
pełniły m.in. motocyklowe ewolucje
w wykonaniu Rafała Pasierbka, mistrza
świata w kaskaderstwie motocyklowym,
pokazy driftu, w tym rzadko podziwiany
drift ciężarówką w wykonaniu mistrzow-
skiego teamu STW, a także wyścigi na
legendarnym dystansie 1/4 mili, podczas
których ścigało się ponad 100 pojazdów
i były to jedyne zawody tego typu za-
planowane na ten rok w południowej

Polsce. Najszybszy w tym wyścigu był sa-
mochód Corvette VTG, który pod maską
miał 1650 KM, a jego rekord na 1/4 mili
to 7,89 s. Zainteresowani mogli oglądać
totalną demolkę starych pojazdów ze
złomowiska w wykonaniu monster trucka
w strefie Wrakreacji oraz wziąć udział
w artystycznych warsztatach malowania
samochodów pod przewodnictwem artys-
tów z ASP. Ogromną popularnością cie-
szyły się również atrakcje w strefie off-
road, przygotowane przez Grupę 4×4
i zaprzyjaźnione z nią załogi rajdowe.
Kibicom prezentowały się m.in. rajdowe
ciężarówki z zespołów Mercedes-Benz
Autoprodukt Sport i Scania Cabała Rally
Team, pokazując nie tylko jazdę w eks-
tremalnym terenie, ale również swoje
możliwości na torze w wyścigu na dys-
tansie 1/4 mili. Dodatkowymi atrakcjami
były również pokazy ratownictwa me-
dycznego w trudno dostępnych warun-
kach oraz przygotowana przez Automa-
ster Academy, Policję oraz WORD strefa
bezpieczeństwa, gdzie dorośli mogli spró-
bować swoich sił na trolejach, a dzieci
wziąć udział w konkursach na znajomość
przepisów drogowych. Imprezę dla licz-
nie przybyłych fanów motoryzacji po-
prowadził znany prezenter TVN Turbo
Adam Kornacki. (KB)

Nowy Daily Roadshow
W niespełna trzy tygodnie po ofi-

cjalnej włoskiej premierze nowego Daily,
23 czerwca wystartowała tegoroczna
edycja Nowy Daily Roadshow organizo-
wana przez Iveco Poland.

Roadshow to cykl szerszych prezen-
tacji promujących flagowy pojazd do-
stawczy producenta w 22 polskich mias-
tach. Promocja nowego Daily połączona
jest z jazdami testowymi dla chętnych
oraz konsultacjami ze specjalistami Iveco
Poland. Akcja odbywała się zarówno u au-
toryzowanych dealerów Iveco, gdzie przy-
gotowano także dodatkowe atrakcje i spe-
cjalne oferty promocyjne nowego Daily,
jak i w naturalnym środowisku samo-
chodu dostawczego, czyli na giełdach
owocowo-warzywnych, gdzie sprzedawcy
i kupujący mogli przetestować pojazdy
w warunkach „polowych”. W sumie pre-
zentacje pod nazwą Nowy Daily Roadshow
zagościły w 29 lokalizacjach w Polsce.

Do testów przygotowane zostały m.in.
furgony o kubaturze od 10,8 do 18 m3,
modele z podwoziem ze skrzynią ładun-
kową mieszczącą 10 palet (przeznaczone
do transportu międzynarodowego) oraz
z podwoziem z kontenerem piekarniczym.
Dostępne były również pojazdy demo
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poszczególnych dealerów. Każda osoba,
która odbyła jazdę testową i podzieliła
się swoimi wrażeniami, wypełniając for-
mularz oceny pojazdu, otrzymała zestaw
upominków Iveco. Podczas prezentacji
przedstawiono również nową aplikację
mobilną New Daily, jeszcze dokładnej
przybliżającą wszystkie zalety nowego
modelu, a zainteresowani doborem od-
powiedniego ogumienia do pojazdu i ich
eksploatacją mogli uzyskać niezbędne
informacje w mobilnych stacjach kon-
troli opon, przygotowanych we współ -
pracy z Michelin oraz siecią serwisową
Euromaster. (KB)

Dakar na Stadionie Narodowym 
już wkrótce

Już 20 września br. odbędzie się
piąta edycja największego show moto-
ryzacyjnego w tej części Europy, czyli
VERVA Street Racing. Tym razem mo-
tywem przewodnim imprezy będą zma-
gania rajdowe. „Przyzwyczailiśmy fanów
motosportu, że każda kolejna edycja
VERVA Street Racing podnosi poprzeczkę
ustanowioną w roku poprzednim. Tak
będzie i tym razem, kiedy płyta boiska
Stadionu Narodowego zamieni się w pu-
stynny odcinek specjalny rodem z najbar-
dziej wymagającego rajdu świata, a przed
polską publicznością zaprezentuje się
światowa czołówka kierowców” – sko-
mentował Leszek Kurnicki, dyrektor wy-
konawczy ds. marketingu PKN ORLEN.
W tegorocznej edycji na specjalnie za-
projektowanym ziemnym torze zobaczyć
będzie można samochody w specyfikacji
dakarowej oraz WRC, motocykle, quady,
buggy i ciężarówki, w których zasiądą
czołowi polscy i światowi kierowcy raj-
dowi. Spotkają się m.in. Adam Małysz,
Jacek Czachor i Marek Dąbrowski, re-
prezentujący barwy ORLEN Team. Ich

przeciwnikami będą m.in. Fin Marcus
Grönholm, dwukrotny mistrz świata WRC,
a także Hiszpan Marc Coma i Portugal-
czyk Hélder Rodrigues – utytułowani
motocykliści z Rajdu Dakar. Rywalizacja
na arenie tradycyjnie zostanie poprze-
dzona częścią rozbiegową Pit Party,
dającą możliwość obejrzenia z bliska sa-
mochodów, spotkania kierowców, ze-
brania autografów i zrobienia niepo-
wtarzalnych zdjęć. Show zakończy się
spektakularnym wyścigiem, w którym do
mety dojadą tylko najtwardsi. To będzie
pierwsza odsłona formatu Destruction
Race w Polsce. Nowością w programie
VERVA Street Racing – Dakar na Naro-
dowym będzie występ Jamiroquai, świa-
towej gwiazdy muzyki funk. Więcej na
www.verva streetracing.pl (KB)

Wielton SA kupuje firmę Fruehauf
Wielton SA, największy polski produ-

cent naczep i przyczep, złożył ofertę wią -
żącą zakupu 100% udziałów we francu-
skiej Grupie Fruehauf z siedzibą w Auxerre.
Fruehauf jest liderem francuskiego rynku
naczep i przyczep z roczną produkcją
ok. 3500 naczep i ponad 20-procento-
wym udziałem w tym rynku. Celem pla-
nowanego przejęcia Fruehauf jest rozwój
spółki Wielton poprzez skokowy wzrost
przychodów ze sprzedaży, dywersyfika-
cję geograficzną rynków zbytu oraz pod-
niesienie wartości i rentowności grupy
kapitałowej, która obejmie obecną struk-
turę Grupy Wielton SA i Grupę Fruehauf
dzięki ścisłej współpracy obydwu pod-
miotów przy zachowaniu ich odrębności
i zwiększeniu skali ich działania. Plano-
wany zakup wpisuje się w realizację
strategii spółki zakładającej wzrost pro-
dukcji do około 10 000 pojazdów rocz-
nie. „O tego rodzaju przyjaznej transak-
cji, pozwalającej na szersze wyjście na
rynki zachodnioeuropejskie, myśleliśmy

od ponad roku. Dzięki niej nowa grupa
Wielton osiągnie zauważalną w Europie
skalę i przekroczy jeden miliard zło -
tych rocznych przychodów ze sprzedaży.
A Francja może stać się bazą do sprze-
daży naczep na sąsiednich rynkach oraz
w Afryce Północnej” – wyjaśnił Andrzej
Szczepek, prezes zarządu Wielton SA. 

Złożenie oferty zostało poprzedzone
negocjacjami na wyłączność, trwającymi
od marca br. Zakłada się, iż transakcja
będzie finansowana w ok. 80% z kredytu
bankowego denominowanego w euro,
a w pozostałej części ze środków włas-
nych Wielton SA. (KB)

Nowy serwis MAN Truck & Bus 
w Radomiu

27 czerwca br. odbyło się otwarcie
kolejnej autoryzowanej stacji obsługi
MAN Truck & Bus – drugiej należącej do
firmy Bury Sp. z o.o. przeznaczonej dla
samochodów ciężarowych. Pierwsza sta-
cja serwisowa MAN Truck Service Bury
w Lublinie została otwarta w 2011 r.
Nowy serwis samochodów ciężarowych
przy ulicy Kieleckiej, przy drodze wylo-
towej z Radomia do Kielc, ma dogodną
lokalizację oraz duży plac z miejscami
parkingowymi dla pojazdów ciężarowych.
Nowy serwis MAN Truck Service Bury
wyposażono w 4 stanowiska przejazdowe
i dostosowano do aktualnych potrzeb
regionalnego rynku, dzięki czemu jest
w pełni przygotowany do profesjonalnej
obsługi klientów. Dzięki wyposażeniu
warsztatu w mobilną linię diagnostyczną
szybko i bezbłędnie można zdiagnozować
stan techniczny pojazdu przyjętego na
badanie. Ponadto cały zespół pracowników
ma wieloletnie doświadczenie w pracy
z pojazdami MAN poszerzane ciągłymi
szkoleniami w Akademii Serwisowej MAN. 

W nowo otwartym serwisie można
dokonać diagnostyki i napraw bieżących
samochodów ciężarowych MAN czy też
zdiagnozować i naprawić układ zawie-
szenia (w tym geometrię osi), dokonać jej
naprawy oraz wykonać przeglądy okre-
sowe. W ofercie serwisu znajduje się też
naprawa skrzyni biegów, a także diag-
nostyka i naprawa układów klimatyzacji.
Poza obsługą pojazdów ciężarowych ser-
wis oferuje naprawy pogwarancyjne na-
czep i układów hamulcowych Knorr,
Wabco i Haldex. 
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Stale zwiększająca się liczba stacji
serwisowych MAN ułatwa użytkownikom
pojazdów tej marki dostęp do oryginal-
nych części, a także zapewnia szybszą
diagnostykę i naprawę pojazdów. Sprawny
i szybki serwis to zwiększona zyskowność
przedsiębiorstw transportowych oraz
wyższe bezpieczeństwo i komfort kie-
rowcy. Nowo otwarty serwis z pewnością
przyczyni się nie tylko do dalszego rozwoju
firmy, ale ułatwi eksploatację pojazdów
MAN okolicznym przedsiębiorcom. (LG)

Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska 
Firma Volvo Polska drugi rok z rzędu

została laureatem Srebrnego Listka CSR
tygodnika Polityka. Wyróżnienie za ub.
rok zostało przyznane na podstawie ba-
dania ankietowego dotyczącego społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (Corpo-
rate Social Responsibility) w polskich
przedsiębiorstwach, przeprowadzonego
przez tygodnik Polityka wspólnie z firmą
doradczą PwC. Srebrny Listek CSR Po-
lityki otrzymały firmy, które w swojej co-
dziennej działalności operacyjnej dekla-
rują uwzględnianie istotnych rozwiązań
w siedmiu obszarach: ład korporacyjny,
prawa człowieka, zachowania wobec pra-
cowników, ochrona środowiska, dbałość
o klienta, uczciwość biznesowa i zaan-
gażowanie społeczne. 

Odpowiedzialność społeczna biznesu
(CSR) to ważny element działalności
firmy Volvo. Działania firmy w zakresie
CSR obejmują aspekty związane m.in.

z troską o środowisko naturalne, etyką
biznesu, prawami człowieka, dbałością
o pracowników i kwestiami społecznymi.
Wspierają też rozwój kultury organiza-
cyjnej opartej na wartościach i promują
różnorodność. Firma przykłada ogromną
wagę do troski o środowisko naturalne,
prowadząc różnorodne działania w tym
zakresie, m.in. przez produkcję we
wrocławskiej fabryce Volvo ekologicz-
nego autobusu hybrydowego czy zakup
przez Volvo Polska 100% energii elek-
trycznej pochodzącej wyłącznie z odna-
wialnych źródeł. Istotną część działań
CSR stanowią też inicjatywy prowadzone
na rzecz społeczności lokalnych. Od wielu
lat m.in. Volvo Polska wspiera Dom
Dziecka w Kątach Wrocławskich, współ -
pracuje też z Fundacją Na Ratunek dzie-
ciom z chorobą nowotworową i z Kliniką
Hematologii i Onkologii Dziecięcej we
Wrocławiu. Ważnym obszarem społecznej
odpowiedzialności Volvo Polska są rów-
nież działania na polu edukacji dzięki
współpracy z kilkoma uczelniami, m.in.
z Politechniką Wrocławską i Uniwersy-
tetem Ekonomicznym. (KB)

DXRacer Super Rally – nowa seria
imprez off-road 

DXRacer Super Rally to zupełnie
nowy cykl rajdów cross-country zarówno
dla zawodowców, jak i amatorów, orga-
nizowany przez zespół Cabała Rally Team.
Pierwsza eliminacja odbyła się w dniach
6–8 czerwca br. na nowo przystosowa-
nym do rajdów off-roadowych terenie
o powierzchni niemal 120 ha w Niego-
woniczkach w gminie Łazy w wojewódz-
twie śląskim. W rywalizacji udział wzięły
motocykle, quady oraz samochody tere-

nowe i ciężarówki. Zawodnicy mieli do po-
konania odcinki o łącznej długości 150 km.
Rywalizowali na zróżnicowanym terenie,
od piaszczystego podłoża, przez teren
leśny, po drogę szutrową. Pojazdy bio -
rące udział w klasie extremalnej dodat-
kowo zmagały się z odcinkami z ele-
mentami przeprawowymi. W pierwszej
edycji rajdu udział wzięło wielu znako-
mitych zwodników, m.in. Łukasz Łas-
kawiec, zdobywca Pucharu Świata i Da-
karowiec, który wystartował w klasie
Quad 2×4. W klasie ciężkiej rywalizowały
ciężarówki rajdowe: Scania 113 z Mar-
kiem Zającem za kierownicą oraz Mer-
cedes 1935 prowadzony przez Andrzeja
Świgosta. Ciekawostką był udział zna-
nego piosenkarza Michała Wiśniew-
skiego, który zasiadł na fotelu pilota obok
doświadczonego kierowcy Mercedesa.
„Bardzo dobry rajd, trudny i wymagający.
Podczas drugiego oesu w lesie trzeba
było być naprawdę skoncentrowanym,
były ostre zakręty, było mokro. Ale o to
właśnie chodzi w formule cross country”
– podsumował Andrzej Świgost, zwy-
cięzca pierwszej edycji w klasie ciężaro-
wej. Na kolejne zmagania zawodnicy
przyjechali do Bukowna, gdzie w dniach
11–13 lipca rywalizowali na piaszczystym,
kopalnianym terenie, a zawodnicy mieli
okazję poczuć się jak na prawdziwej pu-
styni niczym na Rajdzie Dakar. Najbliższa
edycja DXRacer Super Rally rozegrana zo-
stanie w dniach 22–24 sierpnia w Cho-
chołowie, gmina Czarny Dunajec. (KB)

Business Superbrands 
dla Volvo Trucks

27 maja br. na uroczystej gali roz-
dane zostały tytuły Superbrands 2013/14
– dla najsilniejszych marek na rynku
polskim. Volvo Trucks jako jedna z za-
ledwie 7 nagradzanych marek otrzymała
zaszczytny tytuł Business Superbrands.
„Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia.
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Na zdjęciu od lewej: Jacek Bury – prezes Bury
Sp. z o.o., Adam Bernatowicz – dyrektor 
ds. rozwoju sieci, procesów i zarządzania 
zamówieniami w MAN Truck & Bus Polska
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Jest to uznanie dla marki przez szeroko
pojęty rynek, co potwierdza niezależne
badanie, ale również uznanie ze strony
autorytetów wchodzących w skład Rady
Marek” – powiedziała Małgorzata Kulis,
dyrektor generalny Volvo Group Trucks
Poland i dodała – „Volvo Trucks to lider
rynku pod względem jakości, innowacji,
technologii i bezpieczeństwa. Jesteśmy
«customer company», czyli firmą zorien-
towaną na klienta, co ma bezpośrednie
przełożenie na postrzeganie naszej marki.
Dziękujemy za docenienie naszego dzie-
dzictwa, produktów i pasji, którą dzie-
limy z naszymi klientami, reprezentując
markę Volvo Trucks na polskim rynku”.
W tym roku była to szczególna, bo jubi-
leuszowa, gala organizowana z okazji
10-lecia projektu w Polsce. Laureaci ode-
brali w sumie 23 statuetki Superbrands,
przyznawane najsilniejszym markom
konsumenckim, oraz 7 statuetek Business
Superbrands dla marek korporacyjnych
i B2B. Dzięki tytułowi Business Super-
brands firma Volvo Group Trucks Poland
dołączyła do elitarnego klubu, a marka
Volvo Trucks znajduje się w Albumie
Superbrands, uważanym za „biblię bran-
dingu”. Warto wspomnieć, że tradycją
Superbrands jest przyznawanie nagrody
honorowej marce o wybitnych zasługach
dla promocji Polski w świecie. W tym
roku jej laureatem został prezydent RP
Aleksander Kwaśniewski, określony jako
polityk, któremu dane było zrealizować
dwa największe projekty polityczne
współczesnej Polski – wejście do NATO
i wejście do Unii Europejskiej. (KB)

Koncepcję kreatywną kampanii przygo-
towała agencja reklamowa S4, a za rea-
lizację działań online i mobile odpowiada
agencja Driim Interactive. Gala finałowa,
podczas której wręczono nagrody, odbyła
się 26 czerwca br. w Warszawie. (KB)

Nowe podwozia DAF
Firma DAF Trucks rozszerzyła ofertę

pojazdów Euro VI o kompletną gamę
podwozi wieloosiowych LF, CF oraz XF.
Prezentacja modeli Euro VI odbyła się
w Ardenach w belgijskim miasteczku
Ver viers. Przygotowano 5 tras przewi-
dzianych do jazd testowych 11 pojaz-
dami, z czego 2 były zestawami złożonymi
z podwozi XF skojarzonymi z przycze-
pami. Pozostałe to 2 modele DAF LF,
1 w wersji dystrybucyjnej z nadwoziem
aerobody, drugi budowlany z żurawiem
załadunkowym za kabiną i trójstronną
wywrotką, oraz 7 średnich podwozi CF
– wśród nich m.in. śmieciarka, bramo-
wiec, podwozia z nadwoziami kurtyno-
wym i typu furgon, 2 trzyosiowe ha-
kowce w różnej konfiguracji i jedna
czteroosiowa wywrotka tylnozsypowa.

Trasy, na których odbywały się jazdy
testowe, były tak dobrane, aby wykazać
zalety poszczególnych podwozi. Można
było się przekonać o zwrotności śmie-
ciarek w mieście, podwyższonych właś-
ciwościach terenowych pojazdów bu-
dowlanych czy sprawności w poruszaniu
się po górzystym terenie pojazdów szo-
sowych połączonym z testem naprawdę
wydajnego hamulca silnikowego na 6-pro-
centowym spadzie autostrady.

Najmniejszy model LF występuje tylko
w konfiguracji 4×2. Pozostałe podwozia
DAF, czyli CF i XF, są budowane z czte-
rema rodzajami osi: oś kierowana (noś-
ność 8 lub 9 t), pchana lub wleczona oś
kierowana z pojedynczym ogumieniem
(7,5 t), pchana lub wleczona oś z poje-
dynczym (7,5 t) lub bliźniaczym ogumie-
niem (10 t) niekierowana oraz napędowa
oś z bliźniaczym ogumieniem (13 t). DAF
wciąż nie oferuje napędzanych osi kie-
rowanych. W ofercie producenta znajdują
się 4 silniki: PX5, PX7, MX11 i MX13.
Wszystkie spełniają normę czystości spa-
lin Euro VI. Mogą współpracować z ma-
nualną, zautomatyzowaną lub auto-
matyczną skrzynią biegów. Cała gama
pojazdów została stylistycznie odświe -
żona na zewnątrz i we wnętrzu kabin. (AG)

Na zdjęciu (od lewej): Małgorzata Kulis – 
dyrektor generalny Volvo Group Trucks Poland,
Henrik Appelbom – dyrektor handlowy Volvo
Trucks CEE, Aleksandra Zielińska – menedżer
ds. marketing & PR Volvo Group Trucks Poland,
Andreas Wahlgren – dyrektor ds. marketingu 
i komunikacji rynku CEE
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Kampania „Co ma w sobie 
nowy MAN” nagrodzona

Kampania promocyjna „Co ma w so-
bie nowy MAN” – wprowadzająca na pol-
ski rynek nową serię pojazdów ciężaro-
wych MAN TGX Euro VI – w ub. roku
otrzymała dwie nagrody w konkursie
marketingu bezpośredniego „Golden
Arrow” organizowanym przez Polskie
Stowarzyszenie Marketingu i VFP Com-
munications. Celem konkursu jest analiza
i ocena największych przeprowadzonych
kampanii marketingowych. Kampania
„Co ma w sobie nowy MAN” została na-
grodzona w kategoriach: promocja sprze-
daży B2B oraz kampania zintegrowana
B2B za innowacyjne i angażujące dzia -
łania marketingowe. Projekt opierał się
na bezpośredniej prezentacji ciągnika
siodłowego MAN TGX Euro VI przy wy-
korzystaniu nowoczesnej technologii
Augmented Reality (rozszerzona rze-
czywistość). Dzięki wykorzystaniu tab-
letu ze specjalnie przygotowaną aplikacją
z modelami 3D samochód został przed-
stawiony w niezwykle ciekawy i nowa-
torski sposób, przełamując obowiązujące
dotychczas w tej branży schematy. Do-
datkowym atutem były humorystyczne
komentarze Wojciecha Manna, które po-
prowadziły użytkowników przez kolejne
części interaktywnej prezentacji. Zbież -
ność nazwy marki oraz nazwiska popu-
larnego dziennikarza uatrakcyjniły całość
przekazu. Na dedykowanej akcji stronie
internetowej można było również na
bieżąco śledzić mapę wszystkich spotkań
oraz usłyszeć co Wojciech Mann ma do
powiedzenia o nowym ciągniku MAN
TGX Euro 6. W ciągu niespełna 3 mie-
sięcy projekt zobaczyło ponad 3000 osób.

© MAN Truck&Bus Polska
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Samochody specjalne
w praktyce

ojazdy (samochody) specjalne spo-
tykamy co pewien czas na naszych
ulicach, ich cechą szczególną jest

to, że są wykorzystywane do bardziej
specjalistycznych zadań niż zwykłe po-
jazdy samochodowe – w tym celu właśnie
zostały skonstruowane. Jednak nie każdy
„dziwny” samochód jest od razu samo-
chodem specjalnym – decydują o tym kon-
kretne przepisy i własności konstrukcyjne.

Prawo o ruchu drogowym
Najważniejszym aktem prawnym, na

który można się powołać, poszukując
jednoznacznej definicji „samochodu spe-
cjalnego”, jest Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
1997 Nr 98 poz. 602, z późniejszymi
zmianami). Tam, w art. 2 definiującym
użyte w ustawie określenia, w punkcie
36 czytamy, że pojazd specjalny to po-
jazd samochodowy lub przyczepa prze-
znaczone do wykonywania specjalnej
funkcji, która powoduje konieczność do-
stosowania nadwozia lub posiadania spe-
cjalnego wyposażenia; w pojeździe tym
mogą być przewożone osoby i rzeczy
związane z wykonywaniem tej funkcji.

Dariusz Piernikarski
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Okazuje się, że pojęcia „samochód specjalny” bądź „pojazd specjalny” są tak

obszerne lub tak wieloznaczne, że nawet w dyskusjach ze specjalistami z branży

często występują dość znaczne różnice zdań w zakresie ich precyzyjnej definicji.

Spróbujmy zatem zmierzyć się z tym tematem.

Ponadto w kolejnym (37) punkcie
mamy określenie pojazdu używanego
do celów specjalnych – w myśl ustawy
jest to pojazd samochodowy przystoso-
wany w sposób szczególny do przewozu
osób lub ładunków, używany przez Siły
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojsko-
wego, Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną,

kontrolę skarbową, Służbę Celną, jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej, In-
spekcję Transportu Drogowego i Służbę
Więzienną. 

Wątek pojazdów specjalnych poja-
wia się jeszcze w rozdziale 1. Ustawy –
Warunki techniczne pojazdów. Tam art.
66 określa, jak ma być zbudowany, wy-
posażony i utrzymany pojazd uczest-
niczący w ruchu. Pomijając zbędne szcze-
góły, skoncentrujmy się na punkcie 1b,
gdzie czytamy, iż jeśli mamy do czynie-

Samochody pożarnicze i ratownicze są przystosowane do pracy podczas zdarzeń losowych,
szczególnie wymagających i nieprzewidywalnych. Podobne zadania stoją przed pojazdami służb
ratowniczych, które są wyposażone w sprzęt do gaszenia pożarów, do uwalniania ofiar 
w zdarzeniach losowych oraz do niesienia pierwszej pomocy
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nia z pojazdem specjalnym lub używa-
nym do celów specjalnych, to zgodnie
z ustawą nie ma obowiązku monto-
wania homologowanego ogranicznika
prędkości, ograniczającego prędkość
maksymalną. 

Warunki techniczne dotyczące pojaz-
dów specjalnych określane są w drodze
rozporządzenia przez ministrów obrony

narodowej, właściwego do spraw we-
wnętrznych – działających w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu. Należy przy tym uwzględnić
(art. 66, pkt. 8) w szczególności koniecz -
ność zapewnienia bezpiecznego korzys-
tania z pojazdów, zapewnienia możliwie
najmniejszego negatywnego wpływu po-
jazdów na środowisko, przepisy i poro-
zumienia międzynarodowe dotyczące

Za uniwersalne samochody specjalne możemy uznać takie pojazdy, w których w krótkim czasie
można zmienić ich przeznaczenie. Tak elastyczne możliwości daje zamontowanie hakowego sys-
temu załadowczego. Wykorzystanie specjalnych hakowców w służbach ratownictwa zmienia 
strategię akcji ratunkowej, jej efektywność, a także koszty. 3-osiowe podwozie zwykle wyposaża
się w kabinę dzienną lub sypialną, służy ono jako nośnik dla wszelkiego rodzaju kontenerów

© Scania

Lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze
muszą sprostać niestandardowym potrzebom.
Najczęściej wyposażane są w pojedyncze koła
poprawiające możliwości jazdy w terenie,
zwiększające prześwit, stabilność i prędkość
jazdy. Najczęściej mają też napęd na wszystkie
koła, automatyczną skrzynię biegów i kabinę,
tzw. załogową, dla większej liczby pasażerów. 
Muszą również spełnić dodatkowe wymogi dla
pojazdów lotniskowych, np. duże przyspieszenie
kompletnie załadowanego pojazdu, wyższa ma-
ksymalna prędkość, wzmocnione hamulce 
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Samochody do wywozu śmieci – niezależnie
czy przydomowych, czy przemysłowych –
muszą być bardzo ekonomiczne w eksploatacji
dzięki swej trwałości, niezawodności, niskiemu
zużyciu paliwa i funkcjonalności. Specyfika
eksploatacji miejskiej z częstymi zatrzyma-
niami i ruszaniem z pełnym obciążeniem to
duży wysiłek dla kierowców – muszą oni mieć
zapewniony najwyższy komfort i ergonomię
obsługi. Zapewniają to kabiny niskowejściowe
czy automatyczne skrzynie biegów

www.lampyostrzegawcze.pl



pojazdów, ich wyposażenia i części oraz
przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich
wykorzystania. 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym
w rozdziale 1a zajmuje się kwestiami
homologacji i warunkami jej uzyskania.
W art. 70b czytamy, że nowy typ pojazdu,
typ przedmiotu wyposażenia lub części,
który ma być wprowadzony do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po-
winien spełniać wymagania techniczne,
odpowiednie dla danej kategorii pojazdu,
określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 70 zm ust. 1 pkt 1. Spełnie-
nie odpowiednich wymagań technicz-
nych danego typu pojazdu, typu przed-
miotu wyposażenia lub części potwierdza
się w procedurze homologacji typu po-
jazdu (1), typu WE pojazdu (2), typu WE
przedmiotu wyposażenia lub części (3)
lub typu EKG ONZ (4).  

W art. 70d uwzględniono jednak po-
jazdy specjalne i używane do celów spe-
cjalnych, ponieważ – jak czytamy – nowy
typ pojazdu specjalnego (Sił Zbrojnych
RP, Policji, ABW… i dalej długa lista

organizacji rządowych, w tym Inspekcja
Transportu Drogowego oraz jednostki
ochrony przeciwpożarowej) lub nowy typ
pojazdu używanego do celów specjalnych
nie podlega obowiązkowi uzyskania
świadectwa homologacji typu WE pojaz-
du oraz świadectwa homologacji typu po-
jazdu. Producent tych typów pojazdów
może uzyskać świadectwo homologacji
typu WE pojazdu, jeżeli typ pojazdu
spełnia odpowiednie wymagania tech-
niczne określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 70 zm ust. 1 pkt 1.

Punkt 6 (art. 70d) mówi o zwolnie-
niach z obowiązku uzyskania homologa -
cji przez producenta, jeśli m.in. uzyskał
on świadectwo homologacji typu WE po-

jazdu lub świadectwo homologacji typu
pojazdu w odniesieniu do pojazdów pro-
dukowanych w małych seriach. Zwolnie-
nie jest także obowiązujące w przypadku
uznania świadectwa homologacji typu
pojazdu wydanego zgodnie z procedurą
homologacji typu przez właściwy organ
innego niż Rzeczpospolita Polska pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Jednakże przepisu ust. 6 pkt 1 lit. a nie
stosuje się do pojazdów specjalnych.

Pojazdy militarne, tworzące flotę zaplecza logistycznego, najczęściej konstruowane są w systemie
modułowym. Producenci podwozi i zabudów muszą zaoferować pojazdy, których specyfikacja będzie
precyzyjnie spełniać zdefiniowane potrzeby. Modułowość konstrukcji zapewnia także większą zgod-
ność i zamienność części, co ułatwia naprawę – często w polowych warunkach. Pojazdy do zadań
militarnych muszą zazwyczaj mieć dobre zdolności jazdy w terenie (trakcja, prześwit), muszą także
mieć bardzo wytrzymałe komponenty, ponieważ są narażone na przypadkowe uszkodzenia
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Zamiatarki przeznaczone są do utrzymywania po-
rządku przez służby komunalne i miejskie. W przy-
padku pojazdów tego typu klient musi mieć wybór

spośród wielu opcji skrzyni biegów i przystawek
odbioru mocy, aby uzyskać niezbędne wyposażenie

zamiatarki. Istotne też jest niskie zużycie paliwa –
ciągła praca przystawki odbioru mocy powoduje

dodatkowe zapotrzebowanie na paliwo
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Przepisy podatkowe
Poszukując wątków związanych z pojazdami specjalnymi

w Prawie o ruchu drogowym, można się było pogubić… Oka-
zuje się, że jeszcze bardziej zagmatwane są kwestie podatkowe
związane z zakupem i użytkowaniem pojazdów specjalnych. 

To, że w dowodzie rejestracyjnym naszego auta będziemy
mieć wpisany status pojazdu specjalnego, nie oznacza jesz-
cze prawa do odliczenia podatku VAT. Znaczna część pojaz-

przez Prawo o ruchu drogowym, za pojazdy specjalne należy
uważać takie, które spełniają następujące wymagania: 
• konstrukcyjnie są przystosowane do wykonywania czyn-

ności na drodze lub zimowego utrzymania dróg (pole-
waczki, piaskarki, pługi odśnieżne),

• stanowią ruchome urządzenia (dźwigi, podnośniki, żura-
wie, agregaty prądotwórcze, koparki, koparkospycharki,
ładowarki),

• służą do prowadzenia określonej dzia łalności (kina ru-
chome, ambulanse radiologiczne, laboratoria techniczne,
warsztaty naprawcze, do prac wiertniczych).
Niestety, nie można uznać za pojazdy specjalne środków

transportu – pojazdów samochodowych przeznaczonych do
przewozu określonego rodzaju ładunków, np. cementu (ce-
mentowozy, silosy), paliwa (cysterny), śmieci (śmieciarki) czy
nieczystości (pojazdy asenizacyjne). Zadaniem tych pojazdów
jest przewóz konkretnych rzeczy (cementu, paliwa, śmieci, nie-

Rolnicy oraz firmy oferujące usługi dla rolników potrzebują szybkich
i wydajnych rozwiązań transportowych. Coraz częściej poszukiwane są

pojazdy specjalne „krążące” pomiędzy polem, drogą i silosem, które
mają doskonałą dzielność terenową, gwarantują ochronę gleby na polu

oraz szybkość i bezpieczeństwo na drodze – wszystko przy dużej
ładowności i wysokiej sile napędowej. 

Pojazdy asenizacyjne służą do utrzymania porządku przez służby komu-
nalne i miejskie. W samochodach tego typu muszą być dostępne różne
kombinacje podwozia oraz przystawek odbioru mocy umożliwiające 
wyposażenie pojazdu w odpowiedni sprzęt, taki jak pompy wodne
(tłoczące) i ssące. Tu także ważne jest niskie zużycie paliwa 

dów tego typu nie ma prawa odliczenia w 100%, mimo że
prawo drogowe wskazuje, że są to pojazdy o przeznaczeniu
specjalnym.

Podczas jednej z rozpraw Naczelny Sąd Administracyjny
orzekł, że wywrotka nie jest pojazdem specjalnym (por. NSA
z 25 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2519/10). Sąd stwierdził,
że o zwolnieniu z podatku od środków transportowych dla
pojazdów specjalnych decyduje ich specjalne przeznaczenie,
a nie konstrukcja. Zdaniem sądu, zgodnie z definicją określoną
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czystości itp.), ale nie można przyjąć, że
przeznaczone są do wykonywania spe-
cjalnej funkcji. Ich funkcją jest trans-
port ściśle określonych towarów.

Przeznaczenie specjalne dla celów
podatku VAT musi wynikać z doku-
mentów wydanych na podstawie prawa
o ruchu drogowym, za które uznać na-
leży świadectwa homologacyjne, a nie
sam dowód rejestracyjny. Wpis w do-
wodzie o tym, że pojazd jest pojazdem
specjalnym, nie powoduje jeszcze, by po-
jazd mógł być uznany za uprawniający
do pełnego odliczenia podatku VAT (por.
www.vat.pl: P. Szulczewski, „Samochody
specjalne: wpis w dowodzie rejestracyj-
nym nie ma znaczenia”, aktualności
07.04.2014).

Samochody specjalne w klasyfikacji
Pozostawiając za nami kwestie prawne

i podatkowe związane z pojazdami spe-
cjalnymi i używanymi do celów specjalnych,
spróbujmy w bardziej praktyczny sposób
opisać tę grupę środków transportu. 

• pojazdy-amfibie, samochodziki gol-
fowe, pojazdy przeznaczone do po-
ruszania się po śniegu i podobne,

• samochody sanitarne do transportu
chorych, w tym pogotowia ratunko-
wego,

• pojazdy samochodowe, które ze wzglę -
du na swą konstrukcję przeznaczone
są do wykonywania innych prac niż
transport towarów i przewóz osób,
takie jak: 
– piaskarki, betoniarki samochodowe,

pojazdy przepompowujące beton,
– pojazdy strażackie, pojazdy do

czyszczenia ulic, kanałów ścieko-
wych, pasów startowych lotnisk
(np. polewaczki, zmywarki, po-
lewarkozmywarki, samochody
asenizacyjne, pługi śnieżne),

– pojazdy stanowiące objazdowe
punkty usługowe, kuchnie polowe,

– ciężarówki-warsztaty, pojazdy po-
gotowia technicznego,

– ruchome przychodnie rentge-
nowskie i ruchome kliniki me-
dyczne, w tym dentystyczne,

– żurawie samochodowe (dźwigi
samojezdne),

– samojezdne wieże wiertnicze,
– generatory przewoźne,
– radiowe wozy transmisyjne, wozy

operatorskie i filmowe,
• pozostałe samochody specjalne, gdzie

indziej niesklasyfikowane.
Oczywiście możemy zgodzić się z ta-

kim podziałem lub go zakwestionować,
zwłaszcza od chwili powstania spisu z pew-
nością pojawiły się nowe rodzaje samo-
chodów specjalnych, które księgowi muszą
jakoś zakwalifikować.

Pojazdy do obsługi lotnisk tworzą bardzo specjalną grupę pojazdów specjalnych, muszą bowiem
sprostać bardzo specyficznym wymaganiom użytkowym. Wśród nich znajdziemy np. cysterny lotni-
skowe wyposażane w niskowejściowe kabiny i automatyczne skrzynie biegów oraz układy na-
pełniania o dużej wydajności, dzięki czemu można zatankować 100 samolotów dziennie. Ważną
rolę pełnią pojazdy wyposażone w instalacje do usuwania oblodzenia, pługi śnieżne i zamiatarki
utrzymujące drożność pasów startowych, uzupełnieniem mogą być samochody wyposażone 
w zraszacze, tzw. pompy glikolowe czyszczące i odmrażające pas startowy
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Okazuje się, że istnieje urzędowy

spis wszelkich samochodów i pojazdów,
które określane są mianem samochodów
specjalnych. Spis ten jest wykorzystywany
przez firmy używające takich pojazdów
specjalistycznych, a muszą rozliczać je
jako środki trwałe (znów podatki!). Obec-
nie obowiązujący spis KŚT (Klasyfikacja
Środków Trwałych) znajduje się w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 30 grudnia
1999 r. Według tej klasyfikacji (grupa 7,
podgrupa 74 – pojazdy mechaniczne,
symbol KŚT: 743 – samochody specjalne,
roczna stawka amortyzacyjna 14%). 

Grupa KŚT 743 obejmuje: 
• pojazdy samowyładowcze przezna-

czane do użytku poza drogami pub-
licznymi,

Pielęgnacja ulic oraz terenów wokół obiektów
w miastach i gminach obejmuje bardzo zróżni-
cowane zadania. Typowe zastosowania komu-

nalne to koszenie, zimowe utrzymanie dróg,
konserwacja, czyszczenie, prace transportowe,

załadunek/przeładunek. Uniwersalność zasto-
sowań letnio-zimowych to ważna cecha

www.lampyostrzegawcze.pl
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Co na to producenci?
Producenci pojazdów użytkowych

w nieco bardziej dowolny sposób okreś-
lają niektóre swoje produkty jako po-
jazdy do celów specjalnych – najczęściej
oznacza to pojazd (samochód ciężarowy)
przygotowany z myślą o realizacji bar-
dziej specjalistycznych zadań, nieko-
niecznie związanych z typowym trans-
portem ładunków. 

Ciekawym, bo twórczym przykładem
interpretacji pojęcia pojazd do celów
specjalnych może być wyjaśnienie, które
znajdziemy na stronach internetowych
Scanii. Czytamy tam, że pojazdy służą
społeczeństwu, zapewniają bezpieczeń-
stwo i pozwalają lepiej mu funkcjonować.
Każdy pojazd do celów specjalnych (marki
Scania) jest indywidualnie projektowany,
aby lepiej służył społeczeństwu. 

Moim zdaniem jest to bardzo słuszne
podejście, ponieważ pozostawanie w sztyw-
nych ramach klasyfikacji nie zawsze po-
zwala nadążyć za zmieniającymi się rea-
liami rynku i oczekiwaniami klientów.
Producenci muszą w swych działaniach
pozostawać w zgodzie z obowiązującym
prawem – tu chociażby można wspom-

nieć o konieczności uzyskania homolo-
gacji. Niestety przepisy prawa tworzone
są najczęściej przez ludzi niemających
dostatecznej wiedzy na temat branży,
której te przepisy będą dotyczyć, dlatego
też często dochodzi do nieprzyjemnych
zgrzytów. Ale przecież: dura lex, sed lex…
(łac. twarde prawo, ale prawo). 

Pojazdy specjalne często są konstruo-
wane z myślą o ludziach, którzy na-
rażają swoje życie, aby ratować, poma-
gać i chronić innych. Przeznaczone są do
takich zadań, jak ratownictwo, gaszenie
pożarów, czyszczenie, zbieranie odpadów,
obrona i utrzymanie pokoju. Ich kon-
strukcja jest bardzo wyspecjalizowana
i zazwyczaj bardziej skomplikowana niż
standardowych ciężarowych odpowied-
ników. Zadaniem każdego producenta
jest sprostać wyzwaniu i zaoferować
takie rozwiązanie obejmujące kabinę,
silnik, skrzynię biegów oraz podwozie,
które spełni najlepiej swoje zadanie. Po-
trzebne są również specjalistyczne kom-
ponenty, takie jak np. kabina załogowa
czy kabina z niskim wejściem, płyty mon-
tażowe, instalacje hydrauliczne itp., aby
pojazd mógł rozpocząć swoje zadania.

Summary

Special vehicles are constructed to
perform more specialized tasks than
ordinary commercial vehicles. How -
ever, not every "strange" vehicle is
a special vehicle – it depends on spe-
cific rules and structural properties
of the truck. The most important
piece of legislation which may be
quoted when looking for a clear de-
finition of "special vehicle" is Road
Traffic Law. A special vehicle is de-
fined by RTL as a motor vehicle or
trailer designed to perform a specific
function, which requires the adap-
tation of the body or equipment; spe-
cial vehicle can transport people and
cargo related to the aim of operation.

Eksploatacja szynowo-drogowa to jedno z bardziej
unikatowych zastosowań samochodów specjal-
nych. Jeździć po drogach i po szynach potrafi 
Unimog marki Mercedes-Benz – dwufunkcyjny
pojazd manewrowy, przystosowany do operowa-
nia masą ciągnioną do 1000 t. W zakupie jest 
tańszy od lokomotywy manewrowej, pozwala
również skrócić czasy przejazdów oraz obniżyć
koszty użytkowania linii kolejowej – dojeżdża
szosą bezpośrednio na miejsce zastosowania, 
po czym w ciągu kilku minut wjeżdża 
na szyny – za pomocą urządzenia 
wydźwigowo-obrotowego.
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Przegląd oferty pojazdów
specjalizowanych i specjalnych

ojazdy specjalne to te, które służą
do pełnienia określonych funkcji,
a specjalizowane to te, które służą

do przewozu konkretnych ładunków.
Przy czym pojazdy specjalizowane zwy-
kle nie nadają się do transportu innych
ładunków niż przewidziane bądź jest on
utrudniony lub ekonomicznie nieuzasad-
niony. Tak więc za pojazdy specjalizo-
wane uznamy np. naczepy do przewozu
szkła, cysterny i silosy do transportu ła-
dunków sypkich i płynnych oraz pojazdy
niskopodwoziowe do przewozu ładun-
ków ponadgabarytowych. Granica po-
działu między nimi jest umowna i w od-
niesieniu do niektórych pojazdów nie
zawsze jednoznaczna, co nie przeszkadza,
abyśmy przejrzeli ofertę polskich pro-
ducentów pojazdów specjalistycznych
i przedstawili ich realizacje.

Jak więc przebiega granica między
pojazdami uniwersalnymi a specjalizo-
wanymi? Samochód z nadwoziem typu
furgon wyposażony w windę załadowczą
to jeszcze nie pojazd specjalizowany, bo
winda tylko zwiększa jego uniwersalność.
Natomiast ten sam pojazd zabudowany
chłodnią jest już pojazdem specjalizo-
wanym, przeznaczony jest bowiem do
przewozu zawężonej grupy produktów,

których wspólną cechą jest obniżona
temperatura transportu. Wożenie nim
np. cegieł nie jest praktyczne i celowe,
choć akurat w tym przypadku możliwe.

Okazuje się, że Polska branża moto-
ryzacyjna odpowiada na potrzeby rynku
bardzo udanymi konstrukcjami i jesteś-
my krajem, w którym oferta w tym zakre-
sie jest bardzo szeroka. W artykule pre-
zentujemy kilka wybranych produktów.

AMZ-Kutno
Potrzeby współczesnej i nowoczesnej

armii są coraz bardziej wyspecjalizo-
wane i zmieniają się wraz ze zmianami
obrazu pola walki. Pozostałości ostat-
niego światowego konfliktu, zwłaszcza
w międzyrzeckim rejonie umocnionym,
wymuszają tworzenie pojazdów umożli-
wiających bezpieczne dla załogi i oto-

Arkadiusz Gawron
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Coraz wyższe wymagania dotyczące czasu realizacji określonych zadań oraz

zakresu prac, jakie mają być wykonane, a także stawiane przed przewoźnikami

standardy przewozu określonych ładunków, wymuszają tworzenie bardzo

zróżnicowanej oferty pojazdów specjalistycznych. 

Tylny pomost ułatwia sape-
rowi podejście z niebezpiecz-
nym ładunkiem do przeciw-
odłamkowego pojemnika,
a po złożeniu tworzy poszy-
cie zewnętrzne nadwozia

©
 AM

Z K
utn

o

www.lampyostrzegawcze.pl



SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC–SIERPIEŃ 2014 | 1199

czenia unieszkodliwianie niewypałów
i niewybuchów. Przykładem takiego trans-
 portera jest pojazd saperski Topola S
wyprodukowany przez AMZ-Kutno. To
specjalny pojazd do transportu niewy-
buchów i niewypałów, zabudowany na
bazie Iveco Daily 4×4 55S17DW. Napęd
na wszystkie koła, wyciągarka i blokady
mechanizmów różnicowych zapewniają
wystarczającą mobilność podwozia w trud-
nym terenie. Podwójna kabina pasa żerska
umożliwia przewiezienie 6 żołnierzy pat-
rolu rozminowania. Zabudowa w formie
kontenera zawiera specjalny gazoszczelny
pojemnik przeciwodłamkowy i uzupeł -
niona jest o specjalistyczny sprzęt gwa-
rantujący saperom bezpiecz ne wykona-
nie zadania. W wyposażeniu znaj dują się
m.in. łopaty saperskie, topór, wykrywacze
metalu, kamizelki przeciw odłamkowe,
pilarka spalinowa, lampy przenośne oraz
kombinezon przeciwwybuchowy. Pojazd
ma na swoim pokła dzie także środki
łączności i informatyki, w tym urządze-
nia nawigacyjne umożliwiające dokładne
określenie pozycji niewybuchu. Tylny
pomost służy do redukcji kąta po dejścia
do pojemnika przeciwodłamkowego
przez sapera i w pozycji złożonej pełni
funkcję poszycia skrzyni ładunkowej.
Samochód został przygotowany dla kroś-
nieńskiego batalionu saperów i pełni
tam już swoją służbę.

Karetka pogotowia ratunkowego, wy-
konana także przez AMZ-Kutno, na pod -
woziu Fiata Ducato z nadwoziem fur-
gonowym częściowo przeszklonym, jest
przykładem optymalnego wykorzystania
takiego nadwozia do ratowania ludz-
kiego życia. Leżanka dla poszkodowane -
go zainstalowana jest przy lewej ścianie
nadwozia. Na jej przedłużeniu przy ścian -
ce grodziowej z przesuwnymi drzwiami
między kabiną a przedziałem sanitar-
nym znajduje się składany fotel dla leka-
rza anestezjologa (umieszczony tyłem
do kierunku jazdy) i drugi po prawej
stronie składany na ścianę. W dachu za-
instalowano uchylny świetlik z moski-
tierą. Dostęp do wnętrza zapewniają
dwuskrzydłowe drzwi tylne i przesuwne
prawe. Każde drzwi zaopatrzone są w sta-
łe lub rozkładane mechanicznie stopnie.
Za przesuwanymi drzwiami po lewej stro-

nie mieści się schowek na deskę orto-
pedyczną, nosze podbierakowe, materac
próżniowy oraz butle tlenowe. Wyposa -
żeniem pogotowia jest także urządzenie
do wybijania szyb samochodowych, nóż
do cięcia pasów bezpieczeństwa, nieza-
leżne ogrzewanie i klimatyzacja działa -
jące osobno między przedziałami, insta -
lacja 230V działająca przy podłączeniu
z gniazda zewnętrznego, instalacja 12V
z 7 gniazdami, oświetlenie przenośne oraz
stałe wewnętrzne i zewnętrzne po bokach
pojazdu i z tyłu. Karetka ma także środki
łączności oraz urządzenie do podgrze-
wania płynów infuzyjnych. 

Bodex
Istnieją ładunki, które wymagają lep-

szych warunków transportu niż te, które
zapewnia uniwersalne nadwozie z plan-
deką, jednak nie muszą to być od razu
wa runki chłodnicze. Nadwoziem pośred -
nim pomiędzy nimi jest izoterma typu
Koffer (w dosłownym znaczeniu wali zka),
czyli zabudowa izolująca od wpły wów
warunków atmosferycznych, jednak nie-
mająca agregatu chłodniczego. Pojazd zo-
stał wyprodukowany przez firmę Bodex
na podwoziu ciężarowym Scania dla sieci
drogerii Rossmann. Podłogę wykonano
z wodoodpornej płyty uszczelnionej sili-
konem, wytrzymującej nacisk kół 5,5-to-
nowego wózka widłowego i mo że być
dodatkowo wykończona perforowaną alu-
miniową blachą lub wylewką z masy pla-
stycznej. Ściany czołowa i bocz ne wy-
konywane są z izotermicznych paneli
aluminiowych lub płyty AluWood, czyli
sklejki obłożonej płytą aluminiową. Ściany
połączono systemem zaciskowym i wy-
kończono narożami z profili aluminio-
wych. Półprzezroczysty dach w formie

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

www.hyva.com

SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS

KOMPRESORY

ZACZEPY

DACHY

PLANDEKI

SIODŁA

ŻURAWIE SAMOCHODOWE

URZĄDZENIA HAKOWE

URZĄDZENIA BRAMOWE

HYDRAULIKA SIŁOWA
SIŁOWNIKI CZOŁOWE
I PODSKRZYNIOWE
UKŁADY
HYDRAULICZNE
DO WYWROTU
UKŁADY DO RUCHOMYCH
PODŁÓG
UKŁADY DO NAPĘDU SILNIKÓW
HYDRAULICZNYCH

Tak wyposażona i urządzona karetka
daje największe szanse na przeżycie

poszkodowanemu
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świetlika z masy plastycznej wzmoc-
niony jest poprzecznymi użebrowaniami.
Zamknięciem tyłu nadwozia może być
winda załadowcza uzupełniona górną
klapą lub 2-, 4-skrzydłowe drzwi, przy
wersji windy składanej pod podłogą na
tylnym zwisie. Wnętrze zabudowy wy-
posażono w listwę do mocowania ładun-
ków typu Load Lock i pasy metalowe
chro niące od uszkodzeń przez palety.
Na życzenie dostępne są przypodłogowe
bel ki dystansowe zapobiegające przed
uderzeniami wózków na kółkach. Na
czas przewożenia europalet belki składo-
wa ne są na ścianie przedniej. Całość
uzupełniona jest wewnętrznym oświet-
leniem typu LED.

Germaz
Wychodząc naprzeciw potrzebom

klientów, dla których samochód służy
nie tylko jako środek transportu, ale
pełni też inne funkcje wymagające ko-
rzystania z energii elektrycznej, firma
Germaz zaproponowała wykonany we
współpracy z Politechniką Wrocławską

system mobilnego i ekologicznego gene-
ratora energii elektrycznej zasilanego me-
tanem i energią słoneczną. Kombina cja
tych dwóch źródeł energii jest jednym
z najbardziej ekologicznych sposobów wy-
twarzania prądu. W nowym generatorze
zastosowany został również innowacyjny
system dostarczania paliwa do układu
oraz nowoczesne, lekkie zbiorniki gazo -
we spełniające wymagania obowiązują -
cych norm. Cały system został zamon-
towany na bazie pojazdu Ford Transit,
którego wnętrze urządzono jako mobil -
ne biuro. Obszary zastosowań tego roz-
wiązania to np. pojazdy ITD, policji, sa-
mochody dowodzenia straży pożarnej,
serwisowe, a także inne funkcjonujące
jako mobilne biura lub laboratoria. Wy-
posażenie, które może być w ten sposób
zasilane, to np. skanery, radary, maszy -
ny pomiarowe do próbek, kamery itp.,
przy czym urządzenia te nie będą sta-

nowiły obciążenia dla tradycyjnych ukła -
dów zasilania pojazdu. Energia jest gro-
madzona w akumulatorach żelowych
i w pokazowym pojeździe zasilane nią
są: klimatyzator postojowy, oświetlenie,
komputer i inne urządzenia. Podczas jaz -
dy akumulatory żelowe są dodatkowo
doładowywane z alternatora samocho-
dowego. W ten sposób w ciągu doby
można zgromadzić tyle energii, ile po-
trzeba do prawidłowego funkcjonowania
biura w komfortowych warunkach.

HEWEA
Różne rodzaje specjalistycznych za-

budów do selektywnej zbiórki odpadów,
ściśle dostosowanych do potrzeb kon-
kretnych użytkowników, stają się dome -
ną firmy HEWEA w zakresie pojazdów
komunalnych. Jednym z takich pojazdów
służącym do zbiórki odpadów z terenów

Czteroskrzydłowe drzwi na przed-
niej ścianie przyczepy umożli-
wiają za- i rozładunek bez
rozpinania zestawu

Podłoga wykończona aluminiową perforowaną blachą 
i ściany zabezpieczone metalowymi pasami zapew-
niają dużą trwałość nadwozia przy niewielkiej masie

Panele fotogalwaniczne systemu wytwarza-
nia energii zainstalowano na dachu pojazdu.
Zbiorniki metanu w podwoziu, a generator
we wnętrzu nadwozia

Za jednym przejazdem dzięki takiemu zestawowi
można zebrać trzy rodzaje odpadów: 

plastiki oraz szkło białe i kolorowe
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o rzadkiej zabudowie, np. z terenów wiej skich, jest
zestaw składający się z samo chodu z żurawiem i urzą-
dzeniem hakowym, przyczepy i dwóch kontenerów.
Na podwoziu Volvo FL 616 zabudowany został żuraw
Fassi typ F40A.0.24 przystosowany do opróżniania
pojemników do selektywnej zbiórki i urządzenie ha-
kowe DH8-41 służące do transportu kontene rów
o pojemności do 27 m3. Integralną całość z samo-
chodem stanowi przyczepa z siatkowym kontene-
rem do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucz-
nych. Kontener na podwoziu, przystosowany do
gromadzenia stłuczki szklanej, został po dzielony na

dwie równe komory do szkła bia łego i kolorowego.
Zasięg żurawia został tak dobrany, aby mógł obsługi-
wać oba człony zestawu bez jego rozpinania, a jego
głowica wyposażona została w elektroniczny pomiar
wagi przenoszonych pojemników.

Kolejnym pojazdem komunalnym firmy HEWEA
jest uniwersalny samochód do opróżniania pojem-
ników do selektywnej zbiórki typu dzwon lub igloo
oraz pojemników plastikowych do szkła o pojemno -
ści 120 i 240 l. Nadwozie zainstalowane na podwo-
ziu Renault Mildum 4×2 składa się z żurawia Fassi
typ F65A.0.23 wyposażonego w głowicę do opróżnia-
nia dwukomorowych pojemników oraz urządzenia ha-
kowego TAM typ T14. Kontener o pojemności 26 m3

podzielony na dwie komory, do szkła bia łego i kolo-
rowego, ma po prawej stronie zamontowany me-
chanizm wysypu pojemników. Uniwersalność tego
zestawu urządzeń polega na tym, że dzięki żura-
wiowi po założeniu zwykłego kontenera można
opróżniać pojemniki typu dzwon. Doraźnie zestaw
można użyć jako śmieciarki z bocznym systemem
opróżniania pojemników.

Hyva
Firma Hyva   zaprezentowała nowy hakowiec o ro-

boczej nazwie TITAN. Zastosowano w nim wiele in-
nowacji, czyniąc go sprzętem lżejszym, ekonomicz-

WCIĄGARKI
Kompaktowa budowa wciągarek hydraulicznych

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

wielotłoczkowym lub gerotorowym (orbitalnym)
silnikiem hydraulicznym, umożliwia dobranie

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

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

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

WYCIĄGARKI SAMOCHODOWE
Proste w obsłudze wyciągarki hydrauliczne

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

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

do montażu w samochodach dostawczych
i ciężarowych pracujących w trudnych

warunkach terenowych.

HEWEA sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1

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

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

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

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

IMPORTER

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA

Kontener z mechanizmem opróżniania pojemników o pojemności
do 240 l zwiększa uniwersalność wykorzystania podwozia
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niejszym i przede wszystkim bardziej
elastycznym. Wspomniana elastyczność
przejawia się w możliwości obsługiwa-
nia wszystkich rodzajów kontenerów
do hakowego systemu załadunkowego.
TITAN doskonale poradzi sobie z konte-
nerami o długości od 3750 do 7600 mm
i wadze 20 t, ale w przypadku szczegól -
nych oczekiwań dostępne są wersje moc-
niejsze o nośności 22, 26, 30, a nawet
40 t. Uniwersalność tego urządzenia to
także wysokość zaczepu regulowana na
dwa sposoby. Pierwszy to mechanicz -
ne przemieszczanie sworznia blokują -
cego do jednej z trzech stałych pozycji
(1420, 1450, 1570 mm) przez obsługu -
jącego urządzenie. Druga opcja to płynna
regulacja hydrauliczna z panelu sterujące-
go w kabinie kierowcy, co jest najbardziej
komfortowym z dostępnych rozwiązań
i pozwala na współpracę z kontenerami
niestandardowymi. Sam hak jest wypo-
sażony w grawitacyjną zapadkę bezpie-
czeństwa, uniemożliwiającą wysunięcie
się ucha podczas transportu. Ulepszona
geometria układu spowodowała obniże -
nie środka ciężkości, a zastosowane nowe
rozwiązania techniczne w siłownikach
głównych skróciły czas za- i wyładunku
kontenera, zwiększyły stabilność maszy-
ny, jednocześnie zmniejszając siłę po-
trzebną do wykonania tych operacji.

Podwójne rolki boczne zmniejszające
tarcie, odkuwane jarzma siłowników oraz
podwójny zawias wywrotu, pozwalający
optymalnie rozkładać działające siły na
ramy pośrednią i podwozia, przekładają
się na zdecydowanie większą trwałość
sprzętu i zmniejszenie kosztów obsługi
serwisowej. Położono duży nacisk na bez-
 pieczeństwo użytkowania, czego przeja -
wem jest wyposażenie urządzenia w hyd-

rauliczną blokadę kontenera Combilock,
mającą akredytację jednostki certyfikują-
cej ADR, oraz nowy hydrauliczny zawór
rolkowy pełniący funkcję głównego ele-
mentu bezpieczeństwa, niewymagający
smarowania. Cały hakowiec jest monito-
rowany i sterowany z panelu w kabinie
kierowcy, mieszczącym się we wnęce
na desce rozdzielczej o rozmiarze 1 DIN.

Podsumowanie
To oczywiście mały wycinek z kate-

gorii pojazdów specjalizowanych i spe-
cjalnych. Co roku pojawiają się w różnych
dziedzinach gospodarki, służb cywilnych
i mundurowych nowe pojazdy. Ich wy-
posażenie i techniczne rozwiązania ewo-
luują wraz z potrzebami, które muszą za-
spokajać, i regulacjami prawnymi, które
muszą spełniać. Polskie firmy zabudowu -
jące potrafią spełnić najbardziej niety-
powe wymagania zleceniodawców i to na
światowym poziomie, czego najlepszym
przykładem może być dość spora ilość
pojazdów zrealizowana na zlecenia spoza
granic naszego kraju. Można by łoby po-
wiedzieć, że nietypowość i jednostko-
wość produkcji staje się domeną naszych
przedsiębiorców i producentów w kate-
goriach pojazdów specjalistycznych.

Szczegóły hakowca TITAN zwiększające
trwałość i bezpieczeństwo jego eksploatacji

Hakowiec TITAN dzięki swej konstrukcji
jest trwalszy, szybszy w działaniu i tańszy
w eksploatacji

© Hyva
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Stal Ramor 450 chroni 
przed wybuchami

Ramor 450 to najnowsza stal pan-
cerna Ruukki przeznaczona do produk-
cji konstrukcji ramowych i podłogowych
pojazdów opancerzonych, zapewniają -
ca ochronę przed wybuchami, falami
uderzeniowymi i odłamkami. Ze wzglę -
du na dobrą formowalność na zimno Ra-
mor 450 daje więcej możliwości projek-
towania konstrukcji podłogi – zmniejsza
się ilość potrzebnych spoin, a użyta w kon-
strukcji ramowej poprawia także możli-
wości użytkowe pojazdu oraz zwiększa
jego ładowność. Producent gwarantuje
twardość wszystkich gatunków swoich
stali pancernych, jednak Ramor 450 jest
pierwszym gatunkiem, dla którego gwa-
rantowane są wartości mechaniczne, ta-
kie jak granica plastyczności i wytrzyma -
łość na rozciąganie, wydłużenie i udarność.

Gwarantowany promień gięcia dla stali
Ramor 450 wynosi czterokrotność jej gru-
bości. Stal pancerna Ramor 450, podob -
nie jak pozostałe stale Ruukki, dostępna
jest w postaci taśm i blach grubych. Jej
zastosowania obejmują pojazdy woj-
skowe i cywilne, takie jak transportery
opancerzone, poszukiwacze min i pojaz-
dy bezpieczeństwa, wymagające ochro ny
przed minami lądowymi i innymi mate-
riałami wybuchowymi. (KB)
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Z pomocą na drodze

ależy bowiem pamiętać, że w wie-
lu państwach Europy Zachodniej
istnieje przepis zakazujący doko-

nywania napraw na drodze. W takiej sy-
tuacji jedynym wyjściem jest możliwie
szybkie odholowanie zepsutego pojazdu
w bezpieczne miejsce.

Ze względu na różnorodność typów,
rodzajów i wielkości poruszających się po
drogach pojazdów, aby móc sprawnie
realizować usługi holowania, firmy zaj-
mujące się taką działalnością muszą dys-
ponować różnorodnym sprzętem. O ile
przetransportowanie z miejsca awarii lub
wypadku samochodu osobowego czy do-
stawczego nie jest zadaniem trudnym,
o tyle sytuacja komplikuje się w przypad-
ku samochodu ciężarowego lub autobusu.

Ze względów bezpieczeństwa unika
się obecnie holowania pojazdów na tzw.
sztywnym holu – poza sytuacjami, gdy
jest to niewielki kilkukilometrowy dys-
tans, np. w przypadku awarii autobusu
komunikacji miejskiej. Rolę pomocy dro-
gowej dla dużych pojazdów pełnią przede
wszystkim holowniki wyposażone w spe-
cjalne ramię z tzw. okularem, czyli uchwy-
tem pod koła osi holowanego pojazdu.
O tym, jakie pojazdy mogą być holo-
wane, decydują (oprócz nośności sa-
mego podwozia ciężarówki) dwa para-
metry tego ramienia: jego udźwig oraz
długość wysuwu okularu. Ramię o zbyt
małej nośności nie poradzi sobie np.
z podniesieniem osi w obciążonej ładun-
kiem uszkodzonej ciężarówce, natomiast

to o niezbyt wielkim wysięgu nie po-
zwoli na holowanie autobusu o dużym
przednim lub tylnym zwisie.

Ze względu na znaczne obciążenie
wysuwanego ramienia we wszystkich
ciężkich holownikach stosuje się układ
podwójnych tylnych osi o ogumieniu
bliźniaczym, a w najcięższych również
układ podwójnych przednich osi kiero-
wanych. Większa liczba osi to nie tylko
lepsze rozłożenie masy, ale także – co
ważne z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa – większa skuteczność kierowania
i hamowania całego zestawu (holow-
nika i holowanego pojazdu).

Maksymalny udźwig ramienia oku-
laru najcięższych holowników – w zależ-
ności od konkretnego modelu – wynosi
od 25 do 30 t. Przykładem takiego cięż-
kiego holownika jest Volvo FH 540 8×4
z zabudową włoskiej firmy Omars 120T,
o maksymalnym wysuwie okularu wy-

Marek Rutka

Współczesne samochody ciężarowe są co prawda znacznie bardziej niezawodne

niż pojazdy sprzed kilkudziesięciu laty, jednak gdy już dojdzie do awarii,

to pozostaje tylko skorzystać z holownika pomocy drogowej.

W zabudowach przeznaczonych
do transportu samochodów
stosuje się platformy stałe

Duża część produkcji firmy Najazdy
Samochodowe Przemysław Budźko trafia

za granicę, gdzie jest wykorzystywana
nie tylko do transportu samochodów,

ale także maszyn budowlanych
© P. Budźko

© P. Budźko



noszącym 5,1 m i udźwigu 11 t, który
wzrasta do 30 t, gdy okular zostanie
całkowicie wsunięty (złożony). Ramiona
wraz z okularem holowniczym firmy
Omars w swoich zabudowach ciężkich
pojazdów ratownictwa drogowego wy-
korzystuje Inżynieria Samochodów Spe-
cjalnych Wawrzaszek oraz Pojazdy Spe-
cjalistyczne Zbigniew Szczęśniak.

Ciężką zabudowę przeznaczoną do
montażu na podwoziach 8×4 oferuje tak-
że polska firma Tevor. Maksymalny udź-
wig okularu zabudowy HDRV Tevor wy-
nosi 20 t, a przy maksymalnym wysuwie
– wynoszącym 3,6 m – maleje do 10 t.

Przyciągarki i żurawie
Standardowym wyposażeniem każ-

dego holownika mającego w okular jest
co najmniej jedna przyciągarka. W przy-
padku najcięższych zabudów siła uciągu
pojedynczej przyciągarki wynosi od 20
do 30 t, przy czym może być ich zain-
stalowanych od jednej do trzech (w tym
ostatnim przypadku jedna jest zamoco-
wana z przodu pojazdu).

Dość częstym uzupełnieniem wypo-
sażenia tej wielkości holowników są
żurawie hydrauliczne montowane bez-
pośrednio za kabiną kierowcy, np. Fassi
F230AXP.23 o maksymalnym udźwigu

9,3 t. Warto wspomnieć, że alternatywą
do montażu żurawia jest wykorzystanie
jako dźwigu ramienia, do którego zamo-
cowany jest okular. W przypadku zabu-

dowy Omars 120T maksymalna wyso-
kość, na jaką może być uniesione ra-
mię, wynosi 10 m, zapewniając przy
tym udźwig 15 t.

| TECHNIKA |

2244 | LIPIEC–SIERPIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

Dzięki odpo-
wiedniemu wy-
sięgowi okularu

możliwe jest
holowanie

różnych typów
pojazdów 

Ciężka zabudowa HDRV
firmy Tevor o maksymal-

nym udźwigu okularu 
wynoszącym 20 t
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Popularna laweta
W razie konieczności transportu sa-

mochodów osobowych, terenowych czy
niewielkich aut dostawczych najczęściej
wykorzystuje się tzw. autolawety, czyli
pojazdy pomocy drogowej wyposażone
w platformę. Producenci oferują kilka ro-
dzajów tego typu zabudów: od platform
stałych wyposażonych w rozkładane na-
jazdy, przez platformy ruchome – zsu-
wane do poziomu jezdni, aż po lawety
z łamaną ramą nośną. Konstrukcyjnie
naj prostsze są te wyposażone w platfor-
my stałe z rozkładanymi najazdami. Tego



SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC–SIERPIEŃ 2014 | 2255

| TECHNIKA |

typu zabudowy instalowane są głównie
na podwoziach samochodów dostawczych
z pojedynczym ogumieniem tylnych kół,
takich jak np. Fiat Ducato, VW Crafter,
Ford Transit i Renault Master o dmc. do
3,5 t. Przykładem takiego pojazdu jest

zabudowa produkcji firmy Najazdy Samo -
chodowe Przemysław Budźko, o długo -
ści ładowni 5 m i konstrukcji mieszanej
stalowo-aluminiowej. Taka konstrukcja
nośna pozwala z jednej strony zapewnić
odpowiednią trwa łość, odporność na
uszkodzenia, a  z drugiej ograniczyć ma -
sę własną (w zależności od konkretnego
modelu nawet do ok. 150 kg, w porów-
naniu z całkowicie stalową). Zda niem
Przemysława Budźko, producenta ta-
kich zabudów, około 80% nabywców
wybiera dodatkowe miechy pneumatycz -

ne usztywniające tylne zawieszenie (to
rozwiązanie wyraźnie poprawia stabil-
ność jazdy obciążonego pojazdu podczas
pokonywania łuków i szybkich skrętów). 

Niestety w wielu wypadkach ładow-
ność lawet zabudowywanych na samo-

chodach dostawczych o dmc. do 3,5 t nie
pozwala na zgodny z przepisami przewóz
dużych i ciężkich samochodów osobo-
wych – nie wspominając już o vanach
i autach terenowych. Z tego też względu
coraz częściej można spotkać zabudowy

reklama

Najcięższa zabudowa
z oferty Omars – model
120T z ramieniem 
o maksymalnym 
udźwigu 30 t

Zabudowa Omars 110T z wysięgnikiem 
o udźwigu 25 t okularu i możliwością montażu
dwóch tylnych przyciągarek o mocy 30 t 
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pomocy drogowej instalowane na podwo -
ziach samochodów dostawczych z ogu-
mieniem bliźniaczym tylnej osi i dmc.
przekraczającej 3,5 t. W takich pojazdach
często stosuje się podwójne kabiny, dzię -
ki którym z miejsca awarii można zabrać
również pasażerów przewożonego sa-
mochodu. W tej wielkości pojazdach po-
mocy drogowej stosuje się dłuższe, bo
ok. 6-metrowe platformy transportowe.
Rozmiary i ładowność takich autolawet
pozwala na przewóz nie tylko dużych
samochodów osobowych, ale także te-
renowych, vanów i niektórych samo-
chodów dostawczych. 

Z ruchomą platformą
Co prawda najbardziej popularnym

rodzajem zabudów przeznaczonych do
przewozu samochodów są zabudowy

stałe, jednak w przypadku samochodów
pomocy drogowej coraz większą popu-
larność zyskują zsuwane platformy trans-

portowe. Ze względu na większą masę
zabudowy i rozkład obciążeń podczas
załadunku samochodu z reguły stosuje
się w nich bliźniacze ogumienie tylnej
osi. Przykładem tego typu konstrukcji
jest aluminiowa zabudowa ZP 20-C1
firmy Tevor o ładowności 2 t na podwo -
ziu Mercedes-Benz Sprinter. Najczęściej
jednak zsuwane platformy montowane
są na podwoziach lekkich ciężarówek, jak
np. Mercedes-Benz Atego, MAN TGL,

Żurawie hydrauliczne montowane są
w samochodach pomocy drogowej 
o ładowności co najmniej 3 t

Dzięki zsuwanej platformie 
możliwy jest załadunek nawet 
nisko zawieszonych samochodów

Dzięki zastosowaniu żurawia hyd-
raulicznego możliwy jest załadunek

nawet całkowicie unieruchomio-
nego samochodu bez obawy

o jego dodatkowe uszkodzenie
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instalowanych po obu stronach – siłowni-
ków hydraulicznych (dla zachowa nia sta-
bilności i bezpieczeństwa pokładu na
czas transportu siłowniki blokowane są
specjalnymi wspornikami). Co prawda
techniczna nośność górnego pokładu wy-
nosi 4 t, jednak w praktyce górny pokład
wykorzystywany jest zazwyczaj do trans-
portu samochodów osobowych, a na dol-
nym mogą być przewożone nawet vany
i auta terenowe. Gdy konieczny jest trans-
port pojedynczego wysokiego samocho -
du, np. dostawczego, górny pokład może
być łatwo i szybko zdemontowany.

o dmc. 6–10 t i ładowności 4–5 t. Tej
wielkości autolawety znajdują zastoso-
wanie nie tylko do przewożenia samo-
chodów, ale także maszyn budowlanych
i przeładunkowych, np. ładowarek typu
Bobcat, wózków widłowych, mikroko-
parek czy ruchomych podestów mon-
tażowych. Zaletą zsuwanych platform
jest możliwość załadunku nawet nisko
zawieszonych samochodów (o niewiel-
kim koncie natarcia i zejścia) bez ryzyka
ich uszkodzenia. 

Najmniej popularnym rodzajem au-
tolawet są te z łamaną ramą nośną. Przy -
kładem takiego pojazdu jest Fiat Ducato
z zabudową Algema Fast Loader. Naj-
większą jego zaletą jest krótki czas zała -
dunku oraz przestrzeń (nie trzeba zsu-
wać platformy ani rozstawiać najazdów). 

Dodatkowy poziom
Podobnie jak inni producenci zabu-

dów, także i ci wytwarzający zabudowy
przeznaczone do przewozu samocho-
dów dążą do tego, aby w maksymalnym
stopniu uczynić je uniwersalnymi i eko-
nomicznymi w eksploatacji. Stąd też wy-
raźnie wzrasta zainteresowanie kon-
struk cjami mającymi dodatkowy poziom
transportowy, zamocowany nad dolną
plat formą pojazdu. Przykładem takiej kon-
 strukcji jest zabudowa Tevor ZP40-C2,
przeznaczona do montażu na podwoziach
o dmc. 8–10 t. Nad głównym pokładem
transportowym o długości 6,1 m zamo-
cowany jest ruchomy pokład dodatkowy
o długości 4,2 m (pokład zamocowany
jest wahliwie na specjalnej konstrukcji
wsporczej bezpośrednio za kabiną pod -
wozia). Wjazd na wyższy pokład moż liwy
jest po jego opuszczeniu za pomo cą – za-

Nietypowa zabudowa z „łamaną” ramą na podwoziu VW Crafter

© Algema

www.pozkrone.pl
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27. targi Energetab
już we wrześniu

argi Energetab – jedno z naj-
ważniejszych spotkań czołowych
przedstawicieli sektora elektro-

energetycznego – organizowane są co
roku przez firmę ZIAD Bielsko-Biała SA.
Ekspozycja targowa obejmuje obszary
tematyczne takie jak przesył, dystrybu-
cja i rozdział energii elektrycznej i ciepl-
nej, wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej oraz elektrotechnikę i elektro-
nikę przemysłową. Sporą grupę wystaw-
ców tworzą również producenci przy-
gotowujący pojazdy specjalistyczne dla
energetyki.

Edycja 2013
W ubiegłorocznej edycji tej imprezy

udział wzięło 740 wystawców z 18 kra-
jów Europy i Azji, którzy na powierzchni

Katarzyna Biskupska
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Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie to od wielu lat największe

w Polsce oraz Europie Środkowej targi branżowe skupiające wystawców

z dziedziny energetyki, elektrotechniki i automatyki energetycznej.

Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się w dniach 16–18 września br.

Na targach Energetab swoje produkty prezentują firmy zabu-
dowujące pojazdy specjalistyczne dla sektora energetycznego,
takie jak HEWEA i KH-kipper. W edycji 2013 targów firma 
Hewea zaprezentowała pojazd MAN TGM 4×4 z zabudową
skrzyniową i żurawiem Fassi F235A.2.25. Na stoisku firmy 
KH-kipper można było oglądać 3-osiową Tatrę z zamontowa-
nym żurawiem HMF i przyczepą dłużycową własnej produkcji
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Katarzyna Biskupska

wystawienniczej ponad 5 ha – zarówno
w hali, pawilonach namiotowych, jak
i na terenie otwartym – prezentowali
najnowocześniejszy sprzęt i technologie
służące zwiększaniu niezawodności prze-
syłania energii elektrycznej oraz pod-
niesieniu efektywności jej wytwarzania
i użytkowania. Gama prezentowanych
urządzeń była bardzo szeroka: od stacji
transformatorowych, rozdzielnic, wyłącz -
ników, przekładników, agregatów prądo-
twórczych i napędów, przez odnawialne
źródła energii, aparaty i systemy pomia-
rowe, automatyki, przesyłania i obróbki
informacji, po kable, przewody i urzą -
dzenia UPS. Znaczący był udział firm
oświetleniowych zarówno dostawców
słupów czy opraw, jak i lamp LED, prze-
znaczonych do oświetlenia dróg, obiek-
tów przemysłowych itp. 

Znalazły się tu zarówno międzyna-
rodowe korporacje dostarczające pro-
dukty na globalne rynki, jak i większość
liczących się dostawców krajowych.
Wśród wystawców zagranicznych tra-
dycyjnie już dominowały firmy z Nie-
miec, Czech i Hiszpanii. Nie zabrakło
firm z Chin aktywnie poszukujących no-
wych rynków, a także – po raz pierwszy
– wystawców z Indii. 

Sporą grupę na terenach zewnętrz-
nych tworzyli też wystawcy przygoto-
wujący pojazdy specjalistyczne dla ener-
getyki. Swoje produkty prezentowały takie
firmy zabudowujące, jak Elbo, HEWEA,
KH-kipper, wyposażające w mobilne
pogotowia energetyczne – Bemet, SIM

Metalowiec, Modesto, Modul-System,
a także dystrybutorzy podwozi ciężaro-
wych – Iveco i Mercedes-Benz. 

Rekordowa frekwencja
Ubiegłoroczne targi Energetab przy-

ciągnęły ok. 21 tys. zwiedzających z kraju
i zagranicy. Chętni brali udział w licznych
konferencjach i seminariach porusza -
jących aktualne zagadnienia związane
z produkcją energii elektrycznej, również
tej z odnawialnych źródeł energii. Zain-
teresowani współpracą z zagranicą mieli
okazję nawiązania ciekawych kontak-
tów podczas spotkań panelowych zor-
ganizowanych przez Polsko-Szwajcarską
Izbę Gospodarczą oraz Stowarzyszenie
Współpracy Polska-Wschód. Targi Ener-
getab to doskonałe źródło fachowych
informacji praktycznych dla studentów
i młodzieży szkół zawodowych – stano-
wiących corocznie liczną grupę odwie-
dzających, a także okazja do edukacji
dzieci i młodszej młodzieży w zakresie
bezpiecznego i racjonalnego korzystania
z energii elektrycznej oraz urządzeń nią
zasilanych. W trakcie trwania targów
zorganizowano więc warsztaty, na któ-
rych przedstawiono nowe formuły szko-
leń zawodowych elektryków, a firma
Tauron Dystrybucja SA na swoim stoisku
zorganizowała pokazowe lekcje eduka-
cyjne inaugurujące program „Bezpiecz-
niki Taurona. Włącz dla dobra dziecka”,
którego celem jest kierunkowa eduka-
cja dzieci i młodzieży. 

Targi Energetab to również miejsce,
gdzie nagradzane są wyróżniające się
produkty. W organizowanym podczas im-
prezy konkursie targowym spośród zgło -
szonych produktów komisja konkursowa
wybiera te najnowsze i najbardziej in-
nowacyjne – laureaci otrzymują nagrody
i wyróżnienia.

Summary
EnergetabFairs are one of the most
important meetings of leading re-
presentatives of the energy sector in
Poland and Central Europe, bringing
together exhibitors in the field of
power engineering, electrical engi-
neering and automation of energy.
In last year the event was attended
by 740 exhibitors from 18 countries
in Europe and Asia. Among them
there was a significant group of pro-
ducers manufacturing specialized
vehicles for the energy sector, namely
bodybuilder companies like Elbo,
HEWEA, KH-kipper, or companies
equipping mobile power emergency
– Bemet, SIM Metalowiec, Modesto,
Modul-System. There were also dis-
tributors of commercial vehicles like
Iveco and Mercedes-Benz. The fair
attracted around 21 thousand visi-
tors from home and abroad. The next
edition of the event will be held on
16–18 September 2014.
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Obecne są również firmy wykonujące zabudowy 
dla pojazdów serwisowych, jak Metalowiec i Modesto
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Pomoc na wysokości

wyposażeniu ekip zajmują-
cych się pracami elektryczny-
mi i energetycznymi znajdują

się dwa podstawowe rodzaje urządzeń
instalowanych na samochodach umożli-
wiających prace na wysokości. Pierwszy
to typowe podnośniki hydrauliczne, któ-
rych głównym przeznaczeniem i założe-
niem konstrukcyjnym jest transport lu-
dzi na wysokość. Drugi to hydrauliczne
żurawie przeładunkowe przystosowane
do współpracy z domontowywanym ko-
szem osobowym. Ten drugi rodzaj urzą-

dzeń co prawda w ostatnim czasie wy-
raźnie zyskuje na popularności, jednak
i tak nadal prym wiodą klasyczne hyd-
rauliczne podnośniki koszowe.

Obecnie produkowane podnośniki
wyposażone są w układy automatyczne-
go lub co najmniej wspomaganego przez
układ kontrolno-pomiarowy poziomo-
wania pojazdu podczas rozstawiania pod-
pór bocznych. Nad bezpieczeństwem
pracy czuwają także układy monitorujące
obciążenie kosza oraz informujące o zbyt
silnym wietrze (te ostatnie są standar-

dem w wysokich kilkudziesięciometro-
wych podnośnikach). Ze względów bez-
pieczeństwa w wersjach przeznaczo-
nych dla ekip energetyków stosuje się
specjalne rozwiązania izolujące kosz od
pojazdu (w większości przypadków ko-
sze dopuszczone są do pracy z liniami
pod napięciem do 1 kV).

W Polsce obecni są praktycznie wszys-
cy liczący się producenci podnośników
koszowych, m.in. Cela, CTE, Bizzocchi,
Bronto Skylift, GSR, Socage, Ruthmann,
Wumag, Esda, Thomas, Tecchio, Movex,

Marek Rutka
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Firmy branży energetycznej to jedni z największych odbiorców podnośników

koszowych instalowanych na podwoziach samochodów dostawczych i ciężarówek.

Zalety tego rodzaju sprzętu nie ograniczają się jednak tylko do pracy na wysokości. 

Żuraw hydrauliczny
Fassi przystoso-
wany do montażu
kosza osobowego
zamontowany 
na terenowym pod -
woziu MAN TGM
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Palfinger i Niftylift. Utrwaloną pozycję
na naszym rynku ma także rodzimy Bu-
mar Koszalin SA. 

Najmniej liczną grupę podnośników
koszowych stanowią urządzenia insta-
lowane na podwoziach niewielkich po-
jazdów komunalnych, jak np. Multicar.
Często są to pojazdy używane w ruchu
wewnętrznym na terenach dużych zakła -
dów przemysłowych głównie do usuwa -
nia bieżących awarii i prac remontowo-
-budowlanych. Przykładem konstrukcji
tej wielkości jest podnośnik Bumar PMB
123, który może być zabudowany zarów-
no na wykorzystywanym w transporcie
wewnętrznym wózku akumulatorowym,
jak i podwoziu samochodu osobowo-te-
renowego z nadwoziem pick-up, jak np.
Toyota Hilux. Ten produkowany przez
Bumar Koszalin SA podnośnik ma ma-
ksymalny wysięg pionowy 12 m i po-
ziomy 4,7 m przy dopuszczalnym obcią-
żeniu kosza 200 kg. 

Kosze na dostawczakach
Kolejną pod względem wielkości

grupę urządzeń stanowią podnośniki in-
stalowane na podwoziach samochodów

dostawczych o dmc. do 3,5 t, np. Fiata
Ducato, Forda Transita, Mercedesa Sprin-
tera, Nissana Cabstara i Volkswagena
Transportera. Maksymalna wysokość
podnoszenia tego typu urządzeń wynosi
najczęściej ok. 15–20 m. W podnośnikach
tych najczęściej stosuje się pojedyncze te-

leskopowe ramię, co pozwala na opero-
wanie ruchami roboczymi w ciasnych
przestrzeniach, np. wąskich ulicach sta-
rych miast, a nawet wewnątrz obiek-
tów (np. hal magazynowych i sporto-
wych). Zastosowanie jednego ramienia
pozwala także na znaczne ograniczenie
wysokości pojazdu w pozycji transpor-
towej – często nie przekracza ona wy-
sokości kabiny kierowcy. 

Najwyższe podnośniki montowane
na podwoziach samochodów o dmc. do
3,5 t, jak np. włoski Socage DA324 o wy-
sokości 24 m, wyposażone są w trzy ra-
miona: dwa dolne pantografowe i ostat-
nie teleskopowe. Zastosowanie ramion
o układzie pantografowym pozwala zwię -
kszyć wysokość podnoszenia oraz ułat-
wia operowanie w ciasnych przestrze-
niach. W takie samo rozwiązanie układu
ramion wyposażone są podnośniki mon-
towane na podwoziach samochodów
o dmc. do 6 t, np. Iveco Daily czy Fuso
Cantera. W przypadku tych pojazdów wy-
sokość podnoszenia może wynosić nawet
30 m. Konstrukcje wykorzystujące ramio-
na o układzie pantografowym są obec-
nie coraz bardziej popularne, zwłaszcza
w przypadku niewielkich podnośników.

Uzupełnieniem oferty podnośników
instalowanych na podwoziach samo-
cho dów dostawczych są urządzenia za-
budowywane na seryjnych nadwoziach
furgonowych. Rozwiązanie takie łączy
w sobie zalety „typowego” podnośnika
z samochodem warsztatowym pogotowia
energetycznego. Obecnie najwięcej pod-

Najwyższy pod-
nośnik w ofercie

Bumar SA, model
o wysięgu 40 m

Kosz osobowy
zamontowany 

na specjalnie do tego
przystosowanym 

żurawiu przeładun-
kowym HMF

Jeden z najbardziej popularnych w Polsce
modeli podnośnika dla służb energetycz-

nych o wysokości 18 m
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nośni ków zabudowywanych jest na nad-
woziach furgonowych Iveco Daily, Re-
nault Mastera, Forda Transita i Merce-
desa Sprintera. 

Najwięcej „średnich”
Co prawda podnośnik o wysięgu ok.

20 m z powodzeniem nadaje się do wielu
prac związanych z obsługą sieci ener-
getycznych i systemu oświetlenia ulic,
to jednak grupę najbardziej popularnych
podnośników stanowią urządzenia o wy-
sokości podnoszenia od 20 do 35 m. Tej
wielkości podnośniki instalowane są na
dwuosiowych podwoziach ciężarówek
o dmc. powyżej 6 t, jak np. Iveco Euro-
cargo, Renault serii D, MAN TGL, Mer-
cedes-Benz Atego i DAF LF. Zabudowy-
wane na takich samochodach podnośniki
w zupełności wystarczają do napraw i kon-
serwacji typowych linii napowietrznych
średniego i niskiego napięcia. Co ważne,
masa podwozi tej wielkości urządzeń za-
pewnia odpowiednią stabilność podnoś -
nika nie tylko podczas rozstawienia ra-
mion wysięgnika w pionie, ale i poziomie. 

W zależności od przyjętego rozwią -
zania podnośniki tej wielkości najczęś-
ciej wyposażone są w jedno teleskopowo
rozsuwane ramię lub dwa nierozsuwane
w układzie „Z”. Przykładem tego pierw-
szego rozwiązania jest Ruthmann Stei-
ger T330 na podwoziu Mercedes-Benz
Atego o maksymalnej wysokości podno-
szenia 33 m. W dwuramienny układ „Z”
o nierozsuwanych ramionach wypo-
sażone są podnośniki serii PMO Bumar

Koszalin SA o maksymalnej wysokości
podnoszenia 21 m. Sporadycznie oferowa -
ne są także podnośniki trójramieniowe,
z dwoma dolnymi ramionami stałymi
i ostatnim rozsuwanym teleskopowo. 

Do obsługi linii napowietrznych prze-
biegających w trudnym terenie naj-
częściej wykorzystywane są podnośniki
o wysięgu do ok. 30 m, które instalowa -
ne są na podwoziach o układzie napę-
dowym 4×4. 

Żurawie dla ekip
Alternatywą – należy podkreślić, że

coraz bardziej popularną – dla tradycyj-
nych koszowych podnośników hydrau-

licznych są kosze instalowane do żura -
wi przeładunkowych (jednocześnie jest
to coraz częściej stosowany rodzaj do-
datkowego osprzętu przeznaczony do
współpracy z tego typu żurawiami). Pod-
stawowym przeznaczeniem żurawi prze -
ładunkowych nie jest przenoszenie osób
w podnośnikach, więc dla zapewnienia
im odpowiedniego poziomu bezpieczeń -
stwa konieczne stało się wprowadzenie
odpowiednich norm bezpieczeństwa. Re-
gulacje takie zawarte są w tzw. dyrek-
tywie maszynowej EN 280, która weszła
w życie 1 stycznia 2010 r. Jednym z is-
totnych wymogów tej normy jest za-
pew nienie pełnej stateczności pojazdu
niezależnie od stopnia rozsunięcia nóg

| TECHNIKA |

Mercedes-Benz Unimog U20
z jednoramiennym telesko-
powym podnośnikiem 
i izolowanym koszem wyko-
nanym z kompozytu poli-
estrowo-szklanego

Podnośnik teleskopowy Socage
o wysokości podnoszenia 16 m
na podwoziu Iveco Daily 4x4 
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podporowych żurawia. W praktyce ozna-
cza to automatyczne zablokowanie za-
kresu pracy żurawia z zamontowanym
koszem, gdy urządzenie zbliża się do gra-
 nicy utraty stabilności przez pojazd –
nośnik żurawia. Obecnie wszystkie żu -
rawie współpracujące z koszami oso-
bowymi muszą być wyposażone w taki
układ. Ważnym wymogiem tej normy jest
konieczność wyposażenia żurawia w funk-
cję pozwalającą na awaryjne, manualne
opuszczenie kosza w sytuacji, gdy dojdzie
do awarii układu zasilania. 

Przykładem takiego urządzenia jest
żuraw HMF 6020-OK6 o maksymalnym
wysięgu kosza 34 m. Jeden z takich żu -
ra wi zamontowany na podwoziu Tatra
Phoenix T158 6×6 dostarczono niedawno
jednej z polskich firm branży energe-
tycznej. 

Żurawie spełniające warunki nowej
normy EN 280 to urządzenia m.in. Fassi,
Effer, HMF, Hiab i Palfinger. 

Kosze osobowe to jednak tylko jeden
z rodzajów wyposażenia dodatkowego
żurawi przeładunkowych. Firmy branży
energetycznej wykorzystują żurawie
przede wszystkim do prac związanych
z budową i utrzymaniem infrastruktury
przesyłowej: linii, słupów, rozdzielnic i sta-
cji transformatorowych. O ile do stawia -
nia słupów czy zawieszania linii przesy -
łowych wystarczają żurawie o udźwigu
kilku ton, o tyle do prac realizowanych
w stacjach transformatorowych wyma-

gane są urządzenia o największych udź-
wigach. W przypadku prac związanych
z montażem i demontażem transforma-
torów, do których w stacjach transforma-
torowych zazwyczaj jest łatwy dostęp,
wysięg ramienia nie jest kwestią tak is-
totną jak właśnie udźwig. Przykładem ta-
kich najsilniejszych żurawi przeładun-
kowych o udźwigu powyżej 20 t są Fassi
1950RAL i HMF 8520-K. 

Do najwyższych słupów 
Najwyższym na świecie obecnie pro-

dukowanym podnośnikiem jest fiński
Bronto Skylift F 112 HLA, który może
podnieść kosz na wysokość 112 m (wy-

posażony jest w układ dwóch telesko-
powo rozsuwanych ramion). Ze wzglę -
du na swoją długość – 19 m w pozycji
transportowej, jak i masę – 75 t – jest
zamontowany na specjalnie zmodyfiko-
wanym siedmioosiowym podwoziu Mer-
cedes-Benz Actros. Wysoka masa własna
i brak napędu na wszystkie osie sprawia,
że nie nadaje się on do eksploatacji poza
utwardzonymi drogami. 

Znacznie bardziej popularne od tych
najwyższych, czyli ponad 100-metrowych
podnośników są urządzenia o wysięgu
do ok. 70–80 m. Przykładem takie go
hydraulicznego podnośnika koszowego
z oboma teleskopowo rozsuwanymi ra-
mionami jest urządzenie włoskiej marki
Socage TJJ70 (przedstawicielem tej firmy
jest wrocławska HEWEA). Zainstalowany
na czteroosiowym podwoziu ciężarówki

– o dmc. 32 t – podnośnik ma maksymal -
ną wysokość roboczą wynoszącą 70 m.
Standardowa nośność kosza podnośnika
Socage TJJ70 wynosi 300 kg (trzy osoby),
jednak w pewnych zakresach pracy noś-
ność ta wzrasta do 900 kg, co pozwala
na podwieszanie pod kosz niewielkich ła -
dunków. Najwyższym produkowanym
w Polsce hydraulicznym podnośnikiem
z oboma teleskopowymi ramionami jest
czterdziestometrowy koszaliński PMT
40, zabudowywany na podwoziach 6×4
i 6×6. 
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Przeznaczony do pracy w trudnym tere-
nie podnośnik na podwozu MAN LE 4x4

Podnośnik z dwoma ramionami 
teleskopowymi o różnej długości 
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Pomoc pod napięciem

awet najlepszy wysłany w teren
zespół fachowców niewiele zdzia-
ła, jeśli nie będzie dysponował

właściwym sprzętem. Aby pomieścić
ekipę wraz z niezbędnym wyposażeniem,
a także zapewnić odpowiednie warunki
pracy, do roli pojazdów pogotowia ener-
getycznego najczęściej przystosowuje
się samochody dostawcze. Objętość nad-
wozia tego rodzaju samochodów jest dla
tych ekip wystarczająca, a wielkość po-
jazdów pozwala na dotarcie nimi nawet
przez wąskie uliczki starych miast. Waż-
ną zaletą samochodów dostawczych jest
duża liczba dostępnych wielkości, wersji
nadwoziowych, możliwość montażu nie-
mal dowolnej zabudowy oraz wybór
różnych rodzajów układów napędowych.

W przypadku samochodów dostaw-
czych przystosowywanych do roli pojaz-
dów pogotowia energetycznego naj-
częściej wybierane są wersje z seryjnymi
furgonowymi nadwoziami integralnymi.
Z kolei spośród nich najbardziej popu-
larne są odmiany typu mixt, tzn. takie,
które wyposażone są w drugi rząd sie-
dzeń za fotelami kierowcy i pasażera.
W zależności od życzenia odbiorcy prze-
groda pomiędzy częścią pasażerską a tą,
w której znajduje się wyposażenie tech-
niczne, może być stała lub ruchoma. Za-

letą tego ostatniego rozwiązania jest
możliwość szybkiego zwiększenia prze-
strzeni w części technicznej, wadą zaś
większy hałas i gorsze ogrzewanie części
pasażerskiej.

Profesjonalne zabudowy
O ile jeszcze dekadę temu niektóre

firmy branży energetycznej same doko-
nywały adaptacji kupowanych pojazdów

do własnych celów, o tyle obecnie nie-
mal wszyscy zlecają taką usługę wyspe-
cjalizowanym firmom. Podyktowane jest
to nie tylko dążeniem do dysponowania
profesjonalnym sprzętem, ale także bez-
pieczeństwem użytkowania – zarówno
podczas pracy na miejscu, jak i jazdy ta-
kim pojazdem. Specyfika wyposażenia
tych pojazdów sprawia, że bardzo ważną
kwestią jest takie jego zamocowanie i za-
bezpieczenie, aby w przypadku nagłego

Marek Rutka
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Trudno dziś wyobrazić sobie jakąkolwiek dziedzinę życia bez energii elektrycznej.

Stąd też tak ważną kwestią w przypadku przerwy w dostarczaniu energii jest

możliwie szybkie i sprawne usunięcie awarii. Oprócz wyszkolonych ekip

energetyków niezbędne jest posiadanie odpowiednio wyposażonych pojazdów. 

MAN TGL 18.330 4x4 z żurawiem przeładunkowym i wciągarką wykorzystywany
przez ekipy zajmujące się stawianiem słupów energetycznych
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hamowania czy wypadku nie spowodo-
wało ono obrażeń osób znajdujących się
w części pasażerskiej pojazdu. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa szczególnie ważne
jest odpowiednie zamocowanie najcięż -
szych elementów wyposażenia, m.in.
agregatu prądotwórczego, spawarki czy
butli z gazami technicznymi. Producenci
zabudów dla służb technicznych stosują
różne sposoby mocowania elementów
zabudowy we wnętrzu nadwozia. Dla
przy kładu: w zabudowie Top System
firmy Sortimo International GmbH mon-
towana jest tzw. bezpieczna podłoga,
do której instalowane są elementy wy-
posażenia (podłoga zabudowy nie inge-
ruje w oryginalną podłogę pojazdu, co

pozwala na łatwe przełożenie całej za-
budowy do innego samochodu).

Podobne rozwiązanie podłogi stosuje
w swych zabudowach Spółdzielnia In-
walidów Metalowiec, przy czym ele-
menty wyposażenia mocuje do ścian
bocznych wnętrza nadwozia za pomocą
specjalnych uchwytów montażowych
(takie połączenie zapewnia odpowiednią
wytrzymałość i jednocześnie w mini-
malnym stopniu ingeruje w elementy
nadwozia, co jest ważne przy zmianie
przeznaczenia samochodu czy jego od-
sprzedaży). 

Wszystkie zabudowy oferowane przez
profesjonalnych producentów spełniają
odpowiednie normy bezpieczeństwa bier-

 nego. Na przykład zabudowę pojazdu
serwisowego SI Metalowiec poddano
próbie, w której po obu stronach wnętrza
nadwozia zamontowano zestawy szafek
i półek obciążonych 250-kilogramowym
ładunkiem, a następnie wykonano symu -
lację zderzenia czołowego przy prędko -
ści 56 km/h bez hamowania (test przepro -
wadzono wg normy ECE R-17). Mimo że
powstałe podczas uderzenia siły wynosi -
ły ponad 25-krotność masy własnej, zo-
stały powstrzymane zarówno przez samą
zabudowę, jak i elementy ją mocujące.   

Wspólną cechą nowoczesnych zabu-
dów wnętrza jest ich modułowa kon-
strukcja, która pozwala na modyfikacje
aranżacji przestrzeni pojazdu stosow-
nie do zmieniających się wymagań użyt-
kownika. Tak jest również w przypadku
samochodów używanych przez służby
energetyczne, gdy po kilku latach in-
tensywnej eksploatacji pojazdu w roli
pogotowia energetycznego samochód
zostaje odpowiednio zmodyfikowany
i przekazany – w ramach jednej firmy –
ekipie remontowo-budowlanej. Na na-
szym rynku zabudowy przeznaczone
dla służb energetycznych wykonują
m.in. Modesto (StoreVan), Pronar (Bott
Vario), SI Metalowiec, Sortimo (Top Sys-
tem) i Modul-System. 

W trudny teren
O ile usunięcie awarii sieci przesy -

łowych w obszarach zurbanizowanych nie
nastręcza zbyt wielu trudności, o tyle za-
danie takie jest znacznie trudniejsze w te-
renie. Szczególnym wyzwaniem są awa-
rie linii energetycznych, które biegną
przez tereny leśne i górzyste. Warto w tym
miejscu podkreślić, że częstą przyczyną
uszkodzeń linii przesyłowych na takich
obszarach są zjawiska naturalne: wichu -
ry, silne oblodzenia sieci i wiatrołomy.   

Do usuwania tego typu uszkodzeń,
które mogą obejmować nie tylko samą
sieć, ale i słupy nośne, konieczne są sa-
mochody z napędem wszystkich osi i zna -
cznym prześwitem. 

Pojazdy pogotowia energetycznego
zabudowywane w oparciu o nadwozia sa-
mochodów dostawczych i seryjne układy

Zabudowa firmy Bott przeznaczona dla ekip remontowo-budowlanych

Nissan Navara wykorzystywany
przez pogotowie energetyczne
w firmie Energa
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napędowe 4×2 w takich warunkach są
niemal całkowicie nieprzydatne. Stąd też
coraz częściej ekipy pogotowia energe-
tycznego na terenach pozamiejskich wy-
korzystują samochody dostawcze o ukła -
dach napędowych 4×4. Takie wersje
samochodów są dostępne zarówno w ofer-
cie standardowej, jak i na specjalne za-
mówienie realizowane przez współpra-
cujących producentów napędów, np.
w przypadku firmy Fiat i modelu Ducato
jest to Dangel, a modelu Mercedes-Benz
Sprinter to firma Oberaigner. Oprócz wy-
 posażenia w napęd wszystkich kół obec-
nie normą w tego typu pojazdach jest
własny agregat prądotwórczy, niezależ -
ne ogrzewanie (często także klimatyza-
cja), wyciągarka i zewnętrzna robo cza in-
stalacja oświetleniowa.

Tej wielkości samochody są jednak
niewystarczające, gdy w grę wchodzi na-
prawa lub ustawianie nowych słupów
prze syłowych. Do tego typu zadań po-

trzebne są samochody ciężarowe wypo-
sażone w hydrauliczne żurawie przeła -
dunkowe. W zależności od konkretnych
potrzeb i warunków eksploatacji są to sa-
mochody o układzie napędowym 4×4
lub 6×6. W przypadku gdy pojazd nie bę-

dzie wykorzystywany do przewozu cięż -
kich ładunków, np. stacji transformato-
rowych czy betonowych prefabrykatów,
zazwyczaj wybierane są osie z pojedyn-
czymi kołami i oponami o podwyższonym
profilu. Rozwiązanie to zapewnia lepszą
trakcję w koleinach i większy prześwit
podwozia. 

Takie ciężarówki często wykorzysty-
wane są do współpracy ze specjalistycz -
nymi przyczepami (często jednoosiowy -

mi), np. z agregatami prądotwórczymi,
kablowymi czy do przewozu słupów prze-
syłowych i latarni oświetleniowych.

Jeśli chodzi o ciężarówki przeznaczo -
ne dla ekip energetycznych, częstą prak-
tyką jest zamawianie odmian z wydłu -
żonymi kabinami załogowymi. Obecnie
rzadziej niż jeszcze kilka lat temu klienci
decydują się na wybór krótkiej kabiny
dziennej i wykonanie – bezpośrednio za
nią – specjalnej zabudowy do przewozu
osób. Takie rozwiązanie stosowane jest
praktycznie jedynie wówczas, gdy dodat -
kowa zabudowa ma pełnić także rolę
zaplecza socjalnego dla ekipy. 

Niedawno jeszcze do tej roli wyko-
rzystywano rodzime ciężarówki Star 244
i 266, obecnie są one zastępowane no-
woczesnymi pojazdami: Mercedes-Benz,
Iveco, MAN i Renault. Ostatnie lata przy-
niosły wyraźny wzrost zainteresowania
najbardziej wszechstronną cięża rówką
terenową, czyli modelem Unimog firmy
Mercedes-Benz i większym pojaz dem
tego samego producenta – modelem Ze-
tros. Poważną zaletą Zetrosa – cię żarówki
o wojskowym rodowodzie – jest zasto-
sowanie kabiny z silnikiem umieszczo-
nym przed nią, co korzystnie wpływa
na stabilność pojazdu podczas jazdy w te-
renie, obniżając całkowitą wysokość po-
jazdu. W Polsce ekipy energetyków wy-
korzystują Zetrosy m.in. z zabudową
żurawia hydraulicznego, podnośnika ko-
szowego i wiertnicy do słupów.       
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MAN TGM 18.340 4x4 ze skrzynią samo-
wyładowczą i kabiną załogową to przykład
coraz bardziej popularnego rozwiązania
wśród służb energetycznych

Mercedes-Benz Unimog U5000 z zabudową
KH-kipper i żurawiem HMF przygotowany 
specjalnie dla ekip energetyków 
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Nadwozie lub skrzynia
Ciężarowe samochody terenowe łą -

czą wysoką mobilność w terenie z sze-
roką możliwością instalowania specjali -
stycznych zabudów. Co prawda najczęściej
są one wyposażane w skrzynię ładunko -
wą i hydrauliczny żuraw przeładunkowy
(umieszczany za kabiną lub na końcu ra -
my), to jednak montowane są także za-
budowy kontenerowe. W przypadku tego
ostatniego rozwiązania stosowane są dwa
podstawowe warianty: zabudowy częś-
ciowe i pełne. W zabudowach częściowych
nadwozie kontenerowe zajmuje zazwy-
czaj od 1/3 do połowy długości ramy.
Standardowe wyposażenie nadwozia kon-
tenerowego pozwala na dokonywanie
napraw w terenie i podstawową diag-
nostykę sieci energetycznej. Są jednak
także specjalistycznie zabudowy, któ-
rych wyposażenie pozwala na dokony-

wanie zaawansowanych pomiarów funk-
cjonowania stacji transformatorowych
i sieci przesyłowych. 

W przypadku wyboru odmian skrzy-
niowych bardzo częstym wymogiem firm
branży energetycznej jest możliwość
całkowitego demontażu burt, tak aby
możliwa była współpraca z przyczepą do
przewozu dłużyc (słupów). 

Do roli samochodów pogotowia
energetycznego najczęściej przystoso-

 wywane  są samochody dostawcze

© M. Rutka

Podobnie jak w samochodach do-
stawczych z układem napędowym 4×4,
również w ciężarówkach terenowych
montowane są przednie wciągarki. Ich
zadanie nie sprowadza się jednak tylko
do pomocy podczas jazdy w trudnym te-
renie, ale także do usuwania powalo-
nych drzew, słupów czy połamanych
gałęzi.  

reklama



TGX D38 – nowy okręt flagowy
floty MAN

ojazd ten jest napędzany przez
nowy silnik D3876 – 6-cylind-
rowy, rzędowy, o pojemności sko-

kowej 15,2 dm3. Silnik D38 będzie re-
gulowany na moce 520, 560 i 640 KM
(odpowiednio 383, 412 i 471 kW), a roz-
wijane maksymalne momenty obrotowe
to 2500, 2700 i 3000 Nm. Dotychczas „to-
powym” modelem floty Euro V był TGX
z silnikiem D2868 – widlastą ósemką
o mocy 680 KM (500 kW), rozwijającą
moment obrotowy 3000 Nm.

Oficjalna premiera nowego modelu
MAN TGX D38 odbędzie się we wrześniu,
na tegorocznych targach IAA w Hanowe-
rze. Jednocześnie rozpoczną się dostawy
samochodów do klientów. Na początku
lipca uczestniczyliśmy w pierwszych tes-
tach prasowych tego interesującego po-
jazdu – jazdy odbyły się w niezwykle

wymagającym terenie, jakim są wznie-
sienia Sierra Nevada w Hiszpanii, dodaj-
my, że w ponad 30-stopniowym upale.

Układ napędowy: połączenie mocy
i efektywności

Nowy okręt flagowy MAN został opra-
cowany z myślą o jak najniższych kosz-
tach własności i użytkowania pojazdu
– czyli TCO (Total Cost of Ownership).
W konsekwencji nie mamy kolejnego re-
kordu mocy maksymalnej, ale MAN TGX
D38 skutecznie zaskakuje swoimi możli-
wościami i jednocześnie efektywnością.
Więcej szczegółów na temat konstrukcji
silnika D3876 przedstawimy w odręb-
nym materiale, tu skupimy się głównie
na jego osiągach.

Dwustopniowe doładowanie sprawia,
że maksymalny moment obrotowy jest
rozwijany już przy 930 obr/min i może
być wykorzystany niezależnie od prze-
łożenia przekładni głównej – zarówno
przy „krótkich” (czyli o wysokiej war-
tości) przełożeniach stosowanych w sa-
mochodach typowo budowlanych, jak
i „długich” (o niższej wartości), stosowa-
nych w ciągnikach transportu daleko-
bieżnego. Tym samym TGX D38 spraw-
dzi się doskonale jako ciągnik siodłowy
holujący naczepy z niskimi prędkościami,
a takie sytuacje występują, gdy zestawy
muszą się poruszać w mocno pofałdo-
wanym terenie obfitującym w strome,
wielokilometrowe podjazdy. Trasy, które
pokonywaliśmy w okolicach hiszpań-
skiej Granady, były tego doskonałym
przykładem. Oczywiście moment – za-

Dariusz Piernikarski

| TECHNIKA |
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Na czele floty pojazdów użytkowych MAN Euro VI pojawił się nowy okręt flagowy:

TGX D38. Jest to samochód ciężarowy o podwyższonych osiągach przeznaczony 

do realizacji najbardziej wymagających zadań transportowych.
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leżnie od mocy silnika od 2500 do po-
tężnych 3000 Nm – dostępny jest na
wszystkich przełożeniach. 

We wszystkich wersjach przeniesie-
nie tak potężnego momentu na koła od-
bywa się za pośrednictwem zautomaty-
zowanej skrzyni MAN TipMatic 2 o 12
przełożeniach. Skrzynia ta (bazująca na

znanej ZF AS Tronic) wyposażona została
w nowe funkcje. Pierwszą i doskonale za-
uważalną podczas jazdy jest Speed Shif-
ting, czyli szybkie przełączanie pomię-
dzy 10, 11 i 12 biegiem. Oznacza to, że
na podjeździe redukcja biegu zostanie
wykonana szybko i sprawnie, bez niepo-
trzebnych strat w dostarczaniu siły na-
pędowej na koła i tym samym bez wy-
tracania pędu zestawu, co skutkowałoby
zwiększeniem zużycia paliwa. 

Kolejna nowość to funkcja Efficient -
Roll – chciałoby się rzec, że wreszcie i użyt-
kownicy MAN-ów doczekali się tego, że
podczas jazdy na autostradach czy dro-
gach lokalnych, gdy zaistnieją sprzyjające
ku temu warunki w postaci np. lekkiego
spadku drogi, następuje automatyczne
przełączenie skrzyni MAN TipMatic na

bieg neutralny, a pojazd toczy się przy
minimalnym zużyciu paliwa (silnik pra-
cuje na biegu jałowym). Jeśli nastąpi
wzrost prędkości powyżej zaprogramo-
wanej lub dozwolonej wartości granicz-
nej, natychmiast zostaje załączony odpo-
wiedni bieg i następuje przyhamowanie
– gdy jest to konieczne – także za pomocą
intardera. Bieg zostaje załączony rów-
nież, gdy kierowca naciśnie pedał przy-
spieszenia, zacznie hamować lub tempo-

mat będzie dążyć do utrzymania zada-
nej prędkości jazdy w istniejącym (za-
programowanym) polu tolerancji. 

Interesującym rozwiązaniem jest rów-
nież możliwość jazdy z prędkością obro-
tową silnika zbliżoną do prędkości biegu
jałowego. Możliwości takie daje funkcja
Idle Speed Driving. Jej działanie polega
na wykorzystaniu wysokiej wartości mo-
mentu obrotowego silnika przy niskich
prędkościach – tym samym manewro-
wanie staje się bardziej komfortowe i po-
zwala na oszczędności w paliwie. Jest to
szczególnie przydatne, gdy np. wolno po-
ruszamy się w ruchu ulicznym lub zbliża -
my do ronda. W trybie pracy „D” samochód
powoli się przemieszcza z zamkniętym
sprzęgłem tak długo, dopóki kierowca nie
zacznie hamować. Nie ma potrzeby na-
ciskania pedału przyspieszenia. 

EfficientCruise – aktywny 
tempomat ze wsparciem GPS 

Model TGX D38 jest również wypo-
sażony w funkcję EfficientCruise, czyli
aktywny tempomat wspomagany przez
dane uzyskiwane z systemu GPS. Ana-
lizowana jest droga przed pojazdem – tj.
kolejne wzniesienia i spadki – i na tej
podstawie dostosowywana jest prędkość
jazdy tak, aby możliwe było jak naj-
większe ograniczenie zużycia paliwa.
EfficientCruise określa bieżącą pozycję
pojazdu i korzystając z map 3D znaj-
dujących się w pamięci sterownika, do-
konuje analizy wysokościowego profilu
trasy. Następnie samochód jedzie auto-
matycznie, zwiększając swoją energię
przed podjazdami i przetaczając się przez

MAN TGX i jego nowe serce, czyli silnik D3876 – rzędowa szóstka 
o mocy maksymalnej 640 KM i momencie obrotowym 3000 Nm

Kombinacja budowlana:
3-osiowy TGX 33.520 
z naczepą wywrotką
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szczyty wzniesień ze zredukowaną pręd-
kością. Na kolejnym spadku następuje
ponowne zwiększenie energii kinetycz-
nej (prędkości). Jak zapewnia producent,
wykorzystanie funkcji EfficientCruise
w transporcie dalekobieżnym lub dys-
trybucyjnym może zmniejszyć zużycie
paliwa nawet o 6% – w zależności oczy-
wiście od konfiguracji terenu i aktua-
lnych warunków drogowych, bez skró-
cenia czasu przejazdu. 

Na podjazdach funkcja Efficient -
Cruise nie pozwalała na to, aby sterow-
nik skrzyni MAN TipMatic 2 dokonywał
redukcji biegu, jeśli z obliczeń wynikało,
że szczyt wzniesienia może być pokonany
na bieżącym biegu. Przy założonej pręd-
kości i wybranym przez kierowcę jednym
z czterech zaprogramowanych warian-
tów tolerancji prędkości EfficientCruise
oblicza odpowiednią prędkość dla najbar-
dziej oszczędnego zjeżdżania i podjeż -
dżania pod wzniesienia i odpowiednio
dostosowuje rzeczywistą prędkość jazdy. 

Hamowanie pod kontrolą
Funkcja hamowania awaryjnego EBA

(Emergency Brake Assist) stanowi stan-
dardowe wyposażenie nowego TGX D38,
a jej zadaniem jest zminimalizowanie

skutków poważnych zderzeń – najechań
na pojazd poprzedzający. Na autostra-
dach i drogach szybkiego ruchu ok. 32%
wypadków z udziałem samochodów cię -
żarowych to właśnie zdarzenia tego typu.
EBA rozpoznaje poruszające się pojazdy
i obiekty stacjonarne znajdujące się na
pasie ruchu dzięki czujnikowi radarowemu
zamontowanemu centralnie z przodu ka-

Tylko dyskretne logo na drzwiach
informuje, że pod maską kryją się

olbrzymie pokłady mocy

| TECHNIKA |
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TGX D38 na drogach Sierra Nevada – kilkusetmetrowe przewyższenia nie były problemem

TGX 33.560 8×4 w układzie 
tridem – ostatnia oś skrętna

ułatwia manewrowanie
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biny. Jeśli kierowca zignoruje akustyczne
i optyczne ostrzeżenia, EBA autono-
micznie rozpoczyna hamowanie awa-
ryjne. Za hamulce naczepy odpowiada
funkcja ESP, będąca również w wypo-
sażeniu standardowym. 

Stosowany już w TGX poprzedniej
generacji system ostrzegający o niekon-
trolowanej zmianie pasa ruchu (Lane
Guard System) został udoskonalony.
Zwiększono zasięg i rozdzielczość ka-
mery, ostrzeżenia są emitowane nieco
później – dotychczasowe opinie wska-
zywały bowiem na zbyt wysoką czułość
systemu. TGX D38 może być opcjonalnie
wyposażany w tempomat adaptacyjny,
kontrolujący odległość od poprzedza -
jącego pojazdu ACC (Adaptive Cruise
Control). Na autostradach i drogach eks-
presowych dostosowuje on prędkość jazdy,
zachowując bezpieczną odległość od sa-
mochodu poprzedzającego. Redukcja
prędkości następuje najpierw poprzez
zmniejszenie momentu obrotowego, na-
stępnie uruchamiane są zwalniacze –
możliwe jest rozwinięcie 30% maksy-
malnej mocy hamowania. Kontrolowane
przez sterownik BrakeMatic hamulce
długotrwałego działania – intarder i sil-
nikowy – harmonijnie działają na rzecz
bezpiecznego zmniejszania prędkości.
Intarder nowej generacji może rozwijać
moment hamujący do 3500 Nm, ma-
ksymalna moc hamowania to 680 KM
(500 kW). Oprócz oczywistych aspek-

Jazdy testowe na poważnie – wszystkie samochody i naczepy
załadowano do pełnej dopuszczalnej masy całkowitej

tów związanych z bezpieczeństwem za-
rządzanie hamowaniem pozwala zma-
ksymalizować trwałość komponentów
takich jak klocki czy tarcze hamulcowe. 

MAN TGX D38 – oferta 
dla wymagających

Oferta dostępnych wersji modelu TGX
z silnikiem D3876 stanowi odzwiercied-
lenie wszechstronności tej cięża rówki.
Klient może wybrać spośród 3 rodzajów
kabin o różnej wielkości i poziomie wy-
posażenia: XL, XLX i XXL, dostępnych
jest wiele konfiguracji osi zarówno w przy-
padku ciągników, jak i podwozi. W za-

leżności od specyfiki tras można zdecy-
dować się na wyposażenie ciągnika lub
podwozia (wersje 4×2) w zawieszenia
mechaniczne z przodu i pneumatyczne
z tyłu lub pełne pneumatyczne. Wersje
3-osiowe w konfiguracji 6×2 pozwalają
na większą masę dopuszczalną, ostatnia
oś może być w tym wypadku osią skrętną.
W przypadku wersji 6×4 z napędzaną
osią typu tandem TGX D38 uzyskuje
swoje optymalne właściwości trakcyjne.
Pojazdy 4-osiowe przeznaczone do naj-
cięższych zadań w konfiguracji 8×4/4
mają dwie napędzane osie tylne – po-
zwala to na uzyskanie technicznej masy
maksymalnej do 41 t i 250 t w przypadku
zestawu. 

© MAN

W transporcie dalekobieżnym 
na trudniejszych trasach 

TGX D38 sprawdzi się doskonale
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siały zapewnić odpowiednie schłodzenie
oleju przekładniowego, będącego medium
roboczym w intarderze. Potężna moc
silnika na podjazdach i hamulców długo -
trwałego działania na zjazdach to w efek-
cie uzyskanie wysokich średnich pręd-
kości przejazdu na bardzo wymagających
trasach. 

Niewielkich rozmiarów układ oczysz-
czania spalin w TGX D38 pozwala na wy-
korzystanie miejsca na zbiorniki paliwa
– wielkość tłumika nie odbiega od tego,
jaki jest montowany w pojazdach z sil-
nikiem D26. Tym samym maksymalna
pojemność zbiorników paliwa w TGX
D38 to aż 1400 litrów! 

Pełna moc na dole skali 
MAN TGX D38 sprawdza się także

w roli samochodu budowlanego, może
też być wykorzystywany do transportu
drewna, jako nośnik żurawia lub zabu-
dowy komunalnej. W wymienionych apli-
kacjach często nieodzowne jest dyspono-
wanie dobrymi własnościami trakcyjnymi
i możliwościami pokonywania przeszkód
terenowych. Niemieccy konstruktorzy
wzięli to pod uwagę: TGX D38 dostępny
jest z podwoziem o normalnej i pod-
wyższonej wysokości, kabina może także
mieć stalowe zderzaki. Dzięki wspom-
nianym już osiągom samochód z silnikiem
D38 bez trudu będzie holować nisko-
podwoziowe naczepy np. z maszynami

budowlanymi – dmc. zestawu może
osiągać 65 t. Te same możliwości poja-
wiają się w przypadku wywrotek wielo-
osiowych (6×4), także z przyczepami,
czy ciężkich wersji z zabudową hakową. 

Nienormatywny transport ciężkich
ładunków będzie zapewne tą dziedziną,
w której samochody MAN TGX D38 będą
wykorzystywane bardzo chętnie. W naj-
mocniejszych wersjach silnikowych (560
i 640 KM) możliwe jest zastosowanie
sprzęgła hydrokinetycznego współpra-
cującego ze skrzynią MAN TipMatic 2.
Taka kombinacja pozwala na bezpieczne
przenoszenie momentu obrotowego wy-
noszącego maksymalnie 3000 Nm i ru-
szanie z ładunkami do 250 t bez obawy
o trwałość sprzęgła i układu przeniesie-
nia napędu. Dodatkowo nowa funkcja
skrzyni biegów – Idle Speed Driving za-
pewnia optymalne warunki jazdy ma-
newrowej. W najmocniejszych wersjach
TGX D38 stosowany być może również
hamulec silnikowy Turbo EVB o mocy do
600 kW – jest to hamulec dekompresyjny
współpracujący z turbosprężarką. Jego
premierę (podobnie jak najmocniejszego
silnika) przewidziano również na wrześ-
niowe IAA, prezentowany będzie bo-
wiem model MAN 41.640 8×4/4 D38
przystosowany do pracy w zestawach
o dmc. do 250 t.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Widać zatem, że TGX D38 to nie
tylko prestiż wynikający z faktu, iż jest
to najmocniejszy pojazd we flocie MAN,
ale także efektywne rozwiązanie trans-
portowe w transporcie dalekobieżnym po
bardziej wymagających trasach (np. góry)
przy zachowaniu normalnych wielkości
tonażowych 40–44 t. Dzięki szczególnie
wydajnym i oszczędnym paliwowo skrzy-
niom biegów z przełożeniem bezpośred-
nim (DD) możliwe jest także skonfigu-
rowanie zestawu o dmc. do 65 t. W ruchu
drogowym wymagającym nadwyżki
mocy MAN TGX D38 sprawdzi się do-
skonale – może pracować w zestawach
o dmc. do 65 t, mając skrzynie biegów
z nadbiegiem (OD). 

Jazdy testowe po stromych drogach
gór Sierra Nevada w hiszpańskiej An-
daluzji udowodniły w praktyce, że TGX
D38 – nawet z silnikami o mocy „tylko”
520 lub 560 KM (wersja 640-konna ma
się pojawić dopiero na targach IAA) – ma
spore rezerwy mocy i momentu obroto-
wego. Jadąc, było się pewnym, że silnik
pokona siłę oporu wzniesienia nawet
gdy było potrzebne zmniejszenie pręd-
kości jazdy – dodajmy, że i tak konieczne
było wyprzedzanie innych, zdecydowa-
nie wolniej podjeżdżających ciężarówek.
Na zjazdach zwalniacze wydajnie utrzy-
mywały stabilną prędkość – o tym jak
dużą pracę miał do wykonania intarder
i hamulec silnikowy, świadczył jedynie
potężny ryk wentylatorów, które mu-

26-tonowy 
TGX 33.560 6×4 
sprawdzi się jako podwozie 
do transportu drewna

©
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Rekordowy rok Inter Cars SA

eden z największych dystrybuto-
rów części samochodowych na
świecie przedstawił wyniki finan-

sowe spółki, raporty z rynków między-
narodowych, informacje na temat oto-
czenia rynkowego i zrealizowanych
inwestycji oraz strategicznych planów na
przyszłość. „Dziś mamy 25. rocznicę od-
zyskania wolności. Dziś również spoty-
kamy się, by kolejny raz zaprezentować
znakomite wyniki finansowe firmy. Spół -
ki powstałej na zrębach odzyskanej wol-
ności gospodarczej. Spółki, która nie
mogłaby nigdy zaistnieć na rynku i osiąg -
nąć europejskiego sukcesu bez wyda-
rzeń, które miały miejsce ćwierć wieku
temu i które pośrednio powołały ją do
życia” – podkreślił podczas swojego wy-
stąpienia Robert Kierzek, prezes zarządu
firmy Inter Cars. 

Rok 2013 w liczbach
Inter Cars należy do ścisłej czołówki

dystrybutorów części samochodowych, zaj-
mu jąc piąte miejsce w Europie (pierwsze
w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschod -
niej) i dziesiąte w skali całego świata.
Przychód skonsolidowany spółki w ubieg -
łym roku wyniósł 3,5 mld zł, z czego
udział zagranicznych spółek dystrybucyj-
nych w przychodzie sięgnął 1,16 mld zł.
Aby zwiększyć wzrost zainwestowanego
kapitału, Inter Cars systematycznie pod-
nosi jakość obsługi oraz buduje skonso-
lidowane siły zakupowe w ramach grupy
i z partnerami zewnętrznymi. Rozwija -
na jest oferta produktowa i usługi One
Stop Shop, co przekłada się na realne
efekty, gdyż sprzedawcy w filiach Inter
Cars odbierają dziennie 30 tys. telefo-
nów od klientów.

Firma Inter Cars obecna jest na pol-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych,
gdzie w maju ubiegłego roku odnotowała
najwyższy kurs akcji od ponad 5 lat.
Parę miesięcy później, w październiku,
wyniki te były przekroczone parokrotnie.
Pod koniec roku 2013 ponad 120 eks-
pertów – ankietowanych przez TNS Pol-
ska dla „Pulsu Biznesu” – przyznało fir-
mie tytuł Giełdowej Spółki Roku 2013. 

Spółka Inter Cars jest mocno aktywna
w Internecie. Niemal 60 specjalistycz-
nych serwisów www – gdzie każdy przy-
gotowany jest z myślą o innych grupach
klientów – odwiedza każdego miesiąca
2 mln użytkowników, a dziesiątki tysię -
cy fanów motoryzacji regularnie korzysta
z profili firmowych w mediach społecz-
nościowych. 291 filii spółki w kraju i za
granicą stanowi infrastrukturę będącą
zna komitym zapleczem logistycznym dla
usług sprzedażowych online, dlatego też

inwestycja w rynek e-commerce pozwoli
dodatkowo zwiększyć zasięg ofertowy
Inter Cars. 

Najbliższe plany
3 czerwca br. decyzją Rady Mini-

strów Warmińsko-Mazurska Specjalna
Strefa Ekonomiczna została rozszerzona
o obszar należącej do Inter Cars działki
w Zakroczymiu. Na konferencji podsu-
mowu jącej ubiegły rok zapowiedziano,
że w tej lokalizacji spółka zrealizuje
swoją najważniejszą inwestycję – Cen-
trum Logistyki i Ekspansji, które ma wy-
raźnie zwiększyć wydajność przepływu
towarów i umożliwić świadczenie usług
logistycznych nie tylko dla Inter Cars, ale
również dla wielu innych firm w kraju
i za granicą. 

Opracowała Katarzyna Biskupska

4 czerwca br. w Warszawie pod hasłem „Części tworzą całość”

odbyła się coroczna konferencja Inter Cars Relacje Inwestorskie. 

W konferencji Relacji Inwestorskich udział wzięli członkowie zarządu spółki Inter Cars (od lewej):
Witold Kmieciak – członek zarządu, Wojciech Twaróg – członek zarządu, Krzysztof Oleksowicz –
członek zarządu i założyciel Inter Cars, Krzysztof Soszyński – wiceprezes zarządu, Robert Kierzek –
prezes zarządu, Tomasz Kastil – dyrektor zarządzający, Piotr Zamora – dyrektor finansowy.
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Samochody ciężarowe

mierć Mao Zedonga w 1976 r. po-
zwoliła na otwarcie się Państwa
Środka na bezpośrednie inwesty-

cje zagraniczne, jednak parlament Chiń-
skiej Republiki Ludowej (Ogólnochińskie
Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych)
uchwalił pierwsze przepisy w tym zakre-
sie dopiero trzy lata później. Nowe prawo
charakteryzował daleko posunięty pro-
tekcjonizm objawiający się głównie tym,

że zagranicznym inwestorom uniemożli-
wiono obejmowanie większościowych pa-
kietów akcji czy udziałów w spółkach.
Choć z biegiem lat łagodzono systema-
tycznie ograniczenia, to jednak wciąż nie
można mówić o pełnej liberalizacji.

Początkowo za Wielkim Murem Chiń-
skim zagraniczni inwestorzy angażowali
się ostrożnie, zazwyczaj rozpoczynając
od założenia biura przedstawicielskiego

w Pekinie lub Szanghaju. Krok po kroku
zwiększała się jednak ich obecność, a naj-
więksi światowi producenci pojazdów użyt-
kowych kolejno nawiązywali strategiczne
alianse z chińskimi partnerami. Obecnie
Chiny są już największym na świecie ryn-
kiem samochodów ciężarowych, a ponad
milion pojazdów o dmc. powyżej 6 t, sprze-
danych w Państwie Środka w 2013 r., za-
spokoiło aż 40% światowego zapotrze-

Maciej K. Mazur

Od 2012 r. w Wuhan, mieście położonym w środkowych Chinach, odbywa się

wystawa pojazdów użytkowych China Commercial Vehicles Show (CCVS).

To największe tego rodzaju wydarzenie w regionie Azji i Pacyfiku,

a „Samochody Specjalne” były jedynym europejskim czasopismem zaproszonym

przez organizatorów do jego relacjonowania. Podsumowanie ubiegłorocznej

edycji jest najlepszą okazją do bliższego przyjrzenia się chińskiemu rynkowi

średnich i ciężkich samochodów ciężarowych (o dmc. powyżej 6 t).

za Wielkim Murem Chińskim
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Wuhan International Expo Center
– wizualizacja docelowego obiektu 
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bowania. Dlatego na rozwój swoich mocy
wytwórczych w tym właśnie sektorze po-
stawili aż trzej producenci z tzw. wielkiej
czwórki chińskiej motoryzacji: Dongfeng
Motor, FAW Group i SAIC Motor.

Transfer technologii, zarówno do pań-
stwowych, jak i do prywatnych chińskich
partnerów, niesie ze sobą zagrożenie utratą
przewagi konkurencyjnej zagranicznych
inwestorów. Przepływ know-how pozwala
jednak na „życie po życiu” niektórych
starzejących się już rozwiązań. Wspólne

FAW – wicelider chińskiego rynku ciężarówek

| BIZNES |
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przedsięwzięcia produkcyjne, jako „mał -
żeństwa z rozsądku”, są delikatnymi
strukturami, bardzo wrażliwymi na różne
czynniki. Jeżeli w dłuższej perspektywie
obie strony są zadowolone, to można ocze-
kiwać, że będą zacieśniać współpracę lub
nawet się połączą. Natomiast ich związek
nie przetrwa próby czasu, gdy korzyści
rozkładają się nierównomiernie. Dlatego
wiele działających dziś w Chinach wspól-
nych podmiotów zniknie z rynku, jednak
nadal będą się pojawiały nowe.

Iveco
Międzynarodowym producentem po-

jazdów użytkowych, który jako prekur-
sor postanowił bezpośrednio zaanga -
żować się kapitałowo w Chinach, było
Iveco. W 1985 r. włoski koncern zdecy-

Dongfeng, największy wystawca, zajął całą halę



o technologię Iveco, ciężkiej gamy ciężaró-
wek powstających w fabryce w Chongqing.

Daimler
W 2009 r. Daimler podzielił się z firmą

Foton (Beiqui Foton Motor), wchodzącą
w skład holdingu BAIC (Beijing Automo-
tive Industry Holding), udziałami w zało -
żonej wówczas spółce Beijing Foton Daim-
ler Automotive, co dało początek produkcji
ciężarówek marki Auman. Niemiecki kon-
cern, który jest obecnie największym
światowym producentem samochodów
ciężarowych, wzmocnił w 2013 r. swój
alians z BAIC, obejmując 13% kapitału
tego holdingu i stając się pierwszą za-
chodnią firmą motoryzacyjną posiadającą
część kapitału państwowego chińskiego

przedsiębiorstwa. Strategia grupy BAIC
zakłada do 2020 r. uruchomienie pro-
dukcji w Brazylii, Meksyku, Rosji, Indiach
i Indonezji, ekspansję w tych ważnych
krajach oraz osiągnięcie wiodącej pozy-
cji na rodzimym chińskim rynku.

Grupa Volvo
W 2003 r. powstała spółka Jinan

Huavo Truck jako wspólne przedsię -
wzięcie Volvo i państwowej grupy Sino -
truk (China National Heavy Duty Truck).

dował się na transfer technologii do firmy
NAC (Nanjing Automobile), zapoczątko-
wując w ten sposób produkcję modelu
Daily – pierwszego chińskiego samo-
chodu użytkowego o zachodnioeuropej-
skim rodowodzie. Po wchłonięciu NAC
przez znacznie większy konglomerat SAIC
Motor, grupa ta stała się dla Iveco głównym
azjatyckim partnerem. Początki SAIC
sięgają lat 40. XX w., gdy był to jeden
z nielicznych wówczas producentów sa-
mochodów w komunistycznych Chinach.
W 2006 r. powstało SAIC Iveco Com-
mercial Vehicle Investment, w którym
Iveco i SAIC są równoprawnymi wspól-
nikami. To włosko-chińskie joint venture
posiada obecnie 67% udziałów w spółce
SAIC-Iveco Hongyan Commercial Vehicle
odpowiadającej za produkcję, w oparciu
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Dongfeng (238)

FAW (169)

Sinotruk (155)

BAIC (133)

Weichai (102)

JAC (50)

SAIC (26)

Pozostali (174)

22%

16%

15%
12%

9%

5%

2%

17%

Pojazdy
o dmc. powyżej 6 t 

sprzedane przez 
chińskich 

producentów 
w 2013 r.
(w tys.)

Źródło: A. T. Kearney
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Poniosło ono jednak biznesową porażkę
wskutek niedostosowania cen oferowa-
nych pojazdów do poziomu rynkowego.
Potencjalni chińscy nabywcy wysokiej
klasy pojazdów szwedzkiej marki nie byli
wówczas przygotowani na poniesienie
dodatkowego kosztu za proponowany
poziom komfortu. Volvo zdecydowało
się wówczas odsprzedać połowę udziałów,
oświadczając, że „z różnych powodów to
joint venture nie było takim biznesowym
sukcesem, jakiego obie strony oczekiwały”.

| BIZNES |
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Shanxi Heavy Duty Automobile korzysta z technologii MAN-a

W ubiegłym wieku Renault nie za-
angażowało się we wspólne operacje
z chińskimi producentami ciężarówek.
Po 2001 r., czyli od kiedy Renault Trucks
wchodzi w skład Volvo, strategia szwedz-
kich właścicieli wydaje się nie przewi-
dywać wprowadzenia francuskiej marki
do Chin.

Volkswagen
Koncern z Wolfsburga, który jest

większościowym udziałowcem MAN-a,
po niedawnym przejęciu kontroli nad
Scanią stał się trzecim pod względem
wielkości światowym producentem cię -
żarówek. Mimo globalnego zaangażowa-
nia Volkswagena można powiedzieć, że
obecność w Chinach jego ciężarówkowych
marek pozostawia wiele do życzenia.

Głównym chińskim partnerem MAN-a
jest prywatna grupa Youngman (China
Youngman Automobile), która produ-
kuje gamę ciężarówek MAN i luksusowe
autobusy Neoplan. Od 2009 r. najpo-
ważniejszą chińską inwestycję finansową
MAN-a stanowią akcje notowanej na
hongkońskiej giełdzie spółce córce grupy
Sinotruk, których Niemcy posiadają
25% + 1.

Gama ciężarówek grupy Sinotruk
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W ubiegłym roku grupa Volvo związała
się z grupą Dongfeng Motor, która jest
obecnie drugim na świecie największym
producentem średnich i ciężkich ciężaró-
wek. Szwedzki koncern objął 45% udzia -
łów w spółce Dongfeng Commercial Ve-
hicles, a za pośrednictwem zależnej od
siebie japońskiej firmy UD Trucks należy
do niego także połowa spółki Dongvo
Hangzhou Truck – drugim udziałowcem
jest w niej również Dongfeng.



Choć chiński rozdział historii Scanii
rozpoczął się już w 1965 r., kiedy sprze-
dano tam pierwszą ciężarówkę tej marki,
to jednak dopiero dwadzieścia lat póź -
niej otwarto w Pekinie jej przedstawi-
cielstwo. Scania nie zdecydowała się
dotąd na znaczące inwestycje w produk-
cję w Chinach, a szwedzki producent kon-
centruje się na dostawach kompletnych
jednostek napędowych oraz gotowych
pojazdów do tamtejszych partnerów.

Inwestorzy spoza Europy
Producenci pojazdów użytkowych ze

Stanów Zjednoczonych nie byli i nadal
nie są nader aktywni w Chinach, a je-
dyną znaczącą inwestycję poczynił dotąd
Navistar. Za pośrednictwem swojej spółki
córki International oraz joint venture
z Caterpillarem o nazwie NC2 Global

Amerykanie objęli w 2010 r. 50% udzia -
łów w spółce Anhui Jianghuai NC2 Heavy
Duty Truck, w której druga część przypadła
państwowemu przedsiębiorstwu JAC Mo-
tors (Anhui Jianghuai Automobile).

Branżowi inwestorzy z Japonii po-
stawili na alianse z partnerami średniej
wielkości. Należący do Toyoty produ-
cent ciężarówek Hino posiada połowę
udziałów w spółce Guangqi Hino Motors
założonej wspólnie z państwową grupą
GAC (Guangzhou Automobile). Firma
Isuzu zdecydowała się na wykupienie
20% udziałów w powstałej w 1985 r.
firmie Quingling Motors.

Od 2011 r. także południowoko-
reański koncern Hyundai jest obecny
w Chinach, gdzie posiada połowę udzia -
łów we wspólnym przedsięwzięciu z firmą
Nanjun Auto (Sichuan Nanjun Automo-
bile) o nazwie Sichuan Hyundai Motor.

Chińscy indywidualiści
Wśród chińskich producentów ciężaró-

wek, którzy nie zdecydowali się dotąd na
zawarcie strategicznego aliansu z za-
granicznym partnerem, jest grupa FAW.
Ten państwowy konglomerat powstał
w 1953 r., rozpoczynając działalność od
produkcji ciężarówek będących kopiami
radzieckich ZIS-ów. Obecnie jest to drugi
pod względem wielkości chiński produ-
cent, a jego główną marką jest Jie Fang.

Z inwestorami spoza Chin nie zwią -
zała się także państwowa grupa Wei-
chai Power, która zajmuje piąte miejsce
w chińskim rankingu. Należy do niej firma
Shaanxi Automobile, która wykorzystując
technologie Steyera i MAN-a, produkuje
ciężarówki marki SHACMAN. Począt -
kowo w Weichai produkowano silniki
w ramach grupy Sinotruk, ale w 2006 r.
doszło do rozdzielenia tych firm i od
tamtej pory są one konkurentami. Cie-
kawostką jest to, że w 2013 r. Weichai
został pierwszym chińskim sponsorem
zespołu fabrycznego Ferrari startującego
w Formule 1.

Większość pomniejszych producentów
ciężarówek, do których należy w sumie
17% chińskiego rynku, podchodzą ostro -
żnie do współpracy z partnerami z za-
granicy. Przeważa wśród nich obawa
przed ograniczeniem kontroli nad włas-
nym przedsiębiorstwem, utratą części
zysków czy problemami wynikającymi
z bariery językowej i różnic kulturowych.
Dzieje się tak pomimo świadomości nie -

Ciężka wywrotka 
technologiczna Chitian
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Na terenach 
targowych 
w Wuhan nadal
trwają prace 
budowlane

wątpliwych korzyści wizerunkowych,
szans na rozwój dzięki transferowi tech-
nologii oraz dostępowi do nowoczesnych
modeli biznesowych i procesowych.

CCVS – China Commercial 
Vehicles Show

Pierwsza edycja wystawy CCVS od-
była się w 2012 r. i trwała trzy dni. Zgro-
madziła wówczas niemal trzystu wystaw-
ców, na których stoiska przeznaczono
60 tys. m2. Było to wspólne przedsię -
wzięcie Deutsche Messe i Fiera Milano –
dwóch europejskich liderów w dziedzinie
organizacji targów. Imprezę postano-
wiono zorganizować w Wuhan – ośrodku

administracyjnym prowincji Hubei. Ta
ponaddziesięciomilionowa metropolia leży
nad rzeką Jangcy w środkowych Chinach
i jest największym portem śródlądowym
kraju. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu
linii kolejowych i ważnych szlaków dro-
gowych Wuhan bywa nazywane chińskim
Chicago. Na miejsce wystawy wybrano
nowo otwarty obiekt targowy Wuhan
International Expo Center o nowoczesnej
i pięknej architekturze.

Sukces pierwszej edycji CCVS prze -
sądził o jej powtórzeniu w 2013 r., zwięk-
szeniu powierzchni wystawienniczej do
80 tys. m2. i przedłużeniu imprezy do
czterech dni. Główną grupę wystawców
ponownie stanowili producenci samo-
chodów ciężarowych i dostawczych, ale

licznie reprezentowani byli także wy-
twórcy autobusów, pojazdów ciągnionych
oraz firmy nadwoziowe. Komponenty wy-
stawiono w oddzielnej części obiektu,
gdzie swoje stoiska mieli m.in. produ-
cenci silników, przekładni, osi, ogumie-
nia czy felg oraz producenci osprzętu
i akcesoriów.

W CCVS wzięło dotąd udział nie-
wielu wystawców spoza Chin, ale wzrost
zainteresowania odwiedzających i ro-
dzimych wystawców jest odczuwalny.
Przesądziło to o podjęciu decyzji, że
CCVS będzie imprezą cykliczną. Jednak
aby uniknąć kolizji z terminem najwięk-
szych na świecie targów pojazdów użyt-
kowych, czyli IAA w Hanowerze, CCVS
postanowiono organizować tylko w la-
tach nieparzystych i kolejna edycja od-
będzie się w listopadzie 2015 r.

Summary
In China, the world’s largest truck
market (> 6t GVW) in terms of vo-
lume (40% of global market), seve-
ral strong players are battling for
customers. With the boom of truck
market in China, domestic players
have become attractive. Between in-
ternational truck manufacturers and
Chinese regional producers a multi-
tude of shareholdings and JVs have
been established over the last de-
cade. Key drivers for increased col-
laboration are market and technology
access, economies of scale as well as
sales and service networks.
China Commercial Vehicles Show
2013 (CCVS) was held at Wuhan
International Expo Center, as the
sole event of its kind at the national
level in China and it has emerged as
the largest commercial vehicles ex-
hibition in the Asia-Pacific region.
Exhibitors included FAW, Dongfeng,
CNHTC, Foton, Shaanxi, JAC, Scania,
Iveco and Hino, along with special
purpose vehicle producers. Acces-
sories lineup included such foreign
exhibitors as Jost, ContiTech, BPW,
ZF, and Alcoa.
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Hubei Tri-Ring nie współpracuje z zagranicznymi producentami
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Nowe Iveco Daily:
Mocne z natury

d lat Daily cieszy się powodze-
niem wśród klientów. Świadczy
o tym m.in. 2,6 mln pojazdów

sprzedanych do tej pory. Najnowsze Daily
jest produkowane w zakładach Iveco we
włoskiej miejscowości Suzzara, a także
w Valladolid w Hiszpanii. Koncern, przy-
gotowując się do produkcji, zainwesto-
wał spore środki w odnowienie linii pro-
dukcyjnych w obu fabrykach. Dodajmy,
że zakłady te zostały wyróżnione srebr-
nym medalem w programie World Class
Manufacturing (WCM), który uznawany
jest za jeden z najwyższych standardów
produkcyjnych na świecie.

Jak podaje producent, w nowym Daily
zmodyfikowano aż 80% podzespołów.
Nadal jednak zachowano kratownicową
ramę podwozia, która jest standardo-
wym rozwiązaniem w tym samochodzie.
Stanowi ona podstawę konstrukcji mo-
delu, wpływa też na utrzymanie stabil-
ności pojazdu. Fragment podwozia, na
którym spoczywa ładunek, zbudowany

jest z profili o przekroju C z wysoko wy-
trzymałej stali. Rozwiązanie to ułatwia
montaż zabudowy, dzięki czemu w swo-
jej kategorii Daily jest pojazdem, którego
dmc. może wynosić nawet 7 t. Stąd m.in.
hasło promujące nowe Daily, które brzmi
„Mocny z natury” („Strong by nature”).

Dostępne wersje
Nowe Daily dostępne jest w dwóch

wersjach – furgon i kabina z podwoziem.
Producent najwięcej zmian moderniza-
cyjnych wprowadził w pierwszym rodzaju
zabudowy. W tej wersji nowy Daily ma
lepsze parametry jezdne i większą ładow-
ność. Efekt ten uzyskano dzięki zmianie
proporcji między głównymi wymiarami,
jak rozstaw osi, długość całkowita i dłu-
gość przestrzeni ładunkowej. Obecnie
dostępne rozstawy osi to 3000, 3520
i 4100 mm, przy czym dwa ostatnie wy-
stępują w nadwoziach z krótkim i prze-
dłużonym tylnym zwisem. Dłuższe roz-

stawy osi dostępne są w samochodach
z większymi przedziałami ładunkowymi.
Największe objętości części ładunkowej
furgonu to 18 i 19,6 m3. W zależności
od kubatury (7,3–19,6 m3) dopuszczalna
masa całkowita furgonu wynosi od 3,5
do 7 t. Furgon jest dostępny z nadwo-
ziami o wysokości do 2100 mm, dzięki
czemu nawet wysocy użytkownicy mogą
stać wyprostowani w przedziale towa-
rowym. Długość zewnętrzna tego po-
jazdu wynosi od 5040 do 7500 mm przy
długości przedziału ładunkowego od
2600 do 5100 mm. Obniżony poziom
podłogi o 55 mm ułatwia załadunek i roz-
ładunek pojazdu.

Mniejsza wersja furgonu, o objętości
10,8 m3, ma przyczynić się do wzrostu
sprzedaży marki Iveco w bardzo popu-
larnym segmencie pojazdów o kubatu-
rze od 9 do 11 m3. Obecnie nowe Daily
w wersji 10,8 m3 ma najkorzystniejszy
w swojej klasie wskaźnik efektywnej ła-
downości (0,57), który mierzy się za po-
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Trzecia generacja, można z całą pewnością powiedzieć kultowego, Iveco

Daily jest już dostępna. Na początku czerwca producent zaprezentował

dziennikarzom najnowszą wersję tego samochodu.
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mocą stosunku długości przestrzeni ła -
dunkowej do całkowitej długości po-
jazdu. Średnica zawracania tego modelu
to 11,9 m, co jest bardzo dobrym wyni-
kiem, jeśli chodzi o zwrotność.

Szeroka oferta wersji kabiny z podwo-
ziem obejmuje pojazdy o dmc. od 3,5 do
7 t, z rozstawem osi od 3000 do 4750 mm
oraz z nadwoziem o długości do 6190 mm.
Wersja z nowym rozstawem osi 4100 mm
i pojedynczymi kołami, na której można za-
montować nadwozie o długości 4500 mm,
zachowuje typowe atuty modelu Daily,
oferując jeszcze lepszą zwrotność. 

Zawieszenie
Nowe przednie zawieszenie Quad Leaf

montowane jest standardowo we wszyst-
kich 3,5-tonowych wersjach. Charakte-
ryzuje się ono dopuszczalnym obcią -
żeniem 1900 kg (+100 kg), prześwitem
175 mm w wersji kabina z podwoziem
(+45 mm) i zwiększoną ładownością
(+60 kg w porównaniu z poprzednim
MecTor).

Nowe rozstawy osi w furgonie, szcze-
gólnie w wersji z pojedynczymi kołami,
w połączeniu z nową konstrukcją za-
wieszenia przyczyniają się do poprawy
stabilności i reakcji na ruch kierownicą,
umożliwiając uzyskanie przyspieszenia
bocznego na poziomie zbliżonym do sa-
mochodu osobowego wynoszącego 0,74 g.
Przednie zawieszenie również zostało
zmodernizowane poprzez wprowadzenie
podwójnych wahaczy i drążków skręt-
nych. Zawieszenie Quad Tor w wersjach
z kołami bliźniaczymi jest przystosowane
do intensywnej eksploatacji z dopuszczal-
nym obciążeniem osi 2500 kg (2100 kg
w wersjach o masie do 5 t). 

Modyfikacje wprowadzono także w tyl-
nym zawieszeniu w wersjach z poje-
dynczymi kołami. Polegały one na zmia-
nie geometrii w celu zminimalizowania
nadsterowności i zwiększenia skutecz-
ności tłumienia nierówności przez amor-
tyzatory. Przełożyło się to na zmniej-
szenie wysokości podłogi przestrzeni
ładunkowej o około 55 mm, ułatwiając
załadunek i rozładunek. W nowym Daily
zadbano również o poprawę bezpieczeń-
stwa. Oprócz standardowego elektro-
nicznego programu stabilizacji (ESP)
wprowadzono również system ostrze-
gania przed niezamierzonym opuszcze-
niem pasa ruchu (Lane Departure War-
ning), który emituje sygnał akustyczny
w sytuacji wjechania na drugi pas ruchu
bez włączonego kierunkowskazu. 

Silniki i osiągi 
Nowy Daily jest napędzany silnikami

o pojemności 2,3 lub 3 l. Klienci mogą
wybierać spośród dziewięciu jednostek
napędowych w zakresie mocy od 106
do 205 KM (od 78 do 150 kW) napę-
dzanych olejem napędowym lub sprę -
żonym gazem ziemnym. Rozwijane mo-
menty obrotowe zawierają się w zakresie
od 270 do 470 Nm. W zależności od dmc.
pojazdu silniki są dostępne w wersjach
zgodnych z normą Euro5+ (z układem
EGR) lub z normą Euro VI (z układami
EGR i SCR). Układ oczyszczania spalin zo-
stał umieszczony pod podwoziem, nie
powodując zmniejszenia przestrzeni ła -
dunkowej. W wersjach Euro VI układ
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Nowe Iveco Daily dostępne jest w dwóch 
wersjach – furgon i podwozie z kabiną. Podczas 
prezentacji nowego modelu dziennikarze mieli
możliwość odbycia pierwszych przejażdżek 
najnowszym Daily po włoskim torze Balocco

Nowy Daily furgon oferuje wiele możliwości
skonfigurowania nadwozia i aż 9 kubatur prze-

strzeni ładunkowej od 7,3 do 19,6 m3
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wtryskowy common rail podaje paliwo
pod ciśnieniem do 2000 bar. W ofercie
znajduje się też 136-konna (100 kW,
350 Nm) wersja Natural Power, cha-
rakteryzująca się niższym zużyciem pa-
liwa oraz mniejszą emisją zanieczyszczeń
i hałasu. Wszystkie przekładnie w no-
wym Daily są sześciobiegowe. Dotyczy
to także zautomatyzowanej skrzyni Agile,
która może pracować w trybie automa-
tycznym lub sekwencyjnym. 

Obniżenie zużycia paliwa
W Daily trzeciej generacji zadbano

również o względy ekonomiczne, znacz-
nie obniżając zużycie paliwa w porów-
naniu z poprzednim modelem. Było to
możliwe dzięki:
• poprawie własności aerodynamicz-

nych (zwłaszcza w przypadku fur-
gonu, którego współczynnik czoło -
wego oporu powietrza zmniejszył się
o 6% (z 0,335 do 0,316), 

• funkcji EcoSwitch (uruchamiana na
desce rozdzielczej), umożliwiającej
zmianę charakterystyki pracy silnika
poprzez ograniczenie maksymalnego
momentu obrotowego (np. przy ma -
łym obciążeniu ładunkiem) oraz włą -
czenie ogranicznika prędkości na war-
tość 125 km/h, 

• alternatorowi, który odzyskuje ener-
gię kinetyczną w czasie wytracania
prędkości i zamienia ją na prąd elek-
tryczny ładujący akumulator, 

• EcoMac, czyli układowi sterowania
automatyczną klimatyzacją, który
optymalizuje działanie sprężarki w za-
leżności od faktycznego zapotrzebo-
wania na chłodzenie kabiny z uw zględ-
nieniem odczuwalnej temperatury
i ograniczenie tarcia na styku pierś-
cieni tłokowych z gładzią cylindra, 

• zastosowaniu oleju silnikowego o ni-
skiej lepkości i opon o zmniejszonych
oporach toczenia. 
Zastosowane rozwiązania umożli-

wiają zaoszczędzenie od 5,5 do nawet
14% kosztów paliwa.

Stylistyka 
Daily w nowej odsłonie ma budowę

modułową. Szyba czołowa osadzona jest
między dwoma czarnymi słupkami i prze-
chodzi płynnie w szyby boczne, a na wy-
sokości lusterek łączy się z pasem utwo-
rzonym przez klosze reflektorów i osłonę
chłodnicy. Umieszczona między tymi
modułami maska zapewnia łatwy do-
stęp do komory silnika. W dolnej części
samochodu zderzaki przechodzą w so-
lidne osłony nad wnękami kół, optycz-
nie poszerzając pojazd. Klosze reflekto-
rów umieszczono wysoko, we wnękach,
co zabezpiecza je przed uszkodzeniem
w czasie drobnych stłuczek. Listwy boczne
chronią nadwozie i estetycznie oddzie-
lają jego dolną część z elementami me-
chanicznymi od górnej, mieszczącej ka-
binę i przedział ładunkowy. Przeszklone
powierzchnie doświetlają wnętrze i po-
prawiają widoczność. Całość tworzy po-
jazd o jeszcze lepszych właściwościach
aerodynamicznych, co przyczynia się do
obniżenia zużycia paliwa i ma wpływ na
obniżenie całkowitego kosztu własności
pojazdu (TCO). Kolor nowego Daily –
jak podał producent – to Boreal Metal-
lic Blue, nawiązujący do koloru nieba
i oceanu. Skojarzenia te mają korelować
z działaniami Iveco na rzecz ekologii.

Wnętrze nowego modelu jest bardzo
komfortowe, nowe Daily bowiem zapro-
jektowano tak, by można się było w nim
poczuć jak w samochodzie osobowym.
Fotel, deska rozdzielcza z kierownicą
zapewniają wygodę prowadzenia. 

Przestrzeń wewnątrz kabiny została
starannie zagospodarowana. Wszystkie

W najnowszym Daily producent zadbał o szcze-
góły: wnętrze pojazdu jest bardzo komfortowe

(przypomina pod tym względem samochód oso-
bowy) i pojemne (duża liczba różnych schow-
ków). Dzięki modułowej budowie samochodu

dostęp do komory silnika jest bardzo łatwy, listy
zderzaka chronią nadwozie
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przełączniki i schowki znajdują się na
wyciągnięcie ręki. W kabinie znajduje się
pięć zamykanych schowków, trzy uchwyty
na kubki, a w specjalnych przegródkach
można umieścić przedmioty codzien-
nego użytku, takie jak telefony komór-
kowe i tablety. W czasie jazdy w kabinie
jest cicho dzięki zastosowaniu materiałów
dźwiękochłonnych. Nie bez znaczenia jest
tu też system sterowania klimatyzacją. 

W nowym Daily nie zabrakło też sys-
temów informacyjno-telematycznych.
Korzystając z platformy Iveconnect, kie-
rowca może sterować systemem informa-
tyczno-rozrywkowym obejmu jącym radio,
odtwarzacz MP3, moduł Bluetooth, ka-
merę cofania i nawigację satelitarną. Każda
z tych funkcji uruchomiana jest z ekranu
dotykowego na desce rozdzielczej.

Daily minibus
Wśród wielu nowych wersji Daily

dostępny jest też minibus (produkowany
w Suzzarze na specjalnie do tego urucho-
mionej linii produkcyjnej). Oczywiście
nowa generacja minibusów ma wszyst-

kie zalety nowego Daily. Jedną z cie-
kawszych nowości Iveco Bus jest fla-
gowa wersja o dmc. 6,1 t z rozstawem
osi wydłużonym do 4100 mm i miejscami
dla 22 pasażerów oraz kierowcy i prze-
wodnika/opiekuna wycieczki (największa
liczba miejsc w tej kategorii), z bagażni-
kiem powiększonym o 30% w porów-
naniu z poprzednimi wersjami. 

Daily minibus dostępny jest w czte-
rech wersjach: 
• Daily Line, czyli najbardziej wszech-

stronna wersja, sprawdzi się jako mi-
nibus obsługujący połączenia między-
miastowe oraz jako autobus szkolny.
Model dostępny w trzech wersjach
długości, z dwoma typami drzwi,
różnym układem foteli dla maksy-
malnie 22 pasażerów oraz opcjonal-
nymi dodatkami, takimi jak platforma
do załadunku wózków inwalidzkich. 

• Daily Tourys minibus turystyczny,
w pojeździe zamontowano nową pod -
łogę i podsufitkę oraz inne elementy,

takie jak oświetlenie diodowe i in-
dywidualne nawiewy klimatyzacji. 

• Daily Citys zaprojektowany do jazdy
w małych miastach i na obszarach
podmiejskich. Dostępny także z sil-
nikiem przystosowanym do spalania
CNG. Citys ma podwójne drzwi środ-
kowe oraz tylne drzwi ze specjalną
rampą do załadunku wózków inwa-
lidzkich. 

• Daily Pop to bus szkolny przeznaczony
na rynek włoski. Pojazd z silnikiem na
olej napędowy lub sprężony gaz ziemny
pomieści nawet 45 uczniów szkoły
podstawowej lub 32 licealistów. 

Podsumowanie
Najnowsze Daily to kolejna odsłona

dostępnego od ponad 35 lat jednego z naj-
ważniejszych modeli na rynku lekkich
pojazdów użytkowych. Ten uniwersalny
model do zastosowania w wielu konfigu-
racjach, takich jak furgony z nadwoziem
pełnym i częściowo przeszklonym, pod -
wozia z kabiną zwykłą lub brygadową,
a także minibusy, jest idealnym roz-
wiązaniem dla wielu branż transportu.
Warto dodać, że zalety nowego Daily
czynią z niego także doskonałą bazę do
budowy samochodów kempingowych.
Oprócz tego nowy Daily jest również
przystosowany do zamontowania zbior-
ników ze sprężonym gazem ziemnym
(CNG) napędzającym wersję Natural
Power. W tych samych miejscach, bez
zmniejszenia przestrzeni ładunkowej,
będzie można także umieścić akumula-
tory w wersjach z napędem elektrycznym
lub hybrydowym.

Opracowała Renata Pawliszko

| TRANSPORT |

Dostępny w nowej 
ofercie Daily minibus to
komfort podróżowania.
Objętość jego bagaż -
nika powiększona 
została o 30%
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Według producenta nowe Daily to ponad
8000 kombinacji podwozia, silnika 

i części mechanicznych. Daje to klientom
dużą swobodę w wyborze odpowied-

niego samochodu
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KH-kipper na targach IAA

H-kipper jest wiodącym producentem
wysokiej jakości zabudów wywrotek na
samochody ciężarowe w Polsce. Produ-

kuje również przyczepy i naczepy własnej kon-
strukcji, urządzenia hakowe, zajmuje się mon-
tażem żurawi i systemów hydrauliki siłowej. Bogata
oferta firmy obejmuje różnorodną gamę specja-
listycznych zabudów przeznaczonych dla branży
budowlanej, energetycznej, komunalnej, a także
wydobywczej.

Ewelina Ptak

| PROMOCJA |
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Ze względu na rosnące zainteresowanie produktami KH-kipper na rynkach

europejskich firma zdecydowała się zaprezentować swoje wyroby na targach IAA,

które odbędą się w dniach 25 września–2 października 2014 r. w Hanowerze.

Na targach IAA KH-kipper za-
prezentuje nową koncepcję

zabudowy wywrotki dwu-
stronnej z lewą burtą 

hydrauliczną

Tylna burta zabudowy dwustronnej W2H
może być wykonana w formie klapodrzwi,
co umożliwia transport długich ładunków



| PROMOCJA |

Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma dokonała
w ciągu ostatnich lat udanej ekspansji na rynki za-
równo europejskie, jak i te poza Europą. W dobie
globalnej konkurencji kluczem do sukcesu KH-kip-
per jest elastyczność, dostosowanie produktu do
indywidualnych potrzeb użytkownika, wysoka ja-
kość oraz profesjonalne doradztwo techniczne. Nie-
standardowe projekty, będące specjalnością firmy,
są niedostępne u większości konkurencji. Trwałość,
dobra jakość i niezawodność produktów KH-kip-
per jest wynikiem współpracy z najlepszymi re-
nomowanymi dostawcami stali i komponentów.
Nie tylko jakość, ale i nowoczesny design oraz bo-
gate doświadczenie zostały docenione przez wielu
zagranicznych klientów. 90% produkcji stanowi
eksport do Niemiec, Skandynawii, Francji, Ho-
landii, krajów bałtyckich, Bułgarii, Serbii, krajów
WNP, a nawet do Afryki. KH-kipper to certyfiko-
wana firma zabudowująca, która współpracuje
z takimi firmami, jak MAN, Scania, Volvo, Mer-
cedes-Benz, Renault oraz innymi producentami
podwozi na świecie.
W trakcie dnia prasowego targów IAA, 24 września
2014 r., KH-kipper zorganizuje konferencję prasową,
na której dziennikarze i zainteresowani goście
będą mogli bliżej poznać firmę, a w szczególności
produkty zaprojektowane dla branży wydobywczej.

Prezentacja produktu
Na targowym stoisku FG.L34 na terenie ze-
wnętrznym KH-kipper zaprezentuje udoskonalone
zabudowy. Będą to zabudowa dwustronna z burtą
hydrauliczną do transportu budowlanego na
podwoziu 10×6 oraz trójstronna do transportu
komunalnego. 
Zabudowa dwustronna W2H z burtą hydrauliczną
na podwoziu 10×6 jest przeznaczona głównie do
transportu budowlanego. Z powodzeniem może
być wykorzystana zarówno do transportu mate-
riałów sypkich, małogabarytowych maszyn bu-
dowlanych, jak i materiałów spaletyzowanych.
Dzięki opcjonalnej burcie tylnej w formie kla-
podrzwi otwieranych na boki możliwy jest rów-
nież transport długich elementów, np. rur kanali-
zacyjnych. Zabudowa to przykład uniwersalnego
i wielofunkcyjnego rozwiązania, które pozwala
w krótkim czasie zmienić przeznaczenie pojazdu. 
Lewa burta hydrauliczna umożliwia podjechanie
bardzo blisko wózkiem widłowym i sprawny załadu-
nek materiału. Przy opuszczeniu burty o ok. 90°
możliwy jest załadunek z rampy lub wysyp ładunku
na bok w pewnej odległości od pojazdu. Jest to
szczególnie pomocne przy sypaniu wałów bądź za-
sypywaniu wykopów wzdłuż drogi, gdyż materiał

nie zanieczyszcza bocznych elementów podwo-
zia. Model prezentowany na IAA ma burtę tylną
wyposażoną dodatkowo w pneumatyczną tylną
szuflę zsypową SNEEP ułatwiającą kontrolowanie
wysypu do tyłu.
Ze względu na dużą odporność na ścieranie i ude-
rzenia punktowe możliwe jest wykonywanie skrzyń
z cieńszej stali, co przekłada się na zwiększenie
ich ładowności. Wykorzystanie nowoczesnych
stali trudnościeralnych, a co za tym idzie brak po-
trzeby stosowania bocznego użebrowania wzmac-
niającego w postaci tzw. szpant, nie tylko wpływa
na znaczne obniżenie wagi zabudowy, ale też
wydłuża czas bezawaryjnej pracy pojazdu.
Zastosowanie dodatkowego wyposażenia zwięk-
sza funkcjonalność i uniwersalność wywrotki.
Wywrotka może być opcjonalnie wyposażona
np. w żuraw hydrauliczny umieszczony za kabi -
ną, z tyłu skrzyni lub na demontowanej konsoli,
tylną burtę w formie klapodrzwi, plandekę na bur-
cie przedniej lub burcie bocznej, dach aluminiowy
otwierany hydraulicznie, nadstawki zwiększające
objętość skrzyni, prawą burtę uchylną z górnymi
zawiasami, prawą burtę hydrauliczną (kierowca
może podjechać z obu stron).

Zdjęcia:© KH-kipper

reklama



iędzynarodowe warsztaty pra-
sowe organizowane są przez
VDA cyklicznie przed naj-

większą imprezą naszej branży na świe-
cie, czyli wystawą pojazdów użytkowych
IAA w Hanowerze (25.09–02.10.2014)
i stanowią coś w rodzaju otwartego fo-
rum, na którym dokonywana jest ana-
liza bieżącej sytuacji rynkowej, prezen-
towane i komentowane są kluczowe
problemy związane z funkcjonowaniem
branży pojazdów użytkowych oraz syg-
nalizowane najważniejsze kierunki roz-
woju. Poszczególne wystąpienia – refe-
raty problemowe – prezentują najwięksi
specjaliści z branży. Dzięki tak szerokiemu
ujęciu tematyki warsztaty prasowe Nie-
mieckiego Związku Przemysłu Samo-
chodowego VDA to doskonałe źródło in-
formacji i możliwość niejako podejrzenia
„od kuchni” strategii i działań producen-
tów, których skutki oglądamy następnie
na naszych drogach. Istotny jest tu przy
tym fakt, że skoro spotkanie poprzedza
wystawę pojazdów użytkowych organi-
zowaną na terenie Niemiec przez VDA,
to siłą rzeczy środek ciężkości spotkania
ulokowany być musi w okolicach związa-
nych z producentami niemieckimi – z roku
na rok zauważamy jednak, że poruszane
tematy i dobór prelegentów wskazują na
ogólnoeuropejskie podejście do proble-
mów branży i „internacjonalizację” spot-
kania we Frankfurcie.

| BIZNES |

Warsztaty prasowe VDA
Dariusz Piernikarski

25 i 26 czerwca we Frankfurcie, trzy miesiące przed rozpoczęciem IAA 2014

w Hanowerze, odbyły się warsztaty prasowe zorganizowane przez VDA

– Niemiecki Związek Przemysłu Samochodowego.

Matthias Wissmann – prezydent Niemieckiego Związku Przemysłu Samochodowego VDA (Verband
der Automobilindustrie) podsumował bieżącą sytuację na rynku niemieckim i europejskim
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W tegorocznych warsztatach uczest-
niczyło ponad 160 dziennikarzy, licznie
przybyli wysocy rangą przedstawiciele
producentów samochodów ciężarowych,
pojazdów ciągnionych i komponentów,
obecni byli także przedstawiciele sto-
sownych niemieckich władz państwo-
wych oraz organizacji zrzeszających prze-
woźników i spedytorów.

W tym roku hasło przewodnie warsz-
tatów było identyczne jak targów IAA
2014: „Commercial Vehicles: Driving the
Future”, co w moim autorskim tłuma-
czeniu brzmi „Pojazdy Użytkowe Napę-

dem Przyszłości”. Program warsztatów
był – jak zwykle – bardzo interesujący,
zwłaszcza że do wygłoszenia referatów
i wzięcia udziału w dyskusjach panelo-
wych zaproszono wielu znanych i zna -
czących przedstawicieli branży. 

Europa na drodze wzrostu
Matthias Wissmann – prezydent VDA,

podczas wystąpienia inaugurującego te-
goroczne spotkanie zauważył, że rozwój
gospodarczy na kluczowych rynkach
pojazdów użytkowych daje silny wiatr
w żagle przygotowywanych 65. Targów
Pojazdów Użytkowych IAA. „Sprzedaż
ciężkich pojazdów użytkowych w Euro-
pie Zachodniej w tym roku wzrosła już
o 3%, na rynku amerykańskim do maja
br. odnotowano dwucyfrowe wzrosty,
w Chinach sprzedaż wzrosła o 4%” – pod-
kreślił Matthias Wissmann. W Europie
stosunkowo niewielki wzrost sprzedaży
samochodów ciężarowych o dmc. > 6 t
w pierwszej połowie roku był do prze-
widzenia, ponieważ wprowadzenie normy
Euro VI na początku 2014 r. doprowa-
dziło, zwłaszcza w czwartym kwartale
2013 r., do znaczących zakupów pojazdów
Euro V. „Również w Niemczech w tym
roku przebieg sprzedaży jest bardzo sa-
tysfakcjonujący: do końca maja 2014 r.
zarejestrowano 34 tys. samochodów
ciężarowych (powyżej 6 t dmc.), jest to
o 12% więcej niż w tym samym okresie
ubiegłego roku”– powiedział Wissmann.
Do końca maja w Niemczech zarejestro-
wano również 88 tys. nowych samocho-
dów dostawczych (do 6 t) – jest to wzrost
o 7%. Szczególnie dynamicznie rozwija
się rynek naczep i zabudów: „Do maja
rejestracje wzrosły o 14% – tak o sytuacji
na rynku niemieckim mówił prezydent
Wissmann. Dobra sytuacja panuje również
na rynku pracy: „Jedna czwarta z ponad
760 tys. pracowników, którzy są zatrud-
nieni w branży motoryzacyjnej w Niem -
czech, jest aktywna w sektorze pojazdów
użytkowych. To jest około 190 tys. pracow -
ników” – podkreślił Matthias Wissmann.

Branża walczy o swoje 
Krytycznie prezydent VDA odniósł

się do planów opłat za przejazdy ciężaró-
wek po drogach federalnych. Wprowa-
dzenie takich opłat od każdego samo-
chodu oznaczać będzie znaczny wzrost
kosztów za każdy przejechany kilometr.

Jeśli plany te zostaną zrealizowane,
stawki opłat dla dróg federalnych okażą
się ponaddwukrotnie wyższe niż na
autostradach. Miałoby to istotne skutki
strukturalne – zwłaszcza jeśli, zgodnie
z planem od 2018 r., wszystkie drogi fe-
deralne będą przedmiotem opłat. Będzie
to szkodliwe dla słabych strukturalnie re-
gionów Niemiec. VDA proponuje, aby
na drogach federalnych o 4 pasach ruchu
obowiązywały stawki opłat takie same
jak na autostradach. Do 2018 r. możliwa
będzie dokładna analiza skutków wpro-
wadzenia tych opłat. 

Dla producentów pojazdów użyt-
kowych dalsza redukcja zużycia paliwa
i związanej z tym emisji dwutlenku węgla
jest głównym wyzwaniem. Matthias Wis-
smann zauważył: „Problem emisji CO2

w przypadku samochodów segmentu
ciężkiego nie może być analogicznie
rozpatrywany jak wobec samochodów
osobowych i dostawczych, dla których
istnieją już odpowiednie ograniczenia
normatywne ustanowione przez Komisję
Europejską. Branża pojazdów użytko-
wych jest podobna do drużyny piłki
nożnej. Są nie tylko obrońcy, ale także
gracze pomocy i napastnicy”. W przy-
padku ciężkich pojazdów użytkowych
ich różnorodność jest tak duża, że nie jest
możliwe przypisanie im jakiejkolwiek
emisji CO2 o wartości odniesienia. Spot-
kamy zatem pojazdy budowlane, samo-
chody dystrybucyjne i ciągniki siodłowe
transportu dalekobieżnego. Dołączyć
należy również autobusy miejskie i da-
lekobieżne. Wiele z tych pojazdów jest
konfigurowanych ściśle z życzeniami
klienta. Na zużycie paliwa wpływa bardzo
wiele różnych czynników: wielkość, ciężar,
obszar zastosowań, osiągi, ale także wa-
runki użytkowania i przede wszystkim
– wielkość przewożonego ładunku. 

Transport kołowy to obszar działal-
ności, w którym od wielu lat stale dąży
się do obniżenia zużycia paliwa przez
samochody ciężarowe i to bez zewnętrz-
nej regulacji dopuszczalnych poziomów
emisji CO2. „Przedsiębiorcy transpor-
towi pracują z ołówkiem w ręku – muszą
w swoim biznesie uważać na każdy wy-
dany cent i dlatego domagają się coraz
bardziej wydajnych pojazdów. Już użyt-
kowane są samochody, które przy pełnym
obciążeniu w ruchu dalekobieżnym zu -
żywają 1 l oleju napędowego na przewie-
zienie 1 t ładunku na odległość 100 km”
– podkreślił Wissmann. 

Jeden z prelegentów – Anders Nielsen, prezes
zarządu MAN Truck & Bus AG – w swoim wy-
stą pieniu mówił o skoncentrowaniu producen-
tów na potrzebach użytkownika, dającym 
w efekcie oszczędne pojazdy użytkowe 
do każdego celu. 
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Prezydent VDA wskazał także, że
branży potrzebna jest większa ustawowa
elastyczność w zakresie dopuszczalnych
wymiarów pojazdów, wprowadzania roz-
wiązań aerodynamicznych i alternatyw-
nych napędów. To także doprowadzi do
obniżenia emisji CO2. 

Dłuższe zestawy – nieuchronna 
konieczność

Ważnym narzędziem służącym po-
prawie efektywności paliwowej i ochro-
nie klimatu w transporcie kołowym są
dłuższe zestawy drogowe. Przeprowa-
dzane w rzeczywistych warunkach eks-
ploatacji testy wykazują, że za pomocą
relatywnie prostych środków możliwe
jest zwiększenie możliwości przewozo-
wych. To także zmniejsza ilość CO2 emi-
towanego przez pojazdy mierzonego
w odniesieniu do ich pracy przewozowej,
czyli tonokilometrów. Obecnie na tere-
nie Niemiec trwają badania 79 wydłu -
żonych zestawów (o długości 25,25 m)
– jeżdżą one po wyznaczonych trasach.
Dotychczas zebrane doświadczenia wska-
zują, że spełniają one pokładane w nich
oczekiwania: mniej kursów, mniejsze
zużycie paliwa i niższa emisja CO2.
Długie ciężarówki już dzisiaj mogłyby

uczestniczyć bezproblemowo w codzien-
nym ruchu drogowym, w dotychczaso-
wych testach nie odnotowano żadnego
zdarzenia drogowego. Odnosząc się do
obecności wydłużonych zestawów na nie-
mieckich autostradach, Matthias Wiss -
mann wyjaśnił stanowisko VDA w tym
zakresie: „Po tym, jak Federalny Trybu-
nał Konstytucyjny wyjaśnił sporne kwes-
tie prawne, wzywamy poszczególne kraje
związkowe, te które jeszcze nie uczest-
niczą w próbach, do tego, aby aktywnie
wzięły udział w testach drogowych.
Chodzi tu o bardzo istotny problem: o to
czy i jak możemy udostępnić wydłużone
zestawy do użytku na rzecz zrównowa -
żonego transportu drogowego towarów.
Odnosi się to do wszystkich regionów
w Niemczech, a także całej Europy”.

Autobusy na niemieckich drogach
Za absolutny sukces należy uznać

liberalizację dalekobieżnych przewozów
autobusowych na terenie Niemiec. Auto-
kary stały się w bardzo krótkim czasie
ważną dodatkową propozycją mobilności
na dłuższych trasach. 

„Liczba połączeń autobusowych w cią -
gu ostatnich 15 miesięcy niemal się po-
troiła – obecnie sięga 250. Szacuje się,
że już w pierwszym roku po liberaliza-

cji dalekobieżnych przewozów autobu-
sowych z tej opcji na terenie Niemiec
skorzystało ok. 8,3 mln pasażerów. Po-
tencjał ten nie jest jeszcze do końca wy-
eksploatowany – u wielu przewoźników
autobusy są niemal w ciągłej eksploa-
tacji, osiągając przebiegi roczne na po-
ziomie 300 tys. km. Zatem należy liczyć
się z tym, że już w niedługim czasie
pojawi się konieczność odnowy flot, co
z kolei jest dobrą wiadomością dla pro-
ducentów. Odnotowano już wzrost za-
mówień, wielu przewoźników dekla-
ruje chęć rozbudowy swoich flot jeszcze
w 2014 r. Konieczna staje się rozbu-
dowa infrastruktury, zwłaszcza terminali
autobusowych i parkingów – tu należy
liczyć na działania poszczególnych sa-
morządów i wspólnot lokalnych.

Warto mieć świadomość, że nowo-
czesne autokary (autobusy dalekobieżne,
turystyczne) znajdują się w czołówce
pod względem proekologiczności i bez-
pieczeństwa. Przewożący komplet pa-
sażerów autobus rejsowy spala zaledwie
ok. 0,5 l paliwa na 100 pasażerokilo-
metrów. Liczne systemy wspomagające
jazdę i podnoszące poziom bezpieczeń-
stwa działające w nowoczesnych auto-
busach czynią podróż bardzo bezpieczną. 

Prezydent VDA Wissmann skomen-
tował zamiary wprowadzenia opłat au-
tostradowych od autobusów rejsowych:
„Jeszcze w październiku ubiegłego roku
Konferencja Ministrów Transportu (po-
szczególnych landów niemieckich) odrzu-

Dyskusja panelowa pt. „Jak transport drogowy może stać się bardziej wydajny i ekologiczny?” 
(od lewej): Ulrich Schöpker – Schmitz Cargobull, Wolfgang Bernhard – Daimler Trucks i Buses,
Wulf Schmiese – moderator spotkania, Anders Nielsen – MAN Truck & Bus, 
Amadou Diallo – DHL Freight, Ralf Fücks – Fundacja Heinricha Bölla
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ciła koncepcję wprowadzenia opłat, aby
nie obciążać średniej wielkości przed-
siębiorstw zajmujących się przewozami
autokarowymi. I tak powinno pozostać”. 

Branża pojazdów użytkowych bierze
odpowiedzialność

Podsumowując tegoroczne spotka-
nie przedstawicieli przemysłu pojazdów
użytkowych z dziennikarzami, można
sformułować kilka – niekiedy oczywis-
tych, ale jakże ważnych – stwierdzeń.

Pierwsze to skonstatowanie, że wydajny
i dostępny transport stanowi podstawę
wzrostu i dobrobytu całej Europy. Nie-
potrzebne obciążenia kosztowe nakładane
na przemysł transportowy zagrażają kon-
kurencyjności europejskiej gospodarki
i zasobności społeczeństwa europejskiego. 

Pojazdy użytkowe dzięki swej ela-
styczności i bardzo szerokim możli-
wościom wykorzystania stanowią ważny
i kluczowy element każdego efektyw-
nego systemu transportowego. Przyszłe
zapotrzebowanie na usługi transportowe

i dążenie do zabezpieczenia konkuren-
cyjności europejskiej gospodarki wy-
muszają współistnienie i przenikanie się
różnych rodzajów transportu, czyli mo-
dalność transportu. W zakresie ekologii
należy stwierdzić, że pojazdy użytkowe
są czyste, a emisja toksycznych składni-
ków spalin limitowana w ramach normy
Euro VI jest już bliska granicy detekcji
przez obecne środki pomiaru. W ciągu
ostatnich kilkunastu lat drastycznie ob-
niżono także zużycie paliwa przez sa-
mochody ciężarowe i tym samym emisję
dwutlenku węgla. Dalsze zwiększanie

efektywności paliwowej i redukcja emisji
CO2 leży absolutnie w interesie produ-
centów działających w realiach rynku
konsumenckiego. 

Aby możliwe były nowe, doskonalsze,
jeszcze bardziej wydajne rozwiązania
transportowe, konieczna jest współpraca
wszystkich zainteresowanych – musi to
być podejście zintegrowane. Zwłaszcza
organy stanowiące przepisy prawne oraz
rządy poszczególnych państw muszą
stworzyć ramy do funkcjonowania wy-
soko wydajnego transportu i tym samym

dla rozwoju Europy. Muszą być podjęte
odpowiednie inwestycje, działania wspie-
rające przy jednoczesnej eliminacji ist-
niejących i unikaniu tworzenia nowych
hamujących przepisów prawnych. 

Aby zagwarantować rentowność
użytkownika końcowego, producenci po-
jazdów użytkowych muszą skoncentro-
wać się na pomocy w obniżaniu jego
całkowitego kosztu własności i użytko-
wania floty, a w najprostszym ujęciu –
na obniżaniu zużycia paliwa. Mamy za-
tem do czynienia w tym aspekcie z bar-
dzo dobrze działającą samoregulacją rynku
– odgórne ustalenia w tym zakresie (czyli
limity zużycia paliwa) wydają się całko-
wicie zbyteczne. Ważny jest tu pragma-
tyzm wszystkich stron, bycie „zielonym”
to nie tylko kwestia polityki i przepisów
nakładanych na przemysł motoryzacyjny.
Dotyczy to wszystkich – innych branż
i ogółu społeczeństwa. Lepszy efekt koń-
cowy można uzyskać, oferując wsparcie
innowacji niż nakładając ograniczenia.

Zdjęcia: © VDA

Summary

In order to obtain most efficient
transport solutions all stakeholders
have to contribute – it must be an
integrated approach. Especially the
legislative and the government are
in duty to ensure a framework for the
operation of highly efficient transport
and thus for the growth and wealth
of Europe. 
To ensure the profitability of the
end-user OEMs must focus on re-
duction of the total cost of ownership
TCO and thus on reduction of fuel
consumption. We are dealing in this
aspect with very well-functioning
self-regulating market – a top-down
arrangements (ie, limits of fuel con-
sumption) seem completely super-
fluous. 

Dr Wolfgang Bernhard, członek zarządu Daimler AG i szef Daimler Trucks i Buses, 
w swoim wystąpieniu mówił o samochodach ciężarowych przyszłości – bardziej 
wydajnych, cichszych i bardziej ekologicznych
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Ciężarowe Isuzu rusza
na podbój Polski

owo otwarty salon i serwis Isuzu
jest jednym z nielicznych w Eu-
ropie, gdzie pod jednym dachem

sprzedawane są samochody pick-up Isuzu
D-Max, pojazdy dostawcze do 3,5 t dmc.
(gama L), ciężarowe lekkie (3,5–7,5 t dmc.
– gama N) oraz średnie (7,5–12 t – gama
P oraz F). Pojazdy oferowane przez Isuzu
Trucks w Polsce mają trzyletnią gwa-
rancję bez limitu kilometrów. Jak za-
pewnia producent, jest to możliwe dzięki
wysokiej jakości zarówno silników, jak
układu napędowego oraz jezdnego.

Isuzu Motors – światowy lider
Isuzu Motors Limited jest jednym

z najstarszych japońskich producentów
samochodów. Pojazdy tej marki sprze-
dawane są na ponad 25 rynkach, od Ja-
ponii, przez USA, aż po Australię. Kom-
pletna gama samochodów Isuzu obejmuje
pick-upy, lekkie pojazdy dostawcze od
3,5 do 8 t dmc. (gamy N, M, P), samo-
chody średniego tonażu od 9 do 12 t
dmc. (gama F), ciągniki siodłowe od 18
do 29 t (gama C i E, niedostępne w Pol-
sce) oraz pojazdy do przewozu osób – mi-
dibusy, autobusy miejskie, międzymias-
towe i turystyczne.

Marka Isuzu to również potentat
w produkcji silników Diesla. Firma ustala
standardy przemysłowe w branży i do-
starcza swoje silniki na rynki Europy, Azji

i Ameryki Północnej. Do dziś w Isuzu wy-
produkowano ponad 23 mln silników
wysokoprężnych do przeróżnych zasto-
sowań. Niezawodność tych silników, sto-
sowanych na okrętach, w agregatach
chłodniczych, maszynach budowlanych
i rolniczych, została potwierdzona la-
tami doświadczeń profesjonalistów, któ-
rzy nie mogą sobie pozwolić na kom-

promisowy produkt. Wielu producen-
tów samochodów osobowych, pick-upów
i pojazdów ciężarowych innych marek
montuje w swoich produktach silniki
wysokoprężne Isuzu.

Do tej pory Isuzu Motors wyproduko-
wało ponad 26 mln samochodów ciężaro-
wych, a w kategoriach pojazdu od 6 do
16 t dmc. jest jednoznacznie światowym
liderem. Samochody z najlżejszej gamy
N o masie całkowitej od 3,5 do 9 t (w Pol-
sce oferowane w zakresie od 3,5 do 7,5 t)
należą do najlepiej sprzedających się po-
jazdów ciężarowych na świecie (roczna
produkcja ponad 253 tys. szt.).
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28 maja uroczyście zainaugurowano działalność pierwszego w Polsce autoryzowanego

salonu i serwisu samochodów dostawczych i ciężarowych Isuzu. Salon znajduje się 

w Czosnowie k. Warszawy i należy do spółki Q-service Truck.

Prowadzony przez Q-service Truck auto-
ryzowany salon i serwis samochodów
dostawczych i ciężarowych Isuzu mieści
się w Czosnowie k. Warszawy

©
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Otwarcie salonu
Gospodarzem spotkania był Michał

Wiśniewski, dyrektor zarządzający Q-ser-
vice Truck Sp. z.o.o., dealera Isuzu. Pre-
zentację obiektu poprzedziły przemó-
wienia członków zarządu Inter Cars SA.
Krzysztof Oleksowicz, założyciel Inter
Cars SA, zapowiedział najbliższą inwe-
stycję spółki – budowę najnowocześniej-
szego w Europie centrum logistycznego
w Zakroczymiu. „W ciągu blisko 24 lat,
oprócz sprzedaży części i dystrybucji
wyposażenia warsztatowego i narzędzi,

udało nam się zrealizować różne inne po-
mysły, jak np. Feber – produkcję naczep,
czy Lauber – regenerację części. Inter
Cars ma przed sobą do zrealizowania
jeszcze wiele innych pomy słów, a tym,
którego realizację właśnie uroczyście za-
czynamy, jest Isuzu – podkreślił Krzysz-
tof Oleksowicz. – Dzięki przyjaznej atmo -
sferze i wsparciu władz lokalnych jest
szansa, że 10 km stąd powstanie najno-
wocześniejsze centrum dystrybucji części
zamiennych w Europie – całkowicie zau-
tomatyzowany magazyn logistyczny. Sądzę,
że za rok znów będziemy mieli okazję do
spotkania” – dodał Oleksowicz. 

Witold Kmieciak, członek zarządu In-
ter Cars i prezes Q-service Truck, o nowym
obiekcie powiedział tak: „Salon i serwis

Isuzu to kolejny etap w rozwoju Inter
Cars. W całej organizacji chcemy stwo-
rzyć najlepszą obsługę klienta. Współ -
praca z japońską firmą na pewno nam
w tym pomoże”. Witold Kmieciak w swoim
wystąpieniu wspomniał również o two-
rzeniu Centrum Kompetencji, w którym
powstaną nowoczesne warsztaty i od-
bywać się będą m.in. szkolenia mecha-
ników. Planowane jest także uruchomie-
nie m.in. centrum serwisowego skrzyń
biegów – w tym celu prowadzone są
rozmowy z firmą ZF Services – polskim
przedstawicielem tego niemieckiego
producenta. 

Na otwarciu salonu oczywiście nie
mogło zabraknąć przedstawicieli Isuzu
Automotive Polska i Isuzu Truck Polska.

Michał Kremky z Isuzu Trucks Polska
podkreślił profesjonalne podejście firmy
Inter Cars i Q-service Truck do współ -
pracy z Isuzu, zapewnił także o dążeniu
obu stron do tego, aby w przyszłości
przebiegała ona jak najlepiej. „Rozmach
tej inwestycji wskazuje, że Inter Cars
podchodzi do naszej współpracy bardzo
profesjonalnie”. 

Zwieńczeniem części oficjalnej był
pokaz walki samurajów. Jednym z nich
był Shihan Tomasz Piotrkowicz, zało -
życiel Szkoły Samurajów, posiadacz naj-
wyższych stopni mistrzowskich, profesor
sztuk walki, nauczyciel sensejów. Dla
gości przygotowano również niespodzian -
kę – przepowiednię ukrytą w ciasteczkach.
Wśród zapisanych nagród były m.in. ta-
kie jak wyjazd do montowni Isuzu we
Włoszech, pick-up D-Max na weekend
z pełnym bakiem oraz udział w testach
i co-drive w Oleksowicz Rally Team.

Opracował Dariusz Piernikarski

Dla zaproszonych gości przygotowano wiele 
atrakcji sygnowanych obyczajami Kraju
Kwitnącej Wiśni. W wejściu kieliszkiem 

japońskiego śliwkowego wina witały 
wszystkich gejsze
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W ofercie handlowej znaj-
dują się samochody Isuzu:

pick-up D-Max, pojazdy
dostawcze do 3,5 t dmc.

(gama L), ciężarowe lekkie
(od 3,5 do 7,5 t dmc. 

– gama N) oraz średnie 
(od 7,5 do 12 t – 

gama P oraz F)
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Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali (od
lewej): Krzysztof Oleksowicz – założyciel Inter
Cars SA, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego, Antoni Kręźlewicz –
wójt gminy Czosnów oraz Michał Wiśniewski –
dyrektor zarządzający Q-service Truck Sp. z o.o.
Odbyło się to w towarzystwie samurajów, dla
których tak samo jak dla Isuzu honor i nieza-
wodność są wartościami nadrzędnymi
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D jak dystrybucja

amochód ciężarowy ma być ideal-
nym narzędziem do pracy, za-
pewniającym optymalne połącze-

nie takich własności użytkowych, jak
manewrowość, mobilność, trwałość czy
odpowiednie dostosowanie do realizo-
wanego zadania transportowego. Oczy-

wiście priorytetem jest szeroko rozu-
miana produktywność wyrażająca się
m.in. w niskim zużyciu paliwa i niskich
kosztach obsługowych. Nowoczesna
ciężarówka powinna również korzyst-
nie wpisywać się w otoczenie, w którym
działa, a więc musi być bezpieczna i eko-

logiczna. Takie właśnie są samochody
ciężarowe przeznaczone do realizacji
zadań dystrybucyjnych z najnowszej
gamy D Renault Trucks.

Renault dystrybucją stoi
Renault Trucks ma do zaoferowania

nowoczesną i kompletną gamę samocho-
dów dystrybucyjnych. W jej skład wcho-
dzą takie modele, jak Master, Maxity,
a następnie samochody gamy D: z kabiną
o szerokości 2 m, z kabiną 2,1 m oraz
D Wide i D Access. Jest to w sumie sześć
różnych modeli samochodów dystrybu-
cyjnych Renault o dopuszczalnych ma-
sach całkowitych od 2,6 t do 26 t. Nie
zapomniano o rozwiązaniach alterna-
tywnych: jest Maxity z napędem elek-
trycznym oraz modele nowej gamy D
napędzane przez 5- i 8-litrowe silniki za-
silane 100-procentowym biodieslem.
Przewidziano również wprowadzenie sil-

Dariusz Piernikarski
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Jak się powiedziało T, potem K i C, to trzeba powiedzieć D. Oczywiście mowa o nowej

gamie samochodów ciężarowych Renault Trucks. W czerwcu w Lyonie zorganizowano

pierwsze jazdy testowe – bohaterami były modele dystrybucyjne gamy D.

© Renault Tru
cks

Renault Master 
w wersji Euro 5b+
ma być idealnym
rozwiązaniem dla
użytkowników, 
którzy poszukują 
typowo miejskiego
środka transportu.
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nika zasilanego CNG, pojawi się on w ofer-
cie handlowej w drugiej połowie roku.
Firma liczy na to, że te sześć pojazdów
powinno zaspokoić wszystkie potrzeby
klientów i sprostać wszystkim realizowa-
nym przez nich zadaniom transportowym.

Renault Master – stary, ale nowy
Najstarszym modelem dystrybucyj-

nym (a w zasadzie dostawczym) jest Re-
nault Master, który wiosną br. doczekał
się modernizacji. Nowy Master został
przygotowany z myślą o jak najniższym

zużyciu paliwa. Samochód występuje
w segmencie masowym od 2,8 do 4,5 t
dmc. w typowych odmianach jako fur-
gon, podwozie pod zabudowę (także z ka-
biną załogową), osobowo-towarowe kombi
i autobus. Klient może wybrać pomiędzy
przednim a tylnym napędem, także z ko -
łami bliźniaczymi, dostępne są manualne
i zautomatyzowane skrzynie biegów. Sa-
mochód ma być idealnym rozwiązaniem
dla użytkowników, którzy poszukują ty-
powo miejskiego środka transportu. 

Nowy Renault Master w wersji Euro
5b+ napędzany jest silnikiem DXi o po-
jemności skokowej 2,3 dm3, regulowanym

na różne warianty mocy: w przypadku
samochodów ze skrzyniami manualnymi
może to być 5 różnych wersji od 110 do
165 KM (81–121 kW), w samochodach
ze skrzynią zautomatyzowaną – 2 regu-
lacje na 125 i 150 KM (92 i 110 kW).
Wszystkie modele Renault Master mają
standardowo system stabilizacji toru jazdy
ESC z wieloma funkcjami dodatkowymi,

szy komfort jazdy, lepsze osiągi i jedno-
cześnie mniejsze zużycie paliwa. Można
także skorzystać z oszczędzającego pa-
liwo trybu Eco uruchamianego przyciskiem
na desce rozdzielczej. Jest to standar-
dowe wyposażenie w wersjach silniko-
wych 135 i 165 KM, podobnie jak sys-
tem Stop & Start wyłączający silnik po
zatrzymaniu. Wszystkie wymienione roz-

Zadania dystrybucyjne z powodzeniem będą
realizować samochody nowej gamy D: 

Renault Trucks D z kabiną o szerokości 2,1 m
(dmc. 10–18 t) – na zdjęciu jako hakowiec, 
D Wide (16–26 t) oraz D Access (18–26 t).

Uzupełnieniem jest lekka ciężarówka gamy D
operująca w segmencie 3,5–7,5 t wypo-

sażona w kabinę o szerokości 2 m

W nowych modelach dystrybucyj-
nych wnętrze uzyskało nowy wy-

miar – priorytetem były komfort
kierowcy i ergonomia obsługi
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Renault D Access można zabudować na różne
sposoby, lecz idealnie sprawdza się jako 

samochód komunalny – śmieciarka
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m.in. wspomagania ruszania na wznie-
sieniu i wspomagania hamowania awa-
ryjnego, kontroli trakcji, zapobiegania
przewróceniu. 

Warto zwrócić uwagę, że w silnikach
o mocy 135 i 165 KM (99 i 121 kW) wy-
korzystano technologię bi-turbo, czyli
równoległe zestawienie dwóch turbo-
sprężarek o różnym poziomie dołado-
wania, które mogą być wykorzystywane
oddzielnie lub obie jednocześnie. Tym
samym możliwe jest zapewnienie opty-
malnego poziomu ciśnienia doładowa-
nia we wszystkich stanach pracy silnika.
Z punktu widzenia kierowcy jest to więk-

wiązania, tj. bi-turbo, tryb Eco oraz Stop
& Start, dają w porównaniu z pojazdem
poprzedniej generacji obniżenie zużycia
paliwa do 10%. 

Renault Master zyskało również na
wyglądzie zewnętrznym, otrzymując nową
maskę i grill chłodnicy z osłoną przeciw
odpryskom. Podobnie jak w pozostałych
ciężarówkach tego producenta po bo-
kach kabiny umieszczono czerwoną, me-
talizowaną tabliczkę „by Renault Trucks”. 

Gama D wkracza do akcji
Bohaterami jazd demonstracyjnych

w Lyonie były samochody z nowej gamy
D. W przedziale masowym od 3,5 do
7,5 t dmc. operuje model D z kabiną o sze-
rokości 2,0 m. Jest to mały samochód
ciężarowy – jego rama ma zwiększoną
wytrzymałość, co sprawia, że cechuje
go ponadprzeciętna wytrzymałość i od-
porność na trudy eksploatacji, nie boi się
także przeładowania. 

W segmencie od 10 do 18 t dmc.
spotkać będzie można Renault D z ka-
biną o szerokości 2,1 m. Samochód ten
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został opracowany tak, aby można go
było przystosować do realizacji niemal
każdego zadania transportowego. Ofero-
wany jest z różnymi silnikami, rozsta-
wami osi i nadwoziami – także w opcji
montażu fabrycznego. Renault D z ka-
biną 2,1 m występuje również w wersji
z napędem na wszystkie koła. 

Model D Wide przeznaczony jest do
działania w ciężkiej dystrybucji – wy-
stępuje w wersjach od 18 do 26 t dmc.
i może mieć dwie (4×2) lub trzy (6×2)
osie. Pojazd ten lokuje się w czołówce
rynkowej pod względem ładowności, ma
także bardzo komfortową kabinę – jest
w niej o 35% ciszej niż w kabinie Renault
Midlum. 

Ofertę samochodów dystrybucyjnych
Renault zamyka model D Access, którego
najważniejszą cechą charakterystyczną
jest niskowejściowa kabina z pojedyn-
czym stopniem i płaską podłogą we wnę-
trzu. Ważną cechą tego samochodu jest
zwężony rozstaw kół – pozwala to na
zmniejszenie promienia skrętu i ułat-
wia manewrowanie, gdyż promień skrętu
to zaledwie 6,6 m. 

Zastosowanie w samochodach no-
wej gamy pakietu Optifuel + Infomax
pozwala w efekcie na uzyskanie oszczęd-
ności w zużyciu paliwa dochodzących
nawet do 15%. 

W ślad za nowym pojazdami podąża
oferta części zamiennych – dla klientów
użytkujących samochody zarówno tej naj-
nowszej, jak i starszych generacji przy-
gotowano dwa rodzaje części mieszczące
się w pakiecie Genuine Exchange.

Układ napędowy
Nowa gama D Renault Trucks napę-

dzana jest przez silniki Euro VI – DTI 5
oraz DTI 8. Przy ich opracowywaniu sko-
rzystano z dotychczasowych doświadczeń
w zakresie możliwości zapewnienia ocze-
kiwanej trwałości i niezawodności, a co
istotne, zużycie paliwa jest takie samo
jak w silnikach Euro V. Najważniejszą

cechą nowych silników jest wprowadze-
nie turbosprężarek o zmiennej geometrii
oraz odłączanego wentylatora chłodnicy. 

4-cylindrowe silniki DTI 5 o pojem-
ności skokowej 5,1 dm3 dostępne są w re-
gulacjach na moce 210 oraz 240 KM
(154, 177 kW), maksymalne momenty
obrotowe to odpowiednio 800 i 900 Nm.
Z kolei 6-cylindrowe silniki DTI 8 o po-
jemności skokowej 7,7 dm3 dostępne są
w wersjach o mocach 250, 280 i 320 KM
(184, 206 i 235 kW), momenty obrotowe
to odpowiednio 950, 1050 i 1200 Nm. 

Spełnienie wymagań normy Euro VI
jest możliwe dzięki zastosowaniu chło -
dzonej recyrkulacji spalin, filtra cząstek
stałych oraz wspomaganego powietrzem
wtrysku AdBlue do kolektora wyloto-
wego. W większości regeneracja filtra
odbywa się automatycznie. Regeneracja
wymuszona sygnalizowana jest w spo-
sób zrozumiały dla kierowcy, a proces
zostaje zainicjowany po naciśnięciu od-
powiedniego przycisku.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów,
Renault Trucks wprowadziło do swojej
oferty dwie wersje silników Euro VI, które
mogą być zasilane paliwem B30 (30%
biodiesla) lub B100 (100%). Jest to DTI 5
o mocy 240 KM oraz DTI 8 o mocy 320 KM.
Pod względem osiągów silniki zasilane
paliwem ze źródeł odnawialnych uzys-

kują te same moce i momenty obrotowe
co ich odpowiedniki zasilane olejem na-
pędowym. Silniki na biodiesel mogą być
stosowane w samochodach gamy D z ka-
biną 2,1 m lub D Wide oraz w modelach
gamy C (lekka budowlana). 

D Access ma niskowejściową kabinę, 
w środku podłoga jest całkowicie płaska, 
a wnętrze ma wysokość 2 m
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Renault D z kabiną
2,1 m w wersji bryga-
dowej – interesująca
propozycja dla straży
pożarnych

Elektryczne Maxity ma zasięg operacyjny do 100 km, samochód może działać w miejskich strefach
niskiej emisji LEZ (Low Emission Zone), jego ważną zaletą jest również to, że hałas emitowany

podczas jazdy nie przekracza poziomu 63 dB – pozwoliło to na uzyskanie certyfikatu Piek, co do-
puszcza Maxity Electric np. do realizacji nocnych dostaw w terenach o gęstej zabudowie
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© D. Piernikarski
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Renault nowej gamy D standardowo
otrzymują zautomatyzowaną skrzynię bie-
gów Optitronic (modele D kabina 2,1 m)
lub Optidriver (D Wide), natomiast D
Access wyposażane jest w automatyczną
skrzynię Allison 3000. 

D Access – niskowejściowa 
komunalka

Architektura modelu Renault D Acces
z jego niskowejściową kabiną sprawia,
że jest to ciężarówka szczególnie przy-
datna w zastosowaniach komunalnych
i dystrybucyjnych. Pojedynczy stopień
wejściowy znajduje się na wysokości za-
ledwie 435 mm, drzwi można otworzyć
o 80°, opcjonalnie można zamontować
drzwi typu autobusowego (odsuwane) –
tym samym zajmowanie miejsca w ka-
binie odbywa się bez najmniejszego wy-
siłku. Kabina D Access powstała we
współpracy z brytyjską firmą Denis.

Dodatkową zaletą pojazdu jest sze-
roka szyba przednia dająca kierowcy kąt
widzenia wynoszący 220° i kąty martwe
łącznie poniżej 15°. Poza tym niska po-
zycja za kierownicą ułatwia precyzyjne
poruszanie się po ulicach miast. W ka-
binie Renault Access podłoga jest całko-
wicie płaska, wysokość wnętrza to 2 m
– zatem przemieszczanie się w środku
jest wygodne. W samochodzie jest nowy
fotel kierowcy oraz wygodne zintegro-
wane siedzenie dla 3 osób. 

Ogólna szerokość modelu D Access
to 2,29 m, promień skrętu wynosi tylko
6,6 m (między krawężnikami). Te cechy
zwiększają szanse modelu D Access jako
uniwersalnego miejskiego samochodu
komunalno-dystrybucyjnego. W wersji
6×2 elektronicznie sterowana tylna oś
skrętna poprawia manewrowość przy
niskich prędkościach oraz stabilność kie-
runkową podczas szybszej jazdy. Na sta-
bilność i komfort korzystnie wpływa rów-
nież pełne zawieszenie pneumatyczne. 

Renault D Access napędzane jest sil-
nikami DTI 8 (280 lub 320 KM), napęd
na koła przekazywany jest za pośred-
nictwem automatycznej skrzyni biegów
Allison 3000, która automatycznie prze -
łącza się w tryb neutralny po zatrzymaniu. 

Samochód można zabudować na
różne sposoby (odbiór śmieci, dystry-
bucja, cysterna) – masa własna podwo-
zia to 5890 kg, występuje ono w 16 wa-
riantach rozstawu osi, co pozwala na

żeniu można przekształcić w wygodny
stolik, fotel kierowcy ma zawieszenie
z możliwością regulacji jego sztywności.
W kabinie może podróżować do 3 osób
– niski tunel silnika sprawia, że osoba na
środku ma wystarczająco dużo miejsca
na nogi. Mimo że silnik znajduje się pod
kabiną, udało się uzyskać niskie wejście:
wysokość pierwszego stopnia to – w za-
leżności od wersji – 420 lub 450 mm. Kąt
otwarcia drzwi to 70°.

Modele D z kabiną o szerokości 2 m
wyposażone są w wydajne i oszczędne
jednostki napędowe DTI 3 o mocy 150
lub 180 KM. Z myślą o obniżeniu zużycia
paliwa w tylnych mostach zastosowano
niższe przełożenia, a najcięższe wersje
(dmc. 7,5 t) można wyposażyć w zauto-
matyzowaną skrzynię biegów Optitronic
o 6 przełożeniach (standard to 6-bie-
gowa skrzynia manualna). Dodajmy, że
w najcięższych wersjach stosowane są
hamulce całkowicie pneumatyczne.

Oczywiście modele D z kabiną 2 m
mogą działać nie tylko w mieście – za-
budowane nadwozia mogą mieć długość
od 2900 do 6400 mm, a maksymalne
dmc. zestawu z przyczepą to 11 t. 

Podsumowując
Renault ma ambitne plany – firma

chce podwoić swoją sprzedaż w ciągu
najbliższych 10 lat. Mają w tym pomóc
oczywiście pojazdy z nowej gamy (dale-
kobieżne – T, budowlane C i K oraz dys-
trybucyjne D), ekspansja na takich ryn-
kach jak Niemcy, Wielka Brytania, Turcja,
zwiększenie gęstości sieci serwisowej
o 30–40%, inwestycje w szkolenia – za-
równo kierowców, jak i własnego per-
sonelu (handlowców, mechaników itp.)
oraz liczne spotkania z obecnymi i po-
tencjalnymi klientami, na których przed-
stawiane im będą zalety związane z po-
siadaniem i użytkowaniem ciężarówek
Renault. Trzymamy kciuki!

zastosowanie zabudowy o długości od
3,25 do 8,78 m. Z pewnością atutem
jest również 7 wariantów przystawek
odbioru mocy PTO. 

D jak dwumetrówka
Ciekawym uzupełnieniem dla typowo

miejskich modeli Master i Maxity jest
model Renault D z kabiną o szerokości
2 m, oferowany w wersjach o dmc. od
3,5 do 7,5 t. Samochód ten opracowano
we współpracy z Nissan Motor Ltd.
Kompaktowe rozmiary, kabina nad sil-
nikiem, zautomatyzowana skrzynia bie-
gów (w najcięższej wersji), manewro-
wość oraz dmc. do 7,5 t to najważniejsze
atuty tego samochodu. 

Wnętrze kabiny przygotowano z my-
ślą o jak największym komforcie kie-
rowcy. Na desce rozdzielczej w zasięgu
ręki zintegrowano wszystkie funkcje
kontrolne, w przestronnej kabinie jest
wiele schowków. Środkowy fotel po zło -

Renault D z kabiną 2 m to uzupełnienie 
gamy miejskich modeli Renault

© Renault Trucks

Zabudowy fabryczne – wywrotki trójstronne –
przygotowuje dla Renault firma Master Tipper
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Łatwa konserwacja felg Alcoa

ura-Bright® EVO, nowa felga w ofercie
Alcoa, poddawana jest innowacyjnej
obróbce powierzchni i zachowuje wszyst-

kie zalety swojej poprzedniczki, felgi Dura-Bright®

opartej na technologii XBR®. Nowa felga zapew-
nia też wyższe osiągi. Oprócz tego Dura-Bright®

EVO charakteryzuje się większą odpornością na
kwas fluorowodorowy i trzykrotnie większą od-
pornością na chemikalia. Właściwości nowej felgi
umożliwiają stosowanie szerszej gamy środków
czyszczących, bez obawy o uszkodzenie powierzchni
felgi czy utratę połysku. Obróbka powierzchni felgi
Dura-Bright® EVO pozwala na regularne stoso-
wanie środków czyszczących o pH 2–12. Dla po-
równania: felgi z technologią XBR® można myć
środkami czyszczącymi o pH 5–9. Połysk felg
można przywrócić w zaledwie kilka minut. Nowa
felga Dura-Bright® EVO jest dziesięciokrotnie bar-
dziej odporna na korozję spowodowaną głównie
solą drogową i czynnikami atmosferycznymi.
Poza łatwością konserwacji i wyjątkowym połyskiem
felga Dura-Bright® EVO ma wszystkie zalety felg
z kutego aluminium. W zależności od rozmiaru
nowa felga może być nawet o 42% lżejsza od felgi
stalowej, co przekłada się na zmniejszenie wagi
pojazdu nawet o 250 kg, za czym idzie zwiększenie
jego ładowności. Dowiedziono testami, że po-
mimo niższej wagi felgi Alcoa są czterokrotnie wy-
trzymalsze od felg stalowych. Z racji wytrzymałości
felgi można montować w pojazdach wszystkich
typów, jeżdżących na długich i krótkich dystan-
sach, używanych zarówno do transportu drobnicy,
jak i pracujących w ciężkich warunkach na placach
budowy.

Sprawdzone w praktyce
Wizet Transport jest oddanym klientem Alcoa.
Lśniące, czyste koła pojazdów umożliwiają firmie
budowanie wizerunku i gwarantują rozpozna-

walność na polskich drogach. Aspekt wizualny floty
jest w pewnym sensie kampanią marketingową
firmy. „Ani jeden pojazd w naszej flocie nie jest
wyposażony w felgi inne niż Alcoa Dura-Bright®

– zapewnia właściciel firmy Marek Wiktorski. –
Nasze pojazdy zaczęliśmy wyposażać w felgi Alcoa
w roku 2002. Od samego początku działalności
kładziemy nacisk na jakość i niezawodność. Już
wtedy słyszeliśmy o marce Alcoa, ale nie zdawa-
liśmy sobie sprawy z zalet tych felg. Do bliższego
zapoznania się z felgami Alcoa skłonił nas produ-
cent naszych przyczep, firma Feldbinder. I jak
dotąd nawet przez moment nie żałowaliśmy
naszej decyzji”.
Firma Wizet całkowicie przeszła na felgi Dura-
Bright®, gdy tylko pojawiły się na rynku. „Od razu
zwróciliśmy uwagę na jakość felg Alcoa z kutego
aluminium. Są znacznie trwalsze od felg stalowych,

a przy tym gwarantują większą nośność – prze-
konuje Marek Wiktorski. – Wykończenie Dura-
Bright® ma wiele zalet. Felgi są bardzo łatwe
w utrzymaniu. Mycie felg zajmuje tylko kilka minut,
a wszystko, czego potrzebujesz, to woda i łagodny
detergent. Wszystko to w połączeniu ze wspa-
niałym wyglądem podkreśla profesjonalny wize-
runek naszych pojazdów. Pojawienie się na rynku
felgi Dura-Bright® EVO nowej generacji z jeszcze
lepszym wykończeniem powierzchni utwierdziło
Wizet w słuszności dokonanego wyboru”.
Powłoka Dura-Bright® jest dostępna w większości
rozmiarów felg Alcoa. Po szczegółowe informacje
zapraszamy na stronę www.alcoawheels.com
lub prosimy o kontakt z firmą Krysgum: telefoniczny
pod numerem +48 512 72 56 86 lub mailowy na
adres k.piotrowska@krysgum.com.pl. Więcej
informacji na stronie www.krysgum.com.pl.

| PROMOCJA |

Alcoa nieprzerwanie opracowuje coraz wytrzymalsze felgi, które umożliwiają

przewożenie cięższych ładunków, przyczyniają się do zwiększenia wyników

operacyjnych firm i są przyjazne dla środowiska.

W swoich pojazdach firma Wizet
używa wyłącznie felg Alcoa
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rzypomnijmy: aby uczestniczyć
w konkursie Wielki Rajd, wystar-
czyło zbierać punkty za zakupy do-

konywane w sieci sprzedaży Inter Cars
SA. Rywalizacja w konkursie Wielki Rajd,
przywodząca na myśl współzawodnictwo
w sportach motorowych, zapewniła klien-
 tom emocje na wysokim poziomie. Naj -
aktywniejsi pod okiem najlepszych pol-
skich kierowców uczestniczyli w licznych
imprezach sportowych odbywających się
na torach wyścigowych jeszcze w trak-
cie trwania konkursu. Ci klienci, którzy
uzyskali największe obroty, wzięli udział
w Gali Mistrzów i mieli szansę wygrać
wartościowe nagrody pieniężne. Jednak
zanim zaproszeni goście dowiedzieli się,
kto jest zwycięzcą, mieli okazję wzięcia
udziału w dodatkowych atrakcjach przy-
gotowanych przez organizatora w hotelu
Gołębiewski w Mikołajkach. 

W przededniu
W piątek zorganizowane zostało spot-

kanie z Robertem Kierzkiem, prezesem
zarządu Inter Cars SA, podczas którego
zaprezentowano historię spółki, założe -
nia firmy oraz plany na przyszłość oparte
na ścisłej współpracy z klientami. „Nasza
spółka, tak jak drzewo, potrzebuje do roz-
woju solidnych korzeni. Tymi korzenia -
mi jesteście wy, nasi klienci. Bez was nie
bylibyśmy tym, czym jesteśmy w tej
chwili, czyli liderem już nie tylko polskie -
go, ale europejskiego rynku” – powiedział
podczas prezentacji Robert Kierzek i pod-
kreślił, mówiąc o przyszłości rynku, że wa-
runkiem korzystnego rozwoju jest zwar-
 cie szeregów i mówienie jednym głosem:
„Przyszłość stawia przed nami wiele wy-
zwań, ale wspólnym wysiłkiem jesteśmy
w stanie im sprostać. Inter Cars SA do

Gala Mistrzów Warsztatu 2014
Druga edycja Gali Mistrzów Warsztatu już za nami. W dniach 

13–15 czerwca w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach udział w niej 

wzięło niemal 500 najlepszych klientów Inter Cars, którzy zajęli 

wysokie miejsca w rankingu konkursu Wielki Rajd.

Podczas piątkowego spotkania Robert Kierzek,
prezes zarządu Inter Cars SA, przedstawił 
historię spółki, aktualną sytuację oraz nakreślił
plany na przyszłość 
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przeszkód podchodzi nie jak do czynni-
ków wstrzymujących rozwój, ale wręcz
go determinujących. Pozycja naszej firmy
wynika właśnie z tego, że zawsze szu-
kaliśmy rozwiązań problemów spotyka -
jących naszych klientów” – dodał.

Po spotkaniu wystąpiła ikona pol-
skiej estrady i bez wątpienia jedna z naj-
popularniejszych polskich piosenkarek –
Maryla Rodowicz. Dla osób, które prefe -
rowały spokojniejsze dźwięki, zorgani-
zowano dodatkowo koncert jazzowego
kwartetu WE4, grającego dobrze znane
słuchaczom standardy muzyki jazzowej,
interpretując je na nowo.

Atrakcje towarzyszące
Potwierdzeniem idei przekazanej

przez Roberta Kierzka, prezesa Inter Cars
SA, podczas piątkowego wystąpienia były
spotkania i panele dyskusyjne, które od-
były się w sobotę. Było to m.in. przed-
stawienie programu Bio Service – po-
mocnego warsztatom m.in. w odbiorze
odpadów oraz przekazywaniu pojemni-
ków do ich gromadzenia, prezentacje dzia-
łu warsztatu samochodów ciężarowych
oraz promocja dealera Isuzu. Zaprezen-
towano również projekt IC Recepcja,
a także nową Organizację Pracodawców

Motoryzacji MOVEO, która przy wspar-
ciu Inter Cars SA ma dbać o interesy wła -
ścicieli warsztatów. Dodatkowo klienci
mogli zapoznać się z najnowszymi pro-
duktami oferowanymi przez znanych
producentów części samochodowych pod-
 czas minitargów zorganizowanych w so-
botę. Mieli okazję przyjrzeć się nowo-
czesnym rozwiązaniom przeznaczonym
dla warsztatów oraz skonsultować się
z profesjonalistami z branży w salach
szkoleniowych mobilnych samochodów
ciężarowych Inter Cars. Podczas gdy
właściciele warsztatów zdobywali wie-
dzę nt. nowych przedsięwzięć IC, osoby
towarzyszące mogły korzystać z udo-
godnień hotelowych lub gotować razem
z mistrzem kuchni Karolem Okrasą. 

Wielki finał
Sobotni wieczór to już główna część

Gali Mistrzów Warsztatu, w której udział
wzięło niemal 1200 zaproszonych gości.
Niezwykle uroczysty nastrój podkreśliła
wykwintna kolacja oraz występy gwiazd.
Prowadzącą była Patricia Kazadi, która
razem z Radosławem Grześkowiakiem,
dyrektorem marketingu Inter Cars SA,
wprowadziła zebranych w doskonały
nastrój. W odczytywaniu nazwisk lau-
reatów w poszczególnych kategoriach
pomagał Krzysztof Hołowczyc, który to-
warzyszy konkursowi niemal od począt -
ku. W przerwach między pojawieniem się
kolejnych laureatów wystąpił również
uczestnik ostatniej edycji X Factor, Ja-
kub Jonkisz. Organizatorzy Gali Mist-
rzów Warsztatu zadbali o doskonałe hu-
mory uczestników, zapraszając także
dwie formacje z kabaretowej czołówki –
kabaret Paranienormalni oraz Formację
Chatelet. Całość zakończył doskonały
występ Andrzeja Piasecznego – popu-
larnego polskiego wokalisty, autora teks-
tów i aktora, który zaprezentował swoje
największe przeboje. Przygotowany na
najwyższym poziomie program arty-
styczny i rozrywkowy na długo pozo-
stanie w pamięci uczestników Gali. 

Opracowała Katarzyna Biskupska

Kategoria: Master Mechanic – samochody ciężarowe
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Nagroda

1
Truck Partner Sp. z o.o., 

Nowy Sącz
bony o wartości 5000 zł 

oraz 2000 zł

2
Puh Truck-Serwis Piotr Masztalerz, 

Podgrzewie
bony o wartości 4000 zł 

oraz 1600 zł

3
Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o., Kamienna Góra
bony o wartości 3000 zł 

oraz 1200 zł

Kategoria: Castrol Me Enduron dla segmentu ciężarówkowego

Zwycięzca: Zakład Transportowo-Usługowo-Handlowy Albor Bolesław Rafałko 
Nagroda: bony paliwowe o wartości 3000 zł 

Z racji naszych zainteresowań skupimy się głównie na rynku ciężarowym.
Zwycięską firmą w kategorii Firma transportowa rynku ciężarowego jest
Tircars – Mariusz Chorąży i Wspólnicy Sp. J., Zalesie (nagrodą jest bon
o wartości 50 000 zł). Pozostałe miejsca zajęli: drugie – P.U.H. Automax
Tomasz Skorupski, Błędów (30 000 zł), trzecie – Ar-Tir Jolanta Kęćko,
Suwałki (20 000 zł), czwarte – P.W. Ro-Ja-Trans Sp. z o.o., Ostrowiec
Świętokrzyski (10 000 zł), piąte – Auto-Matunin Sp. z o.o. Arkadiusz
Matunin, Jelcz Laskowice (5000 zł)

Pozostałe nagrody rynku ciężarowego:
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Witamy
w świecie Krone

wiat Krone to nie tylko efektywne
środki transportu – naczepy i przy-
czepy, to także zoptymalizowana

i całkowicie nowa oferta usług, dzięki
którym wicelider rynku europejskiego za-
mierza zaoferować swoim klientom pełną
ofertę obsługi przed- i posprzedażnej, po-
cząwszy od finansowania, poprzez kon-
trakty serwisowe, a na odkupowaniu po-
jazdów używanych skończywszy.

Fahrzeugwerk Bernard Krone śmiało
zmierza ku przyszłości – tegoroczna edy-
cja IAA będzie tego potwierdzeniem.
Oprócz wspomnianych produktów „mięk-
kich” nie zabraknie także nowości tech-
nicznych – tym razem koncentrujących
się głównie na modernizacji już istnie-
jących rodzin pojazdów. Jednak wyda-
rzeniem o największym ciężarze gatun-
kowym jest rozpoczęcie produkcji własnej
osi naczepowej – KTX, czyli Krone Trai-
ler aXle. W tym celu skorzystano z do-

świadczenia niemieckiej firmy Trenkamp
& Gehle produkującej osie doskonale
znanej na rynku marki Gigant. Produk-
cja osi gigant odbywa się w Dinklage –
miejscowości oddalonej od głównej fab-
ryki Krone w Werlte o niespełna 50 km.
Tam też powstawać będą osie KTX Krone.

Przedstawiamy w skrócie najciekaw-
sze nowości Krone szykowane na IAA
2014 w Hanowerze.

Świat Krone w pigułce
Na IAA po raz pierwszy zaprezento-

wana zostanie strategia „All-in-Krone”.
Kryje się za tym m.in. naczepa, której
wszystkie części są marki Krone i mają
przypisane numery części zamiennych
Krone. Firma zaprezentuje także różne
nowe usługi. Jest to uzasadnione tym,
że Krone nie jest już postrzegane przez
klientów jako tylko producent pojazdów

– oczekują oni, że firma stanie się do-
stawcą usług okołoproduktowych. Waż-
nym elementem jest wspomniane wpro-
wadzenie własnej osi KTX, ale również
zdecydowano się na ujednolicenie wy-
glądu także innych podzespołów. Krone,
stawiając się w roli pojedynczego part-
nera, liczy na korzyści związane z reali-
zacją przeglądów, obsługą serwisową
i dystrybucją części zamiennych.

Świat Krone to nie tylko logo firmy
na kłonicach, piastach kół, skrzynkach na-
rzędziowych czy nogach podporowych, to
także nowe usługi serwisowe. Nowością
w ofercie jest Krone fleet, czyli usługa,
która pozwala firmom transportowym
szybko i łatwo wynajmować pojazdy
Krone w razie potrzeby. Giełda pojazdów
używanych Krone, dotychczas znana
jako Secondo, będzie od tej pory działać
pod nazwą Krone Used – w jej ramach
prowadzony jest skup i sprzedaż używa-
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Tak właśnie brzmi motto, pod jakim na wrześniowe targi IAA 2014

swoją ekspozycję przygotowuje Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH.

Pod takim samym hasłem na początku lipca odbyło się w Werlte –

siedzibie firmy – spotkanie z dziennikarzami.

Zgodnie ze strategią
„All-in-Krone” naczepa
ma wszystkie części
marki Krone z przypisa-
nymi numerami części
zamiennych Krone
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nych naczep po atrakcyjnych cenach.
Z kolei poprzez Krone FairCare produ-
cent ma do zaoferowania różne pakiety
serwisowe, obejmujące np. naczepy,
opony lub agregaty chłodnicze, z których
można dobrać rozwiązanie najlepiej pa-
sujące do potrzeb. 

Jest także system zarządzania flotą
– Krone Telematics, zawierający różne
rozwiązania w zakresie telematyki – od
prostego śledzenia położenia poprzez ko-
munikację dwukierunkową po komple-
ksowe zabezpieczenia drzwi Door Pro-
tect. Krone Parts gwarantuje dostawy
oryginalnych części zamiennych w całej
Europie, które można zamawiać przez in-
ternet lub telefonicznie, a Krone Mobi-
lity oznacza szybką, nieskomplikowaną
pomoc drogową przez całą dobę i na te-
renie całej Europy, którą można wzy-
wać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię
+49 (0)7333 808 512. Uzupełnieniem
oferty jest wsparcie finansowe – Krone
Finance oferuje skrojone na miarę roz-
wiązania, takie jak leasing czy kredyt,
spośród których klient może dobrać od-
powiedni dla siebie pakiet. No i wreszcie
usługa Krone Service Locator ułatwia zna-
lezienie najbliższego warsztatu. Na liście
Service Locator wpisanych jest ponad
14 000 partnerów z całej Europy. 

Oś KTX Krone
Własna oś wpisuje się w koncepcję

„Wszystko od Krone” i ugruntowuje po-
zycję producenta jako kompletnego usłu -
godawcy w zakresie naczep. Oś KTX
produkowana jest przez firmę Trenkamp
& Gehle z siedzibą w Dinklage. Od stycz-
nia 2013 r. firma ta należy do grupy
Krone. Produkowane tam osie marki Gi-
gant od lat sprawdzają się zwłaszcza
w zastosowaniach ciężkich, np. nacze-
pach do przewozów nienormatywnych.
Kompetencje specjalistyczne Trenkamp
& Gehle obejmują również osie do ty-
powych naczep, które obecnie wysu-
wają się na czoło w strategii produkcji.
Oś KTX Krone opiera się na sprawdzo-
nej osi gigant do naczep standardowych,
jednak została opracowana specjalnie
w celu integracji z naczepami produko-
wanymi przez Krone. Dzięki temu powstał
nowoczesny, bezobsługowy i zoptyma-
lizowany kosztowo system osi z hamul-
cami tarczowymi. 

Oś ma kuty korpus z jednego odlewu
o jednolitej strukturze materiału między
gniazdami łożysk (brak połączeń spa-
wanych). W stopniowym zespole piasty
zastosowano bezobsługowe łożyska, za

tłumienie drgań odpowiada lekki wahacz
amortyzatora z wkręconym elementem
połączeniowym. Ponieważ tarcze hamul-
cowe zamontowane są przed jednostką
łożyska, ich wymiana nie wymaga de-
montażu zespołu piasty. Wszystkie ele-
menty osi KTX Krone pochodzą od ta-
kich markowych dostawców, jak Wabco
czy Haldex.

Każdą oś można dodatkowo wypo-
sażyć w urządzenie do podnoszenia osi.
Zestopniowanie zespołu piasty zwiększa
jej odległość od tarczy hamulcowej, co
powoduje lepsze odprowadzenie ciepła
powstałego na skutek tarcia w wyniku
hamowania. Precyzyjne ustawienie osi
za pomocą tulei mimośrodowej powo-
duje znaczne zmniejszenie zużycia opon.

Oś KTX Krone, pokonując milion ki-
lometrów, udowodniła swoją jakość pod-
czas szczegółowych testów przepro-
wadzonych przez niemiecki Instytut
Fraunhofera. Krone udziela sześciolet-
niej gwarancji na łożysko i korpus osi
podczas codziennej eksploatacji bez ogra-
niczenia przebiegu kilometrów. Częs-
totliwość serwisowania wskazuje na to,
że jest to produkt najwyższej jakości:
wystarczy jednorazowa, coroczna kon-
trola w ramach przeglądu technicznego
– „One Check Per Year”. 

Krone przeprowadza obecnie audyty
u swoich autoryzowanych serwisantów
w całej Europie, 300 z nich ma zostać
wyposażonych w zestawy obsługowe
do osi KTX, zawierające wszystkie części
zamienne istotne do eksploatacji po-
jazdu, np. tarcze hamulcowe, zaciski czy
okładziny. 

© Krone

Oś KTX Krone: nośność 9 t, odsadzenie ET
120, hamulce Haldex DBT22LT, cylinderki ha-

mulcowe Wabco, rozstaw kół 2040 mm, 
skok zawieszenia 190 mm, średnica belki osi

127 mm, średnica miecha 300 mm

Osie KTX Krone z fabryki w Dinklage prze-
wożone są do Werlte, gdzie zostaną zamonto-
wane w naczepach; dotychczas wyproduko-
wano około 1200 osi KTX Krone – jeżdżą one
w naczepach u wybranych klientów
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Profi Liner a.d. 2014
Profi Liner będzie pierwszą naczepą,

której wszystkie podzespoły, włącznie
z osiami, będą marki Krone. Premiera tak
wyposażonej naczepy odbędzie się na
IAA. Profi Liner ma uznany system za-
bezpieczania ładunku, który obejmuje
ramę zewnętrzną MultiLock, belkę za -
ładowczą MultiLock, MultiFix, MultiWall
oraz nowy system MultiStrap. 

Mając naczepę wyposażoną w system
MultiStrap (jest on opcją wyposażenia),
kierowca, mocując wysokie ładunki, nie
musi już przerzucać pasów napinających
na drugą stronę naczepy przez ładu-
nek, stojąc na drabinie. Pasy napinające
umieszczone są przed mocowaniem w da-
chu naczepy; można je szybko i popraw-
nie umieścić na ładunku i przymocować
zwykłym pociągnięciem z podłogi. 

W naczepach Profi Liner podłoga
TrailerSafetyFloor pokryta jest powłoką
antypoślizgową. Z tym wyposażeniem

naczepa spełnia wymagania następują -
cych certyfikatów dotyczących moco-
wania ładunku: DCE 9.5, EN 12642 XL,
VDI 2700 oraz transportu napojów. 

Coil Liner Ultra 
Kolejny pojazd przygotowywany przez

Krone na targi IAA to naczepa do prze-
wozu zwojów stalowych Coil Liner w lżej-
 szej wersji, o masie własnej wynoszącej

zaledwie 5,85 t. Producent wychodzi
w ten sposób naprzeciw zapotrzebowa-
niu firm transportowych na maksymalną
ładowność naczepy podczas użytkowania
ciężkich ciągników z silnikiem Euro VI.
Dzięki zastosowaniu nowych, bardziej
wytrzymałych materiałów i wielu inno-
wacjom konstrukcyjnym, np. w podwo-
ziu i podłodze, udało się zmniejszyć masę
własną naczepy i to z zachowaniem jej
pełnej funkcjonalności. 

Kanał na zwoje ma długość 7236 mm
i seryjnie wyposażony jest w cztery pary
schowków na kłonice i dwie podpory za-
bezpieczające do zwojów. Ponadto w na-
czepie Coil Liner Ultra z kurtyną prze-
suwną montowana jest standardowo
rama zewnętrzna Multi Lock oraz 8 par
pierścieni mocujących do ciężkich ładun-

Pasy napinające systemu 
MultiStrap pod dachem przy-
trzymywane są magnetycznie
– pociągnięcie za linkę zwal-
nia magnesy, a po zwolnieniu
mocowania ładunku pod-
ciągane są automatycznie ku
górze przez elastyczne odciągi
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W naczepie Coil Liner Ultra Plus o masie własnej 5900 kg podłużnica
ramy ze stali S700 ma wysokość 535 mm (seryjnie 479 mm), wyso-

kość szyi to 180 mm, a płyta ślizgowa sprzęgu ma grubość 8 mm
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ków w strefie ramy zewnętrznej. Nato-
miast trzy schowki na kłonice, które
umieszczone są za sworzniem królew-
skim poprzecznie do kierunku jazdy, po-
zwalają na skuteczne unieruchomienie
materiałów podłużnych. Obsługę ułatwia
drewniana, lekka osłona muldy. Podłoga
z płyt warstwowych ma grubość 30 mm,
jest pokryta sklejką wodoodporną i wy-
trzymuje wjazd wózka widłowego o ob-
ciążeniu na oś do 5460 kg. Zarówno
ściana czołowa, jak i drzwi wykonane
są z lekkiego metalu. Nad stabilnością
zachowania naczepy Coil Liner Ultra
w trakcie jazdy czuwa system RSS, który
stanowi standardowe wyposażenie wszyst-
 kich naczep tego typu. 

Cool Liner High Security
Nowością produktową jest także sta-

lowa chłodnia Cool Liner w wersji High
Security. Pojazd wyposażony jest w ob-
szerny pakiet funkcji telematycznych, mo-
nitoring ciśnienia w ogumieniu, wspo-
maganie podjazdu do rampy, ma także
rozbudowany system zabezpieczeń nad-

wozia chłodni. Zastosowane w chodni
Cool Liner High Security systemy Krone
Telematics Cool oraz Krone TR monito-
rują położenie geograficzne, drzwi, tem-
peraturę chłodzenia, agregat chłodniczy
oraz stan sprzęgu. Ponadto kontrolo-
wane są komunikaty o błędzie pocho -
dzące z układu hamulcowego i zapisy-
wane są dane eksploatacyjne. 

Drzwi zabezpieczone są przed wła -
maniem systemem Door Protect High
Security. Rygluje on je automatycznie za

pomocą 8 blokad. Drzwi można otworzyć
dopiero wtedy, gdy dyspozytor wyda
zdalnie zezwolenie i zostanie ono prze -
słane do naczepy za pośrednictwem sys-
temu telematycznego, a kierowca wpro-
wadzi poprawny kod bezpieczeństwa.
System Door Protect High Security to nie
tylko blokada drzwi tylnych, ale także elek-
troniczne monitorowanie dachu i ścian
bocznych. Każda próba otwarcia drzwi
tylnych bez kodu może także wywoływać
głośny alarm akustyczny.

nie) jest przesyłana do kierowcy drogą
radiową w czasie rzeczywistym. 

Naczepa Cool Liner High Security
nadaje się także do przewożenia wrażli-
wych towarów, takich jak leki, kwiaty lub
standardowe produkty głęboko mrożone.
Dzięki ściance działowej Krone Isowall
MultiTemp można bez problemu ładować
towary wymagające różnych temperatur. 

Ściana czołowa o grubości 50 mm
jest zabezpieczona od środka czterema
stabilnymi profilami dystansowymi z alu-

minium. W połączeniu z osłoną parow-
nika oraz elastycznym kanałem powietrz-
nym pod dachem uzyskuje się optymalne
prowadzenie i rozdział powietrza chło -
dzącego w nadwoziu. Panele Duoplex
Steel (zewnętrzne i wewnętrzne pokry-
cie stalowe) z certyfikatem HACCP są
łatwe w czyszczeniu i naprawie, a po-
wierzchnia użytkowa z metali lekkich
panelu podłogowego o grubości 125 mm
jest przyspawana bezpośrednio do ciąg -
łych listew ścian bocznych, tworząc wo -
doszczelne koryto. 

Portal tylny ze stali nierdzewnej jest
przystosowany konstrukcyjnie do śluz
i ramp. Do wyposażenia standardowego
drzwi należą trzy aluminiowe zawiasy
oraz zamknięcie ze stali nierdzewnej
każdego skrzydła. Do mocowania ła -
dunku służą ciągłe poziome szyny do
mocowania, które wbudowane są w ścia-
nach bocznych 800 mm nad podłogą.
Ponadto chłodnia zawiera system po-
dwójnej podłogi z 12 zestawami szyn
prowadzących z siatką perforowaną
50 mm i 22 belkami załadowczymi. 

Cool Liner High Security to
naczepa nie do otwarcia

bez kodu przesłanego zdal-
nie przez dyspozytora i dru-

giego – wprowadzonego
przez kierowcę; drzwi tylne

blokowane są przez spe-
cjalne stalowe rygle
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W chłodni zastosowano wspomaga-
nie podjazdu do ramy TailGUARD (pro-
ducent Wabco). Z tyłu pojazdu zamon-
towano trzy czujniki ultradźwiękowe,
które wykrywają odległość od rampy
i automatycznie wyhamowują pojazd,
gdy pojawi się przeszkoda. Równie przy-
datna jest kontrola ciśnienia w ogumie-
niu, która dokonywana jest przez wbu-
dowany układ IVTM (Wabco). Informacja
o odchyleniu od wymaganego poziomu
ciśnienia w oponach (z każdej oddziel-
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Mega Liner Multos Plus
Naczepa Mega Liner Multos Plus to

reakcja producenta na trendy panujące
wśród nabywców pojazdów używanych.
Wiedząc, że Profi Liner ze standardową
wysokością sprzęgu cieszy się na rynku
pojazdów używanych znacznie więk-
szym zainteresowaniem niż Mega Li-
ner, opracowano praktyczną możliwość
konwersji naczepy typu mega na wersję
standardową.

Problem przebudowy pojazdu spe-
cjalnego do transportu objętościowego
(wysokość sprzęgu 950 mm) na zwykłą
standardową naczepę (wysokość sprzęgu
1050–1150 mm) rozwiązany został w Mul-
tos Plus w sposób wzorowy. Klient otrzy-
muje specjalny zestaw narzędzi do prze-
budowy i stosowną instrukcję obsługi.
Przeprowadzone próby wykazały, że dwóm
doświadczonym mechanikom pełna kon-
wersja, czyli wykonanie wszystkich prac
przy nadwoziu, plandece i mechanizmie
jezdnym, zajmie zaledwie około 5 godzin. 

Mega Liner z MultiTyre
Na IAA Krone przedstawi również

naczepę Mega Liner z atestowanymi mo-
cowaniami przeznaczonymi do trans-
portu opon. Podstawą systemu Multi-

chowania naczepy w trakcie jazdy czuwa
montowany w niej seryjnie modulator
EBS i system RSS (Roll Stability Support).
Stalowa ściana czołowa wzmocniona jest
wewnątrz płytką z grubej sklejki. Podłoga
z płyt warstwowych ma grubość 30 mm
i jest pokryta sklejką wodoodporną.
Wszystkie powierzchnie cięte są dodat-
kowo uszczelnione. Podłoga przystoso-
wana jest do wjazdu wózka widłowego
o obciążeniu na oś do 7000 kg.

Opracowanie i zdjęcia: 
Dariusz Piernikarski 

Aby przerobić naczepę Mega Liner
Multos Plus na standardową Profi
Liner, trzeba m.in. obniżyć dach,
zmienić wysokość drążków w za-
wiasach i skrócić kłonice, wymie-
nić koła na te o średnicy 22,5˝,
zamontować specjalne podpórki
pod miechami zawieszenia, usta-
wić osłony przeciwwjazdowe 
i sparametryzować EBS

Tyre jest specjalnie wytworzona do tego
celu dwuścienna plandeka boczna z pię-
cioma wbudowanymi, pionowymi profi-
lami aluminiowymi w czterech bocz-
nych polach kłonic. Dodatkowo z każdej
strony na całej długości pojazdu montuje
się po dwie specjalne liny. Dzięki temu
pracochłonne mocowanie na krzyż w prze-
strzeni ładunkowej nie jest już konieczne.
Liny naciąga się wygodnie za pomocą
hydraulicznych pomp ręcznych. System
Multi Tyre firmy Krone został atesto-
wany przez TÜV Nord jako mocowanie
przeznaczone do transportu opon. 

Oprócz specjalnego wyposażenia do
transportu opon Mega Liner odznacza się
także innymi praktycznymi właściwoś-
ciami. Jej przestrzeń ładunkowa wynosi
100 m3. Naczepa wyposażona jest w hyd-
rauliczny dach podnoszony o wysokości
podnoszenia 500 mm, co znacznie skraca
czas załadunku i rozładunku, a także
w ramę zewnętrzną Multi Lock. Budowa
Mega Liner spełnia wymagania Code XL
normy EN 12642, a nad stabilnością za-

W dwuwarstwowej plandece naczepy Multi
Tyre Comfort po każdej stronie zintegrowano 

5 profili aluminiowych (są one do niej przynito-
wane) umieszczonych prostopadle do kłonic,

całość napinają dwie linki rozciągnięte 
od ściany przedniej do drzwi tylnych
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Strongmeni w praktyce

rezentacja odnowionej gamy sa-
mochodów ciężarowych przezna-
czonych do realizacji najtrudniej-

szych zadań transportowych odbyła się
w styczniu br. w Wörth i Molsheim. Nasza
relacja z tego ciekawego wydarzenia po-
jawiła się w marcowym numerze „Samo-
chodów Specjalnych”. Wtedy, po poka-
zach statycznych, pozostał pewien niedosyt
– czekaliśmy na możliwość jazd testo-
wych. I udało się: specjaliści z Mercedes-
-Benz uznali, że idealnym miesiącem do
praktycznej prezentacji modeli Actros SLT
oraz Arocs SLT w najnowszych wersjach
Euro VI będzie maj. Wybrano również
niebanalne miejsce testu: dawny poligon
czołgowy w miejscowości Münsingen,
gdzie można było pokazać jazdę zarówno
off-road, jak i po krętych i pofałdowanych
odcinkach na drogach utwardzonych.

Aby w pełni zademonstrować możli-
wości najmocniejszych ciężarówek w ofer-
cie Mercedes-Benz, ciągniki siodłowe
zostały sprzęgnięte z wieloosiowymi na-
czepami niskopodwoziowymi w różnych
konfiguracjach, tworząc zestawy nie-
normatywne o masie rzeczywistej blisko
170 t, a samochody budowlane zostały
załadowane do granic możliwości.

Maksymalne wyzwanie
Transport najcięższych ładunków jest

jednym z najbardziej wymagających za-
dań nie tylko pod względem logistycznym,
ale i technicznym – potrzebne są bowiem
niezawodne, wytrzymałe i dysponujące
odpowiednio wysokimi osiągami ciągniki
i naczepy.

Dariusz Piernikarski

Czas i miejsce akcji: maj 2014, tor testowy w Münsingen, Niemcy. Bohaterzy: ciężarowe

Mercedesy do zadań specjalnych Actros SLT oraz Arocs SLT. Zadanie: jazdy testowe

zestawami nienormatywnymi oraz samochodami budowlanymi.
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Mercedes-Benz Actros SLT i Arocs SLT
w wersji Euro VI – to propozycja dla najbardziej

wymagających, czyli firm realizujących ciężki
transport nienormatywny
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Charakteryzując w jak najbardziej
ogólny sposób tę niszę działalności trans-
portowej, można zaakcentować najważ -
niejsze zadania, jakie stawia się ciągnikom
stosowanym w transporcie nienorma-
tywnym. Pierwszym z nich jest możliwość
przemieszczania ekstremalnie ciężkich
ładunków. Actros SLT został przygoto-
wany do tego, aby radzić sobie z ze-
stawami o masie do 250 t. Gdy to nie
wystarcza, możliwe jest połączenie 3
ciągników, z których jeden będzie spe-
cjalnie wzmocniony – tym samym masa
zestawu zostaje powiększona do 750 t
(mniej więcej tyle waży przygotowana do
startu rakieta Ariane 5). Oczywiście nie
byłoby to możliwe bez odpowiednio moc-
nych źródeł napędu – maksymalna moc
silników OM 473 to 625 KM (460 kW)
uzyskiwana przy 1800 obr/min, moment
obrotowy wynosi 3000 Nm już przy 1100
obr/min oraz, co równie ważne, 2500 Nm

uzyskiwane jest już przy prędkości obro-
towej silnika niewiele większej od pręd-
kości biegu jałowego – 800 obr/min.
W transporcie ciężkich ładunków ogrom -
ne znaczenie oprócz osiągów maksy-
malnych ma właśnie elastyczność sil-
nika i jego możliwości w zakresie niskich
prędkości obrotowych. 

Oczywiście do tak trudnych zadań
został przygotowany cały pojazd – nie
tylko jego układ napędowy. Świadczy
o tym chociażby wzmocniona rama czy
też potężna wieża chłodnicza umiesz-
czona za kabiną. Na specjalną uwagę
zasługuje zau tomatyzowana skrzynia
biegów Mercedes-Benz PowerShift 3,
działająca o 30% szybciej niż jej po-
przedniczka – tym samym minimalizo-
wane są przerwy w dopływie mocy na

koła. Z myślą o dużych obciążeniach
oprogramowanie sterujące pracą prze -
kładni wyposażono w tryb Heavy – po
jego wybraniu biegi przełączane są przy
wyższych prędkościach obrotowych sil-
nika niż w trybie standardowym, czas
zmiany biegu jest bardzo krótki i nie do-
chodzi do progresywnego przełączania

z pominięciem niektórych przełożeń.
Tym samym SLT bezproblemowo radzi
sobie w takich sytuacjach jak ruszanie
z miejsca pod górę na wzniesieniu. 

Precyzja manewrowania
W ciężkich holownikach nawet naj-

mocniejszy silnik będzie nieprzydatny,
jeśli nie będzie możliwe manewrowanie
pojazdem z centymetrową precyzją. Ho-
lowane naczepy, np. z załadowaną łopatą
elektrowni wiatrowej, mogą mieć długość
ponad 50 m, co z oczywistych względów
czyni manewrowanie czy nawet zwykłe
pokonywanie zakrętów niezwykle trud-

nym zadaniem. Tym samym konieczne
jest bardzo precyzyjne poruszanie się
z niewielką, wręcz minimalną prędkoś-
cią. Mercedes-Benz SLT – zarówno Actros,
jak i Arocs – są wyposażone w turbo-
sprzęgło z retarderem. Urządzenie to
daje możliwość precyzyjnego manew-
rowania z dziecinną wręcz łatwością –

Z tyłu za kabiną:
zbiorniki oleju,

zbiorniki pneuma-
tyczne oraz potężna

instalacja układu
chłodzenia

Recepta na podjazdy: silnik OM 473 w najmoc-
niejszej wersji rozwija moc 625 KM (460 kW) przy
1800 obr/min, a moment obrotowy to 3000 Nm
już przy 1100 obr/min; 2500 Nm uzyskiwane jest
już przy prędkości obrotowej 800 obr/min
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Turbosprzęgło podczas hamowania staje się
retarderem – zwalniaczem pierwotnym, o jego
skuteczności decyduje prędkość obrotowa 
silnika, a nie prędkość jazdy; aby zmniejszyć
obciążenie przenoszone przez skrzynię biegów,
moc wszystkich zwalniaczy ograniczono 
do 979 KM (720 kW)
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potwierdzi to każdy, komu będzie dane
prowadzić tak wyposażoną ciężarówkę.
Ważne jest również to, że SLT utrzymuje
swoje doskonałe właściwości manew-
rowe także w ekstremalnie trudnych sy-
tuacjach. Gdyby zamiast turbosprzęgła
było wyłącznie konwencjonalne sprzęgło
suche, po kilku podjazdach pod górę z kil-
kusettonowym ładunkiem szybko osiąg -
nęłoby ono swój kres, a cały zestaw zos-
tałby unieruchomiony. Takiej możliwości

nie ma w przypadku turbosprzęgła –
niezależnie od liczby zatrzymań i ruszeń
z miejsca oraz siły, z jaką naciśniemy
pedał gazu, nie ma szarpnięć, a pojazd
płynnie rusza do przodu. Nie ma przy
tym także żadnego zużycia elementów
mechanicznych. 

Pewność hamowania
Kolejnym wymogiem w transporcie

ciężkim jest pewne hamowanie. Dyspo-
nując pojazdami SLT, korzystamy z do-
brodziejstw turbosprzęgła z retarderem.
Na zjazdach zamknięte jest sprzęgło me-
chaniczne (tarczowe), a przetwornik hy-
drodynamiczny przejmuje funkcję zwal-
niacza pierwotnego – retardera. Można
sobie wyobrazić, jak dużą mocą hamo-
wania musimy dysponować, aby zatrzy-
mać czy chociażby utrzymać prędkość
250-tonowego zestawu zjeżdżającego
po nieco bardziej stromej pochyłości i np.
po mokrej drodze… Bezpieczne i pewne
hamowanie musi być priorytetem. 

Jako zwalniacz pierwotny turbo-
sprzęgło (w tym przypadku retarder)
działa w zależności od prędkości obro-
towej silnika (nie pojazdu!), a więc moż -
liwe jest uzyskiwanie wymaganych opóź-
nień nawet w niskich zakresach prędkości
jazdy – tych, przy których najczęściej
realizowane są najcięższe przewozy.
Oprócz retardera kierowca ma również
do dyspozycji bardzo wydajny hamulec
silnikowy – w silniku OM 473 HPEB

jest pracujący pod pełnym obciążeniem
silnik, natomiast podczas jazdy w dół
maksymalna moc chłodzenia może być
spożytkowana na obsługę retardera. 

Na szosie – jak pozostali
Zestawy nienormatywne poruszają

się po drogach publicznych, zatem po-
winno być także możliwe rozwijanie
normalnych prędkości przejazdowych,
zwłaszcza gdy ciągnik z naczepą jedzie
bez ładunku. W przypadku modeli SLT
są one wyposażone w zautomatyzowaną
skrzynię biegów PowerShift 3 o 16 prze -
łożeniach, a źródłem napędu jest silnik
OM 473 regulowany na moce 517, 578
i 525 KM (380, 425 i 460 kW) – tym sa-
mym pojazdy te bez większych proble-
mów mogą uzyskiwać wysokie pręd-
kości przejazdu na autostradach czy
pozostałych drogach publicznych, oczy-
wiście utrzymując się w obrębie istnie -
jących ograniczeń. Niektóre wersje SLT
mogą mieć zawieszenie pneumatyczne
zapewniające wysoki komfort jazdy. 

Arocs jako typowy samochód budowlany – tur-
bosprzęgło na pokładzie ułatwia jazdę i chroni
komponenty układu przeniesienia napędu
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Precyzja manewrowania na placu:
Actros SLT przemieszcza się z cen-
tymetrową dokładnością, pokona-

nie zakrętu ułatwiają operatorzy
kierujący skrętem tylnych 

osi naczepy
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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 wypo-
sażone są w paliwooszczędne rozwiąza-
nia, takie jak układ wtryskowy common
rail z systemem hydraulicznego wspo-
magania wtrysku X-Pulse, które dosko-
nale sprawdzają się w konwencjonalnych
ciągnikach siodłowych czy podwoziach,
zapewniając im niskie zużycie paliwa.
Warto także wspomnieć o zbiornikach
paliwa – tankowanie na trasie może być
niekiedy problemem logistycznym ze
względu na rozmiary ładunku, lecz 900 l

(High Performance Engine Brake) rozwija
moc do 646 KM (475 kW). Aby zmniej-
szyć obciążenie przenoszone przez skrzy-
nię biegów, moc wszystkich zwalniaczy
w SLT została ograniczona do 979 KM
(720 kW). Umiejętnie stosowane zwalnia-
cze pozwalają na zmniejszenie zużycia ha-
mulców zasadniczych ciągnika i naczepy. 

Aby hamowanie z tak wysoką mocą
było możliwe, konieczne jest skuteczne
schłodzenie oleju – w modelach SLT
połączono wodne obwody chłodzenia sil-
nika i turbosprzęła, co podnosi ogólną
moc układu chłodzenia i pozwala na
chłodzenie w bardziej precyzyjny sposób.
Na podjazdach optymalnie chłodzony

| TRANSPORT |
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paliwa w zbiorniku SLT pozwala na po-
konywanie dużych odcinków bez zbęd-
nej straty czasu. 

Komfort w centrum uwagi
Komfort kierowcy prowadzącego trans-

port jest niezwykle ważny – kabina jest
jego drugim domem chociażby dlatego,
że wiele godzin kierowca spędza na par-
kingach, gdyż transporty nienormatywne
mogą przemieszczać się w zasadzie tylko
nocą. Kabiny mają wszystkie udogodnie-
nia znane z „normalnych” wersji Actrosa
czy Arocsa. Są przestronne – Arocs SLT
oferowany jest z kabiną w wersji Big-
Space, natomiast Actros SLT – GigaSpace.
W środku znajdują się bardzo wygodne,
obszerne leżanki, a spokój odpoczynku
(przeważnie w ciągu dnia – zatem przy
podwyższonym poziomie hałasu na ze-
wnątrz) zapewnia bardzo dobra izolacja
akustyczna kabin. 

Niezawodność kluczem 
do powodzenia

Niezawodność to kolejny atrybut mo-
deli SLT. Usterki czy awarie w pojazdach
użytkowych to dla przewoźnika ogromny
problem: logistyczny, techniczny, wize-
runkowy i finansowy. Gdy transport do-
tyczy ładunku nienormatywnego, nieza-
wodność staje się zagadnieniem niekiedy
decydującym o sukcesie całego przed-
sięwzięcia – przygotowania do operacji

transportowej mogły być prowadzone
przez wiele miesięcy i wiązały się z dużym
nakładem działań formalnych (np. ze-
zwolenia), logistycznych (np. wytyczenie
trasy) czy technicznych (np. usunięcie
przeszkód infrastrukturalnych). Poza tym
najczęściej na przewóz otrzymuje się
zezwolenia czasowe, awaria zatem może
zrujnować całą operację. W modelach
SLT kluczowe elementy, takie jak silnik,
turbosprzęgło z retarderem, skrzynia bie-

gów czy przekładnie redukcyjne w pias-
tach kół osi napędowych, zostały zapro-
jektowane i wykonane tak, aby uzyskać
jak największą niezawodność i wytrzy-
małość. Przed wprowadzeniem na rynek
nowych modeli SLT ich niezawodność
została przetestowana w najtrudniejszych
warunkach eksploatacji, a wiele kompo-
nentów (np. wentylatory w układzie chło -
dzenia) zapożyczono z innych pojazdów
Mercedes-Benz. Gdyby doszło jednak do
uszkodzenia, gwarantuje to natychmias-
tową dostępność części zamiennych.

Zestaw waży 170 t, a mimo to prowadzi się go bardzo pewnie, choć
trzeba pamiętać o jego długości – to nie ciągnik z naczepą!
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Przetwornik hydrody-
namiczny, czyli turbo-

sprzęgło, usprawnia
jazdę, a szybkie czasy

przełączania skrzyni
PowerShift 3 mini-

malizują przerwy 
w dopływie mocy 

na koła – po prostu
jest bezpieczniej
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Jakość prowadzenia giganta: 
zawieszenie pneumatyczne i pre-
cyzyjnie działający układ kierow-
niczy pozwalają na pewne i bez-

pieczne pokonywanie różnych
przeszkód – tu przejazd 

przez garb na drodze
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Komunalna prezentacja

olska zajmuje szóste miejsce w Unii
Europejskiej pod względem „pro-
dukcji” śmieci. Blisko 70% śmieci

pochodzi z gospodarstw domowych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że
ok. 60% masy śmieci stanowią odpady,
które nadają się do powtórnego przerobu
i wykorzystania. Widać więc, jak wiele
należy zrobić w zakresie zbiórki i se-
gregacji odpadów, aby w pełni wyko-
rzystać to, co wyrzucamy do śmieci. 

Według ekspertów w związku z obo-
wiązkiem dostosowania naszego prawa
do unijnych norm w zakresie ochrony
środowiska całą branżę komunalną cze-
kają spore inwestycje. W zakresie gospo-
darki odpadami największych nakładów
wymagają instalacje recyklingu. Ważną
częścią rozbudowanego sytemu recyklingu
jest sieć zbiórki odpadów: od pojemni-
ków do ich selektywnego gromadzenia
po transport do stacji przeładunkowych
i zakładów przerobu. Na każdym z eta-
 pów tego łańcucha wykorzystywane są
jakie goś rodzaju pojazdy. W największym
stopniu są to oczywiście samochody cię -
żarowe z różnego rodzaju zabudowami:
śmieciarki, hakowce, bramowce, ciągniki
siodłowe z naczepami, ale także samocho -
dy dostawcze i maszyny przeła dunkowe:
ładowarki, spychacze i kom paktory. 

Samochód wyposażony jest w tylną –
sterowaną elektrohydraulicznie wleczoną
oś skrętną, znacznie ułatwiającą manew-
rowanie w ciasnej zabudowie (dokładniej
ten model śmieciarki omówiony zosta-
nie w kolejnym numerze „Samochodów
Specjalnych”). 

Innym zaprezentowanym pojazdem
przeznaczonym do zbiórki i transportu
odpadów była lekka ciężarówka Renault
D 12 MED P4×2 z kabiną o szerokości
2,1 m. Samochód przygotowany został
przez firmę HEWEA, która zabudowa -
ła na nim urządzenie hakowe ZH8 i żu -
raw Fassi F40A.0.22. Taka kompleta -
cja zabudowy – uzupełniona o kontener

Volvo Trucks we współpracy z partnerami specjalizującymi się w zabudowach

zaprezentowało szeroką gamę pojazdów przeznaczonych do zastosowań

komunalnych. Miejsce prezentacji to Volvo Truck Center w Skawinie. 

Marek Rutka

Do zbiórki i transportu
Naprzeciw oczekiwaniom branży ko-

munalnej wyszło Volvo, organizując pod
koniec czerwca w podkrakowskiej Ska-
winie prezentacje swojej oferty. Uzupeł -
nieniem pojazdów szwedzkiego produ-
centa były samochody Renault Trucks,
w tym także najnowsze ciężarówki gamy
K i D. Do dyspozycji dziennikarzy i przed-
stawicieli firm z branży komunalnej udo-
stępniono m.in. Volvo FE 6×2 z zabudową
do wywozu śmieci firmy Ekocel. Volvo do
montażu zabudowy przeznaczyło najnow-
szy model FE z 6-cylindrowym 8-litrowym
silnikiem o mocy 320 KM (235 kW).

Renault D 12 MED P4x2 przygotowany przez firmę HEWEA, która zabudowała na nim 
urządzenie hakowe ZH8 i żuraw Fassi F40A.0.22.
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typu KP – przeznaczona jest do selektyw -
nej zbiórki odpadów (dmc. kompletnego
pojazdu to 12 t). Żuraw przeładunkowy
Fassi F40A.0.22 to odmiana specjalnie
przystosowana do opróżniania pojemni-
ków typu dzwon i igloo wykorzystywa-
nych do zbiórki odpadów. Dzięki wypo-
sażeniu żurawia we wciągarkę możliwe
jest szybkie i bezpieczne zwalnianie blo-
kady i opróżnienie pojemnika do przewo-
żonego kontenera. Udźwig wynoszący od
590 do 995 kg i zasięg hydraulicznie wy-
suwanych ramion żurawia od 4 do 6,3 m
pozwala na współpracę z każdego rodza-
ju typowym pojemnikiem do selektyw-
nej zbiórki odpadów. 

Z kontenerem także w trasę
W znacznie większe urządzenia ha-

kowe wyposażone były dwie pozosta -
łe zaprezentowane ciężarówki Volvo.
Pierwsza z nich to model FM 6×2 z sil-
nikiem o mocy 410 KM (302 kW) i dmc.
26 t z zabudowanym urządzeniem ha-
kowym Hyva. Samochód wyposażony zo-
stał w urządzenie w nowej wersji Titan
o udźwigu 22 t, przeznaczonym do współ -
pracy z typowymi kontenerami komu-
nalnymi lub innymi zabudowami wy-
miennymi o długości od 4,6 m do 6,85 m.
W tej wersji hak urządzenia zamonto-
wany jest na wysokości 1,57 m – zgod-
nie ze standardem DIN 30722. Urządze-
nie ma hydrauliczną blokadę kontenera
w pozycji transportowej Combiblock
i możliwość jego opróżniania jak w ty-
powej wywrotce. 

Największą zabudowę hakową zamon -
towano na najnowszej generacji podwo -
ziu Volvo FH o układzie napędowym 6×4
i dmc. 32 t. Dostawcą zabudowy hakowej

do ciężarówki wyposażonej w 6-cylind-
rowy 13-litrowy silnik o mocy 460 KM
(338 kW) jest Meiller Kipper. Urządze-
nie hakowe (o wysokości haka 1,57 m)

przystosowane jest do współpracy z kon-
tenerami i zabudowami wymiennymi
o długości od 5,5 do 7 m i maksymalnej
masie 20 t. 

Obie ciężarówki wyposażone są w ka-
 biny sypialne i mogą być wykorzystywane
do przewozu kontenerów w transporcie
lokalnym, a w zestawach przyczepowych
także na większe odległości. Ten drugi
rodzaj przewozów jest coraz bardziej roz-
powszechniony, jako że zakłady prze-
robu surowców wtórnych są zazwyczaj
oddalone od miejsca zbiórki i segrego-
wania odpadów. 

Do czyszczenia pod ciśnieniem
Częścią prezentacji dla przedsię-

biorstw komunalnych były także pojazdy
z zabudowami przeznaczonymi dla służb
zajmujących się utrzymaniem sieci wodno-
-kanalizacyjnej. Pierwszym z tych samo-

chodów było dwuosiowe Renault Lander
380.19 z zabudową Müller Canalmaster
do płukania i udrażniania kanalizacji.
Samochód wyposażony jest w układ ssą -

Najnowszej generacji Volvo FH 
o układzie napędowym 6x4 i urządze-
niem hakowym Meiller Kipper

Renault Lander 380.19 z zabudową Müller 
Canalmaster do płukania i udrażniania kanalizacji 

Volvo FM 6x2 o dmc. 26 t
z zabudowanym urządze-

niem hakowym Hyva
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co-płuczący, którego parametry pozwa-
lają na czyszczenie rur, kanałów i prze-
wodów o średnicy od 15 do 80 cm. Osady
i zanieczyszczenia płynne gromadzone są
w zbiorniku. 

Największą zabudową zaprezento-
waną podczas pokazu w Skawinie było
urządzenie do ciśnieniowego czyszcze-
nia kanalizacji i odsysania osadów zain-
stalowane na czteroosiowym podwoziu
Renault Lander 460.32. Producentem
zabudowy jest włoska firma Jurop. Układ
ssąco-płuczący współpracuje z syste-
mem odzysku wody, co pozwala znacz-
nie wydłużyć czas pracy bez koniecz-
ności opróżniania zbiornika na osady. 

Oba zaprezentowane pojazdy na co
dzień są wykorzystywane do obsługi
sieci wodnej i kanalizacyjnej w Olkuszu
i Krakowie. 

Na wysypiska i nie tylko
Oprócz samochodów ciężarowych ze

specjalistycznymi zabudowami poka-
zano także ładowarki, koparki i kopar-
koładowarki Volvo. Wprawdzie podsta-

wowym zadaniem maszyn tego typu jest
praca na budowach, jednak po odpo-
wiednim przezbrojeniu doskonale na-
dają się również do zadań komunalnych.
Ładowarki kołowe, jak np. Volvo L45G,
wykorzystywane są przede wszystkim
w sortowniach śmieci i zakładach utyli-
zacji. W zależności od potrzeb mogą być
wyposażone w łyżkę, widły do palet lub
hydrauliczne chwytaki do beli (te ostat-
nie stosowane są do posortowanych i spra-
sowanych odpadów). Ładowarka L45G

wyposażona jest w silnik o mocy 102 KM
(75 kW), a maksymalna nośność przed-
nich hydraulicznych ramion to 5,2 t. Waż -
ną zaletą tej ładowarki jest układ wen-
tylacji kabiny pracujący z nadciśnieniem
i system dwustopniowego filtrowania
powietrza, który może być wzbogacony
o filtr węglowy. Taki układ zabezpiecza
operatora przed wpływem szkodliwej
atmosfery, np. na wysypisku śmieci. 

Drugą maszyną Volvo była koparka
kołowa EW140D. Napędzana silnikiem
o mocy 143 KM (105 kW) przeznaczona
jest przede wszystkim do prac przeładun-
kowych w sortowniach i zakładach re-
cyklingu. W zależności od potrzeb może
współpracować z 20 rodzajami narzędzi
hydraulicznych. Kabina operatora stan-
dardowo wyposażona jest w układ fil-
trowania powietrza i automatyczną kli-
matyzację. W odmianie przeznaczonej do
za- i rozładunku dużych pojemników ko-
munalnych i wagonów kolejowych ko-
parka jest dostępna z podnoszoną kabiną
operatora. 

Ostatnią z prezentowanych maszyn
przeznaczonych dla służb komunalnych
była koparkoładowarka Volvo BL71B
z silnikiem o mocy 95 KM (70 kW). W od-
różnieniu od dwóch wcześniej opisanych
ta przeznaczona jest przede wszystkim
dla ekip remontowo-budowalnych firm
zajmujących się eksploatacją sieci wod -
no-kanalizacyjnej, gazowniczej i ciepło -
wniczej. Zaletą koparkoładowarek jest
przede wszystkim możliwość szybkiego
samodzielnego dotarcia na miejsce
awarii i duża wszechstronność. 

Zdjęcia: © M. Rutka

Renault Lander
460.32 z zabudo -
wą do płukania
i udrażniania kana-
lizacji firmy Jurop

Ładowarka 
Volvo L45G 
wyposażona 
w nadciśnie-
niowy układ
wentylacji 
kabiny 
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Volvo FE 6x2
z zabudową
do wywozu

śmieci firmy
Ekocel



Bosch – dobre wyniki
i prognozy

broty Grupy Bosch wzrosły w ubieg-
łym roku na świecie o ponad 3%,
osiągając poziom 46,1 mld euro.

Oznacza to (z pominięciem efektu różnic
kursowych) wzrost o 6,3%. Dobre wyniki
sprzedaży znalazły też odzwierciedlenie
w zwiększeniu liczby zatrudnionych osób
o 8,5 tys. Wartość inwestycji w 2013 r.
wyniosła 2,5 mld euro, co stanowi 5,5%
wartości obrotu.

co było częściowo spowodowane wzros-
tem produkcji samochodów. Natomiast
na rynkach Ameryki Południowej obroty
spadły o 3,6%.

W 2014 r. Grupa Bosch planuje wzrost
sprzedaży w granicach 3–5%. Takie
założenia są m.in wynikiem 7-procen-
towego wzrostu sprzedaży w pierwszym
kwartale br. Szczególnie wysoki wzrost
obrotów odnotował dział Techniki Mo-

toryzacyjnej w regionie Azji i Pacyfiku.
Wyraźny wzrost obserwowany jest także
w pozostałych działach przedsiębiorstwa
oraz we wszystkich regionach. Grupa
Bosch planuje również zwiększenie swo-
jej aktywności w Afryce.

Wyniki w Polsce
W 2013 r. Grupa Bosch w Polsce osiąg-

nęła obrót w wysokości prawie 2,5 mld zł,
co przekłada się na 2-procentowy wzrost
sprzedaży (w związku ze zmianą metod
bilansowania dane za rok 2013 są tylko
częściowo porównywalne z wcześniej
publikowanymi danymi za rok 2012).
„Bosch utrzymuje silną pozycję na rynku
pomimo spadków koniunktury w głów-
nych obszarach naszej działalności: branży
budowlanej oraz przemyśle samochodo-
wym. Wzrost obrotów w 2013 r. był

| BIZNES |

8822 | LIPIEC–SIERPIEŃ 2014 | Transport – Technika – Biznes

28 maja br. na konferencji prasowej przedstawiciele Bosch Polska

podsumowali wyniki sprzedaży produktów Grupy w Polsce i na świecie

oraz zaprezentowali plany spółki na najbliższe miesiące.
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Grupa Bosch 3,1 6,3 46,1 100

Europa 2,2 2,9 25,5 55

Ameryka Północna 3,5 6,8 7,8 17

Ameryka Południowa –3,6 8,9 1,7 4

Azja i Pacyfik1 5,8 13,8 11,1 24

Obroty
Bosch

według
regionów
w 2013 r.

Nadal ponad połowa wolumenu sprze-
daży przypada na Europę. Na rynku eu-
ropejskim, mimo utrzymującej się recesji
na południu, Grupa Bosch wypracowała
ponad 2-procentowy wzrost obrotów do
25,5 mld euro. Największy jednak, bo aż
prawie 6-procentowy wzrost sprzedaży
odnotowała w regionie Azji i Pacyfiku,
osiagając 11,1 mld euro. Na rynku chiń-
skim oraz w Azji Południowo-Wschod-
niej nastąpił znaczny wzrost popytu na
produkty z branży techniki motoryzacyj-
nej i przemysłowej. W Ameryce Północ-
nej obrót wzrósł o 3,5% – do 7,8 mln euro,

3603
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Całkowite nakłady
Grupy Bosch na działalność

badawczo−rozwojową
w mln euro w latach

2009–20131

1 Wraz z projektami
badawczo−rozwojowymi

rozliczanymi bezpośrednio
z klientami

2 Wartości dopasowane
3 Nadal prowadzona działalność

1 Wraz 
z pozostałymi

krajami
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możliwy przede wszystkim dzięki roz-
wojowi nowych kanałów dystrybucji,
takich jak sprzedaż internetowa, oraz
dzięki innowacyjnym produktom w obsza -
rach systemów zabezpieczeń, elektro-
narzędzi i termotechniki. Naszą siłą są
kompleksowe i nowoczesne rozwiąza-
nia, których obecnie poszukują klienci.
Co więcej, nieodłącznym elementem na-
szej oferty jest serwis na najwyższym
poziomie – podkreśliła Krystyna Bocz-
kowska, prezes spółki Robert Bosch oraz
reprezentantka Grupy Bosch w Polsce.

W ubiegłym roku Grupa Bosch utrzy-
mała w Polsce stabilny poziom inwe-
stycji w wysokości 29,8 mln zł. Zostały
one przeznaczone na rozbudowę linii
produkcyjnych w fabryce układów ha-
mulcowych Bosch w Mirkowie k. Wro -
cławia oraz na inwestycje infrastruktu-
ralne w Warszawie. 

Dział techniki motoryzacyjnej Bosch,
który jest reprezentowany w Polsce przede
wszystkim przez dywizję części samo-
chodowych, w 2013 r. zwiększył swoje
udziały rynkowe. Ważnym elementem
strategii tego działu jest rozwój sieci
autoryzowanych warsztatów samocho-
dowych działających pod nazwami Bosch
Service i Auto Crew. Obecnie do sieci
należy prawie 400 warsztatów samo-
chodowych. 

Innowacje
Działania Grupy Bosch skupiają się

i w najbliższym czasie skupią się jesz-
cze bardziej na produktach i usługach
wykorzystujących funkcjonalność sieci
internetowej. W tym celu np. w 2013 r.
rozpoczęto realizację pilotażowego pro-
jektu obsługi funkcji miejskich Monako
przez internet. Jego celem jest integra-
cja komunikacji autobusowej, informa-
cji o robotach drogowych oraz systemu
zarządzania parkingami. W przyszłym
roku Grupa Bosch planuje wprowadzić
do produkcji seryjnej „asystenta jazdy
w korku”, a także funkcję zdalnie ste-
rowanego parkowania. 

Bosch planuje również zwiększyć wy-
korzystanie produkowanych przez siebie
sensorów mikromechanicznych (MEMS)
mających duże znaczenie w komunika-
cji przedmiotów i usług za pomocą in-
ternetu. Dzięki nim możliwe stanie się

w przysłości m.in. zautomatyzowane
prowadzenie samochodów. Do 2020 r.
systemy Boscha mają umożliwić zauto-
matyzowaną jazdę na autostradach, na-
wet przy wyższych prędkościach. 

Inną interesującą inicjatywą wprowa-
dzoną przez Boscha jest system powia-
damiania o wypadkach. Dzięki wprowa-
dzonej w zeszłym roku usłudze wykrycia
kolizji pojazdu automatycznie powiada-
miane są odpowiednie służby. W 2013 r.
centrum operacyjne Bosch przyjęło aż
30 000 tego rodzaju zgłoszeń. Bosch
przewiduje, że do roku 2025 każdy nowy
samochód na świecie będzie standar-
dowo wyposażony w złącze komunika-
cyjne tego typu. Statystyki dotyczące
wypadków pokazują, że 90% z nich wy-
nika z błędu człowieka. Z tego powodu
Bosch stoi na stanowisku, że automaty-
zacja jazdy samochodem jest w pew-
nym sensie technologią ratującą życie. 

Zaangażowanie w edukację i karierę
Bosch od lat słynie z działań mających

na celu promowanie nowoczesnej edu-
kacji technicznej w Polsce. Swoje zamie-
rzenia w tym zakresie realizuje na kilka
sposobów. Jednym z nich jest program
dualnego systemu nauczania w fabryce
układów hamulcowych w Mirkowie, któ-
rym od 2012 r. jest objętych 25 uczniów.
Inny to realizowany od czterech lat w Pol-
sce program edukacyjny dla gimnazja-
listów pod nazwą Akademia Wynalazców
im. Roberta Boscha, którego celem jest
popularyzacja kierunków technicznych
w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
W programie tym wzięło już udział ponad
4500 uczniów z Warszawy i Wrocławia. 

Krystyna Boczkowska, 

prezes spółki Robert Bosch oraz
reprezentantka Grupy Bosch w Polsce

Źródłem naszego sukcesu jest innowacyj-
ność oraz ciągłe przewidywanie potrzeb
naszych klientów, aby oferować im fascy-
nujące, ale przede wszystkim użyteczne
i wspomagające codzienne czynności
produkty i usługi. Jest to możliwe dzięki
nakładom na badania i rozwój, dlatego
w ubiegłym roku po raz kolejny wzrosły
one do 4,5 mld euro, co stanowiło 9,9%
obrotu Grupy Bosch. Inżynierowie Bosch
w 2013 r. zgłosili blisko 5000 patentów,
czyli 20 patentów w przeliczeniu na dzień
roboczy. Również w bieżącym roku przed-
siębiorstwo zamierza rozwijać działalność
w obszarze badań i rozwoju, a do końca
roku zatrudniać blisko 45 tys. badaczy
i konstruktorów na całym świecie. 

Finaliści IV edycji Akademii 
Wynalazców im. Roberta Boscha
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Ważnym wydarzeniem jest również
organizowana od 15 lat Ogólnopolska
Olimpiada Techniki Samochodowej dla
uczniów szkół samochodowych. W tym
roku Bosch ufundował główną nagrodę
w konkursie – samochód, który będzie
służył jako model szkoleniowy w warsz-
tacie zwycięskiego zespołu szkół. Ponadto
zainicjował merytoryczną dyskusję po-
między MEN a dyrektorami szkół tech-
nicznych na temat efektów reformy sys-
temu edukacji i możliwości jego poprawy. 

Firma Bosch znajduje się też w ścisłej
czołówce najbardziej atrakcyjnych pra-
codawców. Przedsiębiorstwo zatrudnia
w Polsce prawie 1000 osób. Z prowa-
dzonych w ciągu ostatnich lat badań nie-
zależnych instytutów wynika, że Bosch
należy do grona najbardziej cenionych
pracodawców. Szczególnym wyróżnie-
niem jest 2. miejsce w badaniu prze-
prowadzonym wśród 10 tys. studentów
kierunków inżynieryjnych oraz certyfikat
Top Employers Polska 2014, który otrzy-
mują firmy o wysokich standardach w za-
kresie kultury organizacyjnej, warunków
pracy oraz możliwości rozwoju i podno-
szenia kwalifikacji zawodowych.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Bosch

Najważniejsze osiągnięcia 
Działu Techniki Motoryzacyjnej Bosch 

1897: Pierwsze udane zastosowanie niskona-
pięciowego zapłonu elektromagnetycznego 
w pojeździe mechanicznym

1902: Wyprodukowanie pierwszego wysoko-
napięciowego zapłonu elektromagnetycznego
ze świecą zapłonową

1913: Wprowadzenie na rynek elektrycznego
systemu oświetlenia pojazdów znanego pod
nazwą Bosch Licht

1914–1926: Kolejne wynalazki: rozrusznik
elektryczny, klakson, akumulator, wycieraczki

1927: Rozpoczęcie seryjnej produkcji pomp
wtryskowych i wtryskiwaczy do silników 
Diesla. Pierwszym odbiorcą pomp wtrysko-
wych była firma MAN

1932: Wprowadzenie na rynek pierwszego 
w Europie seryjnie produkowanego radia sa-
mochodowego (Blaupunkt)

1951: Rozpoczęcie produkcji układów wtrysku
benzyny do samochodów osobowych

1967: Uruchomienie seryjnej produkcji elektro-
nicznie sterowanego układu wtrysku benzyny
D-Jetronic

1972: Lampy halogenowe H4

1976: Rozpoczęcie produkcji seryjnej sondy
lambda do katalizatorów trójfunkcyjnych

1978: Produkcja elektronicznie sterowanego
układu ABS zapobiegającego blokowaniu kół
podczas hamowania

1979: Seryjna produkcja cyfrowego systemu
sterowania zapłonem i wtryskiem Motronic 

1986: System ASR zapobiegający poślizgowi
kół napędowych

1991: Rozpoczęcie produkcji sterowników
Motronic z magistralą CAN. System reflekto-
rów Litronic

1995: Elektroniczny system kontroli trakcji ESP

1997: Rusza produkcja wysokociśnieniowego
układu wtrysku paliwa common rail do silników
Diesla

2000: Produkcja seryjna układu bezpośred-
niego wtrysku benzyny DI-Motronic

2005: Rozpoczęcie produkcji układu wspoma-
gającego Night Vision

2010: Wprowadzenie do produkcji układu 
hamowania awaryjnego, rozpoczęcie produkcji
ogniw do akumulatorów litowo-jonowych 
do pojazdów

Bosch to międzynarodowy koncern repre-
zentowany przez ponad 360 spółek zależnych
i regionalnych w 50 krajach, a z uwzględnieniem
sieci dystrybutorów w 150 krajach. We wszyst-
kich działach przedsiębiorstwa na całym świecie
jest zatrudnionych 281 tys. pracowników. Firma
prowadzi działalność w czterech sektorach: tech-
nika motoryzacyjna, technika przemysłowa, dobra
użytkowe oraz energetyka i techniczne wypo-
sażenie budynków. W Polsce Grupa Bosch jest
obecna od 1992 r. Reprezentowana jest przez trzy
spółki: Robert Bosch, Bosch Rexroth oraz BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w której udział
firmy Bosch wynosi 50%. Fabryki Boscha w Pol-
sce znajdują się w Warszawie (miejsce siedziby
spółek), Wrocławiu, Łódzi i Rzeszowie. 

Dział techniki motoryzacyjnej to jeden z naj-
większych na świecie dostawców części i wypo-
sażenia do samochodów. Produkty te mają zasto-
sowanie w układach wtrysku paliwa w silnikach
spalinowych, nowoczesnych agregatach pomoc-
niczych, alternatywnych koncepcjach napędowych,
układach aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa,
funkcjach wspomagania i komfortu jazdy, systemach
informowania i komunikacji z kierowcą. W roku
2013 jego udział w całkowitym obrocie Grupy wy-
niósł 66%, osiągając jednocześnie 6,7% wzrostu
obrotów, m.in. dzięki zwiększonemu popytowi na
układy bezpośredniego wtrysku benzyny.

1902

1927

1976

1978

1979

e-hydraulika.eu
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Szkolenia SACHS Race
Challenge 2014

ACHS Race Challenge to projekt
szkoleniowy będący jednocześnie
niejako następcą zeszłorocznej

akcji SACHS Roadshow – skierowany
do pracowników branży warsztatowej
i pozwalający im na poszerzenie wiedzy
praktycznej i teoretycznej z zakresu
układów przeniesienia napędu, układów
kierowniczych oraz zawieszeń samocho-
dów osobowych, ciężarowych i autobu-
sów. „Podczas szkoleń przekazujemy
mechanikom praktyczną wiedzę o pro-

duktach koncernu ZF – nie tylko tych,
z którymi spotykają się podczas codzien-
nej pracy, ale również tych, które dopiero
wchodzą na rynek części zamiennych.
Dlatego podczas tegorocznych szkoleń
informujemy również o nowej marce ZF
Lenksysteme” – komentuje Peter Rot-
henhöfer, dyrektor polskiego oddziału
ZF Services. 

Warunkiem udziału w imprezie było
osiągnięcie przez warsztaty osobowe i cię -
żarowe odpowiedniego poziomu sprze-

daży części zamiennych marek należą -
cych do koncernu ZF (SACHS, Lemför-
der, ZF Parts).

Praktyczna wiedza
Firma ZF poprzez organizowane szko-

lenia bardzo angażuje się w rozwój za-
wodowy pracowników branży warszta-
towej. Według Petera Rothenhöfera na
pozytywną długotrwałą zmianę świado-
mości klientów końcowych i ich lojalność

Katarzyna Biskupska

Zakończyła się akcja szkoleniowa SACHS Race Challenge 2014, zorganizowana

przez polskie przedstawicielstwo koncernu ZF Friedrichshafen AG. W ciągu

trzynastu intensywnych dni w maju i czerwcu br. w szkoleniach na polskich torach

rally-crossowych wzięło udział ok. 1300 pracowników branży warsztatowej.
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względem marki ogromny wpływ ma
właściwie i fachowo wyszkolony perso-
nel warsztatów. „Nasza firma podczas
prowadzonych szkoleń dla mechaników
stawia z jednej strony na szkolenia tech-
niczne, a z drugiej na umiejętne podej -
ście do obsługi klienta przez pracowników.
Z tego właśnie powodu program SACHS
Race Challenge został podzielony na dwa
bloki tematyczne: techniczny i sprze-
dażowy, które w połączeniu z dodatko-
wymi atrakcjami spotykają się z bardzo
dobrym przyjęciem przez uczestników”
– dodaje.

Szkolenia przeprowadzone zostały
na specjalnie przygotowanych torach
rally-crossowych w Słomczynie, Debrznie
i Wrocławiu, gdzie na uczestników akcji
czekały cztery bloki szkoleniowe roboczo
nazywane stacjami. Na pierwszej z nich
organizowane były wykłady techniczne
z zakresu elektromechanicznych prze -
kładni kierowniczych ZF Lenksysteme

oraz właściwego serwisowania pojazdów
hybrydowych. Dodatkowo zostało prze-
prowadzone ćwiczenie praktyczne na
przygotowanych pojazdach Volkswagen
Golf i Audi Q5 Hybrid. Na drugiej stacji
odbyły się jazdy porównawcze samocho-
dami Volkswagen Golf ze zużytym i no-
wym kompletem amortyzatorów SACHS
– uczestnicy mogli się przekonać, jak
ważnym aspektem w kwestii bezpie-
czeństwa są sprawnie działające amor-
tyzatory przednie. Trzecia stacja obej-
mowała szkolenia sprzedażowe, których
celem było zwrócenie uwagi na często
trudny temat relacji z klientem podczas
rozpatrywania reklamacji. 

Sportowe emocje
Formułą imprez organizowanych przez

ZF Services jest połączenie fachowych
szkoleń technicznych z atrakcyjną, spor-
tową częścią, dlatego czwartą i najbar-

Peter Rothenhöfer, 
dyrektor polskiego oddziału ZF Services

„Tym, co wyróżnia wydarzenia organi-
zowane przez ZF Services, jest ich jakość.
Dlatego z roku na rok zmieniamy kon-
cepcję naszych akcji i staramy się je
urozmaicić w taki sposób, by były niepo-
wtarzalne. Dzięki specjalnie dobranemu
programowi szkoleń chcemy pokazać,
jakie znaczenie ma dla nas zapewnienie
jak najszerszej oferty naszym partnerom
biznesowym zarówno w ramach wspar-
cia sprzedaży, jak i wykonywanej przez
nich pracy. Tegoroczna edycja akcji SACHS
Race Challenge cieszyła się jeszcze więk-
szym zainteresowaniem naszych part-
nerów w porównaniu z ubiegłorocznym
SACHS Roadshow. Z informacji, jaką
otrzymaliśmy od uczestników, wynika,
że przygotowane atrakcje zdecydowanie
przypadły im do gustu. Liczę, że w ko-
lejnych latach uda nam się z pomocą
naszych partnerów dystrybucyjnych kon-
tynuować tego typu akcje i że będą one
z roku na rok coraz większe i jeszcze bar-
dziej atrakcyjne dla uczestników”. 

W programie akcji znalazły się szkolenia techniczne z zakresu układów zawieszenia i kierowniczych
oraz systemów hybrydowych, prowadzone przez ekspertów z przedstawicielstwa koncernu ZF 
w Polsce. Dodatkowo zainteresowani mogli przejść szkolenie na przygotowanych pojazdach 
Volkswagen Golf i Audi Q5 Hybrid

| TECHNIKA |
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dziej wyczekiwaną stacją była rywaliza-
cja na torze rally-crossowym w specjal-
nie przygotowanych samochodach Mer-
cedes C280. Uczestnicy szkoleń wzięli
udział w treningu, kwalifikacjach i finale
pod koniec każdego dnia. Opiekunem
technicznym samochodów wyścigowych
biorących udział w akcji był Jörg van
Ommen – niemiecki kierowca wyści-

gowy, który razem ze swoją ekipą przy-
gotował pojazdy, wyposażając je w spe-
cjalne felgi i opony, oraz dostosował je
pod kątem technicznym do specyfiki
rally-crossu. Dlatego bez najmniejszego
problemu wchodziły w poślizgi, pozwa-
lając na zaciętą rywalizację na torze z za-
chowaniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa. 

W trakcie dni tematycznie przygoto-
wanych dla warsztatów pojazdów cięża -
rowych dodatkową atrakcją był udział
Grzegorza Barana – kierowcy rajdowego,
siedmiokrotnego uczestnika Rajdu Da-
kar. Zainteresowani mogli z bliska przyj-
rzeć się dakarowej ciężarówce, posłuchać
opowieści o specyfice najtrudniejszej na
świecie imprezy motorowej, jaką jest Rajd
Dakar, a na wylosowanych szczęśliwych
zwycięzców czekały przejazdy w fotelu
pilota w dakarowej ciężarówce. 

Na zakończenie intensywnego dnia
czekał wieczorny atrakcyjny program roz-
rywkowy, m.in. koncert zespołu Banda
Łysego, grającego covery znanych pol-
skich i zagranicznych zespołów, oraz
pokazy taneczne dziewczyn z zespołu
Afro Carnaval – półfinalistek programu
rozrywkowego „Got To Dance”.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Wiele emocji
wzbudzały też jazdy porównawcze
specjalnie skonfigurowanymi samochodami Volkswagen Golf
ze zużytym i nowym kompletem amortyzatorów SACHS

Dodatkową atrakcją SACHS Race Challenge był udział przedstawicieli działu
ZF Motosport. Prezentowali oni części do pojazdów wykorzystywanych 
w profesjonalnych sportach motorowych, w tym sprzęgła i amortyzatory
uży wane podczas wyścigów DTM i Formuły 1. Uczestnicy mogli też spraw-
dzić swoje umiejętności, rywalizując w konkurencji składania na czas wielo-
tarczowego sprzęgła do pojazdów DTM. Najlepsi uzyskiwali w tej konkuren-
cji czasy, jakich nie odnotowano do tej pory w siedzibie działu ZF Motosport.
Nagrodą dla najlepszych zawodników każdego z 13 dni zmagań były 
upominki, a dodatkowo spośród zwycięzców rozlosowano VIP-owskie 
dwuosobowe zaproszenie na tegoroczny Rajd Polski.

Niespodzianką i dodatkową atrakcją szkolenia dla warsztatów
cięża rowych był udział Grzegorza Barana – kierowcy rajdowego,
siedmiokrotnego uczestnika Rajdu Dakar, który opowiadał o przygo-
dach z Rajdu Dakar i odkrywał przed zainteresowanymi jego tajniki.
Ci, którzy mieli szczęście w losowaniu, zasiedli w fotelu pilota
w 680-konnym MAN-ie w specyfikacji dakarowej

| TECHNIKA |



Europart w FIA European
Truck Racing Championship

a nami czwarta runda FIA European Truck
Racing Championship, czyli Wyścigowych
Mistrzostw Europy Samochodów Ciężaro-

wych. Zespoły rozpoczęły sezon pod koniec maja
na włoskim torze w Misano, potem była Navarra
w Hiszpanii, Nogaro we Francji i wreszcie Spiel-
berg w Austrii. Tor Red Bull Ring ma 4,326 km
długości i spełnia najwyższe standardy. W tym roku
po raz pierwszy od dziesięciu lat ścigali się na nim
kierowcy Formuły 1 w ramach Grand Prix Austrii.
Dla ciężarówek był to już drugi raz od czasu grun-
townej przebudowy toru 3 lata temu.

Pierwsze wrażenia
Wyścigi ciężarowych bolidów zawsze przyciągają
mnóstwo fanów. Emocjonujące rozgrywki, które
odbywają się na torze, to tylko część atrakcji.
Zwykle towarzyszą im zloty tuningowanych cię-
żarówek, uroczyste parady, koncerty, pikniki i inne
rozrywki przygotowywane przez sponsorów, ze-
społy i organizatorów. Tego wszystkiego nie mogło
również zabraknąć w Spielbergu. W ciągu week-

endu tor odwiedziło 26 tys. osób. Wśród nich był
gość specjalny – Iwona Blecharczyk, słynna Truc-
king Girl. „Pierwszy raz miałam okazję zobaczyć wy-
ścigi ciężarówek na żywo. Na początku zaskoczyła
mnie spokojna jazda. Ale to się szybko zmieniło.
Z każdym kolejnym wyścigiem poziom adrenaliny
się podnosił. Strasznie mi się podobały momenty,
w których kierowcy musieli pokonywać zakręty.
To są najbardziej emocjonujące fragmenty wyścigu.
Właśnie wtedy kierowca pokazuje, na co go stać.
Dobrze wchodząc w zakręt, można wiele zyskać
lub sporo stracić. Czasami kierowcom puszczają
nerwy i wtedy łatwo o wypadek. Nie obyło się bez
tego i tym razem” – opowiada Iwona. – „Na za-
krętach wyraźnie widać, jak ostra jest rywaliza-
cja między zespołami. Ma się wrażenie, jakby je-

den drugiego chciał zepchnąć z toru. Ten kto
w tym momencie zyska prowadzenie, wygrywa
jedną z małych bitew, których musi stoczyć kilka
po drodze do mety”.

Praca zespołowa
Iwona miała okazję nie tylko obserwować walkę
na torze, ale również podglądać zespół Europart
Racing Team14 w jego boksie warsztatowym,
gdy trzeba było szybko działać i przygotować sa-
mochód do następnego wyścigu.
„W zespole panuje bardzo rodzinna atmosfera.
Ma się wrażenie pikniku. Kierowca cały czas jest
skupiony i niedostępny. Widać, że jest w innym,
swoim świecie. Myśli o zadaniu, które ma do wy-

| PROMOCJA |

Adrenalina, swąd palonej gumy i czarny pył we włosach. Koszmar?

Wręcz przeciwnie – wielka frajda. Nie ma nic lepszego od dźwięku

silnika wyścigowej ciężarówki, która rozpędza się do 160 km/h.
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Dane techniczne wyścigówki José Rodriguesa:
podwozie i kabina – ciągnik siodłowy Renault Pre-
mium; silnik – Renault DXi13 Racing o pojemności
12,8 l, maksymalna moc: 854 kW/1160 KM przy
1900 obr/min, moment obrotowy: 5600 Nm przy
1400 obr/min, maksymalna prędkość obrotowa
– 2600 obr/min; skrzynia biegów: manualna ZF,
16 przełożeń; hamulce tarczowe chłodzone wodą;
prędkość maksymalna – 160 km/h; ciężar – 5,5 t 
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konania. Natomiast zespół mechaników jest sta-
wiany w stan gotowości po każ dym wyścigu.
Gdy tylko auto zjeżdża do boksu, każdy łapie się
za swoje zadanie. Nikt na nikogo się nie ogląda,
wszyscy wiedzą, co mają robić. Odkręcane są
koła, podłączany jest komputer, sprawdzany olej
– wszystko odbywa się w dość dużym tempie.
Praca zespołu jest zsynchronizowana. Widać,
że nie ma czasu – trzeba działać” – kontynuuje.
Wprawdzie tym razem Iwona nie miała okazji
spróbować swoich sił na torze, ale pierwsze przy-
miarki już były. Podczas przerwy w wyścigach
usiadła na miejscu kierowcy José Rodriguesa
w jego Renault Premium Racing. „Wrażenie jest
podobne do tego, jakie robi na kierowcy samo-
chodu osobowego wnętrze cięża rówki. Wydaje
się, że jest mnóstwo przycisków i nie wiadomo,
do czego one służą. Wiedziałam, że tam będzie
klatka bezpieczeństwa. Już wcześniej widzia łam
taką ciężarówkę. Zaskoczyły mnie w sumie tylko
przyciski” – przyznaje Iwona.
Europart Racing Team14 po czwartej rundzie upla-
sował się na 17. pozycji. Biorąc pod uwagę, że
kierowca José Rodrigues cały czas „uczy się” po-
jazdu, na którym startuje, to niezły wynik. Jednak
Portugalczyk wciąż czuje niedosyt. Południowa
krew się w nim burzy.
„Zapytałam José, jak mu idzie – tylko machnął ręką.
Widać, że nie jest zadowolony ze swoich startów,
ale w tym wypadku musi wykazać się cierpli-

wością. Każdy to powtarza. Trzeba czasu, żeby
wyczuć ciężarówkę, którą się startuje” – dodaje
Iwona. 

Rozbudzona pasja?
Weekend szybko minął, a Iwona Blecharczyk czuje
niedosyt. „Nie widzia łam wszystkiego. Chciałabym
być bliżej toru. Zobaczyć na własne oczy, jak kie-
rowcy pokonują zakręty. Mam nadzieję, że na-
stępnym razem będę dłużej i będę mogła obser-
wować zespół od momentu jego przyjazdu aż po
wyjazd” – podkre śla Trucking Girl.
Być może to początek narodzin nowej gwiazdy
sportu. Wyścigi zrobiły na Iwonie takie wrażenie,
że coraz śmielej myśli o własnym starcie. „Pew-
nie, że chcia łabym spróbować swoich sił w takiej
rywalizacji. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że to
niełatwe zadanie. Nie wiem, czy dałabym radę.

Treningi są na pewno ciężkie, a starty wyczer-
pujące, zarówno psychicznie, jak i fizycznie”. 
Wyścigi pojazdów ciężarowych to świetna oka -
zja do przetestowania części zamiennych i kom-
ponentów. Podczas każdego startu przechodzą one
test wytrzymałości i skuteczności. Ponieważ od
ich niezawodności często zależy wynik, zespoły
wybierają te najlepsze. Wśród tej elity są również
części zamienne marki Europart Premium Parts.
Firma zaangażowała się już po raz drugi w Wyści -
gowe Mistrzostwa Europy Samochodów Cię żaro-
wych. W tym sezonie wspiera dwa zespoły: Eu-
ropart Racing Team14 oraz Reinert Racing Team. 
Przed nami kolejna, piąta już, runda, która odbę-
dzie się na torze Nürburgring w Niemczech
w połowie lipca. 

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Europart

Wysłanniczka firmy Europart Polska 
– Iwona Blecharczyk – jest kierowcą

ciężarówki, ambasadorką projektu 
Truckers Life oraz właścicielką 

profilu Trucking Girl na facebooku

Przed startem kierowca jest
skupiony i wyciszony



Jubileuszowa Edura

jubileuszowej edycji targów
uczestniczyło ponad 170 wy-
stawców z 13 krajów, w tym

z Niemiec, Szwecji, Turcji, Hiszpanii,
Francji oraz Chin. W ramach wystawy
zwiedzający targi mogli się zapoznać
z najnowszą ofertą producentów i dys-
trybutorów m.in. samochodów pożarni-
czych, sprzętu i technicznych urządzeń
do zabezpieczeń przeciwpożarowych,
a także sprzętu ratowniczego i armatury
pożarniczej. Tegorocznej edycji Edury po-
dobnie jak w latach ubiegłych towarzy-
szyły konferencje i sympozja. Wystawę
uatrakcyjniły pokazy dynamiczne zorga-

nizowane przez Komendę Wojewódzką
PSP w Kielcach. Uwzględniając sugestie
wystawców i strażaków, podjęto decyzję
o organizacji targów Edura w cyklu dwu-
letnim, tak więc najbliższa wystawa od-
będzie się w czerwcu 2016 r.

Szczęśniak Pojazdy Specjalne
Firma zaprezentowała interesujący

samochód ratowniczo-gaśniczy zabudo-
wany na podwoziu Iveco Eurocargo 4×2
ML 150 E25 napędzany silnikiem o mocy

Marek Pisarek

| TECHNIKA |

W dniach 12–14 czerwca 2014 r. odbyła się jubileuszowa X Międzynarodowa Wystawa

Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej Edura zorganizowana na terenie Targów Kielce.

Teren otwarty w czasie targów Edura

9900 | LIPIEC–SIERPIEŃ 2014 |

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
zabudowany na podwoziu Iveco 

Eurocargo 4×2 ML 150 E25 
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Marek Pisarek
184 kW (250 KM) Euro V. Samochód do-
stał nagrodę za nowatorskie rozwiązania
techniczne, które zastosowano w jego
produkcji. 

Zabudowa pożarnicza modułowa kla-
syczna wykonana została z materiałów od-
pornych na korozję, czyli stali nierdzew-
nej i aluminium, spawanych w osłonie
gazów obojętnych. Poszycia zewnętrzne
wykonano z blach aluminiowych. Blachy
poszycia łączone są ze szkieletem w tech-
nologii klejenia i nitowania. Krawędzie
zabudowy zabezpieczono listwami ochron-
nymi ze stopu lekkiego. Półki na sprzęt
z blachy aluminiowej zamocowane w kształ -
townikach umożliwiają płynną regulację
ich wysokości. 

Kabina jest czterodrzwiowa o obsadzie
6 strażaków. 

Skrytki po 3 z każdej strony przezna-
czone na sprzęt i wyposażenie zamykane
są żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspo-
maganymi systemem sprężynowym. Wy-
konano je z lekkich profili aluminiowych
odpornych na korozję. Tylna skrytka prze-
działu autopompy również jest zamykana
żaluzją wykonaną z lekkich profili alumi-
niowych. W kabinie znajduje się sygna-
lizacja otwarcia skrytki. Zabudowa spe-
cjalistyczna wyposażona jest w modułowy
system półek umożliwiający zmianę aran -
żacji przez użytkownika końcowego bez
ingerencji w konstrukcję. W dolnej części
skrytek modułów bocznych zainstalowano
odchylane podesty robocze ułatwiające
dostęp do górnych półek.

Dach zabudowy wykonano w formie
podestu roboczego, pokrytego aluminiową
blachą ryflowaną o właściwościach prze-
ciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przy-
stosowana jest do obciążenia dwoma
strażakami (180 kg) i masą przewożonego
sprzętu. Składana drabinka do wejścia
na dach zamontowana jest na tylnej ścia-
nie zabudowy po prawej stronie. 

Zabudowany zbiornik na wodę ma
pojemność 4000 dm3 i jest wykonany
z blachy nierdzewnej, podobnie jak zbior-
nik na środek pianotwórczy o pojem-
ności 400 dm3.

Z tyłu pojazdu zamontowano auto-
pompę dwuzakresową Godiva P2A 2010
o wydajności 2700 dm3/min przy ciśnie-
niu 10 bar i 460 dm3/min przy ciśnieniu
40 bar. Przedział autopompy wyposażony

jest w system ogrzewania, skutecznie za-
bezpieczający jej układ wodno-pianowy
przed zamarzaniem w temperaturze
do –25°C.

Autopompa wyposażona została w urzą -
dzenie odpowietrzające umożliwiające za-
ssanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie
do 30 s oraz z głębokości 7,5 m w czasie
do 60 s.

Samochód wyposażony jest w wyso-
kociśnieniową linię szybkiego natarcia
o długości węża min. 60 m na zwijadle,
zakończoną prądownicą wodno-pianową
o regulowanej wydajności z prądem zwar-
tym i rozproszonym. Linia szybkiego na-
tarcia umożliwia podawanie wody lub
piany bez względu na stopień rozwinię-
cia węża. Na dachu w jego tylnej części
zamocowano działko wodno-pianowe
o wydajności 1600 dm3/min przy ciśnie-
niu 8 bar. Dodatkowo samochód jest
wyposażony w instalację wodną zrasza-
czową zamontowaną w podwoziu. Dwa
zraszacze są umieszczone przed przednią
osią i dwa zraszacze po bokach pojazdu.
Urządzenia te umożliwiają m.in. przejazd
samochodu przez rozlane płonące paliwo
czy palące się poszycie leśne. 

Moto-Truck Leszek Chmiel
Firma zaprezentowała m.in. średni

samochód ratowniczo-gaśniczy zabudo-
wany na podwoziu MAN TGM 13.290
napędzanym silnikiem o mocy 213 kW
(290KM) Euro VI . Samochód ma kabinę
czterodrzwiową, jednomodułową, w ukła -
dzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem
do kierunku jazdy). Na dachu kabiny za-

montowane jest urządzenie sygnaliza-
cyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne.
Dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne nie-
bieskie LED zamocowano z przodu po-
jazdu. Zabudowę pożarniczą wykonano
z materiałów odpornych na korozję (stal
nierdzewna, aluminium, kompozyt).

Skrytki na sprzęt w układzie 3 + 3+ 1
zamykane są żaluzjami wodno- i pyło -
szczelnymi wspomaganymi systemem
sprężynowym wykonanymi z lekkich pro-
fili aluminiowych. Ich konstrukcja zapew-
nia odprowadzenie wody z ich wnętrza.
Półki na sprzęt wykonane są z aluminium,
jest możliwość regulacji ich wysokości. 

Dach zabudowy występuje w formie
podestu roboczego z powierzchnią an-
typoślizgową, na podeście zamontowano
działko wodno-pianowe o wydajności
1600 dm3/min z regulacją strumienia
i wydajności. Drabina do wejścia na dach
wykonana jest z materiałów nierdzew-
nych, w górnej części drabinki zamon-
towano poręcze ułatwiające wchodzenie.

Pojazd ma oświetlenie pola pracy
wokół samochodu typu LED, które za-
pewnia widoczność w trudnych warun-
kach. Zabudowana z tyłu pojazdu auto-
pompa dwuzakresowa produkcji Moto
Truck typ HMT 24/10 - 4/40 o wydajności
2900 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i głębo-
kości ssania 1,5 m oraz 470 dm3/min
przy ciśnieniu 40 bar. Napędzana jest za
pomocą wału od przystawki odbioru mocy.
Autopompa umożliwia jednoczesne po-
dawanie wody ze stopnia niskiego i wy-
sokiego ciśnienia, wyposażono ją w elek-
troniczny system sterowania umożliwiający
ręczną regulację ciśnienia pracy oraz

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy zabudo-
wany na podwoziu MAN TGM 13.290 przez

firmę Moto-Truck Leszek Chmiel
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w automatyczny układ utrzymywania
stałego ciśnienia tłoczenia. Przedział au-
topompy ogrzewany jest niezależnym
ogrzewaniem skutecznie zabezpiecza -
jącym układ wodno-pianowy przed za-
marzaniem w temperaturze do –25°C.
Autopompa jest wyposażona: w ręczny
dozownik środka pianotwórczego zapew-
niający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% oraz
w automatyczny dozownik środka pia-
notwórczego zapewniający uzyskiwanie
stężeń od 1% do 6 %, utrzymywanie
wskazanego stężenia odbywa się auto-
matycznie w całym zakresie wydaj ności
pompy.

Zbiornik wody wykonano z kompo-
zytu i ma pojemność 3000 dm3, wypo-
sażony jest w oprzyrządowanie umożli-
wiające jego bezpieczną eksploatację.
Zbiornik na środek pianotwórczy o po-
jemności 300 dm3 wykonano z kompo-
zytu. Samochód ma jedną wysokociśnie-
niową linię szybkiego natarcia o długości
węża 60 m na zwijadle, zakończonym prą -
downicą wodno-pianową o regulowanej
wydajności z prądem zwartym i rozpro-
szonym. Linia szybkiego natarcia umożli-
wia podawanie wody lub piany bez wzglę -
du na stopień rozwinięcia węża. 

Samochód ma teleskopowy maszt
oświetleniowy wysuwany pneumatycznie
z najaśnicami halogenowymi o łącznej
mocy 2000 W (4 × 500 W), wysokość
rozłożonego masztu wynosi > 4,5 m,

mierzona od podłoża, na którym stoi po-
jazd, do oprawy reflektorów ustawionych
poziomo. Wyposażenie dodatkowe sta-
nowi wyciągarka elektryczna z przodu
pojazdu o sile uciągu 7 t.

Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” 
W kategorii pojazdy pożarnicze–sa-

mochody specjalne nagrodę za pożarni-
czy podnośnik hydrauliczny typ PTM-32D
z boczną drabiną ewakuacyjną otrzymała
Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” wcho -
dząca w skład grupy WISS. 

Zabudowę pożarniczą wykonano na
podwoziu Renault Midlum 300.18 DXI
Heavy 4×2 z silnikiem o mocy 217 kW
(295 KM). Kabina jest dwudrzwiowa o ob-
sadzie 3 osób w układzie 1+2. Szkielet
zabudowy został wykonany ze spawanych
profili stalowych obudowanych elemen-
tami z kompozytu poliestrowego. Samo-
chód ma 7 skrytek sprzętowych po 3 z każ -
dej strony oraz jedną z tyłu.

W tylnej części podnośnika znajduje
się kolumna obrotowa, tzw. obrotnica.
Jest ona wykonana z blach stalowych
w formie korpusu i stanowi podstawę dla
części obrotowej podnośnika. Do ramy
podporowej przymocowana jest poprzez
łożysko wieńcowe. Przy kolumnie obro-
towej znajduje się stanowisko operatora
wraz z pulpitem sterowania. Natomiast
po przeciwległej stronie stanowiska ope-

ratora znajduje się agregat prądotwór-
czy. Ramiona wysięgnika zbudowane są
w układzie teleskopowym i składają się
z trzech segmentów roboczych. Na końcu
ostatniego segmentu przegubowo za-
montowane zostało dodatkowe ramię
manewrowe, na końcu którego zaczepiono
kosz ratowniczy nowej konstrukcji. Ramię
to zapewnia przechodzenie przez prze-
szkody i opuszczanie kosza poza nimi
dzięki swemu ruchowi teleskopowemu.
Wszystkie segmenty wysięgnika wyko-
nane są ze stalowych giętych i spawanych
profili o kształcie prostokątnym. Zamo-
cowany kosz ma powierzchnię 2,4 m2,
a maksymalny jego udźwig to 400 kg
(4 osoby plus 40 kg sprzętu). Kosz ma
automatyczne poziomowanie, którego
zadaniem jest zapewnienie poziomej po-
zycji podłogi niezależnie od położenia wy-
sięgnika w zakresie ±5°. Ponadto może
być realizowany obrót do 30° w prawą
lub lewą stronę od osi ramienia pod-
nośnika. Jest on wyposażony w zaczepy
do przypięcia szelek bezpieczeństwa.
W koszu można zamocować nosze ra-
townicze, jest w nim sterowane elek-
trycznie działko wodno-pianowe Akron
Brass 3463 o wydajności 1600 dm3/min
przy ciśnieniu 8 bar. Jest również nasada
25 do podłączenia 20 m gumowego węża
linii szybkiego natarcia umieszczonego
na zwijadle. Ochronę kosza stanowi in-
stalacja zraszaczowa wytwarzająca mgłę

wodną zabezpieczającą przed promie-
niowaniem cieplnym, a także czujniki
zbliżeniowe sygnalizujące zbliżanie się
do przeszkody. Wysuw poszczególnych
segmentów następuje za pomocą cylindra
dwustronnego działania (segment drugi)
oraz łańcucha sworzniowego (segment
pierwszy i trzeci). Taka konfiguracja ele-
mentów podnośnika zapewnia małą jego

Samochód specjalny
podnośnik hydrauliczny
typ PTM-32D z boczną
drabiną ewakuacyjną 

Wysunięte ramiona
podnośnika PTM-32D 
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wysokość transportową, a jednocześnie
duże pole pracy podnośnika. Wysokość
ratownicza wynosi 30 m, a maksymalna
wysokość robocza 32 m, natomiast ma-
ksymalny wysięg boczny przy obciążeniu
roboczym kosza 135 kg wynosi 23 m,
a przy maksymalnym obciążeniu kosza
400 kg wysięg boczny zmniejsza się do
21,3 m. Po prawej stronie ramion pod-
nośnika zamocowano zespół drabiny ra-
towniczej mającej funkcje automatycz-
nego krycia szczebli. Przęsła drabiny
wykonano z aluminium o podwyższonej
wytrzymałości, są one podświetlane.
Takie rozwiązanie techniczne zwiększa
walory operacyjne podnośnika poprzez
wykorzystanie jego jako pionowej drogi
ewakuacyjnej bez potrzeby każdorazo-
wego podnoszenia i opuszczania ramion
wysięgnika. Przekłada się to na zwięk-
szenie szybkości prowadzonych działań
ewakuacyjnych. Po lewej stronie znaj-
duje się układ doprowadzania wody, tzw.
suchy pion. Jego zadaniem jest dostar-
czanie wody podczas prowadzonych dzia -
łań ratowniczo-gaśniczych z wykorzysta-
niem podnośnika do kosza, gdzie znajduje
się działko oraz nasada 25. Układ ten jest
wykonany z rur ze stali nierdzewnej,
połączonych ze sobą przegubami obro-
towymi. Rury na długości poszczególnych
segmentów są elementami teleskopo-
wymi i wysuwają się wraz z wysięgni-
kiem. Na dole suchy pion zakończony jest
nasadą 75 znajdującą się z tyłu pojazdu,
do której podłącza się węże tłoczne. Ste-
rowanie podnośnikiem odbywa się za
pomocą joysticków z poziomu pulpitu
operatora oraz z kosza. Na stanowiskach
sterowniczych zamontowano ciekłokrys-
taliczne ekrany, na których są wyświet-
lane najważniejsze informacje związane
z pracą podnośnika, w tym informacje
o pozycji kosza w obszarze aktualnej
charakterystyki pola pracy. W kabinie
znajduje się dodatkowo poziomica sfe-
ryczna informująca o pochyleniu gruntu. 

Vema Lift
Firma Vema Lift zaprezentowała na

targach po raz pierwszy podnośnik hyd-
rauliczny z boczną drabiną ewakuacyjną
serii F o maksymalnej wysokości ratow-
niczej 34 m. Podnośnik zabudowano na
podwoziu Scania P360 DB. Napęd pod -
wozia zapewnia silnik o mocy 235 kW
(320 KM) Euro V. Kabina krótka dwu-
drzwiowa o obsadzie 1+2. Szkielet zabu-

dowy pożarniczej wykonany jest z kształ -
towników ze stali nierdzewnej, natomiast
poszycie zewnętrzne jest z blachy alu-
miniowej. Samochód ma 7 skrytek sprzę-
towych po 3 z każdej strony oraz jedną
z tyłu. Skrytki są zamykane żaluzjami
wykonanymi z lekkich profili aluminio-
wych. Ramiona wysięgnika zbudowane
są w układzie teleskopowym i składają się
z trzech segmentów roboczych. Ramię
główne wysięgnika składa się z czterech

głównych sekcji teleskopowych. W celu
osiągnięcia jak najniższej możliwej wy-
sokości transportowej pojazdu ramię
manewrowe kosza ratowniczego jest za-
montowane do ramienia głównego w tej
samej płaszczyźnie co ramię główne wy-
sięgnika za pomocą specjalnego układu
łożyskowanego. Podobny układ monta -
żowy ma ramię łączące kosz ratowniczy
z ramieniem manewrowym. System ten
spełnia funkcję części układu poziomu -
jącego i może również pracować pod
kątem do 45° w obu kierunkach wzglę-
dem ramienia manewrowego. Na końcu
ostatniego segmentu przegubowo za-
mon towane zostało dodatkowe ramię
manewrowe, a na jego końcu zaczepiono
kosz ratowniczy. Kosz ratowniczy ma
maksymalny udźwig 500 kg (5 osób)
lub 300 kg podczas wykorzystywania
w akcji działka wodno-pianowego o wy-
dajności 3800 dm3/min przy ciśnieniu
roboczym 7 bar. Pod podłogą kosza ra-
towniczego znajdują się dwie dysze zra-
szaczowe zasilane z układu wodnego

podnośnika. Zawór uruchamiający kur-
tynę wodną chroniącą kosz ratowniczy
przed promieniowaniem cieplnym znaj-
duje się w koszu i jest automatycznie
uruchamiany po przekroczeniu dopusz-
czalnej temperatury otoczenia lub może
być uruchomiony za pomocą przycisku na
panelu sterowania. Wysokość ratowni-
cza wynosi 32 m, maksymalna wyso-
kość robocza 34 m, maksymalny wysięg
boczny podczas pracy działka 24,6 m, na-

tomiast maksymalny wysięg boczny wy-
nosi 26 m przy obcią żeniu kosza 100 kg.
Podnośnik ten może również pracować
jako dźwig, którego zakres pracy zależy
od obciążenia oraz wysięgu bocznego
urządzenia. Ciężary są podnoszone za po-
mocą wielokrążka zaczepionego do spe-
cjalnego uchwytu, przy wysięgu 10 m
masa ta wynosi 2000 kg. Wszystkie po-
ręcze sekcji drabiny na dłu gości ramie-
nia głównego podnośnika są zamonto-
wane na stałe, natomiast poręcze na
długości ramienia manewrowego kosza
ratowniczego są automatycznie rozkła -
dane za pomocą siłowników hydrau-
licznych. Układ ten jest wykonany z rur
aluminiowych, w miejscach uchylnych
i obrotowych zamontowane są elastyczne
i specjalnie wzmocnione odcinki węża
ciśnieniowego. 

Sprawianie podnośnika do maksy-
malnej wysokości odbywa się w czasie
do 120 s.

Zdjęcia: © M. Pisarek

Samochód specjalny podnośnik
hydrauliczny z boczną drabiną
ewakuacyjną serii 34 F 
firmy Vema Lift



MICHAŁ WIŚNIEWSKI (44 l.) od stycznia 2014 r. jest dyrektorem zarządzającym Q-service Truck Sp.
z o.o., będącego dealerem Isuzu. Z wykształcenia inżynier – specjalista ds. eko-

nomiki i organizacji transportu. Ukończył również liczne kursy menedżerskie. Na początku lat 90. pracował
w PEW „Pewex” w dziale obrotu częściami samochodowymi. Z firmą Inter Cars jest związany prawie od samego
początku jej istnienia – od 1992 r. Pełnił tam funkcję kierownika działu akcesoriów i tuningu. Od 1996 r. był
odpowiedzialny za rozwój działu pojazdów użytkowych, a następnie odpowiadał kompleksowo za dział części
zamiennych do samochodów ciężarowych. Jest współtwórcą sukcesu marki Feber – od 2004 r. był dyrektorem
zarządzającym w Feber Sp. z o.o. zakład Produkcji Pojazdów Sieradz (spółki zależnej produkującej naczepy
Inter Cars). Społecznie pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jednej z warszawskich spółdzielni
mieszkaniowych. Hobbystycznie interesuje się wyścigami samochodów ciężarowych oraz tuningiem pojazdów.
Żona Elżbieta, trzech synów.

MICHAEL NEUHEISEL (41 l.) od kwietnia br. został dyrektorem nowo utworzonego globalnego działu
marketingu ogumienia do pojazdów użytkowych w firmie Continental. Pracę

w tej firmie podjął w 2001 r. Od tego czasu zajmował stanowiska kierownicze związane z zarządzaniem pro-
jektami i innowacjami, a także zarządzaniem portfolio produktów i technologii. Przed objęciem funkcji dyrek-
tora ds. globalnego marketingu był dyrektorem Centrum Technologicznego w zakładach Continental w Puchovie
na Słowacji. Na nowym stanowisku podlega bezpośrednio dr. Andreasowi Esserowi, dyrektorowi działu opon
do pojazdów użytkowych. W ramach działu będzie koordynował działania marketingowe w różnych regionach
oraz segmentach. Dzięki nowej strukturze pionu marketingu firma Continental wzmocni swój strategiczny
obszar działalności w zakresie zaopatrzenia operatorów parków pojazdów ciężarowych i autobusów.

RYSZARD PETRU (42 l.) z dniem 1 czerwca br. objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej firmy
Solaris Bus & Coach SA. Ryszard Petru dotychczas był partnerem w firmie doradczej

PwC. Wcześniej pracował na stanowiskach dyrektora zarządzającego i głównego ekonomisty w bankach komer-
cyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów, a także rynku kapitałowego. Był między innymi
doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza i ekspertem oraz pracownikiem Banku Światowego. Na nowym sta-
nowisku, oprócz obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych oraz statutu organizacji, będzie aktyw-
nie uczestniczyć w kształtowaniu kierunków rozwoju firmy. Jest żonaty i wychowuje dwie córki.

BOGUSŁAW GŁÓD 1 marca br. został mianowany na stanowisko dyrektora zarządzającego Ford Motor
Company AB w Szwecji. Jest pierwszym Polakiem zajmującym tego typu stanowisko

w strukturach organizacyjnych Ford of Europe poza granicami naszego kraju. Z branżą motoryzacyjną Bogusław
Głód związany jest od 1990 r. – doświadczenie zdobywał na różnych stanowiskach. Karierę w firmie Ford Polska
rozpoczął w 2001 r. jako dyrektor działu serwisu i części zamiennych, a ostatnio pełnił funkcję dyrektora ds.
sprzedaży i marketingu. W 2013 r. pełnił ważną rolę w opracowaniu strategii rozwoju sieci dealerskiej Forda
w Europie. Na nowym stanowisku zastąpił Annę Muller, która po ponad 7 latach pracy postanowiła podjąć nowe
wyzwania zawodowe poza strukturami Forda.
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Nr rachunku Odbiorcy

21 1600 1156 0004 0602
2943 0001

Odbiorca

Kwota

S³ownie

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

Zleceniodawca

Imiê:

Nazwisko:

Nazwa firmy:

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

Adres:

Proszê szczegó³owo wype³niæ na drugiej stronie

Op³ata

Stempel
dzienny



Uwaga! Prenumeratorzy!
Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:
1) Osoba prywatna powinna wype³niæ druk znajduj¹cy siê na odwrocie oraz op³aciæ go na poczcie lub w banku.
2) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.
3) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem na nr 71 345 82 13

lub e−mailem: prenumerata@samochody−specjalne.com.pl. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.
4) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.
5) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê. Adres: ul. Przemysłowa 1, Byków.

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

Prenumerata mo¿e byæ rozpoczêta w dowolnym momencie. Wysy³ka bêdzie realizowana po otrzymaniu przez wydawnictwo wp³aconej kwoty.

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

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

22000099 – numery od 1 do 12
22001100 – numery od 1 do 12
22001111 – numery od 1 do 12
22001122 – numery od 1 do 12
22001133 – numery od 1/2 do 12
22001144 – numery od 1/2 do 6

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

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

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

Podpis .......................................................................................................................................................................
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| ŻÓŁTE STRONY |

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

Naprawy 
przek³adni kierowniczych

i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

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

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



W odcinkach sierpniowych zobaczyć
będzie można między innymi:

Jeżeli nie masz Motowizji w swojej kablówce, 
napisz lub zadzwoń do swojego dostawcy!

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu w telewizji,
archiwum odcinków dostępne jest na oficjalnej

stronie programu www.naosi.pl

Więcej na www.naosi.pl oraz na 
www.facebook.com/ProgramNaOsi

2 sierpnia
propozycje grupy Volvo dla komunalki; 
ile warte są szkolenia okresowe; Renault
Trucks szuka oszczędnych kierowców;
ciekawa maszyneria na targach Opolagra;
kto, skąd i jakimi drogami przyjechał 
na zlot „Master Truck”; w cyklu „Jak to
nazwać?” – wymuszona ewakuacja 
i karuzela na 3 osiach

9 sierpnia
Iveco Eurocargo, czyli włoski sposób 
na Maut; czy celnicy powinni zaglądać 
do tachografu; ciekawa polska zabudowa
na Renault Trucks; co to jest Unimoto; 
najpiękniejsze auta 10. zlotu „Master
Truck”; w cyklu „Jak to nazwać” – akcja 
i reakcja oraz mistrz łyżki

16 sierpnia
Iveco do ciężkich zadań; czy polski
transport przeżyje; przewozimy szeroki 
na 7,5 m ładunek; badamy silnik bez
wybudowania; amerykańskie trucki na 
10. zlocie „Master Truck”; w cyklu „Jak to
nazwać?”– mistrz jazdy na krawędzi 
i barierka na środku jezdni

23 sierpnia
Scania z zabudową komunalną; 
kto miesza w naciskach osi; przewozimy 
z CLIP-em pociągiem same naczepy;
różne drogi kontenerów; pojazdy do zadań
specjalnych na 10. zlocie „Master Truck”;
rozkładanie scyzoryka i trafienie 
w sam środek

30 sierpnia
nowy DAF LF Euro VI; wykrywamy
potencjalne manipulacje tachografem;
podróż statku po asfalcie; nowe Iveco
Daily w pełnej krasie; konkursowe
rozstrzygnięcia na 10. zlocie „Master
Truck”; w cyklu „Jak to nazwać” –
wymuszenia na drodze i rolniczy ścigacz

Premiery w soboty o godzinie 14:00, powtórki m.in. w niedziele o 9:30, 16:00 i 21:30 w telewizji
Motowizja, a wszystkie godziny emisji znajdziecie na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl.

Zapraszamy do oglądania programu „Na Osi”®, który od marca nadawany jest w stacji telewizyjnej 
Motowizja – dostępnej na platformach cyfrowych NC+ (w tym byłe Cyfra+ i N) na kanale 124 
oraz w Orange TV na kanale 136, a także w wybranych sieciach kablowych, takich jak np. Toya. 
Sierpień upłynie pod znakiem jubileuszowego, 10. zlotu „Master Truck”, w którym udział wzięło ponad 
400 pojazdów – zarówno tuningowanych ciężarówek, jak i aut nieco lżejszych – z całej Europy. Obok relacji 
z tego święta kierowców pojawią się prezentacje pojazdów ponadgabarytowych oraz porozmawiamy o trans-
porcie intermodalnym. W programie nie zabraknie też stałych pozycji, czyli cyklu „Jak to nazwać?”, w którym
szukamy określeń dla dziwnych zachowań na drodze oraz „Stroboskopu”, informującego o ciekawostkach 
i nowinkach z branży. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

„NA OSI” W SIERPNIUsponsor
programu

Adres redakcji
Samochody Specjalne

ul. Przemysłowa 1, Byków

55-095 Mirków

faks 71 794 49 53
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www.samochody−specjalne.com.pl
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dr inż. Dariusz Piernikarski
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Arkadiusz Gawron, Leszek Gil, Andrzej Glajzer,

Piotr Ignaciuk, Piotr Muskała, Marek Pisarek,

Yaroslav Oleksyuk, Bogusław Postek,

Marek Rutka, Joanna Rymarz,

Wiesław Szoplik

Dział Reklamy i Promocji
Ewa Kapłon

tel. 71 783 24 17

Ewa.Kaplon@mazur.eu
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Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur

Dyrektor artystyczny 
Beata Tomczak

Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogło szeń, reklam

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

treść. Zastrzega się prawo dostoso wa nia materiałów do

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

tycz nych i technicznych. Zwracamy wyłącz nie mate riały

opatrzone wyraźnym zamówieniem.

Zabroniona jest bezumowna sprzedaż mie  sięcz nika po cenie

niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż

numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nie-

legalna i grozi odpowiedzialnością karną.

Prenumerata realizowana przez RUCH SA:

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

nia można składać bezpośrednio na stronie www.prenume-

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

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

się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

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

7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

• Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.
na internetową konferencję prasową
firmy.

• Inter Cars SA wraz z partnerami pro-
gramu „Młode Kadry” na uroczyste
otwarcie Regionalnego Centrum Szko-
leniowego w Radomiu.

• Iveco Poland na prezentację i testy
Nowego Daily podczas Daily Road-
show 2014 we Wrocławiu.

• MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. oraz
firma Bury Sp. z o.o. na otwarcie no-
wego MAN Truck Service w Radomiu.

• Scania Polska SA na finały konkursu
YETD: regionalny do Opola i krajowy
do Gdańska.

• Solaris Bus & Coach SA na prezen-
tację i jazdy testowe nowym Solari-
sem do Hiszpanii.

• Volvo Group Trucks Poland na kon-
ferencję dotyczącą rozwiązań Grupy
dla sektora komunalnego k. Krakowa.

• Wesob Sp. z o.o. do odwiedzenia sto-
iska firmy Wecon podczas Między-
narodowych Targów Pojazdów Użyt-
kowych IAA 2014 w Hanowerze.

Zaprosili nas:
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