
U nimog wyrobił sobie mocną pozycję
w firmach komunalnych, energety-

ce, leśnictwie, rolnictwie, ratownictwie,
na budowach, szynach i lotniskach.
Ściśle współpracując z wyspecjalizowa-
nymi producentami zabudów i osprzętu,
stworzono pojazd o niezwykłej konstruk-
cji. Bazę stanowi podwozie ze stałym
napędem na wszystkie koła, o dużym
prześwicie uzyskanym dzięki osiom por-
talowym, z możliwością znacznego wy-
krzyżowania i  blokady wszystkich
mechanizmów różnicowych. Uzupełnie-
niem systemu są 4 przestrzenie do mon-
tażu osprzętu i zabudowy, przy czym
poszczególne urządzenia mogą być
napędzane hydraulicznie, mechanicznie
lub elektrycznie. Można na nim zamon-
tować pług śnieżny, kosiarkę, żuraw,
profilarkę do rowów, termos do przewo-
zu asfaltu, myjkę wysokociśnieniową
i wiele, wiele innych.

Mercedes promuje Unimoga także na
polskim rynku. Z jednej strony to zadanie
dość łatwe, ponieważ nie ma on konku-
rencji, z drugiej trudne, bo Unimog nie
jest tani. Przy okazji nowych działań mar-
ketingowych Mercedes udostępnił do
testów model U423 nowej generacji Blue-
Tec 6 z kosiarką polskiej marki Pronar.

Jest sporo narzędzi koszących do Uni-
moga: do koszenia skarp, poboczy, mul-
czowania odłogów. Można wykonywać
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prace w obsadzie jednoosobowej, sto-
sując kosiarkę zamontowaną z przodu
lub z boku, lub zdecydować się na dwie
kosiarki zamontowane czołowo i wyko-
nywać pracę w obsadzie jedno- albo
dwuosobowej. To nie koniec. W trakcie
jednego wyjazdu można wykonać 3 ro-
dzaje prac, potrójną konfiguracją urzą-
dzeń: kosiarką do poboczy, kosiarką do
skarp na wysięgniku czołowym oraz
urządzeniem do koszenia skarp na
skrzyni ładunkowej. Taką efektywnością
nie może się poszczycić żaden samo-
chód ciężarowy ani ciągnik komunalny.

Unimoga przygotowanego do pracy,
w pełni uzbrojonego w kosiarki, klient
może odebrać bezpośrednio u dealera.
Mercedes poleca urządzenia marek
Schmidt i Mulag, uważane za najlepsze
na rynku, niestety bardzo drogie. Nie-
dawno zaaprobowano maszyny pol-
skiego producenta: do niemieckich ko-
siarek dołączył Pronar. Podlaska firma
oferuje do Unimoga osprzęt na wysięg-
nikach WWP500U oraz WWP500UH.
Można powiesić na nich piłę do gałęzi
GP200, głowice koszące GK110/140,
odmularkę GO800 czy myjkę do zna-
ków GM500.

Nasz testowy zestaw był wyposażony
w kosiarkę GK110 o szerokości roboczej
1,1 m. Wysięgnik uniwersalny w połą-
czeniu z głowicą koszącą służy do ko-

szenia trawy i wszelkich zarośli oraz roz-
drabniania obciętych gałęzi. Konstrukcja
ramienia i zasięg 6,1 m pozwalają wyko-
nać zabiegi w trudno dostępnych miej-
scach, jak przydrożne rowy za barierka-
mi ochronnymi, skarpy, rowy melioracyj-
ne. Wysięgnik jest sterowany z kabiny
operatora za pomocą joystika. Ramię
robocze może pracować po prawej, a po
ręcznym przestawieniu po lewej stronie
nośnika. Jest przesuwane hydraulicznie
wzdłuż szyny w lewo lub w prawo. Gło-
wica zamocowana wahliwie na pływają-
cym ramieniu umożliwia idealne kopio-
wanie kształtu terenu. Przy systematycz-
nym koszeniu, wyposażona w 12 noży
(bijaków) rozłożonych śrubowo na wale
tnącym, pozostawia teren równy, z do-
kładnie rozdrobnionym materiałem, sta-
nowiącym jednocześnie warstwę użyź-
niającą.

W trakcie testu, przy likwidowaniu
chaszczy i bardzo wysokich traw zmo-
czonych deszczem okazało się, że nie
jest tak różowo, jak przy koszeniu traw
niskich. Kosiarka jest za mała i ma ocho-
tę się zapychać. Do takich prac jest po-
trzebne większe urządzenie, najlepiej
z łańcuchowym systemem koszenia.

Testowy egzemplarz U423 został wy-
konany w wariancie masowym 13 t. Ko-
rzystny wpływ na zachowanie pojazdu
ma optymalne rozłożenie nacisków na

Poziomy zakres pracy ramienia z głowicą koszącą GK110 to
6,1 m, w pionie maszyna może sięgnąć 5,25 m. Ramię może
skręcać się o 180°. Takie parametry pozwalają sięgać ko-
siarką daleko na pobocze i dopasowywać jej położenie do
zróżnicowanych spadków skarpy.
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osie i jednakowy rozmiar kół z oponami
Continental HTC1 o rozmiarze 325/65
R22,5. Źródłem napędu był turbodołado-
wany 4-cylindrowy silnik o pojemności
skokowej 5,1 litra, z nowego typoszere-
gu OM 934 Euro VI. Ma on 170 kW (231
KM) mocy i 900 Nm maksymalnego mo-
mentu obrotowego, jest o 3% oszczęd-
niejszy od wersji Euro V. Zmierzone
przez nas zużycie paliwa to 15,8 l/100
km przy poruszaniu się po drogach
szybkiego ruchu (podczas dojazdu na
miejsce testu) przy wyłączonych wszyst-
kich agregatach. Podczas jazdy robo-
czej z osprzętem, odbierającym moc
z wałka odbioru mocy i układów hydrau-
licznych, zużycie paliwa znacznie wzra-
sta, ale trudno o wiążące dane. Można
podawać je w l/100 km i w l/mth.

Przy oczyszczaniu spalin postawiono
na technologię BlueTec 6, czyli zamknię-
ty filtr cząstek stałych w połączeniu
z systemem SCR. Udoskonalono też
skrzynię biegów, wzmocnioną i dostoso-
waną do momentu obrotowego 1200
Nm (w większych silnikach). Nawrotna
skrzynia UG 100 E ma 8 biegów do jaz-
dy w przód i 6 wstecznych. Szybką zmia-
nę kierunku jazdy ułatwia, jak dotych-
czas, synchronizowany rewersyjny układ
przełączania biegów Electronic Quick
Reverse, bardzo użyteczny przy pracy
z osprzętem. Dzięki elektropneumatycz-
nemu systemowi przełączania biegów
Telligent skrzynia pracuje jak automa-
tyczna, ale ma sprzęgło, to kierowca de-
cyduje o chwili przełączania biegu. Za
pomocą dźwigni przy kierownicy wybie-
ramy odpowiedni bieg (wyższy lub zre-
dukowany), a następnie naciskamy
pedał sprzęgła. Bieg zmieni się automa-
tycznie, chyba, że zostanie wybrany nie-
odpowiedni,  co będzie skutkować

ostrzeżeniem i brakiem reakcji skrzyni.
Rozwiązanie wymaga przyzwyczajenia,
ma swoje zalety, ale w tych pojazdach
coraz częściej oczekiwania klientów kie-
rują się w stronę skrzyń całkowicie auto-
matycznych.

Nowością w Unimogu jest hydrosta-
tyczny, bezstopniowy napęd jezdny, ty-
powy do prac nośnika z osprzętem. Źle
by było, gdyby jeszcze wtedy producent
kazał kierowcy odpowiadać za zmianę
biegów! W codziennej pracy ogromnie
przydaje się tryb EasyDrive. Hydrostat
i mechaniczna skrzynia biegów współ-
pracują ze sobą tak, że można je przełą-
czać w trakcie jazdy, odpowiednio do
wykonywanego zadania. Przykładowo,
gdy w trakcie koszenia zostaje ukończo-
ny jakiś odcinek robót, dokonuje się
przełączenia na mechaniczną skrzynię
biegów. Napęd hydrostatyczny Unimoga

Kierownica wielofunkcyjna z regulo-
waną kolumną, mocniejszy układ
grzewczo-klimatyzacyjny z lepszym
rozprowadzaniem powietrza, wszyst-
ko to uprzyjemnia jazdę kierowcy
i pasażerowi. Ulepszono elementy
obsługowe, m.in. wprowadzono
dźwignię na kolumnie kierownicy do
obsługi funkcji jezdnych, jak przełą-
czanie skrzyni biegów, czy hamulca
silnikowego. Nowością jest zintegro-
wana tablica wskaźników z dużym,
jasnym wyświetlaczem. Joystick do
obsługi urządzeń roboczych jest wyj-
mowany. Ma on takie funkcje jak np.
odwracanie kierunku jazdy podczas
pracy z osprzętem.

Unimog U423 otrzymał aluminiową skrzynię ładunkową 2385x2075x400 mm
z trójstronnym wywrotem.

umożliwia rozwijanie prędkości do 50
km/h. Jazda i praca osprzętem na napę-
dzie bezstopniowym zmniejsza zużycie
sprzęgła i zwiększa wydajność pracy,
natomiast jazda na mechanicznej skrzy-
ni biegów przynosi oszczędność paliwa.
System obsługuje się wygodnie prze-
łącznikiem na kolumnie kierownicy, joy-
stickiem hydrauliki lub ew. pedałem
gazu. EasyDrive sprawia, że kierowca,
pracując z osprzętem, może w pełni sku-
pić swoją uwagę na jezdni i równocześ-
nie na powierzchni roboczej, co oznacza
wysoke bezpieczeństwo i  komfort
obsługi.

Osie portalowe, znaczny prześwit
podwozia, blokowane mechanizmy róż-
nicowe, ogumienie pojedyncze, możli-
wość „wybujania” z zagłębień terenu
(dzięki Electronic Quick Reverse), krót-
kie zwisy, kąt natarcia z przodu 33°,
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z tyłu 42°, kąt rampowy 30°, to cechy,
które czynią Unimoga U423 wyjątko-
wym pojazdem terenowym.

Hydraulika robocza Unimoga działa
w sposób proporcjonalny, pozwala też
wykonywać przy użyciu joysticka dwa
ruchy nastawcze jednocześnie. Przycis-
kami wielofunkcyjnymi na kierownicy
i na wyświetlaczu można np. ograniczać
wydajność pompy. Hydraulika siłowa ma
2 obwody, każdy o przepływie oleju 125
litrów pod ciśnieniem 280 barów, z mak-
symalną mocą w każdym obwodzie 58
kW. Pod nazwą VarioPower kryje się nie-
zwykle wydajny napęd osprzętu, stano-
wiący alternatywę dla hydrauliki robo-
czej. Tym rozwiązaniem można zastąpić
pompy montowane na wałku odbioru
mocy i silniki wysokoprężne w zabudo-
wie, np. do napędu zamiatarki. To spo-
sób na zaoszczędzenie paliwa, miejsca
i masy.

Zastosowana w Unimogu kabina
z kompozytu ma panoramiczną szybę
przednią, sięgające nisko szyby boczne
oraz krótką maskę, tak że kierowca
świetnie ogarnia wzrokiem przestrzeń
drogową i roboczą. Dodatkowo wspiera
go nowa kamera, która przekazuje ob-

raz bezpośrednio sprzed pojazdu.
W naszym przypadku kamerę skierowa-
no na przedni WOM celem obserwacji,
czy nie wkręcają się weń długie łodygi
roślin. Z przedniego wałka WOM można
teraz odbierać moc dochodzącą do 160
kW (było 150 kW).

Kabina U423 została dość dobrze wy-
posażona. Znajdziemy tu elektrycznie
sterowane szyby po stronie kierowcy
i pasażera, lusterka wsteczne sterowane
i podgrzewane elektrycznie, fotel kierow-
cy z amortyzacją pneumatyczną, radio
CD z bluetooth, tempomat oraz klimaty-
zację. Za fotelami są gniazda elektryczne
24 V/25 A i 12 V/15 A.

W nowej generacji BlueTec 6, Unimog
U423 ma wykonywać rozliczne zadania
jeszcze lepiej i efektywniej. Mercedes nie
rzuca słów na wiatr. Na uwagę zasługuje
podwójny napęd jezdny Easy Drive, któ-
ry umożliwia przełączanie z napędu hy-
drostatycznego na mechaniczną skrzy-
nię biegów w trakcie jazdy. Wprowadzo-
no nowy, intuicyjny układ elementów
obsługowych, który zwiększa wygodę
kierowcy. Zwrotność na poziomie samo-
chodu dostawczego (średnica zawraca-
nia już od 12,6 m) i krótki rozstaw osi

Długość kosiarki w położeniu trans-
portowym to 468 mm, szerokość
2400 mm, wysokość 2020 mm. Ob-
sługa ruchów roboczych ramienia
wymaga hydrauliki jednoobwodowej
przystosowanej do pracy ciągłej przy
minimalnym przepływie oleju
20 l/min i ciśnieniu 200 barów. Na-
pęd narzędzi roboczych wymaga mi-
nimalnego przepływu oleju 90 l/min
i nominalne ciśnienia 250 barów.

Euro VI wymaga sporo chłodzenia.
Elementy układu zainstalowano
w różnych miejscach podwozia.
Duża chłodnica główna znajduje się
pomiędzy osiami z lewej strony po-
jazdu pod stopniami wejściowymi.
W narożniku górnym kabiny znaj-
duje się komin poboru powietrza z
filtrem wstępnym.

Masa własna samego wysięgnika to 680 kg, z głowicą koszącą 220 kg wię-
cej. Nie bez znaczenia było umieszczenie z tyłu pojazdu przeciwwagi:
20 żeliwnych płyt po 45 kg kompensuje masę kosiarki.

3000 mm ułatwia manewrowanie, ale nie
eliminuje wzdłużnych kołysań przy prze-
jazdach przez poprzeczne nierówności.

Klienci Unimoga mają do wyboru 4
ofer ty serwisowe, np.  opcjonalne
przedłużenie gwarancji na cały samo-
chód do 24 lub 36 miesięcy, gwarancję
dodatkową, która zapewnia ochronę
i przejrzystość kosztów, a także atrakcyj-
ne warunki na 2. i 3. rok użytkowania od
pierwszej rejestracji. Oferta umów serwi-
sowych obejmuje również świadczenia
przeglądowo-naprawcze (Service Com-
plete), które można uzupełnić umową
leasingową (Service Leasing Complete).
Ten obszerny pakiet świadczeń, opłaca-
ny w stałych ratach miesięcznych, zawie-
ra wszelkie prace warsztatowe i zapew-
nia dużą przejrzystość kosztów oraz
bezpieczeństwo i ekonomiczność eks-
ploatacji. Wraz z nową generacją wpro-
wadzono po raz pierwszy możliwość za-
warcia umowy wyłącznie przeglądowej
(Maintenance Complete).  Podczas
uzgodnionego okresu umownego daje
ona klientowi wyraźne korzyści cenowe.
Wszystko po to, by klienci chętniej pa-
trzyli na Unimoga.
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