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Drodzy Czytelnicy,
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Dobre czasopismo branżowe jest jak
zwierciadło przechadzające się po gościń-
cu… Ktoś to wcześniej powiedział i wca-
le nie chodziło o gazetę? Może, ale nie-
dawno delegacja rzuciła nas do śląskiego
gościńca, który wybrała na nocleg także
ekipa obsługująca maszyny budowlane
znanej japońskiej marki. Dwaj mechani-
cy, postury sugerującej podnoszenie naj-
cięższej koparki w rękach i zaciskanie
zębami przewodów hydraulicznych, za-
parkowali serwisowego vana (tyłem tuż
przy murze, żeby okolicznych nie kusi-
ło), po czym poszli zregenerować siły.
Wśród uwag, jakie wymieniali miedzy
sobą, można było wyłowić narzekanie:
„nie ma ludzi do tej roboty”. Nie ma
chętnych do obsługi nowoczesnych, mar-
kowych maszyn! Zajęcie jest oczywiście
uciążliwe, wciąż w terenie i „na telefon”,
ale można przypuszczać, że nieźle płat-
ne i nobilitujące, byle kogo do tego nie
biorą.

Inny przykład: renomowany warsztat
sieci Q-Service Truck z Sokołowa Podlas-
kiego zamierzał rozszerzyć działalność
na maszyny rolnicze. Wszystko układało
się pomyślnie, Inter Cars zapewniał częś-
ci, rolniczy region klientów. Tylko nie
było kim robić: znalezienie odpowiednie-
go mechanika zajęło 2 lata! Gdyby cho-
dziło o start-upa lub obsługę segmentu
marine w okolicach Sokołowa, trudności
byłyby uzasadnione, ale w warunkach
tak pozornie sprzyjających przedsięwzię-
cie wlokło się w czasie niepomiernie.

Te dwa przypadki, podobnie jak bez-
robocie poniżej 5%, potwierdzają po-
wszechnie znaną prawdę: każdy Polak,
któremu tylko chciało się pójść do pracy,
już to uczynił. Mimo to powstała wielka
luka, którą szczęśliwie załatali Ukraiń-
cy, mając dość bałaganu i biedy u siebie.
W powszechnym mniemaniu winien jest
system edukacji, produkujący nikomu
niepotrzebnych magistrów, a jeśli nawet
wykształcenie jest sensowne kierunko-
wo, to absolwenci są nieprzygotowani do
pracy. Tak jest od lat: uczelnie opuszczają
półprodukty do dalszej obróbki. Prze-
mysł traci czas, by wychować je na fa-
chowców lub odrzucić, skazując na jało-
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we zajęcia typu redaktor naczelny. Ale
teraz następuje cyfrowy Przemysł 4.0,
próg adaptacji został znacznie podwyż-
szony, a badania instytucji związanych
z motoryzacją wskazują, że kształcenie
zawodowe wszystkich szczebli wciąż bez-
myślnie sztancuje uczniów umiejących
po trochę wszystkiego, a niczego do koń-
ca.

Aż 58% przedstawicieli branży auto-
motive uważa, że absolwenci szkół wyż-
szych nie są przygotowani do pracy
w Przemyśle 4.0, co trzeci zapytany
wskazał na brak możliwości pozyskania
odpowiednio wykwalifikowanych specja-
listów, a co czwarty na niewystarczające
kompetencje kadry w zakresie nowych
technologii. Dopiero na 3. miejscu zosta-
ły wskazane bariery finansowe, jak nie-
pewność zwrotu z inwestycji. Wraz z po-
stępem technologicznym zmieniają się
oczekiwania pracodawców wobec kandy-
datów do pracy w branży motoryzacyj-
nej. Za kluczowe uznano znajomość
języków obcych (35%) i rozwiązań tech-
nologicznych (33%). Kolejne odpowiedzi
wskazują na odejście od nacisku na na-
ukę umiejętności praktycznych na rzecz
kompetencji miękkich i zdolności do kre-
atywnego myślenia i szybkiego uczenia
się. Ponad 31% przedstawicieli automo-
tive jest zdania, że na potrzeby Przemys-
łu 4.0 wśród studentów powinna być roz-
wijana umiejętność określania prioryte-
tów, co czwarty wskazuje na doskonale-
nia umiejętności pracy w zespole i zarzą-
dzania czasem (po 25% wskazań). Tego
powinno się nauczać od szkoły podsta-
wowej, ale ta, podobnie jak gimnazjum
i liceum, uparcie wbija w głowy wiedzę
o mitochondriach pantofelka.

A więc mamy winnego, wystarczy
przestawić tory edukacji i przygotować
młodzież do obsługi mega-danych w lo-
cie, a do nas będzie należał świat? Nie tak
szybko. Proces kształcenia (czyli wg
obecnej terminologii: dostosowania
zasobów ludzkich do wprowadzanych
rozwiązań technologicznych), wzięto la-
tem na temat konferencji „Przemysł 4.0
a edukacja i kwalifikacje” współorgani-
zowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Prelegenci, obserwujący rynek, potwier-
dzili kolejną tendencję, do której trzeba
się przyzwyczaić: młode pokolenie nie
przywiązuje się do jednego miejsca pra-
cy i jest gotowe zmieniać go co kilka lat.
Pracodawca, który poświęci czas i środki
na douczenie takiego pracownika, musi
liczyć się z tym, że wykorzysta on tę wie-
dzę u rywala i tym samym przygotować
się do znalezienia następcy podobną me-
todą podkupienia. Najciekawsze infor-
macje napłynęły jednak z samego  Mini-
sterstwa. Jeśli oceniać poziom technolo-
giczny gospodarki liczbą robotów przy-
padających na 10 tys. zatrudnionych, to
średnia światowa w 2016 r. wynosiła 69.
Pierwsze miejsce zajmowała Korea Płd.
z 531 robotami, 1. kraj europejski to
Niemcy globalnie na 4. pozycji (301), da-
lej Szwecja (212). W pierwszej 10. są jesz-
cze Dania, Belgia i Włochy. Sporo powy-
żej średniej są Słowenia, Czechy, Słowa-
cja… My, z 22 robotami/10 tys. pracow-
ników, znajdujemy się tak strasznie da-
leko, że Przemysł 4.0. wydaje się celem
abstrakcyjnym. Kudy nam do Fabryki
Przyszłości, jak tkwimy w średniowie-
czu? Wielki pościg za siłą roboczą wyni-
ka stąd, że zatrudnia się mnóstwo fizycz-
nych do prac, które gdzie indziej są zro-
botyzowane, czy też zostawia się polskiej
gospodarce zadania, przy których wy-
starczy ręczne grzebanie, zamiast szyb-
kiej i precyzyjnej maszyny. Stąd progno-
zy, że w ciągu kilku lat zlecimy z obecne-
go niezłego miejsca na liście krajów
dogodnych do uruchamiania produkcji,
o ile naprawdę szybko nie dojrzejemy
do wymagań Przemysłu 4.0.
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Oleje Fuchs
pasuj¹ do ciê¿arówek Scania
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P rzy eksploatacji pojazdów ciężarowych dobór środków smarnych jest traktowany często bar-
dzo pobieżnie. Warto sobie uświadomić, że olej znajdujący się w silniku, skrzyni biegów czy

mechanizmie różnicowym pełni wiele funkcji. Założenia konstrukcyjne producentów pojazdów
mogą się od siebie różnić. Stąd też obserwujemy tendencję do zwiększającej się liczby norm
producentów, np. w firmie Scania.

Podstawową kwestią jest trwałość i niezawodność układu napędowego. W przypadku pojazdów
starszych, bez zaawansowanych systemów oczyszczania spalin, wymaganiem Scania jest norma
LDF-2. Produktem z oferty Fuchs jest TITAN CARGO MC SAE 10W-40. Chcąc utrzymać osiągi
silnika na nominalnym poziomie, w znacznej części pojazdów Scania wymaga normy LDF-3.
W tym przypadku idealnym rozwiązaniem jest TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40. W części silni-
ków można stosować oleje z normą Scania LA, wtedy rozwiązaniem jest TITAN CARGO MAXX
SAE 10W-40.

Ze względu na ograniczenie zużycia paliwa i chęć wydłużenia trwałości filtrów cząstek
stałych Scania wprowadziła normę LDF-4. W tej sytuacji możemy wybrać produkt TITAN CARGO
MAXX SAE 5W-30. Olej ten ma mniejszą lepkość niż wcześniej wymienione, co korzystnie wpły-
wa na zużycie paliwa. Przy dystansach, jakie przejeżdżają samochody ciężarowe, nawet niewiel-
ka różnica na korzyść powoduje, że możemy zaoszczędzić naprawdę sporo z kwot wydawanych
na zakup paliwa. Wszystkie wymienione powyżej środki smarne spełniają normy Scania w postaci
dopuszczeń, czyli zostały formalnie zaaprobowane przez producenta.

Mocno wysilone silniki wymagają skutecznego chłodzenia, do niektórych konstrukcji są nie-
zbędne płyny zgodne z normą Scania TB 1451. W takim przypadku rekomendujemy koncentrat
płynu do układu chłodzenia MAINTAIN FRICOFIN DP. Dobierając olej do skrzyń biegów i osi
napędowych, warto zapoznać się z produktem TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90. Receptura
tego oleju jest bardziej zaawansowana niż typowych, tańszych produktów na rynku.

Podsumowując, należy stwierdzić, że przy doborach olejów należy kierować się normami. Jeże-
li nie mamy pewności, jaki środek smarny będzie odpowiedni dla naszego pojazdu, warto skorzy-
stać z wyszukiwarki „Dobierz olej” dostępnej na stronie www.fuchs.com/pl.
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W czerwcu do produkcji weszła nowa
generacja 16-litrowych silników V8. Sca-
nia uważa za celowe utrzymanie ich
w ofercie i dalszy rozwój, ponieważ jest
stały popyt. Największym powodzeniem
cieszą się w krajach skandynawskich ze
względu na przepisy dopuszczające
większą DMCZ oraz trudne warunki dro-
gowe, ale i w kontynentalnej Europie są
kupowane nie (tylko) dla szpanu i chęci
wysłuchania ich gangu. Większa śred-
nia prędkość, to możliwość zrobienia
jeszcze jednego kursu w tym samym
czasie. Dzięki modułowej konstrukcji sil-
ników Scania, które mają identyczną
średnicę tłoka 130 mm i dużo części
wspólnych lub technologicznie podob-
nych nawet na styku R6/V8, koszty pro-
dukcji można utrzymać w ryzach, a co
z kosztami paliwa? Na tym skupiono się
przy pracach modernizacyjnych, które
nie objęły tylko „flagowej” jednostki
730-konnej.

W słabszych wersjach można było
wprowadzić tą samą zasadę „tylko
SCR” i doładowanie pojedynczą turbo-

Silnikowa orkiestra Ralpha Millera

sprężarką, ulokowaną w rozwidleniu cy-
lindrów. Dzięki przyjęciu konstrukcji
„twin scroll” uproszczono i skrócono
przewody doprowadzające spaliny
z obu rzędów cylindrów do sprężarki,
a kolektory wylotowe mają pojedyncze
ścianki. To sprzyja sprawności wymiany
ładunku, a także zmniejszeniu masy,
oszczędność sięga nawet 80 kg.

Wtrysk paliwa typu XPI ma teraz poje-
dynczą szynę wysokociśnieniową
wspólną dla obu rzędów cylindrów, za-
silaną z pompy 2-tłoczkowej, w miejsce
3-tłoczkowej. Maksymalne ciśnienie
wtrysku obniżono do 1800 barów, nato-
miast ciśnienie spalania wzrosło do 210
barów, pod co stosownie wzmocniono
cały układ korbowy i uszczelnienia.

Największą korzyścią jest zmniejsze-
nie spalania o 7-10%, w zależności od
rodzaju eksploatacji. Dopasowaniu sil-
ników do trybu ich pracy, pod kątem
ekonomiki, poświęcono wiele godzin
analiz danych uzyskiwanych dzięki po-
łączeniu ciężarówek Scania z centralą,
która może śledzić zmiany obciążeń

Wraz z now¹ generacj¹ ciê¿arówek Scania zadebiutowa³y silniki, w pierwszej kolejnoœci najbardziej
popularne 13-litrowe. Najwa¿niejsz¹ zmian¹ jest wyeliminowanie EGR. Uk³ad oczyszczania spalin
z NOx opiera siê wy³¹cznie na SCR, co sprzyja wiêkszej sprawnoœci i u³atwi³o zastosowanie prostszej
turbosprê¿arki o sta³ej geometrii.

i zużycia paliwa w czasie. Okazało się,
że zadanie nie jest proste nawet przy
próbie zdefiniowania optymalnych na-
staw dla ciężarówki budowlanej. Pod
tym pojęciem może być rozumiany zes-
taw z naczepą-wywrotką, jak i 3-osiowa
ciężarówka z żurawiem obsługująca
skład materiałów, a nawet ten sam ciąg-
nik może dowozić żwir na najbliższą bu-
dowę lub buraki za granicę. Andreas
Jensen, który od 30 lat ogląda w Scania
słupki zużycia paliwa, nie krył, że także
w Szwecji kontrakty budowlane są co-
raz krótsze i przewoźnicy nie wiedzą, co
ich spotka w następnym sezonie. Plac
budowy może wypaść w centrum mias-
ta i układ napędowy trzeba przemyśleć
także pod tym kątem, lub ciężarówka
będzie dłużej przywiązana do dróg re-
gionalnych. Producent musi znaleźć
złoty środek, co dotychczas nie było
możliwe w silnikach V8, optymalizowa-
nych na długie trasy.

Teraz jest inaczej. W nowej rodzinie
NTG ciekawym rozwiązaniem jest naj-
słabsza wersja o mocy 520 KM i mo-

Czy silniki V8 przetrwają zaostrzenie przepisów co do emisji CO2, jakie chce
zafundować nam Unia? „Oczywiście, trzeba tylko wziąć pod uwagę wielkość
emisji odniesioną do przewiezionego ładunku. Dzięki większej mocy takie sil-
niki są optymalne np. do długich zestawów Eurocombi, para takich zastępuje
3 konwencjonalne” – twierdzi Tomas Björnelund, prezentujący nową platformę
V8 na premierze Scania. XT



Udoskonalenia silników V8 mają ten
sam charakter, co wprowadzone w 13-
litrowych silnikach Scania jesienią ub.
roku. Poza wersją 730 KM, układ
oczyszczania spalin wykorzystuje SCR
i DPF. Silniki bez EGR mają turbosprę-
żarkę o stałej geometrii, a tym samym
najlepszej wydajności. Ulokowana
w rozwidleniu cylindrów ma, wraz ze
sterowaniem zaworem upustowym,
bezpieczne miejsce i jest sztywno za-
montowana. Uproszczono doprowa-
dzenie spalin, najkrótszą drogą i bez
straty energii, i generalnie na silniku
jest mniej przewodów, a tym samym
potencjalnych nieszczelności.

Układ sterowania silnikiem przeniesiono niżej, w chłodniejszą
strefę, dzięki czemu nie wymaga dodatkowego chłodzenia.

TTM Prezentuje
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Opór powietrza

Opór toczenia

Tarcie w silniku

Tarcie w ukł. napęd.

Straty na osprzęt

Hamowanie

Transport daleki
30 l/100 km
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h/

1
0

0
 k

m

Transport leśny
56 l/100 km

Górnictwo
88 l/100 km

Żeby wiedzieć, co naprawić, trzeba najpierw poznać, gdzie jest źle. Z pomocą telematyki zmierzono rozkład strat energii
w typowej europejskiej wywrotce 6x4 lub 8x4 z silnikiem D13 o mocy 410 KM oraz ich wpływ na zużycie paliwa. Rozrzut
wskazuje, jak trudno zrobić jeden silnik do każdej misji.

Nowe silniki V8 są o 80 kg lżejsze, trwalsze, wyma-
gają mniej obsługi. Pełna gama obejmuje 4 jednostki:

 382 kW (520 KM), 2700 Nm/1000-1300 obr./min
 472 kW (580 KM), 3000 Nm/950-1350 obr./min
 479 kW (650 KM), 3300 Nm/950-1350 obr./min
 537 kW (730 KM), 3500 Nm/1000-1400 obr./min

Prędkość obrotowa mocy maksymalnej to w każdym
przypadku 1900 obr./min
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mencie 2700 Nm w zakresie 1000-1300
obr./min, pracująca wg obiegu Millera.
Wyróżnia się ona zwiększonym stop-
niem sprężania (22,2:1, pozostałe
20,3:1 z wyjątkiem 730-tki, ta po stare-
mu ma 17,4:1). Cykl Millera jest realizo-
wany dzięki takiemu kształtowi krzywek
wałka rozrządu, że zawór dolotowy po-
zostaje otwarty na początku suwu sprę-
żania, co zmniejsza straty energii.
Ucieczce powietrza z cylindra zapobie-
ga nadciśnienie ze sprężarki, czym nie-
łatwo sterować, jeśli stosuje się turbo-
sprężarkę o dużej bezwładności. Ale
konstruktorom Scania sztuczka się uda-
ła, a jej wpływ na zużycie paliwa jest za-
sadniczy. Nie ma ona przy tym negatyw-
nych konsekwencji, poza nieco wolniej-
szym przyrastaniem momentu na ma-
łych prędkościach obrotowych. Dodat-
kową oszczędność uzyskuje się dzięki

wyższej temperaturze spalin, powodu-
jącej samoczynną regenerację DPF bez
konieczności wtryskiwania dodatkowej
dawki paliwa.

Tę oszczędną technologię wprowa-
dzono latem także w jednej wersji silni-
ka D13, o mocy 370 KM (272 kW) i mo-
mencie 1900 Nm.

Nowe silniki V8 mają sprężarkę powiet-
rza odłączaną sprzęgłem, gdy nie pracu-
je. Warto podkreślić wprowadzenie no-
wej wersji 650-konnej, która zamyka po-
przednio dużą lukę między jednostkami
580 i 730 KM. Ze względu na oszczęd-
niejszą pracę, mniejszą masę i szlachet-
niejszy dźwięk (rezultat prostszej drogi
spalin, bez pulsacji w EGR), to może być
nowy Król Szos! Pod względem wydaj-
ności hamowania silnikiem różnica jest
niewielka, nowe V-ki osiągają 297 kW,
a 730-tka 320 kW przy 2400 obr./min.

Najważniejsze, że to mogą być także
paliwowi królowie dróg wojewódzkich,
bo zachowują w takich warunkach wy-
soką sprawność, i w ruchu miejskim też
nie wypadają źle w porównaniu z D13
przy tej samej mocy. Do wyniku przyczy-
nia się strategia przełączania biegów
dostosowana do nowych charakterystyk.
Andreas Jensen przypomniał też, że
trudno zoptymizować uklad napędowy
do wszystkich rodzajów eksploatacji na-
raz, natomiast układowi Scania Driver
Support jest wszystko jedno, gdzie jeź-
dzi. Zawsze wykryje, co kierowca mógł
zrobić lepiej.

Rodzina 5-cylindrowych, 9-litrowych
silników Scania DC09 także została
zmodernizowana, uzupełniły ją nowe
warianty o obniżonym o ok. 3% zużyciu
paliwa. Mają one komory spalania
o zmodyfikowanym kształcie, stopień
sprężania zwiększony do 19:1 i nowe
oprogramowanie sterujące. Ważną
zmianą jest wprowadzenie termostatu
kontrolującego temperaturę oleju. Wał
napędowy napędza bezpośrednio wen-
tylator, co pozwoliło ograniczyć straty
energii w przekładni. Podobnie jak
w D13, zastosowano turbosprężarki
o stałej geometrii, a do oczyszczania
spalin wyłącznie SCR. Mocniejsze wer-
sje D09 320 i 360 KM mogą być dosto-
sowane do zasilania 100-% biodieslem.

Obecnie oferta Scania obejmuje 13
silników Euro VI o mocy od 280 do 730
KM, montowanych w pojazdach nowej
generacji. Wszystkie w wersji podstawo-
wej mogą być zasilane paliwem zawie-
rającym do 10% biodiesla bez wpływu
na ich serwisowanie, wszystkie mogą
spalać HVO.

Silniki 5-cylindrowe mają wałek wyrównoważający zmniejszający drga-
nia, jakie powoduje ten układ, więc komfortem jazdy nie odbiegają da-
leko od R6, a są lżejsze. Do napędu niedużej betonomieszarki 360 KM
wystarczy.

Silnik D13 o mocy 370 KM pracujący w cyk-
lu Millera to wybór dla klientów dążących
do zmniejszenia zużycia paliwa i uprosz-
czenia eksploatacji DPF. Cała gama obej-
muje 4 jednostki:

 272 kW (370 KM), 1900 Nm,
 302 kW (410 KM), 2150 Nm,
 331 kW (450 KM), 2350 Nm,
 368 kW (500 KM), 2550 Nm.

Prędkość obrotowa mocy maks. to 1900
obr./min, zakres maks. momentu 1000-
1300 obr./min.

Obecna gama silników w nowej generacji Scania to:
 206 kW (280 KM), 1900 Nm/1000-1350 obr.min,
 235 kW (320 KM), 1600 Nm/1050-1350 obr./min,
 265 kW (360 KM), 1700 Nm/1050-1350 obr./min

Prędkość obrotowa mocy maks. to 1900 obr./min.
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R odzina Scania nowej generacji jest
rozbudowywana o kolejne wersje

ciągników i podwozi oraz warianty wypo-
sażenia. Na początku poznaliśmy kabi-
ny S (z płaską podłogą) i R (z płytkim tu-
nelem silnika) przeznaczone głównie do
transportu dalekiego. Obie szybko zdo-
były uznanie za wygląd zewnętrzny i ja-
kość wykończenia wnętrza. Były chwa-
lone za nowoczesną stylizację, nawiązu-
jącą przy tym do tradycji Scania, i za
aerodynamiczny kształt przyczyniający
się do obniżenia zużycia paliwa. W oce-
nie wnętrza, podkreślano dopracowane
miejsce kierowcy i przestronność, a tak-
że możliwość dobierania wyposażenia.

W czerwcu zaprezentowano kabinę G
dla branży budowlanej, po czym dołą-
czyła do nich dystrybucyjna P, w wer-
sjach krótkiej i długiej, z 3 wysokościami
dachu. Obecna gama kabin jest wyjątko-
wo szeroka: od krótkiej P14 do sypialnej,
wysokiej S20 Highline. Stworzenie tak
bogatej oferty było możliwe dzięki sys-
temowi modułowemu Scania, wdrożo-
nemu już niemal w całości w nowej ga-
mie pojazdów. Wykorzystując liczne
wspólne komponenty Scania może two-
rzyć kabiny, które wyglądem i zastoso-
waniem znacznie różnią się od siebie.

Każdy przewoźnik z branży budowla-
nej znajdzie odpowiednią dla siebie ka-
binę Scania z serii G lub P (ta druga jest
pomyślana przede wszystkim do cięża-

Nowe kabiny na ró¿ne przypadkiNowe kabiny na ró¿ne przypadki

rówek dystrybucyjnych). Seria G została
zaprojektowana tak, by sprostać szcze-
gólnym wymaganiom firm budowlanych.
Jest dostępna w kilku wariantach, a jej
wymiary, masa oraz wysokość i liczba
stopni wejściowych odpowiadają różno-
rodnym oczekiwaniom użytkowników co
do wygody kierowcy, długości zabudo-
wy i ładowności. Kabina G jest dostępna
w 5 podstawowych wersjach: od CG14L
z niskim dachem do CG20H Highline.
Wysokość wewnętrzną przy dachu stan-
dardowym zwiększono o 10 cm. W po-
równaniu z kabiną R, stopnie wejściowe
są położone nieco niżej, a tunel silnika
jest wyższy o 16 cm.

Seria P zadebiutowała jesienią w po-
jazdach Scania nowej generacji. Wystę-
puje w 8 podstawowych odmianach, na
początku do wyboru będzie 6 wariantów
z niskim dachem, zaczynając od CP14,

szczególnie przydatnej dla nabywców
oczekujących dużej wydajności i prze-
strzeni pod zabudowę. To rozwiązanie
pozwala również na wykorzystanie miej-
sca na dachem. Na przeciwnym krańcu
oferty znajduje się CP20H, zamontowa-
na nisko na ramie, z niskim, wygodnym
wejściem i komfortowym wnętrzem, ale
stosunkowo wysokim tunelem silnika).

Kabina dzienna z dachem o standar-
dowej wysokości CG17N ma wszelkie
cechy, by odnieść sukces w budownic-
twie. Nie naruszając przestrzeni po-
trzebnej na zabudowę, oferuje kierow-
cy mnóstwo miejsca. Dodając do tego
doskonałą widoczność, pojedynczą
leżankę i nowe warianty schowków,
spełnia wszelkie wymagania klientów.
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W Europie seria P jest wykorzystywa-
na głównie przez klientów, którzy rzadko
nocują w pojeździe, a ważna jest dla nich
wygoda wsiadania i wysiadania, np.
w dystrybucji miejskiej i przy pracach
budowlanych. Nowe niskie kabiny P
mają tą samą wysokość dachu, co
obecnej generacji, natomiast wersje
CP17N lub CP20N są o 10 cm wyższe
wewnątrz niż poprzednio. Wszystkie ka-
biny nowej generacji są również nieco
dłuższe. Pozwala to na lepsze wykorzy-
stanie przestrzeni między wewnętrzną
ścianą przednią na wysokości stóp,
a ścianą tylną.

W ofercie Scania znalazł się po raz
pierwszy elektryczny hamulec ręczny,
dostępny jako opcja. Jego przełącznik
znajduje się pośrodku tablicy rozdziel-
czej, wyglądem przypomina te z samo-
chodów osobowych. Przełącznik jest
czuły na nacisk, hamulec można włączać
stopniowo. Hamulec postojowy korzysta
z siłownika sprężynowego, o jego włą-
czeniu informuje czerwona kontrolka.

Hamulec jest sterowany elektrycznie,
więc można było go wzbogacić o dodat-

kowe funkcje: automatycznie załącza się,
jeśli drzwi kierowcy są otwarte, a pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty. Inne
udogodnienie to zapobieganie staczaniu
się pojazdu, kiedy wysiada z niego kie-
rowca. Było ono postulowane przez użyt-
kowników zajmujących się dystrybucją.
Udoskonalono również funkcję zapobie-
gającą cofnięciu pojazdu przy ruszaniu.
Gdy elektryczny hamulec ręczny jest
w pozycji „autohold”, nie ma limitu cza-
su, w którym powstrzymuje pojazd. Po
zatrzymaniu np. w korku, hamulec auto-
matycznie znów się załącza. Jeśli pojazd
nie porusza się przez dłuższy czas, ha-
mulec samodzielnie przełącza się z funk-
cji „autohold” do pozycji postojowej.
Funkcja „autohold” jest sygnalizowana
zieloną kontrolką na tablicy rozdzielczej.

Projektanci Scania przeanalizowali wy-
niki badań systemów wspomagających
jazdę pod kątem dezorientacji kierowcy,
korzystając z doświadczeń Audi i Volks-
wagena. Kluczowe znaczenie miało
uwzględnienie pozycji hamulca postojo-
wego, funkcji „autohold” oraz załączone-
go biegu i prędkości obrotowej silnika,
dyktowanej przez położenie pedału
gazu. Jeśli pojazd był zaparkowany
z załączonym hamulcem postojowym,
przed ruszeniem jest on rozłączany i au-
tomatycznie jest aktywna funkcja „auto-
hold”, umożliwiając spokojne ruszanie,
z ograniczeniami wynikającymi z zapro-
gramowanych warunków działania ha-
mulca, np. wspomnianego zapięcia pasa
bezpieczeństwa przez kierowcę.

Rozwiązania Scania dla branży budow-
lanej zostały wzbogacone o części i ak-
cesoria. Wiele z nich jest nowych lub
udoskonalonych. Do tej drugiej kategorii
należą wysoko umieszczone chwyty po-
wietrza, uzupełnienie standardowych,
montowanych na przedniej ścianie. Wy-
stępują w 2 wersjach, jedna jest przezna-
czona do ciężkich zastosowań. Wysoko
umieszczone chwyty powietrza spraw-
dzają się w silnie zapylonym środowisku
pracy, zapobiegając zapchaniu filtra.
Wersja HD do ciężkich zastosowań ma
2 filtry powietrza, które mogą przyjąć do
40 kg zanieczyszczeń, nim trzeba będzie
je wymienić (co trwa krótko i nie wyma-
ga narzędzi). Dzięki temu mają 4-krotnie
dłuższy okres eksploatacji w porównaniu
do poprzednich rozwiązań. Dostępny
jest również pionowy wydech. Nowością
jest możliwość zamontowania go w jed-
nym z dwóch miejsc za kabiną, co ułat-
wia montaż zabudowy.

W ofercie Scania jest 4-punktowe za-
wieszenie mechaniczne kabin pojazdów
budowalnych, w 2 wariantach. Wersja do
ciężkich zadań ma większy skok, przy-
stosowany do jazdy w trudnym terenie.
Innym cenionym rozwiązaniem są osło-
ny kół i chlapacze, które można dosto-
sować do rozmiaru kół i zawieszenia.
Niektórzy klienci potrzebują np. miejsca
na pojedyncze ogumienie terenowe lub
łańcuchy śnieżne. Dlatego wprowadzo-
no nowe osłony kół 2. osi w pojazdach
4-osiowych. Ich położenie można dopa-
sować do każdego typu opon i ramy.

Główne zalety kabin serii P to przede
wszystkim wygodne stopnie wejściowe
i pozycja kierowcy zapewniająca
dobrą widoczność innych uczestników
ruchu drogowego.

Chwyt powietrza wyprowadzony do
góry jest dostępny w 2 wersjach, z któ-
rych przeznaczona do ciężkich zasto-
sowań HD ma 4-krotnie większą wy-
dajność.

Wchodzenie do kabiny G jest dużo
wygodniejsze, niż do R-ki, a tym bar-
dziej S-ki. Ale kto bogatemu zabroni,
jak ktoś zechce wywrotkę z S-Highline,
dostanie.
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W rześniowa premiera modelu XT
otwiera nową kartę w historii: po

raz pierwszy nie jest to „budowlana Sca-
nia”, tylko dostała swój wyróżnik, tak jak
nazwa Arocs u Mercedesa czy symbol
FMX w Volvo. Można to uznać za pod-
niesienie rangi, chociaż marka i tak ma
doskonałą renomę w branży budowlanej,
także w Polsce.

XT pochodzi od „eXtra Tough”, czyli
supermocna, może bez wielkiego
pomysłu, ale… Na pewno ekstramocny
jest przedni zderzak w wersji terenowej,
wysunięty o 150 mm przed kabinę, wy-
konany ze stali i wyposażony w zaczep
holowniczy certyfikowany na udźwig
40 t. Chodziło o to, by pojazd można
było wyciągnąć, gdy ugrzązł, bez ko-
nieczności rozładowania. Zderzak za-
pewnia kąt natarcia ok. 25o, w zależno-
ści od wyposażenia pojazdu, typu ramy
i opon. W połączeniu ze stalową płytą
chroniącą podwozie i osłonami reflekto-
rów, przód XT bez szkody wytrzyma
drobne kolizje i zapobiegnie poważniej-
szym uszkodzeniom zespołów znajdują-
cych się za nim, czyli silników. W XT jest
stosowana cała przedstawiona wcześniej
gama, od jednostek 9-litrowych po 16-lit-
rowe V8, ponieważ pojęcie „budowlany”

Suma letnich nowoœci: Scania XTSuma letnich nowoœci: Scania XT

trzeba rozumieć w tym przypadku bar-
dzo szeroko. Scania XT to rodzina pojaz-
dów do różnorodnych zadań. Nowa
gama ma przyciągnąć zarówno przewoź-
ników leśnych, jak i użytkowników z sek-
tora komunalnego, dla każdego będzie
można skonfigurować odpowiednią
ramę, kabinę, układ napędowy, rozstaw
osi i długość ramy. W Scania przygoto-
wano rozwiązania dla 8 podstawowych
zastosowań XT.

Trzon oferty stanowią silniki 13-litrowe,
które wyróżniają się bardzo niskim zuży-
ciem paliwa. Na ten czynnik zwracano
uwagę, podkreślając, że typowa wywrot-
ka pokonuje średnio 80 tys. km rocznie
po drogach z dobrą nawierzchnią, a to
stwarza okazję, by obniżyć zużycie pali-
wa. Nawet lepsza aerodynamika kabin
odgrywa rolę w tym przypadku, na nią

przypada ok. 1% oszczędności uzyski-
wanych w XT w porównaniu z poprzed-
nimi budowlankami.

Są i inne wyzwania: place budów częs-
to bywają zlokalizowane w centrach
miast, więc pojazdy powinny zapewniać
doskonałą widoczność i zwrotność. Tu
z pomocą przychodzi nowa rodzina ka-
bin, w której maksymalnie zwężono
przednie słupki i poprawiono widocz-
ność w lusterkach zewnętrznych. Scania
XT jest wyposażana w „swoje”, w użebro-
wanych obudowach o dużo większej wy-
trzymałości na uderzenia, niże w wer-
sjach szosowych.

Niezwykle ważne w pojeździe budow-
lanym jest podwozie. W zależności od
warunków eksploatacji, klient Scania
może wybrać zawieszenie mechaniczne
lub pneumatyczne lub ich kombinację

Kabina S Highline w budowlance?
Oczywiście, w ciągnikach 8x4 do ze-
stawów ponadnormatywnych. Skrzy-
nia Opticruise ma oprogramowanie
do takich zadań i 2 biegi pełzające.
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utworzoną przez resory paraboliczne
z przodu i miechy powietrzne z tyłu. Po-
jawiła się nowa opcja: dwupiórowe reso-
ry paraboliczne 2x33 mm dla przedniej
osi 9-tonowej. Rozwiązanie to zwiększa
komfort jazdy, równoważąc go z właści-
wościami pojazdu w trudnym terenie
i stabilnością na drodze. Nowy stabiliza-
tor 2. osi polepsza właściwości jezdne
pojazdów 4-osiowych zarówno na bez-
drożach, jak i na drogach utwardzonych,
ujawniając swoje zalety głównie w pojaz-
dach o wysoko położonym środku cięż-
kości i w wywrotkach, podczas rozładun-
ku na niestabilnym podłożu.

Wśród nowych rozwiązań wprowadzo-
nych w podwoziach, kilka wyróżnia się
szczególną użytecznością w pojazdach
budowlanych. W pojazdach 3-osiowych
nowej generacji układ hamulcowy EBS
może współpracować z hamulcami bęb-
nowymi. Kolejną innowacją jest możli-
wość zamontowania hamulców tarczo-
wych w 26-tonowym wózku RBP735
z osiami ze zwolnicami w piastach kół.
Scania stosuje obecnie zęby skośne
w kołach przekładni planetarnych zwol-
nic. Dzięki temu pracują one ciszej i mają
dłuższą żywotność.

Scania przykłada dużą wagę do tego,
by ułatwić montaż i eksploatację specja-
listycznych zabudów. Korzyści z tego
czerpią zarówno firmy zabudowujące, jak
i użytkownik kompletnego pojazdu. Dob-
rym przykładem takich ułatwień
w pojazdach nowej generacji są otwory
w górnej części ramy, które producent
nadwozia może dowolnie wykorzystać.
Innym są tylne amortyzatory i podwójne
przednie osie, które nie wystają ponad
górną krawędź podłużnic oraz elektrycz-

Kabina CG17L z niskim dachem, silnik D13 o mocy 410 KM co ciekawe z ręcz-
nie sterowaną skrzynią biegów, podwozie z zawieszeniem całkowicie mecha-
nicznym – pod betonomieszarkę.

Ta sama Scania XT, ale zupełnie inna: podwozie 6x2 z tylną osią sterowaną, na
zawieszeniu całkowicie pneumatycznym, z kabiną CG17N - jak Normal, o stab-
dardowej wysokości dachu. Silnik D13 o mocy 450 KM, na 25 t DMC - kto
bogatemu zabroni.
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W kabinach G można zamówić stopień
ułatwiający skontrolowanie skrzyni wy-
wrotki lub obsługę opończy.

Do Scanii XF opracowano akcesoryj-
ne schowki i siatki na budowalny ekwi-
punek, montowane na tylnej ścianie
kabiny.

Każdy zabudowca dostanie taką ramę,
jakiej potrzebuje, i z optymalnym do
zadania rozmieszczeniem osprzętu.

nie sterowane osie wprowadzone jesie-
nią 2016 r. Eliminuje to zajmujące dużo
miejsca, odsłonięte przewody hydrau-
liczne. Wykorzystywane obecnie w Sca-
nia przewody i gniazdka dla instalacji
elektrycznej i pneumatycznej ułatwiają
montaż nadwozia. Można także zamówić
część osprzętu, np. czołownicę, w wyko-
naniu fabrycznym.

Niezależnie od rozwiązań ułatwiają-
cych zabudowę pojazdu, w ofercie Sca-
nia są również wymiana wiedzy i szkole-
nia. Przykładem jest nowa strona inter-
netowa zawierająca praktyczne informa-
cje i rysunki oraz ofertę szkoleń dla wy-
konawców zabudów, z których część
można przeprowadzić zdalnie, za po-
średnictwem Internetu. Tej jesieni czoło-
wi producenci w Europie wykonują zabu-
dowy dla zróżnicowanego grona odbior-
ców, używając budowlanych podwozi
Scania generacji XT jako pojazdów ba-
zowych.

Model XT w wersji podstawowej może
zostać wzbogacony o dwa pakiety wypo-
sażenia: obejmujący wygląd zewnętrzny
i wnętrze. Ich zawartość może być nieco
odmienna na różnych rynkach. Pakiet
wyposażenia zewnętrznego obejmuje
bardzo wytrzymałe lusterka zewnętrzne,
osłonę przeciwsłoneczną i reflektory da-
lekosiężne zabudowane na dachu. Przy-
kładowe dodatki do wnętrza to fotele
w odpornej na zużycie wersji XT, gumo-
we maty podłogowe z grubymi krawę-
dziami zapobiegającymi wyciekowi bło-
ta, dodatkowe schowki oraz pakiet uzu-
pełniający tablicę rozdzielczą o miejsce
do zamontowania urządzeń sterujących
zabudową.



Scania  R730 z  gra f iką
uwiecznia jącą b i twę pod
Grunwaldem w 1410 roku
otrzymała tytuł „Pomorskiej
Miss Scania 2017”. Zwycięski
ciągnik z historycznym malo-
waniem należy do Kacpi Lo-
gistic z Nidzicy. Siedziba fir-
my znajduje się ok. 30 km od
miejsca, gdzie rozegrała się
słynna bitwa.

Inne wyróżnione pojazdy to
ciągnik R450 firmy Mojar, któ-
remu przyznano Nagrodę
Publiczności, oraz flota trzech
pojazdów firmy EllTrans, do-
ceniona za kunszt wykończe-
nia wnętrza i imponujący wy-
gląd zewnętrzny Nagrodą Dy-
rektora gdańskiego oddziału
Scania. Nagroda specjalna
trafiła do firmy Baca za ciąg-
nik R500. W kategorii Pojazd
techniczny nagroda została
przyznana przedstawicielom
firmy Holservice za ciężki ho-
lownik pomocy drogowej.

Wybory „Pomorskiej Miss
Scania” odbyły się już po raz
16. W tym roku udział w kon-
kursie wzięło blisko 50 wyjąt-
kowych ciężarówek, a wyda-
rzenie przyciągnęło ponad
3 tys. miłośników pojazdów
ciężarowych i 35 wystawców
branżowych. Impreza każde-
go roku cieszy się dużym za-
interesowaniem kierowców
i miłośników ciężarówek ze
względu na możliwość zoba-
czenia zarówno wielu zna-

nych, wielokrotnie nagradza-
nych pojazdów Scania, jak
i zupełnie nowych. W tym
roku  podczas  imprezy
polską premierę miały pojaz-
dy Scania XT dla branży
budowlanej i leśnej. Wyda-
rzenie jest zorganizowane
w formie rodzinnego pik-
niku z atrakcjami dla naj-
młodszych oraz muzyką na
żywo.

Na zakończenie konkursu
„Pomorska Miss Scania”
odbył się tradycyjny, widowi-
skowy konwój  po jazdów
Scania ulicami Trójmiasta.

Ważnym punktem tego-
rocznej imprezy było przeka-
zanie nagrody „Ciężarówka
Roku 2017 w Polsce”. Pod-
czas wydarzenia przedstawi-
ciele Scania Polska odebrali
medal, przyznany decyzją
czytelników magazynu „Pol-
ski Traker”, którzy zagłoso-
wali w corocznym plebiscy-
cie na pojazd Scania nowej
generacji. Wskazało na nie
40% wszystk ich g łosują-
cych.

Pomorska Miss Scania 2017

Katalog Firm NadwoziowychKatalog Firm NadwoziowychKatalog Firm NadwoziowychKatalog Firm NadwoziowychKatalog Firm Nadwoziowych     20172017201720172017

Ju¿ w nastêpnym numerze!

100 stron nadwoziowych technologii!

Przegl¹d oferty naczep, przyczep, zabudów specjalnychPrzegl¹d oferty naczep, przyczep, zabudów specjalnychPrzegl¹d oferty naczep, przyczep, zabudów specjalnychPrzegl¹d oferty naczep, przyczep, zabudów specjalnychPrzegl¹d oferty naczep, przyczep, zabudów specjalnych

Po raz 24!Po raz 24!Po raz 24!Po raz 24!Po raz 24!
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Kacpi Logistic jest firmą za-
służoną tak dla polskiego
transportu, jak i na polu
tuningu ciężarówek. Poka-
zywała swoje ciągniki na
Master Truck, a teraz wyje-
chała z pucharem pomor-
skiego zlotu.

Na Pomorską Miss’17 przypadł debiut nowej budowlanej
Scania XT, z zabudową tylnozsypową KH-KIPPER W1U.
Skrzynia o długości zewn. 6100 mm ma objętość ok.
16,7 m3 i jest wykonana w całości ze stali HARDOX: burty
z blachy o grubości 4 mm, podłoga 6 mm. To jest ten nowy
model, z przednią ścianą pochyloną o 10o uwieńczoną
małym przykręcanym dachem, szuflą SNEEP na równi
z podłogą i mocowaniem koła zapasowego za kabiną.
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N a miejsce polskiego finału 8. Kon-
kursu Optifuel Challenge wybrano

ośrodek doskonalenia techniki jazdy
w Bednarach. W szranki stanęło 10 fi-
nalistów wyłonionych spośród 501
uczestników eliminacji regionalnych.
Nie było zaskoczeniem spotkanie nie-
mal wyłącznie kierowców znanych z po-
przednich konkursów Renault i Volvo
Trucks, także tych, którzy zajmowali bar-
dzo wysokie miejsca w finałach między-
narodowych. Tym razem organizatorzy
przygotowali dla nich dodatkową pułap-
kę, dzieląc zadania na część teore-
tyczną i jazdę na identycznej trasie,
zgodnie z wytycznymi Renault Trucks.

Test teoretyczny składał się z 20 py-
tań dotyczących funkcji pojazdu związa-
nych z oszczędzaniem paliwa: zasady
działania Optivision i inteligentnego wol-
nego koła Optiroll, 3 poziomów Eco-Le-
vel, podstawy reguł jazdy racjonalnej.
Część praktyczna w półfinale polegała
na pokonaniu zestawem z ciągnikiem
Renault Trucks T480 High Sleeper Cab,
obciążonym 22 tonami ładunku, 4 okrą-
żeń (ok. 21 km) wokół lotniska w Bed-
narach tak, by uzyskać możliwie najniż-
sze zużycie paliwa i jednocześnie naj-
wyższą prędkość średnią, z poszano-
waniem ograniczeń prędkości wyzna-
czonych przez ustawione znaki drogo-
we. Wyniki były sczytywane z układów

Infomax. Testowe zestawy z naczepami
Wielton zostały wyposażone w opony
Michelin o najniższych oporach ruchu.

Zawodnicy zostali podzieleni na 3 gru-
py i konkurowali ze sobą za pomocą
osobnych pojazdów. Finalistą z każde-
go samochodu była osoba, która zdo-
była najwyższą łączną liczbę punktów
z testu i jazdy (maks. 100 pkt. w wadze
20% test/80% jazda).

Mimo tak korzystnie ustawionych pro-
porcji, kilku faworytów poległo na teorii,
tracąc w teście punkty, których nie od-
robili dobrymi wynikami z jazdy. W ścis-
łym finale spotkało się 3 kierowców, któ-
rzy walczyli o końcowe miejsce na po-
dium i o prawo reprezentowania Polski
w zmaganiach europejskich. Finał za-
planowani na październik, odbędzie się
w hiszpańskim Toledo. Nagrodą główną
jest ciągnik Renault Trucks T i to całkiem
na własność firmy wystawiającej swoje-
go kierowcę, a nie tylko użyczany na
chwilkę, jak poprzednio, ale i na pol-
skiego finalistę czekało sporo całkiem
wymiernych zdobyczy.

Twarze finalistów też były dobrze zna-
ne: Paweł Bucior ze Styropianexu, Ma-
riusz Gruszczyński z LKW Poland i Ze-
non Korsak z firmy Kortrans. Zapowia-
dało się na zaciętą walkę do ostatniej
chwili, bo dwaj ostatni mieli wynik lep-
szy, niż instruktorzy jazdy Renault
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Trucks sprawdzający trasę w tak samo
trudnych warunkach. Ta trójka losowała
kolejność przejazdu jednym zestawem,
by zniwelować potencjalne różnice mię-
dzy egzemplarzami bliźniaczych cięża-
rówek. Próba składała się ponownie z 4
okrążeń, ale tym razem z dodatkowymi
przeszkodami w postaci „jokerów”
(przejazdu przez strome wzniesienie,
ciasnej szykany i ronda objeżdżanego
dookoła). Kolejność zaliczenia „jokera”
zależała od decyzji uczestnika konkur-
su. Ponownie zwycięzcą zostawał kie-
rowca, który wypracował idealny kom-
promis pomiędzy wysoką prędkością
średnią a niskim zużyciem paliwa. Mimo
sprzyjających warunków, jakie tworzył
zamknięty obszar lotniska, ciężar odpo-
wiedzialności wyraźnie zaciążył nad fi-
nalistami, widać było sporo nerwów

Nerwy i teoria zmorami fina³u

Po raz pierwszy pojazdami używanymi w eliminacjach i finale były „tetki”
z wysoką kabiną i płaską podłogą, wyposażone w pełen pakiet sprzyjający
oszczędzaniu paliwa, łącznie z tempomatem przewidującym Optivision. Ale to
trzeba umieć wykorzystać! Mariusz Gruszczyński był o włos od najwyższego
miejsca na podium.
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Optifuel Challenge 2017

Na tym zdjęciu nie jest ważny Łukasz Kurcbard, tylko wykres za nim. Uczestnicy
eliminacji hamowali, używając układu zasadniczego, średnio 67 razy/100 km
(to ten czerwony słupek). Przyjmuje się, że w transporcie dalekim nie powinni
tego robić częściej niż 40 razy. Instruktorzy dotknęli pedału hamulca 20 razy
(słupek zielony), wykazując się umiejętnością przewidywania, wykorzystania
rozpędu pojazdów i hamowania silnikiem. Dorównywał im tylko Zenon Korsak,
który w finałowych jazdach użył hamulców 2 razy, czyli 4,8 raza/100 km.

„Wszyscy jesteście mistrzami” - ocenił finalistów Łukasz Kurcbard, główny
sędzia konkursu (na co dzień odpowiedzialny w Renault Trucks za szkolenia
w ekonomicznej jeździe), chwaląc finalistów za umiejętności mierzone zuży-
ciem paliwa i średnią prędkością na konkursowej trasie. Ale średnie spalanie
wszystkich uczestników eliminacji to 31,6 l/100 km, instruktorów 25,8 l! Jest
duża rezerwa.

A zwycięzcą jest… Zenon Korsak ze
zgorzeleckiej firmy Kortrans, wielo-
krotny uczestnik finałów Optifuel
i Drivers’ Challenge. Po raz pierwszy
zaszedł tak wysoko i mamy nadzieję,
że nie odpuści w międzynarodowym
finale. Poza pucharem zdobył vouche-
ry sporej wartości na wyjazdy turystycz-
ne, ubezpieczenia samochodów, na-
prawy lub akcesoria w sieci Renault
Trucks i 2 koła Alcoa.

skutkujących zwłaszcza niepotrzebnym
hamowaniem, po którym trzeba było
odzyskiwać prędkość.

Ostatecznie mistrzem Ósmego Kon-
kursu Optifuel Challenge w Polsce i na-
szym reprezentantem na finale europej-
skim został Zenon Korsak (25,4 l/100
km i 42,7 km/h), wyprzedzając Mariusza
Gruszczyńskiego (24,9 l/100 km i 41,2
km/h) i Pawła Buciora (24 l/100 km
i 38,9 km/h). Wyniki i przebieg zmagań

to temat do przemyśleń przed między-
narodowym finałem: zwycięstwo lub po-
rażka rodzą się w głowie. Nie chodzi tyl-
ko o znajomość teorii i umiejętność wy-
korzystania jej w praktyce, ale i pano-
wanie nad emocjami. Natomiast analiza
całych eliminacji potwierdza, że trzeba
jeszcze wiele wysiłku, by wszyscy kie-
rowcy nauczyli się wykorzystywać po-
tencjał nowoczesnych ciężarówek, jakie
prowadzą.



1. W ciągniku Renault Trucks T wyposażo-
nym w Eco Cruise Control, ile jest dostęp-
nych poziomów Eco Level?
A. 1
B. 2
C. 3C. 3C. 3C. 3C. 3
2. Zbliżając się z wysoką prędkością do wi-
docznego z daleka znaku STOP, aby oszczę-
dzić paliwo, najlepiej jest:
A. Toczyć się na Optirollu
BBBBB. T.  T.  T.  T.  Toczyć się na „ostrym kole”oczyć się na „ostrym kole”oczyć się na „ostrym kole”oczyć się na „ostrym kole”oczyć się na „ostrym kole”
C. Wrzucić „luz” w skrzyni biegów
3. W mieście, jadąc na 50 km/h, bieg nis-
ki, 1350 obr/min.:
A. Redukujesz do 4. wysokiej, aby  wejść
w zakres maks. mocy
B. Zostajesz na 5. niskiej
C. Zmieniasz o pół w górę do 5C. Zmieniasz o pół w górę do 5C. Zmieniasz o pół w górę do 5C. Zmieniasz o pół w górę do 5C. Zmieniasz o pół w górę do 5.....  wyso wyso wyso wyso wyso-----
kiejkiejkiejkiejkiej
4. Wyłączając OPTIROLL z poziomu menu
ustawień pojazdu, deaktywujemy tę funk-
cję:
A. Całkowicie do ponownego włączenia
B. Wyłącznie na tempomacie
C. PC. PC. PC. PC. Podczas jazdy „z nogi”odczas jazdy „z nogi”odczas jazdy „z nogi”odczas jazdy „z nogi”odczas jazdy „z nogi”
5. Czy Optifuel Infomax pozwala na iden-
tyfikację kierowcy, który prowadził pojazd
A. Tak
BBBBB. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie
C. Tylko jeśli kierowca użył tarczy tacho-
grafu
6. Czy w Renault Trucks T wyposażonym
w Eco Cruise Control istnieje kombinacja
ustawień, która pozwala całkowicie wyłą-
czyć Optiroll (jadąc „z nogi” oraz na tem-
pomacie)?
A. TA. TA. TA. TA. Takakakakak
B. Nie
C. Tak, ale tylko za pomocą komputera
serwisowego
7. Jadąc ciągnikiem Renault Trucks T, na
tempomacie (Eco Cruise), na Eco Level 1,
zalecana maksymalna prędkość jazdy to: (*)
A. 85 km/h
BBBBB. 86 km/h. 86 km/h. 86 km/h. 86 km/h. 86 km/h
C. 90 km/h
* w sytuacji, w której jest to dopuszczone
przepisami ruchu drogowego

8. Przy 40 tonach rzeczywistej masy zesta-
wu, jaki szacunkowy wpływ na zużycie pa-
liwa ma zwiększenie obciążenia o kolejne
2 tony?
A. o 15%
BBBBB. o 1,5. o 1,5. o 1,5. o 1,5. o 1,5     l/100 kml/100 kml/100 kml/100 kml/100 km
C. o 5 l/100 km
9. Jaka jest minimalna prędkość jazdy na
tempomacie, przy której może się uaktyw-
nić System OPTIVISION?
A. 40 km/h
B. 50 km/h
C. 60 km/hC. 60 km/hC. 60 km/hC. 60 km/hC. 60 km/h
10. Jaki dodatkowy zysk prędkości
(„szwunk”) na końcu zjazdu ze wzniesienia
ponad zakres nadprędkości na Eco Level 1
oferuje Optivision?
A. 2 km/h
BBBBB. 3 km/h. 3 km/h. 3 km/h. 3 km/h. 3 km/h
C. 4 km/h
11. Jadąc na tempomacie, użycie hamulca
Optibrake skutkuje:
A. WA. WA. WA. WA. Wyłączeniem tempomatu („cancel”)yłączeniem tempomatu („cancel”)yłączeniem tempomatu („cancel”)yłączeniem tempomatu („cancel”)yłączeniem tempomatu („cancel”)
B. Wyłączeniem tempomatu, ale tylko gdy
równocześnie naciśniemy pedał hamulca
C. Wyłączeniem tempomatu, ale tylko jeśli
Optibake będzie aktywny dłużej niż 5 s
12.W ciężarówkach Renault Trucks T, ce-
lem poprawy (obniżenia)  oporu powietrza,
przednia szyba jest pochylona pod kątem:
A. 8 stopni
B. 10 stopni
C. 12 stopniC. 12 stopniC. 12 stopniC. 12 stopniC. 12 stopni
13. Właściwe ustawienie spojlera dacho-
wego to ustawienie:
A. Nieznacznie poniżej krawędzi dachuA. Nieznacznie poniżej krawędzi dachuA. Nieznacznie poniżej krawędzi dachuA. Nieznacznie poniżej krawędzi dachuA. Nieznacznie poniżej krawędzi dachu
naczepy (zabudowynaczepy (zabudowynaczepy (zabudowynaczepy (zabudowynaczepy (zabudowy)
B. Powyżej krawędzi dachu naczepy (zabu-
dowy)
C. pi razy oko dowolnie, grunt, że jest…
14. Zielone pole na obrotomierzu ciężaró-
wek Renault Trucks oznacza:
A. zakres maksymalnej mocy
B. zakres maksymalnego momentu obr.
C. zakres maksymalnego momentu obrC. zakres maksymalnego momentu obrC. zakres maksymalnego momentu obrC. zakres maksymalnego momentu obrC. zakres maksymalnego momentu obr.....
oraz zakres najniższego, jednostkoweoraz zakres najniższego, jednostkoweoraz zakres najniższego, jednostkoweoraz zakres najniższego, jednostkoweoraz zakres najniższego, jednostkowe-----
go zużycia paliwago zużycia paliwago zużycia paliwago zużycia paliwago zużycia paliwa

TTTTTest teoretyczny w finale konkursu Optifuel Challenge 2017est teoretyczny w finale konkursu Optifuel Challenge 2017est teoretyczny w finale konkursu Optifuel Challenge 2017est teoretyczny w finale konkursu Optifuel Challenge 2017est teoretyczny w finale konkursu Optifuel Challenge 2017
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15. Które zdanie z poniżej opisujących
właściwe  traktowanie filtra DPF jest praw-
dziwe?
A. raz na kilkaset km należy „przepalić
DPF” utrzymując obroty silnika w okolicach
2000
B. należy unikać jazdy na Optiroll
C. należy minimalizować czas pracy naC. należy minimalizować czas pracy naC. należy minimalizować czas pracy naC. należy minimalizować czas pracy naC. należy minimalizować czas pracy na
biegu jałowymbiegu jałowymbiegu jałowymbiegu jałowymbiegu jałowym
16. Czy zmieniając Eco Level, zmieniamy
strategię pracy skrzyni biegów Optidriver?
A. TA. TA. TA. TA. Takakakakak
B. Nie
C. Tak, ale tylko w czasie jazdy na tempo-
macie
17. Który zakres pod- i nadprędkości od-
powiada ustawieniom Eco Level 2?
A. -5 km/h…+8 km/h
BBBBB. -3 km/h…+5 km/h. -3 km/h…+5 km/h. -3 km/h…+5 km/h. -3 km/h…+5 km/h. -3 km/h…+5 km/h
C. 0 km/h…+3 km/h
18. Moduł automatycznej punktacji stylu
jazdy „ECO SCORE” będący częścią syste-
mu telematycznego Optifleet, ocenia na
podstawie:
A. niezależnych od masy ładunku i zu-A. niezależnych od masy ładunku i zu-A. niezależnych od masy ładunku i zu-A. niezależnych od masy ładunku i zu-A. niezależnych od masy ładunku i zu-
życia paliwa parametrów jazdy racjożycia paliwa parametrów jazdy racjożycia paliwa parametrów jazdy racjożycia paliwa parametrów jazdy racjożycia paliwa parametrów jazdy racjo-----
nalnejnalnejnalnejnalnejnalnej
B. finalnego rezultatu zużycia paliwa: im
niższe, tym lepiej
C. prędkości wiatru i ukształtowania po-
konanej trasy
19. Maksymalna liczba punktów (najwyż-
sza ocena) systemu „ECO SCORE” wynosi:
A. 10 pkt.A. 10 pkt.A. 10 pkt.A. 10 pkt.A. 10 pkt.
B. 100 pkt.
C. pięć gwiazdek (*****)
20. W którym roku Renault Trucks T zdobył
zaszczytny tytuł „Truck Of The Year” (cię-
żarówki roku)?
A. 2014
BBBBB. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015
C. 2016

Z ostatniej chwili
Finał europejski, rozegrany 18.10. w To-
ledo, przyniósł zwycięstwo i „Tetkę” repre-
zentantowi Bułgarii. Kolejne miejsca na
podium zajęli kierowcy z Rumunii i Luksem-
burga. Zenek Korsak był 5. Gratulacje!
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Gdy w 1987 r. Volvo zapre-
zentowało pierwszą genera-
cję 16-litrowego modelu F16,
pojazd wywarł ogromne wra-
żenie na całym środowisku
związanym z transportem
drogowym. Imponujące jak
na tamte czasy 470 KM rzę-
dowego, 6-cylindrowego sil-
nika długo było wartością nie
do pobicia, a jakość i wypo-
sażenie wnętrza stały się
wzorem do naśladowania dla
konkurentów. Oprócz rekor-
dowej mocy, klienci zachwy-
cali się przestronnością kabi-
ny i znakomitym wyposaże-
niem pojazdu.

F16 szybko stał się kultowy
i zyskał uznanie najbardziej
wymagających użytkowników
na całym świecie. Dla Volvo
Trucks stał się także impul-
sem do przekraczania kolej-
nych granic mocy. W 1991 r.
F16 miało silnik 510 KM, a 12
lat później, już jako flagowe
Volvo FH16 przekroczyło ma-
giczną granicę 600 KM. Pięć
lat później pękła bariera 700
KM, a w najnowszej ofercie
Volvo Trucks jest dostępny
FH16 z 750-konnym silni-
kiem, najmocniejszy seryjny
samochód c iężarowy na
świecie.

Najnowszy model FH16, po-
dobnie jak całą serię FH, wy-

Volvo Trucks świętuje 30. urodziny FH16

różnia wiele innowacyjnych
rozwiązań, m.in. ułatwiający
prowadzenie aktywny układ
kierowniczy, podnoszona oś
tandem i najnowsza skrzynia
biegów I-Shift wyposażona
w biegi pełzające, które umoż-
liwiają transport dużych, wy-
soce ponadnormatywnych
ładunków, ruszanie z miejsca
w trudnym terenie i jazdę
z bardzo małymi prędkościa-
mi, rzędu 0,5 km/h. Charakte-
rystyczny dla modelu FH16
jest także nowoczesny de-
sign. Duże wrażenie robi cha-
rakterystyczna ciemnosrebrna
krata wlotu powietrza oraz ele-
ganckie lusterka i osłona prze-
ciwsłoneczna. Dzięki przy-
ciemnionym szybom w tylnej
części kabiny pojazd nabiera
dynamicznego charakteru
Projektanci przyłożyli również
wielką wagę do wyglądu i er-
gonomii wnętrza, które wyróż-
nia indywidualna tapicerka
paneli drzwiowych i ścian,
chromowane listwy, ozdobne
zasłony i dodatkowe punkty
świetlne.

W Polsce największym od-
biorcą kultowych „szesnas-
tek” jest Transannaberg z sie-
dzibą w Strzelcach Opolskich,
która podobnie jak model
FH16 obchodzi w tym roku 30.
urodziny. Firma specjalizuje

się w przewozach ponadnor-
matywnych. Promy, statki,
dźwigi i łopaty wirnika elek-
trowni wiatrowych to tylko po-
czątek listy takich ładunków.
„Przez 30 lat działalności prze-
woziliśmy niezwykle ciężkie
i obszerne ładunki, które wy-
magały od nas nie ty lko
ogromnej precyzji i umiejętno-
ści, ale także bardzo mocne-
go i wytrzymałego sprzętu.
Dlatego już wiele lat temu zde-
cydowaliśmy się wprowadzić
do naszej floty modele Volvo
z serii FH16, które idealnie
nadają się do tego typu za-
dań” - tłumaczy Joachim Wie-
siollek. Obecnie we flocie
Transannaberg znajduje się
30 Volvo FH16 różnych gene-
racji, w tym także najnowsze
ciągniki siodłowe z 750-kon-
nym silnikiem. „Do przewozu
ponadgabarytowych i bardzo
ciężkich ładunków potrzebu-
jemy pojazdów o ściśle okreś-
lonych parametrach. Niezbęd-
ne są piekielna duża moc, 4
osie i ekonomiczny silnik, któ-
ry pomimo ogromnych obcią-
żeń nie spali dużo paliwa.
Volvo FH16 spełnia wszystkie
te kryteria, a dodatkowo świet-
nie radzi sobie w trudnym te-
renie, co w przypadku naj-
większych konstrukcji wcale
nie jest takie oczywiste. Teraz,

dzięki biegowi pełzającemu
możemy ruszyć nawet z 200-
tonowym zestawem i nie oba-
wiać się o stan sprzęgła” –
chwali swój sprzęt Joachim
Wiesiollek.

W opinii właściciela Trans-
annaberg ogromną zaletą
FH16 jest także przestronna,
komfortowa kabina, którą
doceniają przede wszystkim
kierowcy wyruszający w dłu-
gie trasy międzynarodowe:
„Jeśli kierowcy w naszej fir-
mie mają wybór, wolą jeździć
właśnie tym ciągnikiem. Pod
względem miejsca i komfor-
tu  Vo lvo  rob i  naprawdę
ogromne wrażenie. Podob-
nie jest z bardzo elastycz-
nym i fachowym serwisem,
na  k tó ry  możemy l i czyć
w każdej sytuacji”.

Z okazji okrągłego jubile-
uszu, Volvo Trucks przygoto-
wało w tym roku wielką nie-
spodziankę dla wszystkich fa-
nów legendarnych serii F16
i FH16. Okazją do realizacji
tego przedsięwzięcia była te-
goroczna edycja zlotu Nordic
Trophy na terenie toru wyści-
gowego Mantorp Park pod
Linköping. W odpowiedzi na
apel Volvo Trucks, na miejscu
pojawiło się niemal sto 16-
litrowych ciągników siodło-
wych.

„Nie ma ładunków, których nie możemy przewieźć. Są
tylko drogi, na których jest to trudniejsze” – zapewnia
właściciel Transannaberg Joachim Wiesiollek.





Volvo Trucks wprowadziła
do oferty samochody ciężaro-
we napędzane silnikiem zasi-
lanym skroplonym gazem
ziemnym lub biogazem speł-
niające normę emisji Euro VI,
ale na swój sposób. Zamiast
obiegu termodynamicznego
Otto, zwyczajowo stosowane-
go w silnikach gazowych, sil-
niki Volvo FH LNG i FM LNG
trzymają się pomysłu Diesla.
Dla użytkownika oznacza to
brak kompromisów pod
względem właściwości jezd-
nych, ekonomiki paliwowej
i niezawodności. Gazowy sil-
nik Volvo o mocy 460 KM roz-
wija maksymalny moment ob-
rotowy 2300 Nm, zaś jednost-
ka o mocy 420 KM – 2100
Nm, analogicznie jak w silni-
kach spalających olej napę-
dowy. Także zużycie paliwa
jest porównywalne z konwen-
cjonalnymi silnikami wysoko-
prężnymi Volvo, a jednocześ-
nie niższe niż w typowych sil-
nikach gazowych.

Paliwem stosowanym w no-
wych silnikach jest skroplony
gaz ziemny LNG lub skroplo-
ny biogaz bio-LNG. Oba pali-
wa składają s ię głównie
z metanu. Jeżeli jest stosowa-
ny biogaz, oddziaływanie na
klimat może zostać zreduko-
wane nawet o 100%, w przy-
padku gazu ziemnego jest to
20%. Przekłada się to na
mniejszą emisję substancji
szkodliwych w trakcie użytko-
wania pojazdu. Ze względu na
cykl pracy silnika wiążący się
z powstawaniem dużych ilości
NOx musi on być jednak wy-
posażony w układ SCR.

Nowe Volvo FH LNG i FM
LNG są dostępne z silnikami
o mocy 420 lub 460 KM
i przeznaczone do transportu
regionalnego i długodystan-
sowego. „Wprowadzając na
rynek nowe samochody cię-
żarowe zasilane skroplonym
gazem ziemnym lub bioga-
zem,  o feru jemy korzyst -
niejszą pod względem od-
działywania na klimat alterna-

Ciężarówki Volvo Euro VI zasilane LNG

Volvo przygotowała zbiorniki LNG o pojemności 115 kg
(275 l), 155 kg (375 l) lub 205 kg (495 l), zapewniające
zasięg do 1000 km. Dodatkowo jest montowany niewielki
zbiornik oleju napędowego.

Nowe pojazdy odznaczają się osiągami, właściwościami jezdnymi i zużyciem paliwa po-
równywalnymi z ciężarówkami zasilanymi olejem napędowym, a emitują o 20÷100%
mniej CO2, zależnie od pochodzenia stosowanego gazu i oleju napędowego.

tywę, która jednocześnie spe-
łnia wysokie wymagania pod
względem osiągów, ekonomi-
ki paliwowej i zasięgu eksplo-
atacyjnego pojazdu. To kom-
binacja cech, jakich wyma-
gają nasi klienci w tym seg-
mencie przewozów“ – mówi
Lars Martensson, dyrektor ds.
ochrony środowiska i innowa-
cyjności w Volvo Trucks.

W celu zwiększenia zasięgu
tankuje się paliwo LNG, prze-
chowywane pod ciśnieniem
4÷10 barów i w temperaturze
-140 do -125°C. Największy
dostępny zbiornik LNG za-
pewnia zasięg do 1000 km.
Tankowanie LNG zajmuje nie-
mal tyle samo czasu, co oleju
napędowego. Podczas jazdy
ciekłe paliwo jest podgrzewa-
ne, sprężane i przekształcane
w gaz, podawany do cylin-
drów. By zainicjować zapłonu
gazu, do cylindra jest wtryski-
wana wcześniej niewielka
dawka oleju napędowego.
Osiągniecie 100-% redukcji
emisji CO2 jest możliwe po
zastosowaniu HVO (uwodor-
nione oleje roślinne) zamiast
kopalnego oleju napędowego
oraz bio-LNG zamiast LNG.

Obecnie Volvo Trucks wraz
z dostawcami gazu i klienta-
mi pracuje nad rozbudową
infrastruktury LNG w Europie.
W wielu krajach oraz na po-
ziomie UE przedsięwzięcie
cieszy się wsparciem poli-

tycznym. Ponadto Komisja
Europejska i kraje członkow-
skie przyjęły strategię rozwo-
ju infrastruktury LNG w celu
zapewnienia długookresowej
dostępności alternatywnych
nośników energii w Europie.
„Gaz ziemny ma wyraźną
przewagę pod względem kli-
matycznym, ma konkuren-
cyjną cenę w wielu krajach,
a jego rezerwy są na tyle
duże, by uzasadniać szerokie
wykorzystanie tego surowca.
Nasz zwrot w kierunku pojaz-
dów zasilanych LNG tworzy
nowe ramy prowadzenia
energooszczędnej i opłacal-
nej ekonomicznie działalno-
ści transportowej przez na-
szych klientów. Równocześ-
nie dajemy użytkownikom sa-

mochodów c iężarowych
o dużej ładowności szansę
znacznego ograniczenia swo-
jego oddziaływania na kli-
mat“ – konkluduje Martens-
son.

Sprzedaż Volvo FM LNG
i FH LNG rozpocznie s ię
w 2018 r. Oba pojazdy są do-
stępne jako ciągniki siodłowe
4x2, 6x2, 6x4 i podwozia 4x2,
6x2, 6x4 o DMCZ do 64 t,
przeznaczone do transportu
regionalnego i długodystan-
sowego. Napędza je silnik
Volvo G13C Euro VI rzędowy,
6-cylindrowy 13-litrowy z ukła-
dem wtryskowym common
rail i wtryskiwaczami z osob-
nymi rozpylaczami dla gazu
i oleju napędowego, przez
skrzynię I-Shift.
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Volvo Trucks, KZESO i Copma oferują pojazd dwudrogowy

Dzięk i  współpracy f i rm
KZESO Machinery,  Volvo
Trucks i Copma na rynek tra-
fił mobilny kompleks KCM
007 do zgrzewania szyn bez-
pośrednio na torach, na pod-
woziu nowoczesnego pojaz-
du dwudrogowego. Kilka mi-
nut po wykonaniu zadania
może on zjechać z torów
i kontynuować jazdę po dro-
dze.  To un ika lny  pro jekt
w skali Europy.

Nowy pojazd dwudrogowy
zaprezentowano podczas 12.
Międzynarodowych Targów
Kole jowych TRAKO 2017
w Gdańsku. Pierwsze kom-
pleksy zgrzewające KCM 007
umieszczone na pojazdach
o roboczej nazwie ZDS-7 K
są na finalnym etapie testów.
Gdy zostaną ukończone, tra-
fią do 2 dużych firm z sektora
budowlanego, specjalizują-
cych się w budowie i moder-

nizacji infrastruktury kolejo-
wej. „Skompletowaliśmy 3
mobilne kompleksy zgrzewa-
jące KCM 007, które obecnie
testujemy na specjalnie przy-
stosowanym poligonie kole-
jowym w Chełmie pod Lubli-
nem. Testy polegają na wyko-
naniu 12 próbnych zgrzewów
na wyznaczonym odcinku
toru zamkniętego. Wykorzy-
stujemy do tego głowicę
zgrzewającą K 922-1 ukraiń-
skiej firmy KZESO, przezna-
czoną do zgrzewania oporo-
wego szyn kolejowych o pro-
filu 60E1 i 49E1 z gatunku
stali R260 i R350HT. Pierwszy
pojazd przeszedł już testy
pomyślnie. Dwa pozostałe na
dniach powinny być gotowe

W pojeździe zastosowano
własny napęd hydrostatycz-
ny. Oznacza to, że będzie
mógł pracować na tzw. to-
rach otwartych, bez ko-
nieczności ściągania infra-
struktury przytorowej. Za-
stosowanie hydrostatyczne-
go układu napędowego
przekłada się także na niż-
sze zużycie paliwa w trak-
cie jazdy po torach.

do wydania klientom” – tłu-
maczy Piotr Wojtas, prezes
firmy KZESO Machinery, któ-
ra jest głównym pomysło-
dawcą projektu.

W pierwszym etapie KZE-
SO Machinery we współpracy
z Volvo Trucks i Copma przy-
gotowała 3 kompleksy KCM
007 na pojazdach dwudrogo-
wych, jednak w przyszłości
będzie chciała sprzedawać
nowy produkt na znacznie
większą skalę, w tym także za
granicą. „Te maszyny mają
wszystk ie  argumenty,  by
w swoim sektorze stać się hi-
tem sprzedażowym. Kontene-
rowy kompleks zgrzewający
został osadzony na wytrzy-
małym podwoziu, z co naj-

mniej 10-tonowym naciskiem
na każdą oś. Model Volvo
FMX, który wykorzystano
w tym pojeździe, spełnia tak-
że wszystkie najostrzejsze
normy spalinowe i jakościo-
we, a ponadto wyróżnia się
niezwykle przestronną ka-
biną, świetnie przystosowaną
do trudnych warunków bu-
dowlanych. Synonimem nie-
zawodności jest także 13-lit-
rowy, 420-konny silnik, który
zbiera doskonałe opinie od
dotychczasowych odbiorców
naszych pojazdów” – mówi
Wilhelm Rożewski, manager
market ingu i  komunikacj i
w Volvo Trucks Poland.

Zaletą nowego pojazdu
dwudrogowego ma być także
większa mobilność. „Na to-
rach pojazd może poruszać
się z prędkością do 50 km/h,
a jego wkolejanie i wykoleja-
nie może odbywać się na
prze jazdach ko le jowych
o szerokości do 4 m. Jest to
możliwe dlatego, że zastoso-
wano własne rozwiązanie tyl-
nego wózka obrotowego.
Czas wykolejania się na prze-
jeździe skrócono do 5 minut,
co powoduje bardzo szybkie
i skuteczne przemieszczanie
pojazdu z torowiska kolejo-
wego na drogi publiczne”-
przekonuje Rafał Kuc, czło-
nek zarządu firmy Copma.

Nowy pojazd dwudrogowy ZDS-7 K będzie uniwersalny, jego funkcja nie ograniczy się jedynie do mobilnej zgrzewarki.
Pojazdy zostały skonstruowane w taki sposób, by wymiana zabudowy zajmowała ok. 15 minut. Wystarczy odkręcić 4
śruby mocujące, wypiąć zabudowę i zamontować kolejną, np. do naprawy trakcji lub dźwig.
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Ulepszenia w kabinach i silnikach MAN

Rodz ina MAN TG n ie-
uchronnie idzie do pełnolet-
ności, w przyszłym roku mi-
nie 18 lat od premiery i za-
pewne IAA w Hanowerze
przyniesie jej  następców.
Wciąż jeszcze jest miejsce na
ulepszenia: w modelach roku
2018 znajdą się kolejne ulep-
szenia zorientowane na wy-
godę kierowców.

Na tablicy przyrządów znaj-
duje się obecnie 4-calowy
kolorowy ekran o wysokiej
rozdzielczości i lepszej czy-
telności. Prędkość jazdy jest

wyświetlana zarówno analo-
gowo, jak i cyfrowo. Pod kie-
rownicą po prawej stronie
umieszczono nowy panel ste-
rowania, obejmujący także
obrotowy przełącznik trybów
pracy skrzyni TipMatic.

Na tablicy rozdzielczej wy-
gospodarowano dodatkowe
półki na drobne przedmioty,
dodano gn iazdek USB
i uchwytów na napoje. Ulep-
szona kabina mieści większą
lodówkę (42 l w TGX i 35 l
w TGS), którą można łatwo
wyjąć na zewnątrz,  by ją

Tablica rozdzielcza ma na nowo poustawiane przełącz-
niki, bardziej czytelny ekran i sterowanie klimatyzacją.
Pokrętło TipMatica jest z prawej strony pod kierownicą,
konsola z dźwignią hamulca ręcznego niestety została
obok fotela.

Poza zwiększeniem miejsca na drobne przedmioty wokół
leżanek i wprowadzeniem osobnego sterowania oświet-
leniem i ogrzewaniem obok każdej z nich, można za-
mówić dodatkowy pakiet wyciszenia kabiny.

umyć. Jako opcję wprowa-
dzono kolorystykę z dwóch
odcieni szarości, na których
mniej widać zabrudzenia, niż
na beżu.

Podczas przerw lub po dniu
pracy kierowcy ciężarówek
TGX i TGS oraz TGL i TGM
z kabinami L i XL znajdą przy-
tulny obszar wypoczynku za
fotelem kierowcy. Górne i dol-
ne leżank i  wyposażono
w nowe panele sterujące
oświetleniem i ogrzewaniem.
Zamiast siatki na tylnej ścia-
nie kabiny jest sztywna półka.

Istotną zmianą w ciężarów-
kach TGL/TGM jest nowy sil-
nik D08, w którym oczyszcza-
nie spalin oparto wyłącznie
na technologii SCR. Wiąże
się to ze zwiększeniem tem-
peratury  pracy,  a  za tem
sprawności, nowe silniki zu-
żywają mniej paliwa. Większe
jest oczywiście zużycie Ad-
Blue, którego zbiornik po-
większono do 65 l.

Silnik 4-cylindrowy D0834
o pojemności 4,6 litra, stoso-
wany w TGL, ma w wersji
podstawowej moc 160 KM

i moment obrotowy 600 Nm.
Wersja średnia oferuje 190
KM i 750 Nm, najmocniejsza
220 KM i 850 Nm. Sześciocy-
lindrowe D0836 o pojemności
6,9 l napędzają zarówno naj-
cięższe warianty TGL, jak
i TGM, z mocą od 250 KM
i momentem od 1050 Nm. Po-
zostałe dwie wersje to silnik
290 KM z momentem 1150
Nm i 320 KM z momentem
maksymalnym 1250 Nm.

Wszystkie nowe silniki D08
mają  do ładowanie  po je-
dynczą turbosprężarką. Dzię-
ki temu, wyeliminowaniu EGR
i ogólnemu uproszczeniu
konstrukcji, są także lżejsze
niż poprzednicy. Różnica się-
ga nawet 103 kg. Zwiększa
się także niezawodność. Po-
nadto, wszystkie nowe silniki
D08 Euro VIc mogą być zasi-
lane biodieslem 2. generacji,
zgodnie z normą EN 15940.

Ważną zaletą jest wydłuże-
nie przebiegów między wy-
mianami oleju do 80 tys. km,
zawdzięczane ulepszeniom
pierścieni tłokowych. O mo-
mencie wymiany decyduje
jednak wskazanie komputera
serwisowego oceniającego
stan oleju w zależności od ro-
dzaju eksploatacji pojazdu.
Wymiana filtra DPF jest ko-
nieczna dopiero po 450 tys.,
km, w sprzyjających warun-
kach jazdy.

Nowy silnik D08 obywa
się bez EGR, co poprawi-
ło sprawność. To nie jedy-
na metoda: pompa cieczy
chłodzącej ma sprzęgło
sterujące wydajnością za-
leżnie od potrzeb, popra-
wiono też przepływ płynu
przez silnik.

Miska olejowa
jest tworzywowa.

Silnik może napę-
dzać al ternator
agregatu Frigoblock
do 30 kVA mocy
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Fuso eCanter na 3 kontynentach

Po lipcowym uruchomieniu
produkcj i  Fuso eCantera
w Portugalii, we wrześniu Da-
imler Trucks świętował w No-
wym Jorku światową premie-
rę tej pierwszej na świecie
seryjnej ciężarówki z napę-
dem wyłącznie elektrycznym.
Jeszcze w tym roku trafi ona
do wybranych klientów w Sta-
nach Zjednoczonych, Euro-
pie i Japonii: spółka Mitsubi-
shi Fuso Truck and Bus Cor-
poration planuje dostarczenie
w c iągu na jb l iższych la t
łącznie 500 eCanterów. Pro-

W lipcu MFTBC świętowała rozpoczęcie produkcji eCante-
ra w Tramagal w Portugalii. Tam powstają wszystkie eCan-
tery na rynek europejski i północnoamerykański.

dukcję wielkoseryjną zapla-
nowano na 2019 r. Marc Lli-
stosella, prezes i dyrektor ge-
neralny MFT&Bus i szef Da-
imler Trucks Asia, szczyci się:
„W czasach, gdy każdy mówi
o elektrycznych ciężarów-
kach, my jako pierwsi wpro-
wadzamy na rynek produko-
wany seryjnie samochód cię-
żarowy z napędem elektrycz-
nym. W Fuso zebraliśmy bo-
gate doświadczenie w dzie-
dzinie napędów alternatyw-
nych i jesteśmy bardzo dum-
ni, iż możemy zapoczątkować

cyjne, jak i wizerunkowe”–
dodaje prezes Blauth.

Polskie Stowarzyszenie Pa-
liw Alternatywnych jest organi-
zacją promującą niskoemisyj-
ne i efektywne ekonomicznie
technologie w transporcie.
„Uważamy, że najlepsze roz-
wiązania prawne i organiza-
cyjne, przyczyniające się do
dynamicznego rozwoju rynku,
można osiągnąć jedynie przy
współpracy całej branży. Dla-
tego tak aktywnie reprezentu-
jemy przedsiębiorstwa, które

Logistyka przyjazna środowisku

Spółka z branży TSL No Li-
mit, lider niskoemisyjnego
transportu towarów,  i Polskie
Stowarzyszenie Paliw Alter-
natywnych nawiązały strate-
giczną współpracę w zakresie
promocji paliw alternatyw-
nych w logistyce.

No Limit od 2016 r. używa
pojazdów dystrybucyjnych za-
silanych CNG, m.in. w War-
szawie, Poznaniu, Wrocławiu
i Krakowie. Ekologiczne po-
jazdy są wykorzystywane do
dostaw B2C, np. domowych,
jak i B2B, np. do najbardziej
prestiżowych galerii handlo-
wych. „W przypadku niektó-
rych naszych klientów, udział
dostaw w oparciu o paliwa al-
ternatywne osiągnie w 2017 r.
ponad 20%. Warto zaznaczyć,
że to dziesiątki tysięcy takich
eko-dostaw” – mówi prezes
zarządu No Limit,  Marcin
Blauth. Flota z logo „No Limit
eko logistyka” w przyszłym
roku ma liczyć kilkanaście
miejskich samochodów do-
stawczych napędzanych CNG
i 10 ciągników siodłowych
Euro VI obudowanych aerody-
namicznymi owiewkami.

Analizuje się także posze-
rzenie floty o samochody za-
silane LNG i pojazdy elek-
tryczne. Są planowane testy

Własna flota No Limit obejmuje ponad 20 zestawów do
ładunków całopojazdowych Euro VI i kilkanaście małych
samochodów dystrybucyjnych do 3,5 t Euro 6. Inwestuje
się również w aerodynamiczne owiewki, zmniejszające
zużycie paliwa.

pojazdu napędzanego LNG
na trasie Warszawa - Poznań
dla jednego z klientów, No Li-
mit bacznie obserwuje rynek
i czeka na pojawienie się od-
powiedniego modelu samo-
chodu elektrycznego do te-
stów.

W tym roku firma zainwe-
stowała w elektryczne rowery
do transportu miejskiego
typu ekspres. „Spółka reali-
zuje proekologiczny program
rozwoju, a jej mottem jest Lo-
gistyka Przyjazna Środowis-
ku. Równolegle z tworzeniem
taboru miejskich samocho-
dów dystrybucyjnych zasila-
nych paliwami alternatywny-
mi i wprowadzaniem proeko-
log icznych rozwiązań w
transporcie całopojazdowym,
promujemy działania eko
wśród pracowników. Realizu-
jemy wie le  pro jektów
w ramach obszaru Społecz-
nej Odpowiedzialności Bizne-
su, w tym m.in. sadzimy drze-
wa we współpracy z lasami
państwowymi. Nasze nowo-
czesne podejście do rozwoju
firmy, którego warunkiem ko-
niecznym jest technologiczna
innowacyjność uzupełniona
o rozwiązania proekologicz-
ne, zapewnia naszym klien-
tom korzyści zarówno opera-

inwestują w proekologiczne
rozwiązania. No Limit jest tego
najlepszym przykładem”–
mówi Maciej Mazur, Dyrektor
Zarządzający PSPA. W ra-
mach współpracy No Limit
z PSPA, planowane są m.in.
wspólne badania i raporty
branżowe. Stowarzyszenie
będzie propagować tę tematy-
kę w ramach Obserwatorium
Rynku Paliw Alternatywnych
i na pierwszym w Polsce por-
talu poświęconym paliwom
alternatywnym www.orpa.pl.
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Pierwszy Actros z buczkiem w logo

nową erę. Nasz Fuso eCanter
jest rezultatem wieloletnich
testów klienckich. Pojawia się
na rynku wraz z pakietami
usług, zapewnioną dostęp-
nością części zamiennych
i  gwaranc ją  rea l izowaną
przez globalną sieć dealerską
Fuso. Nowy Fuso eCanter
jest naszą odpowiedzią na
rosnący na całym świecie
popyt na pojazdy, które speł-
niają, a nawet przewyższają,
coraz bardziej surowe ogra-
niczenia emisji CO2. Fuso
eCanter stanowi atrakcyjną
i oszczędną alternatywę dla
napędów konwencjonalnych
oraz otwiera drogę do eks-
ploatacji w pełni elektrycz-
nych ciężarówek w miejskim
transporcie dystrybucyjnym
przyszłości”.

W ramach premiery rynko-
wej przedstawiono pierwsze-
go komercyjnego k l ienta
w Stanach Zjednoczonych,
firmę logistyczną UPS, która
już obecnie eksploatuje 8,5
tys. pojazdów z napędami al-
ternatywnymi. Dodatkowo,
we współpracy z biurem no-
wojorskiego prokuratora ge-
neralnego, Fuso przekaże
nieodpłatnie bezemisyjne
eCantery czterem nowojor-
skim organizacjom użytecz-
ności publicznej.

eCanter jest nie tylko przy-
jazny dla środowiska, ale tak-
że oszczędny i ekonomiczny.
Potwierdzają to wyniki testów
klienckich w Portugalii i Niem-
czech. W zależności od zabu-
dowy i rodzaju eksploatacji,
eCanter ma zasięg do ok. 100

km i maksymalne obciążenie
użytkowe na poziomie 3,5 t.
Elektryczny układ napędowy
obejmuje 6 akumulatorów li-
towo-jonowych, każdy o na-
pięciu 420 V i pojemności
13,8 kWh. W porównaniu
z konwencjonalną wersją
z silnikiem wysokoprężnym,
oszczędności na kosztach
eksploatacji mogą wynieść
1000 euro na 10 tys. km.

W 2010 r. na IAA w Hano-
werze Fuso zaprezentowała
prototyp elektrycznego Can-
tera, rozpoczynając produk-
cję przedseryjną do celów tes-
towych w 2014 r. W seryjnej
wersji eCantera uwzględnio-
no wszystkie doświadczenia
i  spostrzeżenia z testów.
W maju  2017 r.  Da imler
przedstawił pierwszego ko-

mercyjnego klienta na rynku
japońskim: sieć supermarke-
tów Seven-Eleven Co. będzie
użytkować 25 eCanterów.

Wprowadzając na rynek
eCantera i  w późniejszej
sprzedaży elektrycznych cię-
żarówek Fuso może korzystać
z możliwości, jakie daje kon-
cern Daimler. Obejmują one
np. spółkę Mercedes-Benz
Energy, oferującą rozwiązania
lokalnego magazynowania
energii, czy partnerską firmę
ChargePoint, największą na
świecie sieć stacji ładujących.
Daimler ogłosił ponadto inwe-
stycję w izraelski startup Sto-
reDot, przedsiębiorstwo pio-
nierskie w dziedzinie wykorzy-
stania nanomateriałów do ul-
traszybkiego ładowania aku-
mulatorów.

Pierwszego Actrosa z limi-
towanej serii z okazji jubile-
uszu 60-lecia ZMPD odebrał
właściciel firmy PHU KOWAL
Artur Kowalczyk. Uroczyste
przekazanie pojazdu odbyło
się w salonie dealera opieku-
jącego się klientem, firmie
Auto Idea Olsztyn. „PHU KO-
WAL ma niedużą flotę, do-
tychczas były to 4 pojazdy,
ale ta firma jest w pewnym
sensie ambasadorem naszej
marki” – powiedział Krzysztof
Reszko, dyrektor sprzedaży
samochodów ciężarowych
oraz Fuso Canter w Auto
Idea, wręczając prezesowi
Kowalczykowi kluczyk do
ozdobionego jubileuszowym
logotypem ZMPD ciemnobłę-
kitnego Actrosa. To model
1845LS z kabiną BigSpace
z płaską podłogą, wyposażo-
ny m.in. w najnowszą wersję
systemu Active Brake Assist 4
z asystentem martwego pola,
udoskonalony układ napędo-
wy 2. generacji oraz inteli-
gentny tempomat Predictive
Powertrain Control. Dodatko-
wo pojazd ma system Fleet-
board z opcjonalną usługą
Mercedes-Benz Upt ime.

Actrosy z limitowanej serii są
wyposażone w opony Miche-
lin X LINE Energy, które po-
zwalają zaoszczędzić nawet 1
litr paliwa na 100 km.

„Jeszcze 6 lat temu jeździ-
liśmy pojazdami innej marki,
ale przypadkowo traf i łem
z jednym z nich do serwisu
Mercedesa i czekając na na-
prawę postanowiłem przyj-
rzeć się nowemu Actrosowi.
Słyszałem już o tym modelu,
ale uważałem wtedy, że nie
będę mógł sobie pozwolić na
zakup nowego auta takiej
marki. Doradcy handlowi za-
proponowali mi jednak jazdę
próbną i w ten sposób pierw-
szy Actros znalazł się w mo-
jej flocie. Od tamtej pory co
roku kupujemy kolejny eg-
zemplarz. Ogromna w tym
zasługa f i rmy Auto Idea.
Wiem, że zawsze mogę liczyć
na najlepszą obsługę i po-
moc dokładnie wtedy, kiedy
jest potrzebna, po prostu
mogę im zaufać” – wspomina
Artur Kowalczyk. Prezes PHU
KOWAL podkreśli ł  też, że
duży wpływ na decyzję miały
opinie kierowców i chęć stwo-
rzenia im jak najlepszych wa-

runków do pracy: „Wszystkie
nasze pojazdy – z wyjątkiem
tego, który właśnie odbiera-
my, bo należy on do limitowa-
nej serii o ustalonej specyfi-
kacji – mają kabinę SoloStar
Concept. To, moim zdaniem,
najwyższy standard na rynku.
Poza tym Mercedes jest we-
dług mnie liderem, jeśli cho-
dzi o bezpieczeństwo, syste-
my wspomagające kierowcę,

komfor t  użytkowania,  no
i spalanie. Uważam jednak,
że wynik nie zależy tylko od
samochodu, ale i od kierow-
cy, dlatego korzystamy też ze
szkoleń organizowanych
przez Mercedes-Benz Truc-
ker Academy. Efekty widać
od razu, szczególnie u mło-
dych kierowców, którzy mają
dużą satysfakcję z coraz lep-
szych rezultatów”.

Odebrany Actros jest pierwszym z 60 z limitowanej serii
pojazdów przygotowanej przez Mercedes-Benz specjalnie
z okazji jubileuszu 60-lecia Zrzeszenia Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych.
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P rzez 9 miesięcy tego roku Volkswa-
gen Samochody Użytkowe dostar-

czyła na całym świecie 367,9 tys. pojaz-
dów, o 4,9% więcej niż przed rokiem.
Ten przyrost różnie rozkłada się na re-
giony, ale też na dojrzałych rynkach
trudno o spektakularne sukcesy.

W Europie Zachodniej, która jest głów-
nym rynkiem, sprzedając prawie 250 tys.
samochodów dostawczych poprawiono
wynik o 2,6%. Same Niemcy wchłonęły
blisko 92 tys., Francja 15,5  tys. (+9,9%),
Hiszpania 11,1 tys. (+10,9%). Na rynku
brytyjskim odnotowano zmniejszenie
sprzedaży o 4,1%, ale w liczbach to nie
wygląda źle: 35 tys. szt. W Europie
Wschodniej odwrotnie, przyrost o 17%
robi wrażenie większe niż łącznie 29 tys.
pojazdów. W Polsce przez 3 kwartały
tego roku sprzedano prawie 3,5 tys. do-
stawczych Volkswagenów, nieco więcej
niż przed rokiem, z udziałem 7,7% mar-
ka VWSU zajmuje u nas 6. miejsce.

W globalnych statystykach przewodzi
Transporter T6 (153,8 tys. szt., +4,7%),
nieźle wypada Caddy (116,9 tys.,
+5,3%), jeszcze lepiej Amarok (51,9 tys.,
+11,8%). Crafter dołożył do tego 35 tys.

szt., ale rzecz jasna to dotyczy głównie
końcówki poprzedniego modelu, nowy
(oficjalnie wprowadzony do sprzedaży
w marcu) dopiero zaczyna przyczyniać
się do globalnego wyniku. Rozpędu na-
bierają równolegle wrzesiński kombinat
i sieć sprzedaży, która dostaje nowy pro-
dukt, pod wieloma lepszy niż poprzed-
nik.

Nowy Crafter bierze udział w wielu im-
prezach branżowych na najważniejszych
rynkach, by udowodnić kluczową zaletę:
uniwersalność, wynikającą m.in. z wybo-
ru napędu na przednie lub tylne koła,
albo na obie osie. Do tej akcji włączyły
się aktywnie polskie firmy nadwoziowe,
które miały blisko po samochód bazowy.
Można było oczekiwać, że jednym

VW Crafter
podró¿uje po Europie

CA Richmann zamontowała w Crafte-
rach dla Panas Transport 2 łóżka (dol-
ne ze schowkiem, górne składane do
ściany), lodówkę, rozkładany stolik
oraz wiszące i stojące szafki. Wnętrze
ma ogrzewanie niezależne i oświetle-
nie LED, zainstalowano także zlewo-
zmywak i kuchnię gazową. Tapicerka
jest skórzana.
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z częstszych zastosowań staną się po-
jazdy warsztatowe ze względu na ko-
rzystne wymiary nadwozia i uproszcze-
nie procesu zabudowy, jakimi szczycił
się VW, a co potwierdziło się w prakty-
ce. Warsztatowe Craftery pojawiły się
m.in. na targach Energetab w Bielsku-
Białej, w wykonaniu Modesto i Modul
System. Obie firmy wykonały zabudowy
od podstaw, używając własnych podłóg,
a nie fabrycznych, w których można za-
mówić punkty kotwiczenia regałów. Mo-
desto ma system mocowania opraco-
wany przez Store Van, a do tego jej
podłoga, z płatów łączonych poprzecz-
nymi profilami aluminiowymi, powinna
być szczelniejsza i bardziej trwała, niż
instalowana we Wrześni.

Modul System zwraca uwagę na dwa
nowe rozwiązania, zaczynając od pod-
łogi z aluminiowo-polipropylenowego
sandwicza. Okładziny z cienkiej blachy
są na całej powierzchni podparte two-
rzywową ulownicą, stanowiąc podłoże
o większej wytrzymałości mechanicznej
niż sklejka, odporne na wszystkie środ-
ki chemiczne, a przede wszystkim dużo

lżejsze. Panel podłogowy składa się
z dużego prostokąta o szerokości iden-
tycznej dla większości modeli tej samej
klasy oraz boków dopasowanych do
kształtu i położenia wnęk kół, łączonych
na pióro i wpust. Całość jest przykleja-
na do oryginalnej podłogi. W panelu
znajdują się wzdłużne szyny do monta-
żu regałów warsztatowych lub innego
wyposażenia. Mocowanie do innych
elementów konstrukcyjnych, a tym sa-
mym ich wiercenie, jest ograniczone do
minimum.

Modul System pokazywała zabudowę
warsztatową z segmentami regałów ku-
rierskich, bo firma oczekuje w tej dzie-
dzinie znacznego ożywienia na polskim
rynku. Jej regały wyróżniają się dużą
nośnością i składają płasko na ściany,
ułatwiając postulowane przez kurierów
zmieszczenie jednocześnie palet i pa-
czek w dogodnie ukształtowanej ładow-
ni, np. Craftera, z dużą odległością mię-
dzy wnękami tylnych kół.

Nowy model trafia również w ręce firm
zabudowujących mniej dotąd znanych.
CA Richmann z zakładem produkcyjnym

w Tomaszowie Lubelskim działa od nie-
spełna 5 lat, przebudowując furgony na
mikrobusy i wersje osobowo-towarowe.
Jej sprawność i zaangażowanie szybko
docenili klienci różnych specjalności,
obecnie w firmie powstaje ok. 30 zabu-
dów miesięcznie. Przewoźnik ładunków
nadgabarytowych Panas Transport, wy-
mieniając flotę samochodów pilotują-
cych, zlecił CA Richmann wyposażenie
wnętrza dwóch Crafterów. Wybór samo-
chodu bazowego był uzasadniony
przede wszystkim doskonałą ergonomią
kabiny kierowcy. Ze względu na wyma-
gania niemieckie zdecydowano się na
model większy niż dotychczas stosowa-
ne Transportery, ale kupiono także dwa
nowe T6. Wyposażenie przypomina
kampera (takie zabudowy również wyko-
nuje CA Richmann), powstało ściśle wg
wskazówek kierowców Panas Transport
i wymagań BF3.

Międzynarodowym przebojem ostat-
nich tygodni stał się jednak koncepcyjny
samochód kempingowy California XXL,
opracowany przez VW Samochody Użyt-
kowe. Już w nazwie widać chęć do

Modul System zaadaptowała do samochodów system wykładzin podłogowych
składanych z segmentów, stosując przekładkę blacha aluminiowa/polipropy-
lenowa ulownica/blacha aluminiowa z wzorem przeciwpoślizgowym. Tu jest
dużo klejenia, a mało wiercenia. Jeśli regały kurierskie trzeba zamontować do
ścian, używa się tylko  punktów przygotowanych przez producenta.
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Crafter warszta-
towy z zabu-
dową Store Van
wykonaną przez
Modesto. Wśród
zalet samocho-
du bazowego
wymienia s ię
szeroki dostęp
z boku i ściankę
działową z prze-
tłoczeniami pod
szyny airline.
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Wnętrze jest oświetlane przez podwójny system sufitowy i panoramiczne okno
dachowe o wymiarach 3700x1100 mm. Dach ma lampy w kształcie świetlis-
tych pasów, które podczas złej pogody albo o zmroku rozjaśniają wnętrze.

Podwyższony dach tworzy w przedniej
części przeszkloną alkowę z łóżkiem
dla mniejszych dzieci. Ma ono długość
1720 mm i szerokość 1320 mm, nad
głową jest 600 mm. Z lewej strony
można zamocować element wydłuża-
jący łóżko do 2000 mm. Na te miej-
sca prowadzi wygodna drabinka.

Przy wysokości całkowitej 2900 mm,
California XXL jest o 102 mm wyższa
niż Crafter furgon z superwysokim da-
chem. Wysokość wewnątrz wynosi do
2200 mm, dzięki czemu można się wy-
godnie wyprostować.

przedłużenia sukcesu Californii na bazie
Transportera, która zdominowała euro-
pejski rynek pojazdów turystycznych,
a w całości produkuje ją dział VW wyspe-
cjalizowany w zabudowach. Jest szansa
na przejęcie tej lukratywnej specjalności
w całym przekroju, od Trampera na ba-
zie Caddy, przez Californię, po XXL. Jest
oczywiste, że nowy Crafter dzięki wyso-
kiemu komfortowi, bardzo dobrym wła-

ściwościom jezdnym oraz bogatemu ze-
stawowi systemów asystujących kierow-
cy jest atrakcyjnym pojazdem bazowym
samochodu kempingowego każdego
typu. Własna wizja to okazja do spraw-
dzenia umiejętności projektantów przy
nowym dla nich zadaniu, przećwiczenia
całego systemu konstruowania, zama-
wiania i walidacji wyposażenia, a na ko-
niec zmontowania wszystkiego w całość

przez załogę wrzesińskiego Zakładu Za-
budów.

Projekt należy uznać za duży sukces.
Pokazana na Caravan Salon w Düssel-
dorfie, a następnie na IAA Frankfurt, Ca-
lifornia XXL przyciągnęła mnóstwo zwie-
dzających, ponieważ rynek pojazdów
kempingowych w Niemczech przeżywa
obecnie boom. Dobra sytuacja gospo-
darcza i stabilizacja społeczna sprzyjają
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zakupom. Ale zadecydowało nie tylko
zainteresowanie potencjalnych klientów:
obiekt jest tego godny.

Zespół projektantów kierowany przez
Floriana Wendta zaproponował kilka no-
watorskich sposobów na rozwiązanie od
dawna znanych problemów, związanych
ze zmieszczeniem 4 osób, w tym rodzi-
ny 2+2, w samochodzie o stosunkowo
niewielkich rozmiarach. Bazą jest Crafter
z krótszym rozstawem osi 3640 mm. Dłu-
gość całkowita w takim przypadku wyno-
si niespełna 6 m, ale nie tym razem:
California XXL jest nie tylko podwyższo-
na laminatowym dachem, ale i dyskret-
nie wydłużona do 624 cm powyżej linii
klamek, czyli słynnej we wzornictwie VW
Tornado Line. Dzięki temu można było
w tylnej części samochodu wygospoda-
rować 2 miejsca sypialne dla dorosłych,
o wymiarach 2000x1700 mm, usytuowa-
ne wzdłużnie. Jest tam materac spręży-
nowy, a dzięki elektrycznemu systemowi
w zimie można je podgrzać, a w lecie
przewietrzyć i ochłodzić. Te miejsca są
łatwo przekształcane w kącik do siedze-
nia lub salkę kinową: u wezgłowia łóżek

zamontowano projektor, odtwarzający
obrazy czy filmy na ścianie łazienki. Czę-
ściowo złożone łóżko umożliwia sięgnię-
cie od środka do głównego bagażnika
(1600x1850x720 mm), do którego jest
także dostęp z zewnątrz, przez podno-
szoną pokrywę.

Łazienka, to był drugi krytyczny punkt,
w kamperach tej wielkości brakuje na nią
miejsca. Opracowano nowatorską rozsu-
waną łazienkę: jednym pociągnięciem jej
powierzchnię zwiększa się z 600x600
mm do 1200x600 mm. W nocy rozłożo-
na łazienka pełni rolę przegrody pomię-
dzy sypialnią, a salonem z jadalnią. Tu
jest dwumiejscowa ława, z której można
korzystać również podczas jazdy, i duży
stół (910x600 mm, wysokość 700 mm),
przedłużany dodatkową płytą o 325 mm.

Kuchnia Californii XXL jest
większa niż w pojazdach
rekreacyjnych klasy Crafte-
ra. Dzięki wysuwanym na
obie strony płytom robo-
czym (prawą w nocy moż-
na ustawić pionowo, by
odgradzała sypialnię od
reszty wnętrza) powierzch-
nia robocza w kuchni wy-
dłuża się z 1100 mm do
ponad 2050 mm.

Gdy nie jest używany, stół składa się
i umieszcza w przeznaczonym na niego
miejscu w tylnej części wnętrza. Można
go także wynieść i zamontować na ze-
wnętrznej ścianie kuchenki, przy otwar-
tych bocznych drzwiach.

Dwa kolejne miejsca w salonie tworzą
obracane fotele kierowcy i pasażera
obok niego. Wszystkie okna w części
sypialnej i mieszkalnej są wyposażone
w podwójne rolety, a okna boczne także
w siatki chroniące przed owadami.

W kabinie kierowcy jako zasłony wy-
korzystano ruchome elementy z materia-
łu. W środku kampera jest łącznie
9 gniazdek 230-woltowych i 6 interfejsów
USB (3 w częściach mieszkalnych i 3 na
tablicy rozdzielczej) umożliwiających
ładowanie różnych urządzeń. Kolejną in-
nowacją Californii XXL jest sterowanie
z tabletu ze specjalną aplikacją. Przełą-
cza się nim całe oświetlenie, otwiera
i zamyka okno dachowe nad łazienką,
a także wybiera pozycje z układu nagłaś-
niająco-rozrywkowego.

W tylnej części umieszczono wyposa-
żenie techniczne: ogrzewanie podłogo-
we, bojler, zbiornik na wodę 140 l i na
wodę zużytą 90 l. Zbiornik gazu (37 l)
znajduje się pod kamperem.

Jako baza do Californii XXL posłużył
Crafter 4MOTION, ze sprzęgłem Haldex
rozprowadzającym siłę napędową po-
między przednią i tylną osią zależnie od
przyczepności, i  si lnikiem 2,0 TDI
o mocy 130 kW/177 KM i momencie ob-
rotowym 410 Nm dostępnym od 1500
obr./ min. Nową opcją jest zawieszenie
pneumatyczne. Poprawia ono komfort
jazdy i upraszcza poziomowanie kampe-
ra na obozowisku; zamiast manewrowa-
nia, wystarczy odpowiednio ustawić wy-
sokość miechów na każdej osi.

Wrzesiński zakład walczy o prawo se-
ryjnej produkcji Californii bazującej na
tym koncepcie, z poprawkami wynikają-
cymi m.in. z uwag zgłoszonych na Cara-
van Salon i IAA. Najbardziej innowacyj-
ne rozwiązania przepadły w starciu
z praktykami, którzy wskazali, że wydłu-
żony tył utrudni zawieszanie rowerów,
natomiast rozsuwana łazienka nie wy-
trzyma wielu lat eksploatacji w trudnych
kempingowych warunkach. (WK)

Najciekawsze rozwiązanie projektu
California XXL, wyróżnionego za inno-
wacyjność przez redakcję Auto Bild
Reisemobil, to rozsuwana łazienka
mieszcząca chemiczny WC, prysznic
i składaną umywalkę.

Wiêcej o VW California XXL

na VANzabudowcy.pl
e-wydanie do pobrania
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MAN TGE bliŸniak bez kompleksów
N iemal równolegle z VW Crafterem na

rynki europejskie trafia bliźniaczy
MAN TGE, pierwszy samochód dostaw-
czy marki, jeśli nie liczyć lekkich cięża-
rówek G90 sprzed ćwierć wieku. Tym
razem współpraca z VW przebiega na
innej płaszczyźnie, obaj producenci są
w jednej grupie i trochę ryzykują, dzie-
ląc między siebie taki sam model.
W opinii sprzedawców zdwojenie sieci
sprzedaży wnosi więcej zalet, niż zagro-
żenia, ułatwiając dotarcie do klientów,
którzy dobrze kojarzą MAN z transpor-
tem i liczą na wyższy poziom usług.

Pod tym kątem przygotowano sieć
sprzedaży, działającą inaczej niż w VW.
Nie ma salonów dealerskich, w całej Eu-
ropie będzie tylko kilka punktów ze stałą
ekspozycją, za to w każdym MAN Cen-
ter i u większości partnerów serwiso-
wych działają mobilni sprzedawcy. Za-
sada jest taka, jak w przypadku pojaz-
dów użytkowych: sprzedawca jedzie do
klienta i u niego sporządza ofertę uszytą
na miarę. Jeśli jest wskazana prezenta-
cja wersji specjalistycznej lub użyczenie
jej na test, do jego dyspozycji jest bo-
gaty „centralny bank” pojazdów zabu-
dowanych.

To podejście już przynosi dobre efek-
ty, MAN jako dostawca „full range” zys-
kał na prestiżu, a traktowanie samocho-
du dostawczego jako małej ciężarówki
jest dobrze przyjmowane przez poten-
cjalnych klientów. Są pierwsze sukcesy
także w Polsce, m.in. krakowska wypo-
życzalnia samochodów zamówiła

2 pierwsze TGE z izolowanymi „boksa-
mi” i jest z nich bardzo zadowolona.
O palmę pierwszeństwa walczy
z nimi pojazd serwisowy do montażu
i obsługi klimatyzacji, skompletowany
przez Modesto zgodnie z wskazówkami
przyszłego użytkownika, który musi wy-
nosić na zewnątrz dużo narzędzi i ele-
mentów.

MAN objął TGE wszystkimi usługami,
na jakie mogą liczyć użytkownicy cięża-
rówek, a zwłaszcza serwisem, który nie
zostawi ich bez pomocy. „My najlepiej
wiemy, jak to jest, gdy stanie samochód
pełen towaru” – słyszymy w serwisach
partnerskich w Polsce. Kilka z nich jest
powiązanych z firmami transportowymi,
znają realia, w których jeden nieplano-
wany przestój może przynieść straty po-
chłaniające wielomiesięczne przychody.
Stąd też dostępność samochodu za-
stępczego takiej specjalności, w jakiej
działa klient.

Jeśli chodzi o grupy docelowe, MAN
w pierwszej kolejności skoncentruje się
na branży logistycznej i budowlanej, ale
nie odpuści transportu pasażerskiego
ani rzemiosła. TGE wszędzie dobrze
pasuje dzięki niskim TCO, zawdzięcza-
nym m.in. stosunkowo małemu zużyciu
paliwa. Mały opór powietrza, oszczęd-
ne silniki z układem start-stop i odzys-
kiem energii przez alternator umożli-
wiają uzyskanie jednych z najlepszych
wyników na rynku. Sprzedawcy zwra-
cają także uwagę na wyposażenie, któ-
re jest ujęte pod hasłem „bezpieczeń-

stwo” mało u nas chwytliwym, ale
w praktyce można je rozumieć jako jaz-
dę bez niepotrzebnych przystanków.
Mowa zwłaszcza o asystentach kierow-
cy: EBA zapobiegającemu najechaniu
na samochód poprzedzający i Lane
Assist kontrującemu niezamierzone wy-
jechanie z pasa ruchu. Ten pierwszy
obejmuje 2 funkcje. Na drogach szyb-
kiego ruchu utrzymuje zadaną odleg-
łość i samoczynnie zwalnia, natomiast
w miastach reaguje na sytuację grożącą
stłuczką i ostro hamuje, jeśli uzna, że
kierowca nie docenił niebezpieczeń-
stwa.

Kolejny przykład to system czujników
wokół nadwozia, wytyczających bez-
pieczny korytarz w czasie manewrów.
Nawet drobna stłuczka czy obcierka na
parkingu wiążą się na końcu ze szkodą
finansową, ale zaczynają od straty cza-
su na oględziny, wyjaśnienia winnego,

MAN TGE zabudowany
przez Auto-Nadwozia
Bednarczyk furgonem
izolowanym o wymiarach
wewnętrznych 4600x
2200x2200 mm. Wyko-
nane na aluminiowej ra-
mie pośredniej, nadwozie
ma masę 700 kg. Ściany
przekładkowe  wypełnio-
ne styroformem w obu-
stronnym poszyciu z lami-
natu mają podwójne list-
wy do mocowania ładun-
ku. Podłoga ze sklejki
przeciwpoślizgowej ma
grubość 18mm.
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Wiêcej o zabudowach MAN TGE

na VANzabudowcy.pl
e-wydanie do pobrania

likwidację u ubezpieczyciela. Asystenci
zmniejszają przestoje i koszty napraw,
a na koniec eksploatacji pojazdu u jed-
nego właściciela zwiększają wartość re-
zydualną, jako „nie bitego.”

Do tego dochodzi duży wybór warian-
tów nadwozia, napędów i masy całko-
witej. Gama jest już bliska kompletu,
brakuje tylko najdłuższych furgonów
i wariantów 5,5 t. Jest dostepny napęd
na przednią oś, na tylne koła lub 4x4,
przez 6-biegową manualną skrzynią bie-
gów lub automatyczną skrzynię 8-bie-
gową.

MAN TGE szybko zjednuje sobie zwo-
lenników, jeśli tylko jest okazja, by za-
siąść za kierownicą. Z tej perspektywy
wrażenie jest piorunujące. Dzięki dużej
długości kabina jest bardzo przestron-
na, a jej szerokość umożliwia jazdę 3
osób nawet na większe odległości. Nie
sprawia też problemu przechodzenie na
prawą stronę. Widoczność z miejsca

Lewa strona zabudowy nowego MAN TGE obejmuje górną półkę na dłuższe elementy, półki środkowe z uchylnymi alumi-
niowymi frontami i 3 półki z przegródkami na drobniejsze elementy montażowe. Wyposażenie tej części stanowią walizki,
służące jako organizery i miejsce przechowywania niektórych narzędzi. Walizki można wyjąć do pracy poza samochodem
serwisowym. Prawa strona zabudowy składa się z półek i dodatkowo została wzbogacona o szuflady. Także w tej części jest
miejsce na elementy montażowe w postaci pojemników polipropylenowych. Jest też kieszeń na spraye, uchwyt na silikony,

wieszak na przewody i uchwyt z papierem. W kluczowych miejscach zamontowa-
no listwy i pasy transportowe. Fabryczną podłogę wzbogacono o wykładziny po-
lipropylenowe ścian.

kierowcy jest doskonała, można wes-
przeć ją kamerą cofania, a jeszcze le-
piej dokupić asystenta parkowania, któ-
ry bierze manewry na siebie, mierząc
lukę za pomocą czujników ultradźwię-
kowych. Rozwinięciem Park Assist jest
układ ułatwiający cofanie z przyczepą.

Fotel kierowcy jest dostępny w 4 wer-
sjach, przy czym nawet najdroższa, na
sprężystej podstawie z regulowanym
tłumieniem, 2 podłokietnikami i ustawia-
nym podparciem dolnych części kręgo-
słupa wymaga tak niewielkiej dopłaty,
że nie skorzystać – grzech. Tapicerka
jest wykonana z materiału o wysokiej
odporności na wycieranie. W podstawę
fotela może być wbudowane gniazdo
230 V jako uzupełnienie licznych gniaz-
dek 12 V i USB na tablicy rozdzielczej.
Zasilanie napięciem sieciowym można
wypuścić również na zewnątrz, z gniaz-
dem w tylnej części furgonu. Bezpiecz-
ne korzystanie z własnych źródeł prądu

umożliwia 2. akumulator, na który jest
miejsce w komorze silnika, i mocniejszy
alternator. Silniki 2,0 TDI różnią się od
wersji stosowanej w osobowych VW
m.in. przygotowaniem do łatwego mon-
tażu także dodatkowego alternatora lub
sprężarki agregatu/klimatyzacji prze-
działu pasażerskiego.

Wśród usług, jakie będzie oferował
MAN, znajdą się szkolenia kierowców
ProfiDrive, obejmujące zachowanie
w sytuacji awaryjnej, jazdę ekonomiczną
i prawidłowe mocowanie ładunku w sa-
mochodach dostawczych. Pamiętają
o tym firmy, które mają w ofercie pełen
zakres pojazdów i wiedzą, że niedoś-
wiadczony kierowca może przynieść fir-
mie więcej szkód, niż pożytku. W ten
sposób MAN chce wykonać plan: zało-
żono sprzedaż 2000 TGE na wszystkich
rynkach, na jakie dotrze do końca tego
roku. Wydaje się to realną liczbą dla
obiecującego nowicjusza. (WK)
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Podczas 16. Targów części zamien-
nych, narzędzi i wyposażenia warsz-

tatów odbyła się premiera nowego mo-
delu ciężarówki Isuzu M21. W porówna-
niu z dotychczas znaną N-Serią ma ona
zmieniony układ napędowy. Najważniej-
szym nowym zespołem jest silnik RZ4E-
TC spełniający wymagania Euro 6b bez
użycia SCR. Isuzu zdecydowało się na
skokowy downsizing: w całej gamie M21
jest stosowana jednostka o pojemności
skokowej 1,9 l, mocy 90 kW (123 KM)
i maksymalnym momencie 320 Nm osią-
ganym przy 1500 obr./min.

Wprowadzając te zmiany, konstrukto-
rzy dążyli do zredukowania kosztów
przez wyeliminowanie katalizatora selek-
tywnego i instalacji dozowania AdBlue.

Na targach Q-Service Truck Isuzu zaprezentowała nowy model z zabudową skrzyniową podwarszawskiej firmy AMP
Michał Zubilewicz. Ten młody, ambitny producent nadwozi samochodowych rozbudowuje zakład i poszerza ofertę, ale
ciężarówki Isuzu najczęściej przygotowuje jako pojazdy robocze ze skrzyniami stałymi lub wywrotkami, czasami uzupe-
łniane o żurawik.

Nowy silnik Isuzu 1,9 l spełnia normę Euro 6b dzięki ulepszonemu wtryskowi paliwa, bardziej precyzyjnemu sterowaniu
turbosprężarką typu VGT i recyrkulacji spalin. Nadmiar tlenków azotu jest gromadzony w konwerterze LNT, po wyczer-
paniu jego pojemności dochodzi do
automatycznej redukcji w strumieniu
gorących spalin. Układ przyjęty przez
Isuzu jest prostszy niż SCR, ma mniej
części, wymaga mniej obsługi, a ta jest
łatwa dzięki dostępowi pod podno-
szoną kabiną. Warunkiem koniecznym
jest jednak downsizing silnika, tu do
1,9 l, by nie produkował zbyt dużo
spalin.

Isuzu M21 debiut na Targach Inter Cars
W ten sposób poprawiono  i tak wysoką
bezawaryjność tego pojazdu, bez wpły-
wu na jego wytrzymałość i odporność
na trudy eksploatacji. Silnik RZ4E-TC ma
układ oczyszczania spalin składający
się z filtra cząstek DPD i konwertera ka-
talitycznego LNT, cyklicznie redukujące-
go tlenki azotu. W nowej jednostce za-
stosowano hydrauliczną regulację luzów
zaworowych i nową turbosprężarkę
o zmiennej geometrii. Rozrząd jest ste-
rowany łańcuchem, a gładzie cylindro-
we są utwardzane indukcyjnie, co spra-
wia, że nawet po przebiegu kilkuset ty-
sięcy kilometrów silnik nie wykazuje
większego zużycia.

Z nowym silnikiem współpracuje rów-
nież na nowo opracowana 6-biegowa

skrzynia manualna lub zautomatyzowa-
na skrzynia NEES II. Obie zaprojektowa-
no tak, by optymalnie współpracowały
w nowym układzie napędowym. Skrzy-
nia NEES II jest przeznaczona w szcze-
gólności dla klientów, który użytkują po-
jazdy w ruchu miejskim i wszędzie tam,
gdzie eksploatacja wiąże się z częstym
ruszaniem i hamowaniem. Zautomatyzo-
wana skrzynia biegów znacząco zmniej-
sza koszty użytkowania dzięki wyelimi-
nowaniu tradycyjnego sprzęgła i zastą-
pieniu go bezawaryjnym konwerterem
momentu obrotowego. W Isuzu to roz-
wiązanie wiąże się z niewielką dopłatą
w stosunku do wersji manualnej, ponie-
waż zasadnicza przekładnia jest czysto
mechaniczna.
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W tym roku na polskim rynku pojawił
się nowy model popularnego pikapa
D-max, z nowym silnikiem (też 1,9 l
jak w M21, ale o mocy 163 KM i mo-
mencie 360 Nm) i zmienioną styli-
zacją. Przy zabudowach Q-Service
Truck Isuzu współpracuje z młodą
firmą Project112, specjalizującą się
w pojazdach dla straży, służb mundu-
rowych i ekip serwisowych.

Warto podkreślić, że nowy zespół na-
pędowy umożliwia obniżenie zużycia
paliwa o 4,5% w porównaniu z poprzed-
nio stosowanym.

Aby spełnić wszelkie wymagania
klientów, Isuzu przygotowało klika wa-
riantów modelu M21. W każdym przy-
padku konstrukcja jest oparta na wytrzy-
małej ramie nośnej znanej z poprzed-
nich generacji Isuzu, ale są 2 warianty
różniące się rozstawem podłużnic, wy-
sokością ich profili i grubością blachy,
z jakiej są wykonane (4 lub 5 mm). Na
uwagę zasługuje wersja Heavy, na lek-
kiej ramie, ale z osiami o zwiększonej
nośności (p/t 2100/2435 kg), łącząca
w sobie zwinność i wytrzymałość. Po-
jazd ten sprawdzi się zwłaszcza w bran-
ży budowlanej, np. z nadwoziem typu
wywrotka, i wszędzie tam, gdzie szcze-
gólnie liczy się wytrzymałość. Ten mo-
del jest dostępny tylko z krótkim rozsta-
wem osi 2480 mm.

Interesująca jest wersja Adaptor, z nie-
zależnym zawieszeniem przedniej osi na
wahaczach. Zapewnia ono wysoki kom-
fort jazdy i najmniejszy promień skrętu
w całej gamie. Pozostałe modele w ro-

dzinie M21 to: Ground, Spring, Single
Tire (z pojedynczym ogumieniem tylne-
go mostu o nośności 2000 kg) i najwięk-
szy w gamie Large. Typoszereg kabin
rodziny M21 tworzą: standardowa o sze-
rokości 1815 mm, dobrze dopasowana
do ruchu miejskiego, Large o szeroko-
ści 2040 mm zapewniająca większą
przestrzeń dla 3-osobowej załogi oraz
kabiny brygadowe do obu odmian, 6-
lub 7-miejscowe.

Mniejszy silnik, nie wymagający insta-
lacji SCR ani zbiorników AdBlue, umoż-
liwił znaczne zredukowanie masy pod-
wozia, co istotnie zwiększyło nośność
podwozi. Najlżejszy model Isuzu M21
Ground ma masę własną 1747 kg (1867
kg z kierowcą i pełnym zbiornikiem pali-
wa, który w tym przypadku ma 63 l, po-
zostałe mają większe), przy najkrótszym
rozstawie osi 2480 mm. W efekcie w lek-

kich wariantach Isuzu M21 można uzys-
kać ładowność na poziomie 1100-1200
kg już po wykonaniu zabudowy. Large
na mocniejszej ramie nieznacznie prze-
kraczają masę własną 2000 kg, też moż-
na powalczyć o konkurencyjną ładow-
ność.

Pojawienie się nowego modelu nie
oznacza wycofania ze sprzedaży do-
tychczas produkowanych i sprawdzo-
nych odmian z silnikami 3,0 l i 5,2 l. Na
polskim i europejskim rynku Isuzu ofe-
ruje podwozia o DMC od 3,5 t do 14 t.
Są to modele: L35, N35 (3,5 t), M55,
P65, P75 (odpowiednio 5,5 t, 6,5 t,
7,5 t) i F11, F12 i F14 (11 t, 12 t i 14 t
DMC). W celu zapewnienia jak najlep-
szej obsługi posprzedażnej Isuzu posze-
rza sieć autoryzowanych serwisów mar-
ki. Obecnie liczy ona już 18 punktów na
terenie całej Polski.  

Wiêcej o ciekawych pojazdach

na VANzabudowcy.pl
e-wydanie do pobrania
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Schmitz Cargobull kuŸnia pomys³ów
M ałe Altenberge pod Münster z da-

leka wydaje się niezbyt korzystnym
miejscem na interesy związane z trans-
portem, ale Heinrich Schmitz widział
lepiej. Region był rolniczy, lecz już
w XIX w. przebiegały przez niego szlaki
handlowe prowadzące z holenderskich
portów w głąb kontynentu. Transport da-
leki brała na siebie kolej żelazna, rozwi-
jająca się dynamicznie w cesarskiej Rze-
szy, dystrybucję na trasach stacje-od-
biorcy końcowi wykonywały wozy konne.
Altenberge, tuż przy holenderskiej grani-
cy i z komorą celną, słynęło także z nie-
najlepszych dróg, a jak sama nazwa
wskazuje znajduje się na wzniesieniu.
Dlatego już przodkowie p. Heinricha byli
kowalami żyjącymi z podkuwania koni
i napraw obręczy kół wozów, on nato-
miast wzniósł to rzemiosło na wyższy
poziom, zdobywając uprawnienia, wpisa-
ne do akt miejskich Altenberge w 1892 r.

Od tego momentu odlicza się historia
firmy, która jest obecnie największym
europejskim producentem przyczep
i naczep, rosnąc dzięki dostrzeganiu no-
wych możliwości, jakie tworzy transport
drogowy. Kuźnia Schmitzów przetrwała
I wojnę i upadek cesarstwa, by w latach
20. podjąć produkcję przyczep począt-
kowo konnych, ale obserwowano uważ-
nie coraz l iczniejsze ciężarówki.
Pierwszą przyczepę na kołach ogumio-

nych dostarczono w 1928 r.; od 1932 r.
firma operowała pod nazwą Heinrich
Schmitz, Maschinen- und Fahrzeugbau,
po raz pierwszy znalazła się w niej nowa
specjalność, czyli możemy mówić o 90-
lub 85-letnich tradycjach w budowie po-
jazdów drogowych. Schmitz Anhänger
pojawiło się w logo 2 lata później.

W prowadzenie firmy byli mocno zaan-
gażowani synowie założyciela: Josef,
kierujący produkcją, i August zajmujący
się sprzedażą. Dziełem Josefa było opa-
tentowane 3-osiowe podwozie przycze-
powe z obrotnicą i tylnymi osiami prowa-
dzonymi na trójkątnych wahaczach
wzdłużnych, mocowanych do ramy
w gumowych, bezobsługowych przegu-
bach. Samosterowne osie zwiększały
zwrotność i zmniejszały zużycie opon.
Pokazując swoje pomysły na targach
branżowych, jeszcze przed wojną znale-
ziono klientów zagranicznych.

W czasie wojny zakład Schmitzów pro-
dukował głównie 2-osiowe przyczepy
o ciągu konnym dla Wehrmachtu. Pierw-
sze lata powojenne przetrwano dzięki
remontom, alianci nie dopuszczali do
wznowienia produkcji. Dopiero po utwo-
rzeniu Niemiec Zachodnich świeżo zare-
jestrowana Schmitz-Anhänger Fahrzeug-
bau-Gesellschaft ruszyła pełną parą.
W latach 50. i 60. stała się powszechnie
znanym w Europie i poza nią producen-

tem przyczep, naczep, nadwozi chłodni-
czych, wywrotek, cystern i silosów, a tak-
że integralnych furgonów meblowych.
Wszystko powstawało ściśle wg zamó-
wień klientów, ale na niewielką skalę.
W 1961 r. ok. 300 pracowników wykona-
ło ponad 300 pojazdów. Na niemieckim
rynku dominowały wtedy marki Kässboh-
rer, Hummel i Blumhardt.

Stopniowy wzrost produkcji skłonił do
uruchomienia kolejnych zakładów
w Berlinie (1967 r.) i Vreden (1969 r.). Na
początku lat 70. kierownictwo przejęło 3.
pokolenie, Heinz Schmitz i  Peter
Schmitz, w 1974 r. do zespołu dołączył
Bernd Hoffmann, wnosząc nowe do-
świadczenia przede wszystkim dotyczą-
ce sprzedaży eksportowej. Pod wpły-
wem kryzysu naftowego 1973 r. otworzy-
ły się rynki krajów Bliskiego Wschodu,
kupujących wielkie ilości naczep nisko-
podwoziowych do przewozu sprzętu bu-
dowlanego i, co tu dużo ukrywać, czoł-
gów, a także wywrotki i cysterny do bitu-
mu. W 1978 r. rozpoczęto produkcję pa-
neli izolacyjnych Ferroplast z okładzina-
mi z blachy stalowej. Była to niemała re-
wolucja, na rynku dominowały wówczas
panele laminatowe, które stosowała tak-
że Schmitz, ale ich jakość i trwałość
uznano za niezadowalające. Zbudowany
od podstaw zautomatyzowany zakład za-
pewniał panele o różnej grubości izola-

Nadwozia chłodnicze Schmitz mają tradycje sięgające pierwszych lat powojennych, na początku klejono je pracowicie
z blach aluminiowych, pianki poliuretanowej i laminatu poliestrowego. Na początku lat 70. opanowano technologię
spieniania polimeru między cienkimi blachami stalowymi, tworząc panele Ferroplast, umożliwiające wykonywanie moc-
nych i nie przepuszczających wilgoci ścian naczepy chłodniczej.
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cji, a tym samym wytrzymałości, i para-
metrach cieplnych lepszych niż lamina-
ty. Opanowano wklejanie okuć czy szyn
na haki, wygrywając rynek niemiecki (bli-
sko 70% udziału) i dominując na euro-
pejskim. Co roku średnio 16 tys. pojaz-
dów opuszcza zakład we Vreden.

W 1982 r. firma jako pierwsza umożli-
wiła tworzenie w naczepach plandeko-
wych drugiego pokładu pod załadunek
palet, budowanego z belek zatykanych
w kłonicach. To były złote czasy dla
Schmitz, która na początku lat 90. stała
się największym niemieckim producen-
tem przyczep i naczep. Dawniejsi rywale
z czołówki nie mieli szczęścia przy prze-
mianach strukturalnych i kryzys naftowy
im nie posłużył, nie każdy potrafił robić
interesy na Bliskim Wschodzie.

Okazało się jednak, że okres prosperi-
ty uśpił czujność właścicieli. Mając za-
pewnione zyski z eksportu, który jeszcze
w połowie lat 80. stanowił 80% sprzeda-
ży, wiele niedociągnięć produkcyjnych
i organizacyjnych zamiatano pod dywan.
Dało to o sobie znać, gdy wyschły zagra-
niczne źródła dochodów i trzeba było
sprostać wymaganiom, jakie stworzył ry-
nek europejski szeroko otwarty po prze-
mianach politycznych. Firma okazała się
kolosem na glinianych nogach. Jeden
nieudany kontrakt przyniósł straty, które
o mało co nie przeniosły Schmitza do
grona pięknych, lecz już zapomnianych
nazw niemieckich pionierów przemysłu
naczepowego.

Szczęśliwe znaleziono bank, który od-
ważył się wesprzeć producenta, ale wła-
ściciele musieli szybko podjąć kroki za-
radcze. Zapoznano się z doświadczenia-
mi wielkoseryjnego wytwarzania naczep

Schmitz ma doświadczenia z naczepami o nietypowej długości z lat 80., w tym przypadku użyto paneli Ferroplast do
wykonania chłodni o długości 17,8 m, zajmującej z ciągnikiem tyle samo miejsca, co zestaw przyczepowy.

Od 2003 r. w zakładzie Vreden jest  sto-
sowany oryginalny sposób na przygoto-
wanie paneli do klejenia: za pomocą
plazmowego oczyszczania i aktywacji po-
wierzchni wg pomysłu firmy Plasmatre-
at. Urządzenie objeżdża panel po ob-
wodzie, poddając pas PCV powlekającego blachę działaniu plazmy wypalającej
zanieczyszczenia i wprowadzającej śladowe ilości związków aktywujących klej, na-
noszony w następnej operacji. Chwilę później są przyklejane profile narożne. Dzięki
temu uzyskuje się strukturę mocną i trwałą przez całe lata. Więcej o tej technologii
w następnym numerze T-TM.

w USA oraz japońskimi metodami utrzy-
mania jakości, po czym zapadła śmiała
decyzja: koniec z produkowaniem
wszystkiego, koncentrujemy się na na-
czepach uniwersalnych i chłodniczych,
uzupełniając je o wywrotki i podwozia
podkontenerowe. Uruchomiono wielki
projekt Genesis, z którego wyłoniła się
firma realizująca zamówienia szybko i ta-

nio, ale dotyczące standardowych wyro-
bów. O skali niech świadczą liczby:
w roku finansowym 1992/93 wyproduko-
wano 5,1 tys. pojazdów, w 1998/1999
blisko 17 tys., niemal w tych samych za-
kładach i powierzchniach. W 1997 r.
przejęto zakład we wschodnim landzie,
w Gotha, o pięknych tradycjach w pro-
dukcji wagonów kolejowych i bombow-

(fot. Plasmatreat)

(fot. Plasmatreat)
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ców, ale to jeszcze nie gwarantowało
sukcesu. Udało się jednak opanować
przeszkody kulturowe między zachodni-
mi a wschodnimi Niemcami, lokując tam
wywrotki i naczepy podkontenerowe.
Rok wcześniej uruchomiono prawie-
własne osie Rotos z hamulcami tarczo-
wymi, wykorzystując zaciski Mercedesa
Actros. Wkrótce już całe zawieszenie
produkowano we własnym zakresie, ko-
rzystając z pomocy SAF. Od 2007 r. osie
Schmitz są wykonywane od podstaw
w Altenberge, w ciągu tych 10 lat powsta-
ło ich ponad milion.

Wszystkie te kroki miały na celu obni-
żenie ceny jednostkowej naczep, a jed-
nocześnie przejęcie odpowiedzialności
za cały pojazd przez producenta final-
nego.

W 1999 r. Schmitz Cargobull (rok
wcześniej niemieckie Anhänger ustąpiło
miejsca bardziej międzynarodowemu
przydomkowi) próbowała wejść na gieł-
dę. „Na szczęście” – tak skomentował to
Andreas Schmitz – nie udało się, firma
pozostaje rodzinna, należy do rodzin
Schmitzów i Hoffmannów. Peter Schmitz
był prezesem zarządu w latach 1999-
2003, Bernd Hoffmann do 2008 r.,
w 2016 r. to stanowisko wróciło do człon-
ka rodziny, gdy stery przejął Andreas
Schmitz, by przeprowadzić firmę w przy-
szłość sięgającą 2025 r. Taką perspekty-
wę ma obecna strategia Schmitz Cargo-
bull. Zakłada ona m.in. stworzenie pro-
gramu zaczynającego się od badań i pla-
nowania rozwoju, przez produkcję, po
usługi obejmujące telematykę naczep, fi-
nansowanie, serwis i części zamienne

oraz obrót używanymi pojazdami. Tylko
wtedy można osiągnąć zysk, choć
w plan jest wpisana marża ze sprzedaży
ponad 5% jako długofalowy cel: produk-
cja naczep nie jest złotym interesem.

Działanie spółki opiera się na 6 fabry-
kach w Niemczech i zakładach satelic-
kich w Hiszpanii, na Litwie, w Rosji, Chi-
nach i Turcji. Zagraniczne przedsięwzię-
cia mają różną skalę i korzenie. Zasadni-
czym celem było zbliżenie produkcji do
rynków, by uprościć logistykę i zmniej-
szyć koszty dostaw. Działający od po-
czątku wieku zakład w Poniewieżu du-
blował niemieckie, jeśli chodzi o pojaz-
dy chłodnicze, z dodatkowymi kompe-
tencjami w furgonach do frachtu suche-

Wielka firma, wciąż ro-
dzinna. Radę nad-
zorczą tworzą (od pra-
wej): Andreas Schmitz,
jednocześnie prezes
zarządu odpowiedzial-
ny m.in. za strategię
rozwoju,  Bernhard
Schmitz i Dirk Hoff-
mann, który z kolei
łączy to z obowiązkami
dyrektora zarządzają-
cego Grupą EWT , z po-
wodzeniem reprezen-
tującą Schmitza w Pol-
sce, Czechach i na Sło-
wacji. Na scenie towa-
rzyszy im Boris Billig,
członek zarządu odpo-
wiedzialny za sprzedaż.

Własna oś Rotos z hamulcem tarczo-
wym. Prosta i mocna konstrukcja wy-
różnia się także bardzo skutecznym
chłodzeniem tarczy przepływającym
przez nią powietrzem, nawet w kole
naczepy Mega.

Błysk ocynku, mnóstwo łepków nitośrub, zetowe podłużnice to cechy podwozi
Genios, wprowadzonych w 2014 r. Nawet buty zawieszenia są przykręcane do
otworów, wytłaczanych precyzyjnie na zautomatyzowanym stanowisku. Zwięk-
szono wydajność montażu, sprowadzając spawanie do pomocniczej roli.

go i wykonaniach z otwieranymi ściana-
mi bocznymi, lubianymi w Skandynawii.
Jego znaczenie, jako miejsca produkcji
paneli Ferroplast, będzie rosło.

Chińska inwestycja była próbą wejścia
na rynek, któremu prognozowano szyb-
ki wzrost i wyeliminowanie części lokal-
nych marek naczepowych przez za-
ostrzone przepisy drogowe. Okazało się
jednak, że Chińczycy umieją dbać
o własne interesy, a produkcja na miej-
scu wcale nie jest łatwa dla przybyszy
z Zachodu. Najnowszy zakład powstał
w Turcji w kwietniu tego roku, montuje
kurtynówki i furgony, wkrótce zajmie się
też wywrotkami. Na miejsce wybrano
Adapazari, więc można oczekiwać, że
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miejscowi potentaci zrobią wszystko, by
pokrzyżować szyki rywalowi. Kupienie
udziałów południowoafrykańskiego pro-
ducenta naczep GRW oznacza kolejny
kierunek ekspansji.

W całej grupie, w roku obrachunko-
wym 2016/17 ok. 5,7 tys. pracowników
wyprodukowało ponad 57 tys. pojazdów,
osiągając obroty ponad 2 mld euro.

Osobne miejsce w strukturze i historii
Schmitz Cargobull zajmuje centrum ba-
dawczo-rozwojowe w Altenberge, za-
trudniające obecnie ok. 130 osób.
Wsparty przez stanowisko do całopojaz-
dowych badań pojazdów działające od
2008 r., ten zespół szybko wdraża nowa-
torskie pomysły, w miarę ich technologi-
czej gotowości. To zastrzeżenie jest po-
trzebne w przypadku firmowej telematy-
ki, nad którą zaczęto pracować jeszcze
w poprzednim wieku, ale elektronika
i przesył danych potrzebowały czasu na
dojrzałość. Obecnie ok. 35 tys. naczep
Schmitz jest podłączonych do Trailer
Connect. Za sukces należy uznać własny
agregat chłodniczy, opracowany z tą
samą myślą, co osie: lepiej zarabiać, niż
kupować. Produkcja sięgnęła 20 szt.
dziennie, trudno jeszcze konkurować
ceną z urządzeniami rynkowymi, jeśli
jednak kupić  agregat z kontraktem ob-
sługowym i podłączeniem do telematy-
ki, wychodzi taniej.

Bez wątpienia sukcesem jest 2. gene-
racja skręcanych podwozi naczepowych
Genios. Pomysł sięga końca lat 90., gdy
rozpoczęto produkcję ram Modulos,
skręcanych nitośrubami. Zaletami były
wyniesienie spawania poza zakład i ułat-
wienie montażu w zakładach satelickich.
Uprościły się także naprawy części
uszkodzonych w razie wypadku czy wy-
strzału opony oraz łączenie elementów
stalowych, od 2002 r. cynkowanych za-
nurzeniowo, z aluminiowymi. To nie od
razu działało dobrze, przez pierwsze lata
połączenia nitośrubowe luzowały się pod
wpływem jazdy na złych drogach, aż
opracowano łączniki produkowane spe-
cjalnie dla Schmitza.

Koncepcja Genios niemal całkowicie
eliminuje spawy, a wraz z nimi przyrzą-
dy, naprężenia, odkształcenia i pękanie.
Podłużnice są wykonane z zetowego
profilu walcowanego na zimno, na ma-
szynach o zmiennym rozstawie rolek do-
stosowujących się do kształtu łabędziej

szyi. Rama powstaje szybko, produkcja
jest zautomatyzowana i powtarzalna,
ważną zaletą jest zmniejszenie liczby ele-
mentów do złożenia całej gamy naczep
z blisko 300 do ok. 20.

Najnowszy krok to produkcja nadwozi
kontenerowych z paneli tworzywowych

Panele Ferroplast
wróciły do cięższych
zabudów ciężaró-
wek MKO i przyczep
ZKO, także w prze-
jazdowych zesta-
wach używanych
przez przewoźników
oczekujących mak-
symalnej odporno-
ści na trudy zała-
dunku.

do samochodów dostawczych o 3,5-6 t
DMC, kompletnych lub w postaci zesta-
wów do samodzielnego montażu nawet
w serwisie dealerskim. To jeszcze nie ko-
niec, na następne lata Schmitz szykuje
kolejne innowacje, o których już w na-
stępnym numerze. (WK)

V.KO Van Bodies to tegoroczne rozszerzenie programu
o zabudowy furgonowe i izotermiczne lekkich pojazdów
użytkowych, produkowane w zakładzie berlińskim i do-
starczane jako „fabryczne” m.in. do VW we Wrześni.
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P ierwsze półrocze 2017 r. przyniosło
Grupie Wielton wyraźny wzrost

sprzedaży, szczególnie na rynkach za-
granicznych. Przychody Grupy wzrosły
o ponad 43% i wyniosły 790,8 mln zł,
wobec 551,8 mln zł w analogicznym
okresie w 2016 r. Marża brutto sięgnęła
106,9 mln zł i była o 26,2% wyższa niż
rok wcześniej, skonsolidowany wskaź-
nik EBITDA wyniósł 57,3 mln zł, a zysk
netto Grupy po I półroczu 31,8 mln zł.
Istotne zwyżki zanotowano w II kwarta-
le, w którym zysk brutto ze sprzedaży
wyniósł 56,2 mln zł, o 10,7% więcej
w stosunku do I kwartału. Przychody
w tym czasie wzrosły o 9,1% wobec tego
samego okresu ub. roku.

Przychody ze sprzedaży produktów
wyniosły 752,8 mln zł (42,5% wzrostu
r/r). Za I półrocze 2017 r. skonsolidowa-
no 323 mln zł przychodów ze sprzedaży
uzyskanych przez Fruehauf; przychody
całego półrocza nie są w pełni porów-
nywalne, ponieważ w 2016 r. grupa nie
konsolidowała przychodów Fruehauf za
I kwartał. „Wyraźna poprawa koniunktu-
ry na rynku naczep w Europie w ostat-
nich latach korzystnie przełożyła się na
wzrost sprzedaży Grupy, która umocni-
ła swoją pozycję na polskim i zagranicz-
nych rynkach. Zanotowaliśmy wzrost
sprzedaży przewyższający nasze ocze-
kiwania zarówno w Europie Zachodniej,
w Niemczech, Francji i we Włoszech, jak
i na Wschodzie. W Rosji, gdzie w 2017 r.
nastąpiło bardzo wyraźne ożywienie ryn-
ku, sprzedaliśmy 6 razy więcej naczep
i przyczep niż w analogicznym okresie
2016 r. W Polsce nasz udział rynkowy

wzrósł do 15,9%” – podsumowuje
Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton
S.A. Przez prezesa przemawia skrom-
ność, to był wynik po I półroczu, a po
bardzo pomyślnym okresie wakacyjnym
wg statystyk PZPM udział rynkowy firmy
przekroczył 16%. Zajmuje ona niepod-
ważalne 3. miejsce za Schmitzem
(22,4% po 9 miesiącach tego roku, sta-
bilnie) i Krone (19,3%, ale z silną ten-
dencją spadkową). W pierwszej 5. są
Koegel (7,9% też ze spadkiem) i Käss-
bohrer (3,7% z niedużą poprawą). Wiel-
ton jest tradycyjnie nr 1. w segmencie
naczep-wywrotek.

Grupa Wielton sprzedała 7746 sztuk
naczep i przyczep drogowych oraz pro-
duktów dla rolnictwa. Jest to wynik kon-
solidujący sprzedaż do klientów marek
Wielton, Viberti i Fruehauf. W porówna-
niu z analogicznym okresem w ub. roku,
kiedy sprzedano 6627 sztuk, skumulo-
wany wynik za 2017 r. jest wyższy

Przy okazji publikacji wyników finan-
sowych za pierwsze półrocze Wielton
poinformowała o wprowadzeniu no-
wego logotypu oraz rozpoczęciu
pierwszego etapu prac nad architek-
turą marek Grupy Wielton, w tym toż-
samością graficzną przejmowanych
spółek zagranicznych.

Z początkiem przyszłego roku ruszy linia do ka-
taforetycznego zabezpieczania podwozi naczep,
co będzie oznaczało faktyczny początek sprzeda-
ży naczep 4. generacji. Przez czas od premiery
egzemplarze przedseryjne przeszły wiele testów
praktycznych, z pozytywnymi opiniami.

Grupa Wielton mocna po I pó³roczu
o 16,9%, a w stosunku do 2015 r. to po-
nad dwukrotny wzrost. Przy wzroście
przychodów, Wielton musi jednak odno-
tować spadek rentowności w porówna-
niu z ub. rokiem: EBIT zmalał do 5,6%,
rentowność netto to jedynie 4%. Zarząd
tłumaczy, że to przejściowy spadek,
spowodowany przez czynniki zewnętrz-
ne w I półroczu 2017 r., w tym wzrost cen
surowców i konieczność zlecania wyko-
nania pewnych elementów na zewnątrz
ze względu na ograniczoną własną wy-
dajność. W kolejnych okresach jest spo-
dziewana poprawa rentowności, m.in.
ze względu na zwiększenie cen sprze-
daży. Nie bez znaczenia był wzrost war-
tości złotówki, niekorzystny z punktu wi-
dzenia eksportera. Spadła z kolei war-
tość rubla rosyjskiego, tak więc większa
sprzedaż na Wschodzie nie przełożyła
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Przejęcie Langendorfa to dla Wieltonu wejście „na skróty” na segmenty rynku
dotąd nie obsługiwane, m.in. wywrotek do przewozu masy bitumicznej zgod-
nie z niemieckimi przepisami, branymi także pod uwagę przez polskie firmy
budujące drogi.

się na realne zyski. Ponadto na począt-
ku roku wynagrodzenia w spółce Wiel-
ton wzrosły średnio o 8% i to też jest
czynnik, z którym trzeba liczyć się przy
założonej przez firmę dywersyfikacji pro-
duktów. Klienci mogą wybierać spośród
15 grup pojazdów w 800 konfiguracjach,
ale do tego Wielton potrzebuje 1,4 tys.
pracowników w samym Wieluniu, a w
całej Grupie około 2,5 tys. Składają się
na to centra produkcyjne w Polsce i we
Francji oraz montownie we Włoszech
i w Rosji. Pod koniec 2016 r. Wielton uru-
chomił spółkę w Wybrzeżu Kości Słonio-
wej, gdzie jako pierwszy europejski pro-
ducent wybuduje montownię naczep.
Firmowe Centrum Badań i Rozwoju dys-
ponuje jedynym w Polsce stanowiskiem
do całopojazdowego badania naczep,
Wielton współpracuje też z uczelniami
krajowymi i zagranicznymi, by poprawić
obecne i opracować nowe pojazdy, da-
jące mu techniczną przewagę.

Sprzedaż zagraniczna w Grupie Wiel-
ton w I półroczu 2017 r. stanowiła pra-
wie 70% wolumenu. Produkty Wieltonu
są sprzedawane obecnie w 35 krajach
świata, w historii firmy liczącej niewiele
ponad 20 lat wprowadzono na drogi
Europy ponad 75 tys. naczep i przyczep
z Wielunia. Wzrost sprzedaży na zagra-
nicznych rynkach (5391 szt. wobec 4206
szt. w analogicznym okresie 2016 r.)
wynika z ożywienia na rynkach włoskim
i rosyjskim. W efekcie umocniła się po-
zycja spółek z Grupy Wielton na po-
szczególnych rynkach. W Rosji wyraźna
poprawa koniunktury przełożyła się na
sprzedaż 799 sztuk wszystkich produk-
tów. Udział rynkowy zmalał tam do 3,8%,
ale ta statystyka nie obejmuje zabudów
na podwoziach samochodowych. Sta-
nowią one istotną część dostaw Wielto-
nu na tamtejszy rynek, a nie są ujmowa-
ne w rejestracjach na jego koncie.

Na rynku włoskim po zadowalającym
wzroście w I kwartale na poziomie 12%,
w II zanotowano jeszcze większe oży-
wienie, dzięki czemu w całym półroczu

rynek urósł o 23% r/r. Sprzedaż produk-
tów Viberti wzrosła w I półroczu o po-
nad 50,9%, co pozwoliło na zwiększenie
udziałów na włoskim rynku o 0,7%. Gru-
pa Wielton obecnie zajmuje 5. lokatę
z udziałem 5,1%. Prezes Golec wspo-
mniał, że to ożywienie rynku naczepo-
wego jest częściowo stymulowane przez
rząd włoski, który subwencjami ułatwia
wymianę taboru mniejszych przewoźni-
ków na nowszy, bardziej konkurencyjny.

Również we Francji Grupa rośnie
szybciej niż rynek. Francuski rynek na-
czep i przyczep urósł o niemal 9%, pod-
czas gdy liczba zarejestrowanych pojaz-
dów Fruehauf o prawie 20%, dzięki temu
udziały rynkowe wzmocniły się o 2%: do
21,9%. Fruehauf pozostaje liderem na
francuskim rynku.

Dobrą wiadomością jest bardzo ob-
szerny portfel tegorocznych zamówień,
na blisko 10 tys. pojazdów, o 1/4 więk-
szy niż rok temu.

Siłą Grupy jest konsekwentnie realizo-
wana strategia oparta na rozwoju orga-
nicznym i równoległych akwizycjach.
W tym pierwszym obszarze przełomem
może być uruchomienie produkcji na-
czep chłodniczych, na co już zdobyto
dofinansowanie, a pierwsze pojazdy
mogą pojawić się w 2019 r. W maju
2017 r. przejęto niemiecką spółkę Lan-
gendorf, dzięki czemu Grupa poszerzy-
ła ofertę m.in. o specjalistyczne pojazdy
do przewozu szkła i prefabrykatów be-
tonowych. Niemiecki producent jest też
mocny w dziedzinie wywrotek z izolowa-
nymi skrzyniami do przewozu asfaltu,
dając Wieltonowi dostęp do nieznanej
wcześniej technologii. Sieć serwisowa
Langendorf zostanie wykorzystana do
obsługi wszystkich naczep Grupy, jako
że kurtynówki sprzedawane na niemiec-
kim rynku zachowają markę Wielton, na-
tomiast inne, bardziej specjalistyczne
pojazdy będzie lepiej sprzedawać pod
tradycyjną i dobrze kojarzoną. Podobnie
sprzedawcy Langendorf wzmocnią ze-
spół spółki Wielton Deutschland, by po-
prawić wyniki na tym wielkim, ale wyma-
gającym rynku.

„Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo stabilna, co daje perspektywę na dal-
sze zagraniczne przejęcia. W kwietniu została ogłoszona inicjatywa pod nazwą
Biuro Projektów Strategicznych, w ramach której uruchomiliśmy 31 projektów
w trzech obszarach: operacyjnym, handlowym oraz inwestycyjnym. Strategia
Grupy zakłada dwukrotny wzrost w ciągu 4 lat oparty na rozwoju organicz-
nym i polityce akwizycyjnej. W tym półroczu do sukcesów na tym polu należy
zaliczyć przejęcie niemieckiej spółki Langendorf, transakcję zakończono
w lipcu” – ocenia Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.
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Nowy serwis Volvo Trucks w Bełku

Pod koniec września nastą-
piło oficjalne otwarcie autory-
zowanego serwisu Volvo
Trucks w Bełku, w wojewódz-
twie śląskim. Właścicielem
obiektu jest  spółka TMiK
Tomasz Dzida, która od wielu
lat i z dużym sukcesem pro-
wadzi autoryzowany punkt
serwisowy ciężarówek Volvo
w Pszczynie. „Polska połu-
dniowa, a w szczególności
województwo śląskie, to ob-
szar z dużym zagęszczeniem
firm transportowych. Po wielu,
bardzo pracowitych, latach
funkcjonowania serwisu
w Pszczynie zdecydowaliśmy
o rozszerzeniu naszej działal-

Nowy serwis Volvo Truck ma bardzo dogodną lokaliza-
cję tuż przy autostradzie A1 (zjazd na Rybnik) i drodze
wojewódzkiej nr 925.

ności i uruchomieniu kolejne-
go obiektu, by zapewnić jak
najlepszy dostęp i jak naj-
szybszą obsługę serwisową
dla naszych obecnych i przy-
szłych Klientów” – powiedział
podczas inauguracji Tomasz
Dzida, właściciel i prezes fir-
my.

Inwestycja TMiK Tomasz
Dzida Sp. z o.o. wpisuje się
w strategię Volvo Trucks, ukie-
runkowaną na rozwój sieci
serwisowej. W Polsce działa
obecnie 31 punktów obsługi,
w tym 9 Volvo Group Truck
Center, zarządzanych przez
Volvo, 13 dwumarkowych au-
toryzowanych serwisów Volvo

Trucks/Renault Trucks i 9 au-
toryzowanych punktów obsłu-
gi samochodów ciężarowych
Volvo, w tym nowy w Bełku.

TMiK Tomasz Dzida Sp.
z o.o. w Bełku ma autoryzację
na usługi serwisowe i sprze-
daż oryginalnych części za-
miennych Volvo. Firma oferu-
je również pełen zakres na-
praw powypadkowych. Dodat-
kowym atutem obiektu są
działające na jego terenie
Okręgowa Stacja Kontroli Po-
jazdów i myjnia. Serwis zajmu-

je zupełnie nowy budynek,
zaprojektowany i zbudowany
zgodnie ze standardami Volvo
co do wyposażenia i troski
o środowisko. Całość ma po-
wierzchnię 2000 m2. W części
warsztatowej budynku znaj-
dują się 3 pełnowymiarowe,
przejazdowe stanowiska ob-
sługowo-naprawcze i rozbu-
dowane zaplecze serwisowe
z magazynem części zamien-
nych o powierzchni 200 m2.
W serwisie znalazły zatrudnie-
nie 22 osoby.

Oleje prawdziwe i fałszywe
Podrabianie olejów silniko-

wych to proceder znany z róż-
nych europejskich krajów,
m.in. z Ukrainy i Rosji. Ma róż-
ne formy. Stosunkowo częsty
sposób stanowi wlanie cieczy
niewiadomego pochodzenia
i składu do opakowania zna-
nej, renomowanej marki. Inne
niż w oryginalnej formulacji
mogą być bazy olejowe, do-
datki uszlachetniające, ilości i
proporcje składników, lub
może niektórych brakować.
Poza tym spotyka się podob-
ne opakowania, jeśli chodzi
o wielkość, kolory, liternictwo,
a także nazwę, przykładowo
Lokos Oil zamiast Lotos Oil.

Koncerny petrochemiczne
próbują z tym walczyć. Czoło-
wi europejscy producenci ole-
jów są zrzeszeni w organizacji

ATIEL. Raz w miesiącu pobie-
ra ona próbki olejów dostęp-
nych na rynku (w Polsce 20
próbek) w najpopularniej-
szych klasach lepkościowych
i zleca ich analizę niezależnym
laboratoriom. Próbki są kodo-
wane i badane pod kątem klu-
czowych parametrów fizyko-
chemicznych, jak lepkości
w niskich i wysokich tempera-
turach, odparowalność, za-
wartość popiołu siarczanowe-
go, całkowita liczba zasado-
wa. Wyniki są anonimowo ra-
portowane do komisji ATIEL
ds. zarządzania jakością,
a następnie przekazywane
podmiotom, które wprowadzi-
ły oleje do obrotu.

W efekcie zidentyfikowano
wiele przypadków niewłaści-
wych deklaracji jakościowych

na etykietach. Niektóre dekla-
racje były kombinacjami wy-
kluczającymi się technicznie,
po prostu nie sposób spełnić
sprzecznych wymagań wcho-
dzących w zakres 2 lub więcej
kategorii ACEA. Spotykane są
również częściowe bądź nie-
kompletne kategorie jakościo-
we, np. z niedozwolonym wy-

kluczeniem wymagań związa-
nych z energooszczędnością.
„Nie ma 100-% zgodności ja-
kości z wymogami opisanymi
na etykiecie produktu. Naj-
częstszą przyczyną jest mniej-
sza wartość całkowitej liczby
zasadowej TBN od wymaga-
nej dla deklarowanych specy-
fikacji” – podkreślał Piotr Nie-

Na zakończenie sym-
pozjum w Józefowie
uhonorowano bu-
telką szampana Kaje-
tana Kajetanowicza,
który 3 razy z rzędu
zdobył mistrzostwo
Europy w rajdach
s a m o c h o d o w y c h
jeżdżąc w zespole
Lotos Rally Team.
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Top Truck to kolejna sieć
serwisów pojazdów ciężaro-
wych w naszym kraju. Jej po-
czątki przypadają na jesień
ub. roku. Pierwsze 2 warszta-
ty przystąpiły do Top Truck na
Dolnym Śląsku: Auto Centrum
Lipnica k. Wołowa i Przedsię-
biorstwo Przewozu Towarów
PKS w Żernikach Wrocław-
skich. Obecnie sieć liczy 12
punktów w południowej i cen-
tralnej Polsce.

Organizatorem jest Gro-
upauto International, między-
narodowa grupa marketingo-
wo-zakupowa z siedzibą we
Francji. Groupauto Internatio-
nal skupia 35 grup narodo-
wych i ponad 1100 serwisów
ciężarowych na różnych kon-
tynentach, najwięcej w Euro-
pie. Najnowszymi kierunkami
biznesowej ekspansji są Chi-
ny i Meksyk.

Rozwija się sieć Top Truck

Obiekt Krone pod Lyonem
obejmuje 2-kanałowy
warsztat obsługowo-na-
prawczy,  200 m2 biur,
550 m2 magazynu części.

Krone otwiera centrum obsługowe w Lyonie

W połowie  wrześn ia ,
w obecności 250 gości z fran-
cuskiej branży logistyczno-
transportowej, Krone France
Team otworzyła Krone Center
w Lyonie. Na zbudowany od
podstaw obiekt znaleziono
działkę 20 tys. m2 w strate-
gicznym miejscu, o 5 min jaz-
dy od portu lotniczego im.
Saint Exupéry’ego. W uroczy-
stości wziął udział Bernard
Krone, podkreślając w prze-
mówieniu, że strategicznym
celem firmy jest maksymalne
przybliżenie do klientów i za-
oferowanie im pełnego pakie-
tu usług towarzyszących sa-
memu pojazdowi.

Zgodził się z tym Philippe
Lamberet (z tych Lambere-
tów!), prowadzący francuski
oddział Krone. Pod jednym
dachem Krone Center znaj-
dują się sprzedawcy pojaz-
dów nowych i używanych,
usług finansowych i floto-
wych, mechanicy, w sumie 25
osób. Centrum w Lyon-Pusi-
gnan zapewni lokalny mon-
taż, obsługę bieżącą i napra-
wy, a także części zamienne.

Krone France sprzedaje co
roku ok. 2 tys. nowych naczep
i ok. 280 używanych, w ra-
mach Krone Used. Ok. 50 po-
jazdów zostało wyleasingowa-
nych przez Krone Fleet.

miec, koordynator z Biura Ba-
dań, Rozwoju i Optymalizacji
Lotos Oil podczas sympozjum
Lotos Oil, zorganizowanego
11-12 października pod has-
łem „Środki smarowe i płyny
eksploatacyjne w Polsce
2017”.

Żeby wszystko było jak naj-
bardziej wiarygodne, ATIEL

współpracuje z niezależną or-
ganizacją SAIL-Europe, która
odpowiada za badanie jakości
olejów we współpracy z nieza-
leżnymi laboratoriami. Poza
tym opracowano europejski
system zarządzania jakością
olejów silnikowych EELQMS.
Obejmuje on różne normy,
metody testowe i procedury.

Ponad 150 producentów środ-
ków smarnych zadeklarowało
zgodność z EELQMS. Słowo
„producent” należy rozumieć
szerzej, jako tego, kto jest wła-
ścicielem marki oleju i wpro-
wadza ją na rynek. Może to
być więc sieć handlowa lub
producent samochodów. Pod-
mioty wprowadzające oleje na

europejskie rynki muszą być
sygnatariuszami EELQMS,
by oznaczać je kategoriami ja-
kości ACEA. Jeśli jest inaczej,
każdy konkurent czy organi-
zacja konsumencka mogą
zgłosić to do właściwych
władz w danym kraju albo za-
inicjować postępowanie sądo-
we. (JD)

Tomasz Gryniewicz, krajowy
koordynator ds. sieci Top
Truck, podkreśla, że najważ-
niejszym zadaniem na najbliż-
sze miesiące jest pozyskanie
flot do obsługi. Na razie listy
intencyjne dotyczą około 1000
pojazdów. Rozwija się współ-
praca z operatorem kart pali-
wowych UTA. Kartami można
płacić za naprawy, mycie, ser-
wisowanie ogumienia. Aplika-
cja UTA Station Finder umoż-
liwia kierowcy m.in. znalezie-
nie parkingu przy warsztacie
Top Truck, na którym może
spędzić przerwę związaną
z czasem pracy. Truck Assi-
stance International (TAI) jest
24h serwisem pomocy drogo-
wej, należącym do Axa. Trzeci
ważny partner, Hussar Angels,
świadczy polskim przewoźni-
kom mobilną pomoc drogową
na terenie zachodniej Europy.

Właściciele serwisów mogą
uczestniczyć w programie lo-
jalnościowym „Truck Club”.
Najlepsi w tym programie zo-
stali zaproszeni w połowie
października do podwarszaw-
skiego Mszczonowa na zaję-
cia Akademii Bezpiecznej Jaz-
dy Tomasza Kuchara, nato-
miast w ostatni  weekend

września w Mrągowie odbyło
się kolejne szkolenie dla wła-
ścicieli i kadry menadżerskiej
na temat zarządzania finansa-
mi w serwisie. Najważniejszy
wniosek z 2-dniowych zajęć:
serwis powinien utrzymać się
z robocizny, natomiast marża
z części ma służyć do rozwo-
ju i inwestycji. (JD)

Szkolenie w Mrągo-
wie prowadził Ma-
ciej Brzeziński z fir-
my Motomarke-
ting.pl.  Podkreślał,
że w przedsiębior-
stwach zajmujących
się szeroko pojętą
obsługą pojazdów
ciężarowych każdy
dział musi być ren-
towny.



Inter Cars mierzy wysoko
T egoroczne targi Inter Cars były już

16. w historii, 2. na Stadionie Naro-
dowym i dawno wyszły z poziomu Haus-
messe, rosnąc wraz z firmą. W tym roku
230 wystawców miało do dyspozycji
20 tys. m2 hal i namiotów, podzielonych
na strefy tematyczne, tak jak usługi i pro-
dukty dostawców IC. W Strefie Rozwoju
można było m.in. zwiedzić ekspozycję
pokazującą historyczny i współczesny
warsztat, poznać najnowsze szkolenia
e-learningowe dla pracowników i właści-
cieli serwisów. Ekspozycja ciężarowa
skupiła dostawców i klientów z rynku po-
jazdów użytkowych. Przed jej halą Feber
zaprezentowała naczepę NW49KD, a Isu-
zu nowy model M21 o DMC 3,5 t z silni-
kiem Euro 6 bez SCR. Osobną i rekor-
dową pod względem powierzchni (5,5
tys. m2) halę zajęło Wyposażenie Warsz-
tatów. Duże wrażenie robiły ekspozycje
działu tuningu czy motocyklowego.
Przez 3 dni klienci spółki mogli również
lepiej poznać nową odsłonę platformy
Motointegrator. Dla każdego, kto chciał
pogłębić umiejętności, były szkolenia
w centrum konferencyjnym PGE Narodo-
wego lub w naczepach Show Carów.

Ważnym punktem targów była konfe-
rencja prasowa zarządu Inter Cars. Nie-
dawne otwarcie Centrum Logistycznego
w Zakroczymiu dało okazję do poznania
opinii o europejskim rynku części i roli,

jaką chce odegrać na nim firma, ale te-
raz w dyskusji padły pytania dotyczące
szerszego otoczenia usług motoryzacyj-
nych. Moderatorem  był Radosław Grześ-
kowiak, dyrektor ds. Reklamy i Marketin-
gu Inter Cars. Na pytania odpowiadali
Maciej Oleksowicz, prezes zarządu Inter
Cars, Krzysztof Oleksowicz, założyciel
spółki i członek zarządu, wiceprezesi
Robert Kierzek i Krzysztof Soszyński,
członkowie zarządu Wojciech Twaróg
i Tomas Kastil, a także Wojciech Aleksan-
drowicz, prezes zarządu ILS, zarządza-
jącej nowym Centrum. Krzysztof Olekso-
wicz sięgnął pamięcią do pierwszych tar-
gów, zorganizowanych rzeczywiście „po
domowemu”, w centrum w Czosnowie,
które wtedy wydawało się niesłychanie
pojemne. Pomysł zapożyczono od nie-
mieckich partnerów z grupy zakupowej
ATR. Przez lata impreza zmieniała lokali-
zację i format, by osiągnąć obecny sta-
tus wystawy połączonej ze szkoleniami,
zabawą dla tysięcy zaproszonych gości,
a także atrakcjami sportowymi, których
rodzina Oleksowiczów nie mogła sobie
odmówić.

Konferencja rozpoczęła się od informa-
cji na temat segmentów Inter Cars. Jest
ich 10, w każdym firma ma jasno wyty-
czoną strategię: być nr 1. Jest wśród
nich nowość, rynek marine. Zarząd liczy,
że wejście na rynki południowej Europy

(Chorwacja, Włochy, Grecja) może przy-
nieść tu wiele korzyści. Wobec pozycji
polskiego przemysłu łodziowego, oferta
części do jachtów, żaglówek i motorówek
również na poziomie OEM może okazać
się intratna.

Bardzo duże nadzieje są pokładane
w częściach do maszyn rolniczych. Spół-
ka planuje zająć silną pozycję w segmen-
cie agro w Polsce i przenosić know-how
za granicę. Taka dywersyfikacja działań
wymaga od zarządu powierzenia części
obowiązków kompetentnym i zaufanym
pracownikom. Każdy departament jest
zarządzany przez doświadczonego seg-
ment managera, który odpowiada za roz-
wój swojego działu. „Bardzo często na-
zywamy ich Zarządem Bis. Segment ma-
nagerów cechuje duża swoboda działa-
nia i zaufanie z naszej strony. Taka umie-
jętna kooperacja owocuje wzrostami,
które Inter Cars odnotowuje rok rocznie”
– tak Maciej Oleksowicz podsumował
szefów działów na konferencji.

Produkty i usługi
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Było palenie gumy w ciężarówkowym dryfcie, ale tylko jako kwiatek do bogatej
oferty części, opon, płynów eksploatacyjnych i szkoleń tak technicznych, jak
i „miękkich” świadczonych przez Inter Cars.
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Produkty i usługi
Obecnie Inter Cars ma 482 filie: 234

w Polsce i 248 za granicą. W planach są
kolejne otwarcia w kraju. Spółka chce
nadal dostarczać mechanikom potrzeb-
ne produkty w jak najkrótszym czasie,
by towar był jak najbliżej klienta. „To
prawda, że w Polsce będzie trudniej ros-
nąć, ale patrząc na import aut, jesteśmy
spokojni. W planach mamy otwarcie no-
wych lokalizacji w kraju. Chcemy być
obecni we wszystkich miejscowościach
liczących powyżej 20 tys. mieszkańców”
– powiedział Wojciech Twaróg. Jeśli cho-
dzi o zagranicę, obecnie filie Inter Cars
znajdują się na Litwie, Łotwie, Ukrainie,
Węgrzech, Słowacji, we Włoszech, w Es-
tonii, Mołdawii, Słowenii, Rumunii, Chor-
wacji, Bułgarii, Czechach. Pierwsze
punkty pojawiły się także w Bośni i Her-
cegowinie oraz w Grecji. „Mamy pomys-
ły na kolejne kraje, ale o nich poinformu-
jemy po zatwierdzeniu biznes planu i za-
łożeniu takowej spółki. Bez otwierania
nowych rynków również mamy dużą
przestrzeń do rozwoju we wszystkich
segmentach sprzedaży” – powiedział To-

mas Kastil. Włochy zostały uznane za ry-
nek szczególnie obiecujący, choć niełat-
wy.

Padły z sali pytania sugerujące, że fir-
ma o takim potencjale jak Inter Cars po-
winna być zdolna do dostarczania jed-
nym kursem, wraz z częściami, wyszko-
lonego mechanika. Problem braku kadry
jest w opinii zarządu nawet głębszy: na-
kłada się na zmianę pokoleń w warszta-
tach zakładanych w okresie transforma-
cji ustrojowej. Wielu właścicieli nie wy-
chowało sobie następców w rodzinie,
młodzież wybiera teraz łatwiejsze zawo-
dy. Wyszkolenie nowej generacji mecha-
ników, którzy będą odpowiedzialni za
przejęcie i utrzymanie warsztatów, to je-
den z głównych celów Inter Cars. Próbą
rozwiązania problemu braku wykwalifi-
kowanych pracowników jest program
„Młode Kadry”, w ramach którego spół-
ka łączy najważniejszych dostawców ze
szkołami ponadgimnazjalnymi, kształcą-
cymi przyszłych mechaników. „Staramy
się wspomagać i uzupełniać luki, jakie
powstały w segmencie szkolenia zawo-

dowego. Utworzyliśmy i cały czas rozwi-
jamy program Młode Kadry. Na tę chwilę
zaangażowanych do niego jest 20 szkół.
W roku szkolnym 2016/2017 roku prze-
prowadziliśmy 150 szkoleń w tych pla-
cówkach. Chcemy promować wśród
młodych ludzi zawód mechanika samo-
chodowego”– potwierdził Robert Kie-
rzek. IC współpracuje w tym ze Stowa-
rzyszeniem Dystrybutorów i Producen-
tów Części Samochodowych, głos w tej
sprawie zabrał prez. Alfred Franke, by
m.in. poinformować o ciekawej inicjaty-
wie: kobiety będą zachęcane do podję-
cia zawodu mechanika samochodowe-
go. Czarna robota zamiast czarnych mar-
szów – dobra zmiana.

Inter Cars jest zaangażowany nie tylko
w przygotowanie do zawodu młodych
ludzi, ale również w dalszy rozwój kom-
petencji bardziej doświadczonych me-
chaników, których zachęca do korzysta-
nia z bogatego programu szkoleń i do
sprawdzania umiejętności w konkursach.

Na konferencji poruszono również te-
maty kolejnych segmentów, w tym rynku
części nadwoziowych. Do tego celu za-
adaptowano magazyn w Czosnowie, któ-
ry po otwarciu Centrum Logistyki w Za-
kroczymiu zyskał wolne powierzchnie.
„Magazyn w Zakroczymiu ma pełną
sprawność operacyjną. Wszystkie proce-
sy budowlane praktycznie się zakończy-
ły. Cała operacja związana z jego otwar-
ciem była jedną z największych w historii
firmy i teraz śmiało można stwierdzić, że
logistyka w najbliższej i dalszej przyszło-
ści nie powinna być barierą w rozwoju
Inter Cars” – powiedział Wojciech Alek-
sandrowicz, prezes zarządu ILS, spółki
należącej do Grupy Inter Cars.

Kolejne szanse dla spółki stwarza dal-
szy rozwój sprzedaży internetowej. Bar-
dzo ważna będzie ekspansja platformy
Motointegrator, która pozwala odbiorcom
indywidualnym wyszukać odpowiednie
usługi i warsztaty oraz umówić się na wi-
zytę. Będzie również możliwa sprzedaż
wybranego asortymentu, np. akcesoriów
samochodowych i motocyklowych, przez
Internet. Wszystko to sprawia, że przy-
szłość grupy Inter Cars przedstawia się
w jasnych barwach. Spółka planuje, że
w 2020 r. sprzedaż wzrośnie do 10 mld
zł z niecałych 6 mld zł w 2016 r. „Jesteś-
my jednym z wiodących graczy na ryn-
ku. Pierwsze 7 firm na rynku europejskim
ma zaledwie 12% udziału. Widać z tego,
że mamy przestrzeń do rozwoju. Obec-
nie nie liczy się wielkość firmy tylko jej
sprawność” – podkreślił wiceprezes
Inter Cars Krzysztof Soszyński.

Zmiana pokoleniowa w Inter Cars wydaje się przebiegać płynnie. Maciej Olek-
sowicz przejął stery, ale Krzysztof, założyciel firmy, patrzy na kurs niczym do-
świadczony szturman. W dalszym rozwoju wspierają ich członkowie zarządu
też z całymi latami w branży części zamiennych za sobą, jak Robert Kierzek
i Tomas Kastil.

Ambasadorowie sieci warsztatowej Q-Service Trucks. W tej grupie znaleźli się
członkowie-założyciele sieci, którzy ponad 20 lat temu docenili korzyści współ-
pracy pod egidą dystrybutora części zamiennych.



Master Mechanicy 2017 triumf wiedzy i doświadczenia

Master Mechanikami 2017 zostali
Mariusz Szewczyk i Krzysztof Romań-
czyk, którzy w drodze o zwycięstwo
w tegorocznym programie organizowa-
nym przez Inter Cars pokonali ponad
2 tys. konkurentów. Wielki finał konkursu
odbył się podczas targów, uczestniczyło
w nim 10 mechaników z warsztatów oso-
bowych i 10 zajmujących się naprawą
pojazdów ciężarowych. To najlepsi z naj-
lepszych, wyłonieni w 1. etapie konkur-
su, realizowanym w formie rywalizacji
online.

„Każdy z uczestników miał do wykona-
nia po 5 zadań. W pierwszej kolejności
musieli odpowiedzieć na zestaw pytań
testowych wielokrotnego wyboru, przy-
gotowany przez Dział Szkoleń Inter Cars.
Następnie, 5 najlepszych zawodników
z każdej kategorii awansowało do dal-
szego etapu zmagań, w ramach którego
musieli zmierzyć się z zadaniami prak-
tycznymi, przygotowanymi na stoiskach
dostawców- partnerów programu” –
relacjonuje Marek Sosnowski, koordyna-
tor Projektów Szkoleniowych Inter Cars.
Zarówno Dział Szkoleń, jak i partnerzy
(Bosch, Elring, Schaeffler, Febi Bilstein,
Motoremo, Bosal, Mahle, Q-Service
Truck - ZF Services Partner i Knorr-Brem-
se) stanęli na wysokości zadania, przy-
gotowując konkurencje na najlepszym
poziomie. Udział partnerów był gwa-
rancją wysokiej jakości i szansą na pro-

„Poziom programu jest coraz wyższy. Podczas finału najtrudniejszy był dla
mnie test w części teoretycznej, trudne pytania m.in. z pneumatyki i EBS,
wielkokrotnego wyboru. W części praktycznej wyzwaniem okazało się zada-
nie przygotowane przez
Knorr-Bremse. Trzeba się
szkolić i uzupełniać wie-
dzę. Technika idzie do
przodu, więc musimy być
cały czas na bieżąco.
Oprócz udziału w pro-
gramie Master Mecha-
nik, regularnie uczestni-
czę w szkoleniach Inter
Cars i producentów. To
bardzo pomaga” – mówił
Krzysztof Romańczyk,
Master Mechanik w ka-
tegorii ciężarowej.

Produkty i usługi
Podczas konferencji prasowej 5 właś-

cicieli serwisów, zajmujących się na-
prawą pojazdów ciężarowych, odebrało
certyfikaty Ambasadorów sieci. Wybrano
ich, uwzględniając m.in. największą war-
tość zakupów, inwestycje w serwis, dłu-
gość współpracy oraz zaangażowanie
w życie sieci, wysoki standard świadczo-
nych usług i identyfikację z siecią. Za-
szczytne tytuły otrzymali: AR-TIR Jolan-
ta Kęćko, PW ADAMS Ewa Lachera, NSC
Truck Andrzej Ciok, Top Service Grze-
gorz Kądziela, Intertransport Robert i Mi-
chał Jastrzębscy. Każdy z wyróżnionych
serwisów odznacza się profesjonalnym
podejściem do klientów i wysokim pozio-
mem usług, ale również chęcią inwesto-
wania w innowacyjne rozwiązania, perso-
nel i infrastrukturę warsztatową. Ponad-
to wszystkie aktywnie uczestniczą w roz-
woju sieci Q-Service Truck, dzieląc się
z innymi członkami wiedzą i doświadcze-
niem. „Certyfikat ambasadora dla mnie
szczególne wyróżnienie. Ceremonia

przyznania tego tytułu, jak i fakt, że zo-
stałem wybrany spośród klientów Inter
Cars w całej Polsce, naprawdę mnie
wzruszył. Z Inter Cars współpracuje od
ok. 13 lat. Bardzo cenię sobie szybką do-
stawę części. Nawet jeśli potrzebuję cze-
goś rzadko spotykanego, to otrzymuję to
w ciągu 4-5 godzin. Z kolei członkostwo
w sieci Q-Service Truck umożliwia mi
wymianę doświadczeń i informacji z in-
nymi warsztatami, nawiązanie kontaktów
zawodowych, a także uzyskanie porady”
– przyznaje Edward Kęćko z Ar-Tir.

„To dla mnie wielkie wyróżnienie, że
znalazłem się w gronie ambasadorów
Q-Service Truck. Ten tytuł to klamra, spi-
nająca przeszło 20 lat współpracy z Inter
Cars. Temat sieci traktuję bardzo emocjo-
nalnie i podchodzę do niej wielkim zaan-
gażowaniem. To zaszczyt, że ktoś doce-
nił moją pracę” – podkreśla Paweł Ciok,
współwłaścic ie l  NSC Truck,  jeden
z współzałożycieli sieci Q-Service Truck.
Ambasadorzy sieci zostali wyłonieni po

raz pierwszy, ale nie ostatni, Inter Cars
będzie wręczał ten tytuł w kolejnych la-
tach.

Q-Service Truck jest pierwszą ogólno-
polską siecią warsztatów zajmujących się
przeglądami i naprawami pojazdów cię-
żarowych, przyczep, naczep i autobu-
sów. Organizację tę powołała w 1999 r.
firma Inter Cars. Zrzeszone w niej serwi-
sy  pracują pod wspólnym logiem siecio-
wym, ale zachowują własną tożsamość
i niezależność. Celem sieci jest stworze-
nie miedzy warsztatami stałej i bliskiej
współpracy, opartej na wymianie do-
świadczeń i informacji technicznych.
Udział w niej jest potwierdzeniem świad-
czenia usług na najwyższym poziomie
przy wykorzystaniu najlepszej jakości
części zamiennych. Dzięki temu, że
w skład sieci Q-Service Truck wchodzi
wiele serwisów w całej Polsce, jak i za
granicą, w przypadku awarii klienci mogą
liczyć na najszybszą pomoc i naprawę
w ramach wspólnej gwarancji.

mocję najnowszej wiedzy o procedurach
napraw, diagnostyki i produktach związa-
nych z naprawami. Trudność zadań fina-
łowych była tym większa, że finaliści pro-
gramu rozwiązywali je na oczach gości
targowych.

Ostatecznie w kategorii osobowej naj-
lepszy okazał się Mariusz Szewczyk
z Moto Service Worwa w Nowym Targu.
Drugie miejsce zajął Paweł Smoliński
z SP Service, a 3. Łukasz Bogus z Auto-
Bogus. „Nie było łatwo i do końca nie
było pewne, kto wygra, bo naprawdę
znalazła się tu elita mechaników. Test teo-

retyczny był trudny, więc tym bardziej
cieszę się, że udało mi się zakwalifikować
do ścisłego finału. Jeśli chodzi o zada-
nia praktyczne, to raczej czekało na nas
wszystko to, z czym mamy też do czy-
nienia w codziennej pracy” – komentuje
Mariusz Szewczyk, Master Mechanik
w kategorii osobowej.

W części ciężarowej zwycięstwo wy-
walczył Krzysztof Romańczyk z Truck
Partner. To niepodważalny triumfator pro-
gramu Master Mechanik, który zwyciężył
w nim już po raz 3. „Cała firma i zarząd
jest dumny z osiągnięć Krzysztofa. Jest
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Produkty i usługi
to pracownik, który w zasadzie zaczynał
u nas, jeśli chodzi o naprawy pojazdów
ciężarowych. Pracuje już prawie 20 lat,
a teraz, zasłużenie, jest szefem serwisu.
Praktyka codzienna i regularne szkolenia
procentują tym, że osiąga tak wysokie
wyniki” – podkreśla Aleksander Borek,
dyrektor serwisu Truck Partner. Na 2.
miejscu uplasował się Marcin Filipczyk
z serwisu Mechmar, a na 3. Dawid Zię-
tek, reprezentujący Warsztat Samocho-
dowy Andrzej Kapuśniak.

Dla laureatów konkursu Master Mecha-
nik Inter Cars i partnerzy programu przy-
gotowali atrakcyjne nagrody. Trafiły one
do 3 najlepszych uczestników z każdej
kategorii, jak i do warsztatów, które re-
prezentowali. Mechanicy otrzymali karty
Sodexo o wartości odpowiednio 6 tys. zł,
3 tys. zł i 1,5 tys. zł. Warsztaty, w których
pracuje 3 najlepszych mechaników
z części ciężarowej, otrzymały:

za zajęcie I miejsca bon na zakupy to-
warów z oferty Inter Cars na kwotę 12 tys.
zł oraz zaproszenie dla 2 osób do udzia-
łu w programie szkoleń Knorr-Bremse,

za zajęcie II miejsca bon zakupowy na
kwotę 6 tys. zł oraz urządzenie do de-
montażu kół, ufundowane przez Febi Bil-
stein,

za zajęcie III miejsca bon zakupowy
na kwotę 3 tys. zł, a także zaproszenie
na szkolenie „Elektroniczne układy ha-
mulcowe przyczep/naczep (TEBS)”
i „Elektroniczne układy zawieszenia przy-
czep/naczep (Knorr-Bremse iLvl) oraz
myjkę wysokociśnieniową Bosch.

Stale rosnąca liczba uczestników pro-
gramu Master Mechanik to najlepszy
dowód na to, że do udziału w nim wła-
ściwie nie trzeba specjalnie namawiać.
Do nieprzekonanych, prócz nagród, po-

winny przemówić liczne korzyści, jakie
czekają na pracowników warsztatów i ich
pracodawców. „W tym roku w programie
wzięło udział 3 naszych pracowników.
Młodsi stażem koledzy dzielnie walczyli,
ale nie zakwalifikowali się do finału. My-
ślę jednak, że skorzystamy na tym i tak,
ponieważ na podstawie ich wyników uda
się dopasować odpowiednie dla nich
szkolenia. Jako warsztat doceniamy tę
funkcję Master Mechanika, jaką jest au-
dyt wiedzy pracowników” – zauważa dy-
rektor Borek z Truck Partner.

Choć finał programu Master Mechanik
już za nami, platforma www.masterme-
chanik.pl pozostaje aktywna i stanowi
miejsce oceny kompetencji mechaników,
diagnozy potrzeb szkoleniowych warsz-
tatów i pozyskiwania wiedzy online. „Przy
okazji 16. Targów Inter Cars podjęliśmy
decyzję o udostepnieniu platformy (tes-
tów i wiedzy merytorycznej) wszystkim
mechanikom w Europie. Jej zawartość
zostanie przetłumaczona, a materiały
uzyskane od partnerów programu uzu-
pełnione o wersje angielskojęzyczne.
Dzięki temu program Master Mechanik
stanie się projektem międzynarodowym”
– zapowiada Radosław Sujka, Menadżer
ds. Szkoleń Inter Cars.

Bosch pokazał się bogato na tegorocz-
nych targach motoryzacyjnych na Sta-
dionie Narodowym. Goście zwiedzający
jego pawilon musieli przejść przez stano-
wisko z narzędziami serii Professional,
by dostać się do części zamiennych
i urządzeń diagnostycznych. Na stoisku
pojawiły się też podzespoły produkowa-
ne przez spółkę w Polsce, wśród których
na wyróżnienie zasługuje iBooster, wspo-
maganie układu hamulcowego działają-
ce niezależnie od podciśnienia, którego
może nie być lub nagle zabraknąć w sa-
mochodzie elektrycznym czy hybrydo-
wym. Ten zespół powstaje w zakładzie
pod Wrocławiem wg zasad bardzo zbli-
żonych do idei Przemysłu 4.0: przy sta-
łej wymianie informacji najpierw ze ste-
rowaniem procesami na taśmie montażo-
wej, później przy instalowaniu i kalibracji
w pojeździe, a na koniec podczas eks-
ploatacji.

Dział części ciężarówkowych zwracał
uwagę na nowe akumulatory Bosch TE
EFB o zwiększonej pojemności i odpor-
ności mechanicznej. Znamy je od kilku
lat, ale od stycznia br. w ofercie Bosch
są dwie nowe referencje, o największej

Nowości Bosch na targach Inter Cars
na rynku pojemności: 190 Ah i 240 Ah.
Dodatkowo, są one objęte wydłużoną,
24-miesięczną gwarancją.

Technologię EFB opracowano głównie
ze względu na większe drgania, jakie
muszą znosić akumulatory montowane
coraz częściej na tylnym zwisie ciągni-
ków siodłowych – między osiami zaczy-
na brakować miejsca, od kiedy wprowa-
dzono SCR. Silne wstrząsy powodują
obsypywanie się z płyt masy czynnej,
czyli ołowiu gąbczastego. Im mniej go na
płytach, tym mniejsza sprawność akumu-

latora. Przekłada się to na utrudniony
rozruch i obniżenie żywotności. W tech-
nologii EFB płyta dodatnia akumulatora
jest pokrywana warstwą poliestru, który
wzmacnia konstrukcję, utrzymując masę
czynną. Dzięki temu akumulator staje się
odporny na drgania i pracę cykliczną.
Ponieważ masa czynna nie opada na dno
celi, zapewniono rezerwy mocy niezbęd-
ne do rozruchu silnika.

Konstrukcję akumulatorów TE EFB
wzmocniono także w miejscu połączenia
płyt w bocznych celach, klejąc na gorą-

Akumulatory EFB są
polecane do ciągników
w ruchu międzynaro-
dowym, gdzie muszą
zapewnić niezawodne
zasilanie po dłuższej
przerwie na wypoczy-
nek, w trakcie której
k ierowca korzystał
z licznych odbiorników
na pokładzie. Większa
odporność na drgania
przydaje s ię także
w pojazdach off-road.

Bony i szkolenia są cenne, ale ścią-
gacz zapieczonych kół od Febi Bilstein
też nie do pogardzenia!
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co łączniki płyt do obudowy. Silniej połą-
czone są też kratki płyt, co ogranicza ry-
zyko oberwania płyty w celach i związa-
nego z tym zwarcia lub przerwania ob-
wodu. Mikroporowate separatory roz-
dzielające płyty zapobiegają zwarciu,
wydłużając żywotność. Jednym z naj-
istotniejszych elementów akumulatora
jest kratka ołowiana, integralna część
płyt. Wytłaczana kratka ma żyłki ułożone
w ten sposób, że skrócono drogi prze-
pływu prądu, zapewniając szybszy prze-
pływ energii i pobór prądu. Jest to przy-
datne przy rozruchu w mroźne dni, gdy
zapotrzebowanie na energię jest zwięk-
szone.

Te zasady konstrukcyjne EFB są sto-
sowane także w akumulatorach lżejszych
pojazdów wyposażonych w układy start-

stop i odzysku energii hamowania przez
alternator, które powodują głębokie
i częste cykle ładowania i rozładowania.
Istotnym elementem ciężarówkowych
akumulatorów TE EFB, wpływającym na
ich żywotność, są cyrkulatory kwasowe.
Elektroli t  znajduje się w komorach
w kształcie lejków, które zapobiegają
jego rozwarstwieniu przy dłuższym po-
stoju, utrzymując gęstość na zbliżonym
poziomie. Dzięki temu zawsze jest wyko-
rzystana cała powierzchnia płyt, a ich
górna część jest mniej narażona na za-
siarczenie.

Wśród urządzeń diagnostycznych
Bosch na targach, wyróżniało się stano-
wisko do przejazdowego pomiaru głębo-
kości bieżnika. Metoda pomiaru, w któ-
rej wykorzystuje się skanowanie opon

wiązką świata, od kilku lat zyskuje na
popularności i Bosch postanowił rozwi-
jać tą technologię we własnym zakresie.
Szybkość i precyzja w porównaniu
z ręcznym pomiarem nie podlegają dys-
kusji, nad urządzeniami laserowymi gó-
ruje ona mniejszą wrażliwością na zanie-
czyszczenia, drgania, wilgoć czy waha-
nia temperatury. Pomiar trwa kilka se-
kund.

Urządzenie Bosch do pomiaru głębo-
kości bieżnika występuje w 2 wersjach,
dostosowanych do różnych warsztatów.
Wersja podniesiona TTM 2104 daje się
szybko instalować na podłodze warszta-
tu, mocowana śrubami i kołkami rozpo-
rowymi. Wersja wpuszczana 2204 jest
polecana warsztatom z ograniczoną po-
wierzchnią. Do wskazań głębokości bież-
nika opon można wybrać jedną z wersji
wizualizacji danych: ekran z wyświetla-
niem wartości pomiarowych na stanowi-
sku przejazdowym, komputer warsztato-
wy na wózku z dostępem do bazy klien-
tów, wartości pomiarowych i centralnej
bazy danych oraz tablet do pomiarów
mobilnych.

Na targach można było także zerknąć
na warsztatową przyszłość, która wiąże
się z wykorzystaniem rzeczywistości roz-
szerzonej. To szansa na znaczne skróce-
nie dostępu do informacji o stanie samo-
chodu i jego kompletacji oraz do doku-
mentacji technicznej. Wszystko byłoby
wyświetlane w jednym miejscu, na table-
cie lub nawet na smart-okularach. Ten
pierwszy etap jest już gotowy, Bosch ma
aplikację RR na stanowiska przyjęcia do
naprawy, ułatwiające oszacowanie stanu
technicznego (na podstawie odczytu ko-
dów usterek), a tym samym zakresu
i czasu trwania naprawy pojazdu. Już
wkrótce uszkodzony podzespół wyświet-
li się na ekranie wraz z instrukcjami co
do naprawy lub wymiany. W tym drugim
przypadku, jednym kliknięciem będzie
można zamówić go w magazynie. Bosch
opracował w tym celu CAP, Common Au-
gmented Reality Platform, umożliwiającą
dostęp do cyfrowych baz danych z apli-
kacji rzeczywistości rozszerzonej. Opisy,
zdjęcia, schematy będą dostępne z każ-
dego zalogowanego urządzenia, dla me-
chaników naprawiających pojazd lub
montujących dodatkowe wyposażenie.

Diagnostyka Warsztatu 4.0 oprze się na rzeczywistości rozszerzonej, to będzie
rewolucja na miarę wprowadzenia aparatów rentgenowskich do medycyny. Po-
jazd zostanie rozpoznany przez oprogramowanie i prześwietlony, a uszkodzo-
ny podzespół ukaże się oczom mechanika wraz z całą wiązką instalacji.

TTM 2104, wersja na posadzkę. W trakcie przejazdu z prędkością
do 8 km/h wycinek bieżnika jest skanowany na całej szerokości,
dając przestrzenny obraz głębokości rowków zmierzonej z dokład-
nością 0,25 mm. Urządzenie w klasie odporności IP65 nie musi
stać na hali, wystarczy zadaszenie.



E-oś Bosch zapewnia większy zasięg
Bosch połączył 3 podzespoły układu

napędowego w całość: silnik, elektronika
i przekładnia główna z mechanizmem
różnicowym tworzą jedną zwartą jednost-
kę. Dzieki temu układ napędowy jest
znacznie sprawniejszy, a także bardziej
przystępny cenowo. Elementy są elas-
tyczne w zastosowaniu, przed e-osią
otwiera się duży rynek, gdyż może być
instalowana w hybrydach i pojazdach
elektrycznych, samochodach miejskich,
SUV-ach, a nawet lekkich ciężarówkach.

Nowa koncepcja elektrycznego napę-
du odgrywa kluczową rolę w dążeniu
Bosch do pozycji światowego lidera elek-
tromobilności po 2020 r. Na świecie jeź-
dzi ponad 500 tys. samochodów elek-
trycznych i hybrydowych wyposażonych
w komponenty Bosch. Pierwszy elek-
tryczny napęd osi Bosch pojawił się na
rynku już w 2012 r. (np. w modelach Peu-
geot 3008 i Fiat 500e), ale elektronika nie
była w pełni zintegrowana z zespołem.
Aby osiągnąć przełom w elektromobilno-
ści, firma inwestuje 400 mln euro rocznie.
Bosch zrealizował już ponad 30 projek-
tów związanych z elektromobilnością
wraz z producentami samochodów. Wie-
dza, którą zebrano, przynosi teraz efek-
ty w postaci nowego rozwiązania osi.
Tylko w tym segmencie Bosch liczy na

Nowa oś elektryczna Bosch
jest w fazie konstruowania
i konsultowania z produ-
centami samochodów. Po-
nieważ e-oś zawiera w jed-
nym zespole elektronikę,
silnik elektryczny i prze-
kładnię, napęd ma mniej
części i obywa się bez cięż-
kich i kosztownych kabli
miedzianych łączących
elementy.  Chłodzenie
może być uproszczone, nie
ma potrzeby podpierania obracających się elementów. Zmniejsza to koszty ukła-
du napędowego i jednocześnie zwiększa jego sprawność.

obroty liczone w miliardach euro. „E-osie
są napędem startup dla samochodów
elektrycznych, także uznanych produ-
centów samochodów. Pozwalają im za-
oszczędzić czas na konstruowaniu
i umożliwić znacznie szybsze wprowa-
dzanie pojazdów elektrycznych na ry-
nek" – twierdzi Ralf Bulander, członek za-
rządu Robert Bosch GmbH i prezes dzia-
łu Mobility Solutions.

Prototypowe osie elektryczne są testo-
wane z klientami. Rozpoczęcie produkcji
seryjnej jest planowane na 2019 r. Bosch
ma globalną koncepcję elastycznej pro-
dukcji tych komponentów, gwarantującą
rozwiązanie, które można szybko zinte-
grować z procesem produkcyjnym. „Za-
miast ogromu specyfikacji, wystarczy po-
dać kilka parametrów, by Bosch mógł do-
stosować e-oś indywidualnie do klienta"
– mówi dr Mathias Pilin, wiceprezes ds.
elektromobilności w firmie Bosch. Klient
określi, jaka jest wymagana moc, mo-
ment obrotowy i przestrzeń montażowa,
a Bosch optymalizuje układ napędowy
pod kątem tych parametrów. W ten spo-
sób producenci samochodów otrzymują
bezpośrednio na linię produkcyjną komp-
letny, dopasowany układ napędowy.

Układ napędowy może dostarczyć moc
od 50 do 300 kW, zatem jest również zdol-

ny do napędzania dużych pojazdów, o
masie do 7,5 t. Moment obrotowy prze-
kazywany na oś może wynosić od 1000
do 6000 Nm. Napęd można montować
zarówno z przodu jak i z tyłu, w pojaz-
dach hybrydowych i elektrycznych.
Umieszczenie skrzyni biegów w pobliżu
silnika oszczędza przestrzeń. Elektryczna
oś o mocy 150 kW waży ok. 90 kg, znacz-
nie mniej niż łącznie poszczególne pod-
zespoły używane do tej pory. W porów-
naniu z konkurencyjnymi produktami,
osie elektryczne Bosch wyróżniają się wy-
jątkowo wysoką mocą szczytową w połą-
czeniu z wysoką mocą ciągłą. Elektrycz-
ny napęd może lepiej przyspieszać po-
jazd i jednocześnie utrzymywać wysoką
prędkość przez dłuższy czas. Aby to
osiągnąć, Bosch przeprojektował układ
jako całość, ale również ponownie zopty-
malizował silnik i elementy elektroniki.
Podstawą wysokiej sprawności są bardzo
wydajne poszczególne podzespoły.
W tym zakresie Bosch ma wiele lat do-
świadczeń. Ponadto zminimalizowano
straty mocy dzięki redukcji interfejsów
i elementów, jak kable wysokonapięcio-
we, wtyczki i urządzenia chłodzące.

Jedną z mocnych stron Bosch jest
umiejętność łączenia poszczególnych
elementów w systemy, wykorzystywania
interakcji w systemie i w ten sposób osią-
gnięcie optymalnego poziomu. W przy-
padku e-osi odnosi się to nie tylko do
sprawności, ale również do takich para-
metrów jak akustyka i kompatybilność
elektromagnetyczna.
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Pod koniec ub. roku rozeszła się wia-
domość o amerykańskiej firmie Nikola
Motor Company, która zamierza wpro-
wadzić na rynek, już w 2021 r., cięża-
rówki napędzane  wodorowymi ogni-
wami paliwowymi. Nie pisaliśmy o tym,
bo wyglądało na humbug. Do projektu
włączył się jednak Bosch, by wprowa-
dzić swoją e-oś i wspomóc know-how
całe przedsięwzięcie. Elektryczny silnik
o mocy 1000 KM ma być zasilany z nie-
standardowych ogniw paliwowych
opracowanych przez obu partnerów,
zapewniających niespotykany dotąd
zasięg. Systemy sterowania będą two-
rzone na bazie oprogramowania
i sprzętu Bosch, współpraca obejmuje
ponadto kompletny układ napędowy,
koncepcję bezpieczeństwa i elektro-
niczną architekturę pojazdów.



Nikogo nie trzeba przekonywać o zna-
czeniu oświetlenia dla bezpieczeństwa
jazdy, zwłaszcza w okresie jesienno-zi-
mowym, ale nadal nie wszyscy kierowcy
wiedzą, jak mogą je poprawić. Najważ-
niejsza decyzja zapada w momencie za-
kupu samochodu, gdy można wybrać
między tradycyjnymi światłami halogeno-
wymi, a droższymi, ale znacznie lepszy-
mi ksenonowymi lub LED-owymi. Jak
wynika z badań przeprowadzonych na
zlecenie firmy OSRAM, polscy kierowcy
są dość dobrze zorientowani w tych tech-
nologiach: 87% z nich zna halogeny,
73% światła LED, a 65% wie, czym są
lampy ksenonowe. Gorzej, gdy przyszło
okreś-lić, jakie są światła w samochodzie
respondenta: 42% ankietowanych nie
potrafiło podać rozwiązania, z którego
obecnie korzysta. Na halogeny wskaza-
ło 36%, LED-y 12%, ksenony 11%. Oka-
zuje się, że mimo dużej wiedzy kierow-
ców w praktyce nie przywiązują oni wagi
do oświetlenia.

Częściowym potwierdzeniem tej tezy
jest źródło zakupu żarówek: wzrasta zna-
czenie sprzedaży internetowej, kosztem
sklepów motoryzacyjnych i stacji paliw,
a także hipermarketów, które do niedaw-
na były czołowym miejscem zaopatrze-
nia w tanie, ale często kiepskie produkty.
Obecnie tę rolę mogą przejąć sklepy in-
ternetowe, ponieważ polscy kierowcy
najczęściej kierują się ceną: na nią, jako
główny czynnik wyboru, wskazał co dru-
gi respondent. Dla blisko połowy istotną
kwestią jest jakość produktu, ale rozu-
miana głównie jako trwałość. Internet jest
nie tylko miejscem zakupu, lecz także
źródłem wiedzy i informacji o produk-
tach: co 5. kierowca przy wyborze żaró-
wek kieruje się opiniami na forach. Nie-
mal połowa badanych kierujących się
ceną przy wyborze żarówek robi to ze
względu na oszczędność. To złudne
przekonanie. Tańszy produkt jest bardzo
często niskiej jakości, nie zapewnia do-
statecznej widoczność i ma zdecydowa-
nie krótsza trwałość, co przekłada się na
częstszą wymianę żarówek i w efekcie
wcale nie jest korzystne cenowo.

Ponadto 1/5 osób kierujących się ceną
jest zdania, że tańsze żarówki niewiele
różnią się od ich droższych odpowiedni-
ków, co niestety nie jest prawdą. Produk-
ty markowe charakteryzują się niemal
idealną powtarzalnością, skrętka żarnika
jest w tym samym miejscu w żarówkach
wyprodukowanych w różnym czasie, co

oznacza, że po obu stronach mamy
reflektory świecące optymalnie z punktu
widzenia zasięgu i zapobiegania oślepia-
niu.

Skorzystanie z oferty internetowej
zwiększa ryzyko zakupu żarówki podro-
bionej, z czego nie zdaje sobie sprawy
większość kierowców, nie wiedząc też,
jak sprawdzić jej oryginalność. Podejrze-
nia powinny wzbudzić rażąco niska cena,
wyraźnie odbiegająca od innych ofert,
słabszej jakości opakowanie lub jego
brak. Markowi producenci źródeł światła
mają procedury ułatwiające klientom roz-
poznanie oryginalnych produktów, m.in.
na stronach internetowych takich jak
www.osram.com/trust .  Dotyczy to
zwłaszcza podróbek lamp ksenonowych.

Na konferencję prasową prezentującą
wyniki badań rynkowych zaproszono
dr Clausa Allgeiera, eksperta działu roz-
woju technologii firmy OSRAM, który
przedstawił najnowsze tendencje w dzie-
dzinie oświetlenia samochodowego, za-
powiadając rychłe rozprzestrzenienie
oświet lenia ksenonowego lub LED
w miejsce halogenowego. Podstawowym
powodem jest znacznie większa wydaj-
ność energetyczna, a dodatkowo obie te
technologie zapewniają wyższą skutecz-
ność świetlną źródeł światła w porówna-
niu z żarówkami halogenowymi. Dzięki
temu można uzyskać lepsze oświetlenie
na drodze, światła mijania i drogowe
mogą mieć dłuższy zasięg. Jednocze-
śnie natężenie oświetlenia przed pojaz-

LED-owe źródła światła są w pełnym natarciu, wejście do pojazdów średniej
klasy otworzyło im drogę także do samochodów dostawczych tych samych ma-
rek. Specjaliści OSRAM oczekują coraz powszechniejszego zastosowania tak
kombinacji z żarówkami klasycznymi, jak i rozwiązań czysto LED-owych.

Produkty i usługi
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W każdej klasie pojazdów reflektory LED poprawiają wygląd zewnętrzny, nato-
miast jakość oświetlenia jest nieporównywalnie lepsza niż halogenów. Do tego,
łatwiej o współpracę z układami dynamicznego przełączania świateł.

Oświetlenie dobre, czyli jakie?

Udzia³ rynkowy ró¿nych typów oœwietlenia Udzia³ rynkowy oœwietlenia LED
w poszczególnych segmentach rynku

œwiat³a przednie

œwiat³a tylne

œwiat³a przednie

œwiat³a tylne

bud¿etowy

klasa
œrednia

premium

bud¿etowy

klasa
œrednia

premium
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Na opakowaniach markowych żarówek halogenowe znajduje się opis podsta-
wowych parametrów. Producenci wybijają na pierwszy plan takie cechy jak za-
sięg i jasna barwa światła, ale nie kryją, że takie żarówki mogą przepalić się
szybciej niż standardowe.

dem (w obszarze do 25 m) jest wyższe,
toteż widoczność podczas jazdy w nocy
jest znacznie lepsza w porównaniu
z oświetleniem halogenowym, znacznie
poprawiają się komfort i poczucie bez-
pieczeństwa kierowcy. Dodatkowo,
żarówki wyładowcze lub LED nadają re-
flektorom indywidualnego, bardziej wyra-
zistego stylu, a samochód wyróżnia się
na drodze białym światłem i ma bardziej
prestiżowy wygląd.

Żarówki halogenowe są wciąż najtań-
szym sposobem na osiągnięcie bardzo
skutecznego i zgodnego z prawem
oświetlenia drogi i zapewne długo tak
będzie. Jeszcze w 2025 r. na całym świe-
cie co 2. nowy samochód będzie wypo-
sażony w światła halogenowe. Doktor
Allgeier uważa jednak za pewne, że
w przyszłości LED-y całkowicie zastąpią
oświetlenie ksenonowe. Jeśli chodzi
o koszty, nie ma znaczących różnic po-
między lampami ksenonowymi a LED,
ale te drugie zapewniają znacznie
większą swobodę w projektowaniu ref-
lektorów. Technologia diodowa staje się
coraz tańsza, konieczne jest jedynie
opracowanie bardziej standardowego
źródła LED do przedniego oświetlenia.
Taka standaryzacja może sprawi, że dzię-
ki efektowi skali oświetlenie diodowe sta-
nie się przystępne cenowo w podstawo-
wych wersjach małych samochodów.

W dłuższej perspektywie, na rynku po-
zostaną technologie LED, OLED (Orga-
nic LED, czyli diody o kształcie współtwo-
rzącym światła, zwłaszcza tylne) i lase-
rowa. Ta ostatnia stawia pierwsze kroki
i jest obecnie stosowana tylko w najdroż-
szych samochodach osobowych, ale ma
największy potencjał rozwojowy, ułatwia-
jąc uzyskanie bardzo dużego zasięgu
światła i kształtowanie jego wiązki. Nie
ma obecnie innej technologii oświetlenio-

wej, która mogłaby być konkurencją dla
nich, ale na rozwój oświetlenia wpłyną
także samochody autonomiczne. Układy
umożliwiające automatyczne prowadze-
nie muszą współpracować ze źródłami
światła, choćby w celu informowania pa-
sażerów i otoczenia o statusie jazdy.

W tym roku mija 10 lat od wprowadze-
nia na rynek żarówek o podwyższonych
parametrach świetlnych OSRAM Night
Breaker. Przez ten czas były one rozwija-
ne, obecnie to najbardziej innowacyjny
produkt marki wśród tradycyjnych roz-
wiązań oświetleniowych. Oferta żarówek
halogenowych Night Breaker obejmuje
dwie serie: Unlimited i Laser. Pierwsza to
żarówki dostarczające do 110% więcej
światła niż standardowe; najnowsza,
wprowadzona w ub. roku wersja Laser
emituje do 130% więcej światła niż kla-
syczne żarówki. Poprawę parametrów
udało się uzyskać m.in. za pomocą lase-
rowej ablacji. Ta unikalna technologia
polega na bardzo precyzyjnym usunięciu

laserem niebieskiego filtra z części bańki
na wysokości skrętki. Dzięki temu osiąg-
nięto idealne parametry filtra i jeszcze
więcej światła, a co za tym idzie lepszą
widoczność,  pomagając k ierowcy
wcześniej zauważyć przeszkodę i zare-
agować na zagrożenie.

Obie wersje żarówek Night Breaker za-
pewniają też dłuższy zasięg reflektora,
w przypadku H7 nawet o 40 m, i do 20%
bielsze światło, co znacznie poprawia
widoczność i pozwala na szybszą reak-
cję w przypadku konieczności wykona-
nia niespodziewanego manewru. W tech-
nice nie ma jednak nic za darmo, trzeba
liczyć się z mniejszą trwałością takich
żarówek. Jeśli użytkownik stawia przede
wszystkim na żywotność źródła światła,
powinien sięgnąć po takie żarówki jak
OSRAM Ultra Life, wytrzymujące nawet
4 razy większe przebiegi, niż standardo-
we produkty. To już jest trwałość porów-
nywalna z reflektorami ksenonowymi, za
ułamek ich ceny. (WK)
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Część jesiennej konferencji
prasowej Continental Opony
Polska była poświęcona ogu-
mieniu ciężarowemu. Stani-
sław Rosół, dyrektor handlowy
działu opon użytkowych, wy-
raził opinię, że wzrostowa ten-
dencja importu chińskich pro-
duktów do Europy powinna
niedługo s ię skończyć.
Wpłyną na to obostrzenia
związane z ochroną środowi-
ska wprowadzane przez chiń-
skie władze (fabryki opon nie
są ekologiczne). Być może
pojawią się cła wwozowe do
Unii Europejskiej, jeśli okaże
się, że chińskie przedsiębior-
stwa z tej branży korzystały
z pomocy publicznej.

Ale na razie import „chińsz-
czyzny” wciąż rośnie i to jesz-
cze jak! Według przytoczo-
nych na konferencji danych
Eurostatu, w okresie 2012-16
zwiększył się ponad 6-krotnie.
Najświeższe statystyki Euro-
statu, z podziałem na miesią-
ce, wskazują wszakże, że w
lutym, marcu i lipcu import był
słabszy niż w analogicznych
miesiącach ub. roku.

Z importem z ChRL jest
wprost powiązany los bieżni-
kowni w Polsce, pracujących
na spowolnionych obrotach.
Nowe chińskie opony stano-
wią największą konkurencję
dla bieżnikowanych. Stani-
sław Rosół jest zdania, że gdy
import z Chin spadnie, bieżni-
kownie poprawią sprzedaż.

Polski rynek opon ciężaro-
wych (dane ETRMA, czyli kon-
cernów produkujących w Eu-
ropie) w ub. roku zanotował
nieznaczny spadek w porów-
naniu z  2015. W br. sytuacja
kształtuje się różnie, zależnie
od miesięcy, więc na podsu-
mowanie i wnioski trzeba po
prostu poczekać.

Nadal bardzo nikły jest
udział opon zimowych, ledwie
1,2%. Dla porównania
w Niemczech wynosi 4,1%,
w Austrii 13%, w Szwecji 33%,
natomiast  w Norwegi i  aż
59,5%. Stanisław Rosół pod-

Chińskie opony w odwrocie?
kreślił, że chodzi o prawdziwe
opony zimowe, bo oznaczenie
M+S symbolizuje tylko bież-
nik zaprojektowany tak, by
zapewnić lepszą przyczep-
ność na drogach pokrytych
błotem bądź śniegiem. Nie
podlega on standaryzowanej
procedurze testowej i w zasa-
dzie każdy producent może
takie oznaczenie nadać swo-
im oponom. Symbol płatka na
tle trzech górskich szczytów,
czyli 3PMSF, mają opony, któ-
re zostały oficjalnie certyfiko-
wane jako oferujące 25%
lepszą przyczepność na śnie-
gu od opony referencyjnej.
Ale prawdziwie zimowe opony
dają znacząco lepszą przy-
czepność niż te z 3PMSF.
W gamie Continental takie za-
awansowane produkty nazy-
wają się Scadinavia. Ich zale-
ty najlepiej uwidaczniają się
na drogach zaśnieżonych
i oblodzonych.

Ponieważ wymiana wszyst-
kich opon w zestawie, czy na-
wet w pojedynczym pojeździe
stanowi duży, jednorazowy
wydatek, Continental wprowa-
dził kontrakty. Przewoźnik nie
płaci całej kwoty za oponę, tyl-
ko miesięczne raty, stałe albo
wynikające z przebiegu. Kon-
trakty dotyczą zarówno no-
wych opon jak i bieżnikowa-
nych, zazwyczaj są zawierane
na 3 lata. Po zakończeniu kon-
traktu f i rma transportowa
może odkupić opony. Conti-
nental Opony Polska podcho-
dzi elastycznie do zapisów
w tych kontraktów, dużo zale-
ży od wielkości floty, liczby
opon, pokonywanych tras.

Podczas konferencji przy-
pomniano o General Tire. Nie
jest to, wbrew częstemu mnie-
maniu, marka azjatycka (takie
zamieszanie wywołuje indo-
nezyjska GT Radial), tylko
amerykańska, należąca do
Continental od dokładnie 30
lat. Ba, w koncernie jest 2.
marką po Cont inental ,
z roczną produkcją ponad 10
mln sztuk. W Europie przyjęto

Statystyki sprzedaży opon produkowanych w Europie wy-
kazują najpierw spory wzrost, odpowiadający zwiększeniu
liczby pojazdów użytkowych w rękach naszych przewoźni-
ków, a później dość spory spadek, choć ciągników i na-
czep nadal przybywało! Jeżdżą na łysych?

Nie, na chińskich. Gdy ciągnik dobiega okresu 2- lub 3-
letniego wynajmu i jednocześnie czas na wymianę ogu-
mienia, wybiera się najtańsze.

koncepcję, że importerami nie
są spółki-córki Continental,
ty lko zewnętrzne f i rmy.
W Polsce jest to Inbud-Faro
z Lublina. General Tire kon-
centruje się na osobowym
segmencie 4x4, ma również
w ofercie zimowe, wielosezo-
nowe i letnie ogumienie do sa-
mochodów dostawczych.

Skoro wspomniel iśmy
o mniejszych pojazdach:
gwiazdą konferencj i  była
nowa zimowa opona Conti-
nental WinterContact TS860 S
zaprojektowana do sporto-
wych samochodów osobo-
wych o dużej mocy silnika.
Dzięki zmodernizowanemu
bieżnikowi i wzbogaconej

w krzemionkę mieszance gu-
mowej dobrze radzi sobie na
ośnieżonych nawierzchniach
nawet przy dużych prędkoś-
ciach. (JD)



Goodyear Tire & Rubber
Company przy wsparciu Uni-
ted Soybean Board (USB),
organizacji farmerów upra-
wiających soję, wprowadza
niecodzienne rozwiązanie
w produkcji opon. Opracowa-
na przez zespół naukowców
i inżynierów Goodyear mie-
szanka gumowa na bazie ole-
ju sojowego poprawia zacho-
wanie opon na drodze, a jed-
nocześnie jest efektywna
kosztowo. Olej sojowy pocho-
dzi z odnawialnych źródeł, jest
też neutralny pod względem
emisji węglowych. Zastosowa-
nie go w mieszance bieżnika

A do smażenia – kauczuk?!

Olej sojowy w produkcji opon
poprawia osiągi na suchych
i mokrych nawierzchniach, jak
również wpływa na lepsze za-
chowanie ogumienia w warun-
kach zimowych. Dzięki zasto-
sowaniu oleju sojowego, mie-
szanka gumowa pozostaje
elastyczna w zmiennych tem-
peraturach, co jest istotne dla
utrzymania i poprawy przy-
czepności  opon do po-
wierzchni.

Testy wykazały, że kauczuk
na bazie o le ju sojowego
łatwiej miesza się z mieszan-
kami wzmacnianymi krze-
mionką, stosowanymi w pro-
dukcji niektórych opon. Po-

nadto wykorzystanie oleju
sojowego zwiększa wydaj-
ność produkcji i zmniejsza
zużycie energii.

Realizacja projektu była
możliwa dzięki współpracy
z USB, organizacją farmerów,
która w imieniu wszystkich
amerykańskich producentów
soi  nadzoruje inwestycje
w programy pilotażowe.

Komercjalizacja zastoso-
wania oleju sojowego do pro-
dukcji opon to kolejne inno-
wacyjne rozwiązanie amery-
kańskiego koncernu. W ofer-
cie Goodyear można znaleźć
opony wyprodukowane na

bazie krzemionki pochodzą-
cej z popiołu z łupin ryżo-
wych oraz wykorzystujące
włókno Kevlar firmy DuPont
lub popiół wulkaniczny.

Goodyear Tire & Rubber
Company przejmie od spółki
Grenzebach Maschinenbau
f i rmę Ventech Systems
GmbH, l idera technologi i
zautomatyzowanej kontroli
stanu opon. Ventech Sys-
tems z siedzibą w Dorsten
w Niemczech,  powsta ła
w 2006 r., oferuje system
przejazdowej kontroli stanu
opon, który szybko mierzy ciś-
nienie i głębokość bieżnika,
a także waży pojazd. Układ
można stosować do autobu-
sów, samochodów ciężaro-
wych, osobowych i innych
pojazdów kołowych. „Przez
ostatnie 3 lata pion Goodyear
Proactive Solutions współpra-
cował z Ventech Systems nad
zintegrowaniem ich systemu
gromadzenia i analizy danych
z naszym systemem zarzą-
dzania flotą. Nasi klienci za-
reagowali bardzo pozytywnie,
dlatego uważamy to za do-
skonałą okazję do poszerze-
nia zakresu usług i oferty.” –
powiedział Christopher Hel-
sel, wiceprezes Goodyear
i dyrektor ds. technicznych.
Biznes i technologia Ventech
zostaną zintegrowane z Good-
year Proactive Solutions.

Utrzymywanie opon pojaz-
dów ciężarowych w dobrym
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Goodyear przejmie Ventech Systems

Przejęcie Ventech Systems wzbogaci ofertę Goodyear Proactive Solutions o wydajny, przy-
jazny dla użytkowników system pomiaru ciśnienia i głębokości bieżnika opon oraz cięża-
ru wszystkich pojazdów przy każdym wjeździe i wyjeździe z bazy.

stanie technicznym jest jed-
nym z najważniejszych czyn-
ników ograniczania przesto-
jów i zmniejszania kosztu
dzia ła lności  operacyjnej .
W ub. roku Goodyear wpro-
wadził w regionie Europy, Bli-
sk iego Wschodu i  Afryki
Goodyear Proactive Solutions,
pełny system zarządzania
flotą, który pomaga operato-
rom flot zwiększać bezpie-
czeństwo pojazdów, zmniej-

szać zużycie paliwa, ograni-
czać emisję spalin i wprowa-
dzać cyfryzację. Poza mobil-
nym zarządzaniem oponami
i flotami w ramach Goodyear
Proactive Solutions, amery-
kański koncern współpracuje
również z producentami sa-
mochodów nad technologią
przekazywania informacj i
o stanie opon do systemów
kontroli pojazdów, co ma po-
prawić bezpieczeństwo i osią-

gi. Znajduje to już zastosowa-
nie w praktyce, czego potwier-
dzeniem jest  współpraca
Goodyear z firmą Tesloop.
Amerykański producent opon
wyposaży flotę przewoźnika,
świadczącego usługi pasażer-
skich przewozów międzymia-
stowych elektrycznymi samo-
chodami marki Tesla, w bez-
przewodowe czujniki w opo-
nach, które poprawią spraw-
ność rozwijającej się floty.
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Marka Bandag, oferująca
usługi i produkty klasy pre-
mium do b ieżn ikowania
opon, wprowadza dwa nowe
wzory bieżników: Bandag
M-TRAILER 001 do użytkowa-
nia w warunkach drogowo-te-
renowych i Bandag R-TRAI-
LER 001 dla transportu regio-
nalnego i specjalnego. Oba
zosta ły  zapro jektowane
z myślą o zapewnieniu więk-
szej żywotności i lepszych
osiągów opon naczepowych.
Ich osiągi są zbliżone do no-
wych opon przy jednocze-
snym obniżeniu kosztu prze-
jechanego kilometra.

Dzięki nowemu bieżnikowi
Bandag M-TRAILER 001 (na
osie przyczep i naczep) firmy
transportowe specjalizujące
się w transporcie drogowo-
terenowym mogą liczyć na
jeszcze większe korzyści
z używania opon premium.
Łączy on doskonałe osiągi
z wysoką odpornością na
przecięcia, ubytki i przebicia.
Zaawansowany bieżnik ideal-
nie nadaje się do pracy na
placach budowy, gdzie wy-
trzymałość ma szczególne
znaczenie. Bandag M-TRAI-
LER 001 łączy najnowocześ-
niejsze komponenty i opaten-
towane technologie f i rmy

Bandag wspiera transport w każdych warunkach

Bridgestone, jak system do
usuwania kamieni oraz inno-
wacyjny kształt barków opo-
ny. W połączeniu z procesem
bieżnikowania Bandag, ce-
chy te zwiększają żywotność
opony bez względu na wa-
runki użytkowania. Bandag
M-TRAILER ma oznaczenia
M+S i symbol alpejski, ideal-
nie nadaje się do karkasów
Bridgestone i innych produ-
centów opon z segmentu pre-
mium, jest dostępny w roz-
miarach 385/65 R22,5 oraz
425/65 R22,5.

Firmy specjalizujące się
w transporcie regionalnym
muszą mierzyć się ze specy-
ficznymi wyzwaniami, które

wymagają trwałego bieżnika,
a także zwiększonej żywot-
ności opon. Dlatego Bandag
stworzył  R-TRAILER 001,
nowy bieżnik na osie przyczep
i naczep, który zapewnia dłu-
gotrwałe osiągi i odporność
na nietypowe zużycie. Został
zaprojektowany z myślą
o transporcie specjalistycz-
nym i nietypowych zastoso-
waniach, jak przewóz ładun-
ków gabarytowych. Bandag
R-TRAILER 001 jest dostępny
w rozmiarach 215/75 R17,5,
235/75 R17,5, 245/70 R17,5,
205/65 R17,5, 245/70 R19,5,
265/70 R19,5, 285/70 R19,5,
255/60 R19,5, 315/80 R22,5,
275/70 R22,5 i 315/70 R22,5.

Dla firm specjalizujących
się w transporcie regional-
nym, które poszukują rozwią-
zań efektywnych kosztowo,
Bandag stworzył bieżnik Pro-
tread PRO-TR3 przeznaczony
dla przyczep i naczep. Jego
główną cechą jest przedłużo-
na żywotność. Został zapro-
jektowany w oparciu o oponę
Firestone FT 522 z tą różnicą,
że ma płytszy bieżnik, niż ten
model. Nowy, lekki bieżnik
charakteryzuje się wysoką
odpornością na rozerwania
i pęknięcia. Protread PRO-
TR3 pasuje do karkasów
opon w rozmiarach 385/55
R22,5, 385/65 R22,5 i 425/65
R22,5

Na targach autobusowych Busworld Kortrijk debiutowały
nowe koła Alcoa z połączoną obróbką chemiczną: zewnętrznej
powierzchni o wysokim połysku Dura-Bright i kołnierza po we-
wnętrznej stronie Dura-Flange. W rezultacie uzyskano koła dłu-
go zachowujące atrakcyjny wygląd przy minimum zabiegów
konserwacyjnych, z integralną powłoką mało wrażliwą na agre-
sywne środki myjące, a jednocześnie o większej odporności na
wycieranie kołnierza przez oponę. Na takie uszkodzenia są na-
rażone zwłaszcza pojazdy pracujące pod dużym obciążeniem,
często przyspieszające i hamujące, a także poddawane znacz-
nym siłom bocznym, Ten opis pasuje zwłaszcza do autobusów
miejskich i rzeczywiście koła Dura-Bright/Dura-Flange są szcze-
gólnie polecane flotom I operatorom publicznego transportu
miejskiego.

Koła Alcoa są wykonane z kutego aluminium, co zapewnia im
wytrzymałość znacznie większą niż stalowych, nawet w przy-
padku najechania np. na krawężnik. Masa własna jest prawie
2-krotnie mniejsza niż kół stalowych, a odprowadzanie ciepła
z hamulców znacznie lepsze dzięki właściwościom materiału.

Błyszczą I jeżdżą długo: Alcoa Dura-Bright/Dura-Flange

Koła Alcoa z powłokami Dura-Bright/Dura-Flange umożli-
wiają flotom autobusów miejskich zwiększenie ładowno-
ści oraz zmniejszenie kosztów paliwa i utrzymania.



Przedstawiciele Zarządu
MPK w Poznaniu i Solaris Bus
& Coach podpisali umowę na
zakup 37 autobusów nisko-
podłogowych. Jest to element
strategii odnawiania taboru
komunikacji miejskiej w Poz-
naniu. Umowa dotyczy 19 po-
jazdów o długości 12 m i 18
autobusów przegubowych,
18-metrowych. „Chcemy wy-
cofać z naszej floty autobuso-
wej najbardziej wyeksploato-
wane pojazdy. W zamian za-
pewnimy naszemu miastu 37
supernowoczesnych autobu-
sów najnowszej generacji,
które będą przyjazne dla jego
mieszkańców. Silniki nowych
autobusów będą spełniać re-
strykcyjną normę emisji spalin
Euro VI. Aż trudno uwierzyć,
że w ciągu kilkudziesięciu lat
dzielących starego poczciwe-
go Jelcza od tego najnowsze-
go pojazdu tak bardzo zmie-
nił się design i wyposażenie
miejskiego autobusu, a co za
tym idzie komfort przejazdu.
Jest w tych autobusach wiele
rozwiązań, które od pewnego
czasu stały się już standar-
dem w naszych kolejnych
przetargach: kl imatyzacja
i system monitoringu, energo-
oszczędne oświetlenie LED,
dodatkowe miejsce dla wózka
dziecięcego, miejsce do bez-
piecznego przewozu rowerów,
komplet zewnętrznych tablic
informacyjnych w technologii
LED, wewnętrzna tablica infor-

macyjna LCD, to tylko niektó-
re z nich. W zamówionych po-
jazdach znajdą się także no-
wości, których nie mieliśmy do
tej pory w naszych autobu-
sach: system rekuperacji, któ-
ry sprawia, że autobusy będą
energooszczędne, a także in-
formacje w alfabecie Braila. To
ważna informacja dla osób
niewidomych i niedowidzą-
cych i kolejne ułatwienie za-
chęcające niepełnospraw-
nych do podróży środkami
miejskiej komunikacji” – mówi
Wojciech Tulibacki, Prezes
Zarządu MPK Poznań.

Nowe pojazdy spełniać
będą również najwyższe stan-
dardy w zakresie bezpieczeń-
stwa. Będą to autobusy nisko-
podłogowe, przyjazne dla nie-
pełnosprawnych i osób z wóz-
kami dziecięcymi, z wewnętrz-
nym i zewnętrznym monitorin-
giem, który wpływa na bezpie-
czeństwo jazdy, systemem au-
tomatycznego gaszenia poża-
ru w komorze silnika i drzwia-
mi odskokowo-przesuwnymi,
które gwarantują szybsze
i łatwiejsze wejście i wyjście
pasażerów. „Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu było naszym
pierwszym klientem i dlatego
zajmuje szczególne miejsce
w historii naszego przedsię-
biorstwa. Ogromnie się cie-
szę, że po raz kolejny jeste-
śmy darzeni zaufaniem po-
znańskiego MPK, a pasaże-

rów możemy zapewnić o tym,
że otrzymają do dyspozycji
pojazdy o najwyższym stan-
dardzie i komforcie podróżo-
wania” – powiedziała Solange
Olszewska, właścicielka i Pre-
zes Zarządu firmy Solaris.

Zgodnie z kontraktem,
nowe Solarisy Urbino dotrą do
MPK latem przyszłego roku.
Dodatkowym zobowiązaniem
będzie przeprowadzenie szko-
leń dla minimum 20 pracowni-
ków MPK Poznań w zakresie
obsługi i wszelkich napraw.
Podpisanie umowy było także
okazją do zaprezentowania
autobusu elektrycznego, któ-
ry w najbliższych dniach testo-
wo pojawi się we flocie poz-
nańskiego MPK. Nowy Solaris
Urbino 18 electric jest wypo-
sażony w baterie typu High
Energy, a napęd stanowi oś ze
zintegrowanymi s i ln ikami
elektrycznymi. Autobus może
być ładowany za pomocą złą-

Autobusy najnowszej generacji dla Poznania

cza typu plug-in lub z panto-
grafu. Elektryczny Solaris bę-
dzie jeździł po ulicach Pozna-
nia w barwach MZA Warsza-
wa, ponieważ zaraz po pre-
zentacji zostanie wydzierża-
wiony stolicy na 3 lata.

Kontrakt z Poznaniem nie
jest jedyny w tym regionie: fir-
ma wygrała przetarg na dosta-
wę 12 nowych Urbino 10,5 dla
Gniezna. W sumie Solaris Bus
& Coach podpisała we wrześ-
niu umowy na dostarczenie
107 autobusów tylko na rynek
polskim. Co istotne, pojazdy
z napędem alternatywnym
stanowią w tym zestawieniu
prawie 20% zamówień.

W ub. miesiącu przedstawi-
ciele Solaris Bus & Coach za-
warli umowę na dostarczenie
10 autobusów elektrycznych
8,9 typu LE do Stalowej Woli.
Zamówienie obejmuje rów-
nież infrastrukturę do ich łado-
wania. Pojazdy zostaną do-
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Umowę podpisali Prezes Solaris Bus &
Coach S.A. Solange Olszewska i prezes
MPK Poznań Wojciech Tulibacki.



starczone wiosną 2018 r. Każ-
dy zostanie wyposażony
w centralny silnik trakcyjny
o mocy 160 kW, zasilany ener-
gią elektryczną z baterii typu
High Energy o pojemności
160 kWh. Ładować je będzie
można za pomocą złącza
Plug-in i pantografu, mocą
200 kW. Czechowice-Dziedzi-
ce postanowiły unowocześnić
swój tabor o 3 autobusy Sola-
ris Urbino 12 Hybrid. Pojazdy
będą gotowe na przełomie lu-
tego i marca przyszłego roku.
To nie pierwsze zamówienie
przewoźnika na autobusy
z Bolechowa, ale pionierskie
ze względu na alternatywny
napęd.

Przegubowy Urbino 18 za-
debiutuje na ulicach Lublina:
miasto, po którym jeżdżą już
bolechowskie Trollino, zamó-

wiło 15 popularnych przegu-
bowców. Zgodnie z podpi-
saną pod koniec września
umową na dzierżawę, pojazdy
dotrą do Lublina w lutym
2018 r. Nowe autobusy będą
klimatyzowane, z monitorin-
giem i głosową zapowiedzią
przystanków. Dodatkowe wy-
posażenie będą stanowiły bi-
letomaty z opcją płacenia
kartą. W nowych autobusach
będą też porty USB do łado-
wania telefonu czy tabletu
oraz elektroniczne bramki do
liczenia pasażerów.

W ramach programu wymia-
ny autobusowego taboru,
również Stargard zdecydował
się na zakup Solarisów. Tam-
tejszy MZK podpisał umowę
na dostawę 16 nowych auto-
busów. Pierwsze nowe Urbino
12 trafią do miasta w kwietniu

przyszłego roku, pozostałe do
stycznia 2019 r. To pierwsze
zamówienie przewoźnika na
autobusy z Bolechowa. Poja-
wią się one także na ulicach
gminy Mielec. Zamówienie
obejmuje dostawę 10 autobu-
sów w klasie MIDI (10,5-me-
trowych Urbino nowej genera-
cji) i 4 napędzanych gazem
ziemnym CNG Urbino 12.

Mijający rok będzie rekordo-
wy pod względem wyproduko-
wanych autobusów. Planuje
się, że do końca grudnia z bo-
lechowskiej fabryki wyjedzie
łącznie ponad 1400 pojazdów.
Podpisane w ub. miesiącu
umowy są potwierdzeniem in-
tensywnego tempa prac i za-
powiedzią rosnącej sprzedaży
w roku następnym.

AUTOBUSY

Pierwsze kroki w kierunku
elektromobilności Solaris po-
stawiła w 2001 r., prezentując
trolejbus Trolino. W 2006 r.
zaprezentowała pierwszy
w Europie seryjny autobus
z napędem hybrydowym Sola-
ris Urbino hybrid, a pierwszy
w pełni elektryczny pojazd
wyprodukowany pod Pozna-
niem ujrzał światło dzienne
w 2011 r. Premierowy wów-
czas Urbino 8,9 LE electric
znalazł stałe miejsce w ofer-
cie, w 2013 r. ruszyła seryjna
sprzedaż, pierwszy elektrycz-
ny Solaris trafił do Klagenfur-
tu w Austrii.

Obecnie po europejskich
drogach porusza się blisko 80
elektrobusów z logo zielone-
go jamnika, a liczba ta szyb-
ko rośnie. Oprócz Austri i,
można je spotkać w Szwecji,
Finlandii, Niemczech, Hiszpa-
nii i oczywiście w Polsce. Od
2013 r. te pojazdy pokonały
łącznie 3 mln km, obsługując
t rasy z różn icowane pod
względem ukształtowania te-
renu, obłożenia pasażerskie-
go i warunków klimatycz-
nych, od mroźnej Skandyna-
wii po upalną Katalonię. Au-

Ponad 3 mln kilometrów elektrycznych Solarisów

Autobusy elektryczne wyprodukowane przez Solaris Bus & Coach pokonały łącznie ponad
3 mln km od momentu dostarczenia do klienta pierwszego pojazdu bezemisyjnego.

tobusy bateryjne Solaris wy-
kazały się wysoką jakością
i równie wysokim stopniem
sprawności technicznej.

Propagując ekologiczną
technologię, polski producent
trafia w zapotrzebowanie firm
transportu publicznego w Eu-
ropie. Dowodem są kolejne
zamówienia na ponad 100 au-
tobusów elektrycznych złożo-
ne w Bolechowie. W najbliż-
szym czasie będą realizowane
kontrakty na dostawy bateryj-
nych Solar isów m. in.  do
Włoch, Niemiec, Francji, Nor-
wegii, Rumunii i Polski. Są
wśród nich pierwsze na świe-

cie elektrobusy przystosowa-
ne do poboru krwi, zamówio-
ne przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Katowicach.

Od momentu premiery
pierwszego elektrycznego
Solarisa oferta pojazdów bez-
emisyjnych znacznie się po-
większyła. Obecnie klienci
mogą wybrać spośród kilku
wersji długości (8,9, 12, 18
i 18,75 m) i sposobu ładowa-
nia (plug-in, pantograf, łado-
wanie indukcyjne i zwiększa-
jące zasięg wodorowe ogni-
wo paliwowe). Bolechowski
producent oferuje do ekolo-

gicznych pojazdów dwa ro-
dzaje baterii: High Power lub
High Energy, a także dwa spo-
soby przekazywania napędu,
może do tego służyć oś elek-
tryczna ze zintegrowanymi sil-
nikami lub silnik centralny.
Dzięki temu, oraz przeprowa-
dzonemu na życzenie klienta
studium wykonalności, każdy
autobus elektryczny Solaris to
pojazd szyty na miarę i dopa-
sowany do potrzeb każdego
z odbiorców. Co najważniej-
sze, wszystkie te rozwiązania
zostały już sprawdzone
w praktyce w pojazdach do-
starczonych do klientów.

6060606060

Stalowa Wola będzie miała
10 krótkich elektrobusów Solaris.
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europejskich producentów
zestawów akumulatorowych
dla przemysłu ogrodniczego,
rowerowego, medycznego
i szeroko pojętych elektrona-

UNVI i BMZ Poland stworzyły autobus turystyczny

Hiszpańska firma UNVI wy-
produkowała pierwszy elek-
tryczny autobus dwupiętrowy,
przeznaczony do obsługi
miejskich tras widokowych. To
jedna z jej specjalności, UNVI
pretenduje do pozycji najwięk-
szego światowego producen-
ta takich pojazdów, używa-
nych m.in. w Rzymie, Berlinie,
Paryżu, Londynie, St. Peters-
burgu i Dubaju. Ponieważ
przejeżdżają one przez centra
miast, w pierwszej kolejności
zostaną dotknięte przez ob-
ostrzenia dostępu dla diesli,

zapowiadane przez większość
wymienionych metropolii. To
znaczy, że w najbliższym cza-
sie operatorzy takich autobu-
sów będą musieli wymienić je
na nowe, bezemisyjne i ciche.

Pojazd, który zadebiutuje
jeszcze tej jesieni na targach
w Kortrijk, będzie pierwszym
elektrycznym autobusem wi-
dokowym z dwoma pokłada-
mi, z których górny jest otwar-
ty. To niemałe utrudnienie dla
konstruktorów: baterie nie
mogły zaleźć się w częstej dla
siebie pozycji na dachu, trze-

ba było znaleźć miejsce
w nadwoziu. Dlatego UNVI
podjęła współpracę z 3 produ-
centami podzespołów autobu-
sowych. Układ napędowy do-
starcza firma Ziehl-Abbeg, to
rozwiązanie z silnikami w pias-
tach kół,  z integrowanymi
z elektroniką, a bez przekład-
ni redukcyjnej. Uwolnioną
dzięki temu przestrzeń wyko-
rzystano na baterie BMZ Po-
land, a przy konstrukcji całoś-
ci korzystano z pomocy SAV
Studio. Za tą nazwą kryje się
kolejna polska firma, prowa-

dzona przez Damiana Talara,
który zdobywał doświadcze-
nia w Solarisie, a później
w AMZ-KUTNO, prowadząc
program City Smile.

W wyniku tej międzynarodo-
wej współpracy powstał 12-
metrowy autobus dwupokła-
dowy, mieszczący do 74 turys-
tów. Zasięg operacyjny wyno-
si 120 km, co w zupełności
wystarcza przy długości tras
obsługiwanych przez autobu-
sy widokowe. Dzięki moduło-
wej budowie pojazdu i układu
zasilania można dobierać licz-

Producent baterii BMZ Po-
land uruchomił oficjalnie 18
września nową fabrykę w Gli-
wicach. Będzie ona wytwa-
rzać m.in. rozwiązania dla
przemysłu motoryzacyjnego.
Warta ponad 9 mln euro in-
westycja zajmuje ponad 12,3
tys. m2 nowoczesnych hal
produkcyjnych, magazynów,
jak i laboratoriów badaw-
czych i biur, będących nową
siedzibą firmy.

„Oprócz rozwiązań dla prze-
mysłu motoryzacyjnego, na-
sza działalność obejmuje tak-
że projekty małoseryjne i wy-
soko zautomatyzowane, jak
chociażby magazyny energii.
Ważnym aspektem produkcji
są także nowoczesne systemy
zasilania autobusów elek-
trycznych, baterie do rowerów
elektrycznych oraz elektrona-
rzędzi i narzędzi ogrodni-
czych. Planujemy także zbu-
dować serię kompletnych roz-
wiązań systemów e-bike-
owych, składających s ię
z aplikacji, baterii i motoru.
Rozwijać będziemy inteligent-
ne magazyny energii, w tym
do autobusów elektrycznych.
Nasza produkcja jest przezna-
czona dla rynków Europy
Środkowo-Wschodniej”  –
mówi Tomasz Wołk-Jankow-
ski, prezes BMZ Poland.

Nowa fabryka, działająca od lipca br., znajduje się w Ka-
towickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Obiekt mieści
600 pracowników fizycznych oraz 200 stanowisk biurowych
dla inżynierów i pracowników administracyjnych. Oficjal-
ne otwarcie zbiegło się z organizowaną przez BMZ Poland
konferencją Battery Experts Forum w Gliwicach.

BMZ Poland otwiera nową fabrykę

Pracę w fabryce ułatwiają
nowoczesne systemy maga-
zynowe, które składają się
z podestu i przenośników do
sprawnej komunikacji z halą
produkcyjną. Nad wszystkim
czuwa moduł sterujący Gali-
leo opracowany przez Meca-
lux.

Nowa inwestycja to także
nowe miejsca pracy. Spółka
zatrudnia obecnie około 650
osób. W pierwszym etapie ta
liczba wzrośnie do 700, będą
to zarówno pracownicy fabry-
ki, jak i Działu Badań i Roz-
woju, w którym zostanie po-
wołany specjalny zespół zaj-
mujący się tylko systemami
zasilania autobusów elek-
trycznych. „Polska jest jed-
nym z liderów rynku elektro-
mobilności w Europie, a my
jesteśmy liderem w dziedzi-
nie baterii do elektrycznego
transportu publicznego. BMZ
Poland wchodzi w skład kon-
sorcjum Polski E-BUS, po-
wstałego z inicjatywy nasze-
go partnera,  f i rmy Ursus
Bus” – dodaje prezes BMZ
Poland.

BMZ Poland Sp. z o.o. po-
wstała w 2010 r. jako spółka-
córka BMZ GmbH, międzyna-
rodowej korporacji założonej
w 1994 r. w Niemczech. Gru-
pa BMZ jest liderem wśród

rzędzi. Specjalizuje się w pro-
jektowaniu i produkcji inteli-
gentnych systemów podtrzy-
mywania energii, bazując na
ogniwach litowo-jonowych.
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Częste przystanki i ruszanie stanowią duże obciążenie dla
konwencjonalnych autobusów widokowych, powodując duże
zużycie paliwa, sprzęgła i hamulców. Napęd elektryczny uwal-
nia od tych niedogodności, a dużą część energii kinetycznej
można odzyskać przy hamowaniu, doładowując baterie. Dla-
tego UNVI ma już zamówienia na swój nowy pojazd.

bę miejsc i zasięg stosownie
do potrzeb przyszłego użyt-
kownika.

W autobusie zamontowano
3 bater ie l i towo- jonowe
o energii 58,1 kWh każda. Ich
prawidłowe funkcjonowanie
jest możliwe dzięki układowi
Master Battery Management
System (BMS) firmy BMZ Po-
land. Pozwala on połączyć
baterie o różnym stopniu na-
ładowania w jeden układ ba-
teryjny. Podłączenie równole-
głe wszystkich baterii mogło-
by skutkować wytworzeniem
się prądów wyrównawczych,
co w efekcie doprowadziłoby
do uszkodzenia baterii. Ma-
ster BMS oblicza w czasie rze-
czywistym maksymalne doz-
wolone prądy ładowania

i rozładowania, uwzględniając
rozpływ prądów do poszcze-
gólnych baterii. Oblicza także
procentową pojemność zesta-
wu bateryjnego, udostępnia
informację o pozostałym za-
sięgu autobusu i szacunko-
wym czasie wymaganym do
pełnego naładowania.
„Ogromną zaletą zastosowa-
nego układu bateryjnego jest
to, że może on być szybko
serwisowany bez potrzeby de-
montażu baterii. Dzięki zasto-
sowanym rozwiązaniom jest
możliwy serwis podstawo-
wych komponentów, takich
jak spalony bezpiecznik,
uszkodzony stycznik czy
układ zabezpieczeń” – mówi
Tomasz Ciszek, Kierownik
Projektu z BMZ Poland.

W ramach umowy podpisa-
nej na początku października,
do MZK w Koninie zostanie
dostarczonych 8 nowych, nis-
koemisyjnych autobusów
Scania Citywide 12 LF. Zakoń-
czenie dostaw ma nastąpić
15 grudnia br., wartość umo-
wy to blisko 10 mln zł.

Niskopodłogowe, 12-metro-
we autobusy Scania Citywide
są przystosowane do przewo-
zu osób niepełnosprawnych,
mają klimatyzację, wyposażo-
no je także w automaty do
sprzedaży biletów, ekrany
LCD i monitoring, a w komo-
rze silnika jest układ detekcji
i gaszenia pożarów. „Scania

Citywide 12LF to uniwersalny
autobus miejski zapewniający
komfort kierowcy i pasażerów.
Wyróżnia go wnętrze klasy
premium, zaprojektowane
bardzo nowocześnie oraz
świetnie izolowane od hała-
sów z zewnątrz. Ponadto na-
sze autobusy słyną z wyjątko-
wo niskich kosztów eksploata-
cji oraz niskiej emisji CO2” –
komentuje Artur Wojtowicz,
regionalny kierownik sprzeda-
ży autobusów Scania Polska.
Autobusy Scania Citywide są
dostępne w różnych konfigu-
racjach, o długości od 10,9 do
18 m. Zamawiający może wy-
brać dowolny układ i długość

pojazdu, które najlepiej odpo-
wiadają konkretnym potrze-
bom transportowym.

Współpraca Scania z Koni-
nem ma już ponad 20-letnią
tradycję. Pierwszy wygrany

przetarg w tym mieście odbył
się w 1996 r. i dotyczył dosta-
wy 10 autobusów niskowej-
ściowych Scania MaxCi. W la-
tach 2006-2009 lokalne MZK
kupiło 7 Scania OmniCity.

Do odbiorcy z regionu Kri-
stiansand, na południowy za-
chód od Oslo, zostanie do-
starczonych 140 autobusów
Scania. Wszystkie mogą być
zasilane biodieslem, a 70
spośród nich ma napęd hyb-
rydowy. To największa do-
tychczas dostawa pojazdów
hybrydowych Scania dla po-
jedynczego odbiorcy. „W na-
szej ofercie posiadamy sze-
roką gamę zrównoważonych

rozwiązań transportowych.
Równocześnie rozwi jamy
wiele z nich, co pomaga nam
spełnić wymagania różnorod-
nych nabywców” – komentu-
je Karin Radström, wicepre-
zes odpowiedzialna za auto-
busy i autokary w Scania.

Dostawa obejmuje autobu-
sy Scania Citywide LE Subur-
ban Hybrid, Citywide LE Sub-
urban i Higer A3, każdy z kil-
koma wariantami wyposaże-

nia. Autobusy rozpoczną pra-
cę w lipcu 2018 r. w firmie
Boreal Buss, która eksploatu-
je już na terenie Norwegii 170
autobusów Scania.

Umowa obejmuje 7-letni
kontrakt obsługowo-napraw-
czy w ramach Scania Fleet
Care. Usługa ta zwiększa
dyspozycyjność floty, zapew-
nia lepszą kontrolę nad kosz-
tami i pozytywnie oddziałuje
na płynność finansową. Eks-

perci Scania stale monitorują
i diagnozują pojazdy oraz
planują obsługę prewen-
cyjną, ograniczając do mini-
mum sytuacje, które mogłyby
wpłynąć na zakłócenie prze-
biegu przewozów.

Jest to nie tylko największe,
jednorazowe zamówienie na
autobusy hybrydowe Scania,
ale również największe dla
Norsk Scania, norweskiego
oddziału producenta.

Rekordowa dostawa pojazdów hybrydowych Scania

Nowe autobusy Scania Citywide LF dla Konina



6363636363

AUTOBUSY

Volvo Polska kończy kon-
trakt na dostawę 35 autobu-
sów hybrydowych dla PKM
Sosnowiec.  Vo lvo 7900
Hybr id  o  d ługośc i  12 m
mieszczą 90 pasażerów,
w tym 26 siedzących. Wypo-
sażone zostały w klimatyza-
cję, system informacji pasa-
żerskiej, monitoring, ładowar-
ki USB, dostęp do Internetu
przez Wi-Fi.

Volvo 7900 Hybrid mają
równoległy napęd hybrydo-
wy, mogą być napędzane nie-
zależnie silnikiem elektrycz-
nym lub diesla, albo oboma
naraz. Energia odzyskiwana
podczas hamowania jest ma-
gazynowana w akumulatorze,
a następnie wykorzystywana
do zasilania silnika elektrycz-
nego. Diesel wyłącza się au-
tomatycznie na przystankach
autobusowych i światłach,
pojazd jest zasilany wówczas

Volvo Buses otrzymało naj-
większe jak dotąd zamówie-
nie na miejskie autobusy
elektryczne. Lokalny operator
z norweskiego Trondheim,
Tide Buss, zamówił 25 Volvo
7900 Electric.

AtB, zarządzająca transpor-
tem publicznym Trondheim,
jest liderem we wprowadza-
niu w Norwegii alternatyw-
nych technologii napędo-
wych. Jako jedna z pierw-
szych w Europie, w 2010 r.
zamówiła zelektryfikowane
autobusy Volvo, wówczas
hybrydowe.  Zamawiane
obecnie autobusy, całkowicie
elektryczne, rozpoczną kur-
sowanie w sierpniu 2019 r. na
4 liniach o długości od 12 do
15 km. Tide Buss będzie dys-
ponował największą w Nor-
wegii flotą autobusów elek-
trycznych, w sumie 35, z cze-
go 25 Volvo.

Elektryczne autobusy zo-
staną dostarczone w pakie-
c ie:  wszelk imi  kwest iami

Duże zamówienie na autobusy elektryczne Volvo

związanymi z utrzymaniem
pojazdów i baterii zajmie się
Volvo, za stałą miesięczną
opłatę. Autobusy będą łado-
wane szybką ładowarką na
przystankach końcowych,
przez pantograf wysuwany ze
stacji.  Oparte na otwartej
technologii OppCharge, sta-
cje są dostępne dla autobu-
sów elektrycznych innych
producentów.

Elektryczne autobusy dla
Trondheim zostaną wyprodu-
kowane we wrocławskie j
fabryce Volvo. Autobusy tego
typu zosta ły  zamówione
przez Malmo w Szwecji, Dif-
ferdange w Luksemburgu czy
Harrogate w Wielkiej Brytanii.
Oprócz elektrycznych, Volvo
produkuje we Wrocławiu au-
tobusy o napędzie hybrydo-
wym, a także elektryczne
hybrydy. Do tej pory Volvo
dostarczy ło  operatorom
transportu publicznego po-
nad 3,5 tys. zelektryfikowa-
nych autobusów.

Autobusy, które będą kursować w Trondheim są całkowi-
cie bezemisyjne, a zużycie energii jest o około 80% niższe
niż w porównywalnych autobusach z napędem dieslow-
skim.

Hybrydowe Volvo dla Sosnowca: kontrakt na finiszu

Seryjna produkcja autobusów hybrydowych rozpoczęła się we wrocławskiej fabryce
Volvo w 2010 r. Do tej pory firma dostarczyła już ponad 2500 hybryd operatorom
transportu publicznego w ponad 20 krajach.

bezgłośnie energią e lek-
tryczną. Autobus rusza jedy-
nie przy pomocy silnika elek-
trycznego, a po osiągnięciu
prędkości 15-20 km/h auto-
matycznie przełącza się na
diesla. Dzięki takiemu rozwią-

zaniu zużycie pal iwa jest
o 30-40% niższe niż w przy-
padku autobusów napędza-
nych dieslem, a emisja spalin
jest o 40-50% mniejsza w po-
równaniu z autobusami napę-
dzanymi silnikami diesla.

PKM Sosnowiec ma pierw-
sze w Polsce przegubowe hy-
brydy Volvo (10 szt.). Jest to
największa jednorazowa do-
stawa miejskich autobusów
hybrydowych dla polskiego
przedsiębiorstwa.
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P ojazdy elektryczne są od dobrych
kilku lat na ustach wszystkich polity-

ków i producentów, ale ten medialny
hałas bardzo słabo przekłada się na
sprzedaż. W skali świata, elektryczna flo-
ta stanowi 0,2% całości. W świadomej
ekologicznie Europie sprzedaż osobo-
wych samochodów elektrycznych prze-
kroczyła nieśmiało 1% nowych rejestra-
cji i wprawdzie rośnie dynamicznie, ale
nadal opiera się na bogatych entuzjas-
tach, wbrew wszelkiej logice wspiera-
nych subwencjami. Szaraczkom, którym
przedwcześnie obiecywano przystępną
cenę i sensowny zasięg, zostają e-busy.

Elektryfikacja osiągnęła kres możliwo-
ści pierwszego etapu, nazwijmy go erą
zapaleńców, czas na działanie zorgani-
zowane i pracę od podstaw. Takie było
podłoże rządowego projektu elektromo-
bilności i rozwoju paliw alternatywnych,
w którym postawiono ambitne cele. Już
pod koniec przyszłego roku liczba samo-
chodów elektrycznych na naszych dro-
gach powinna przekroczyć 10 tys. (obec-
nie jest ich niecałe 2 tys.), a od 2020 r.
powinniśmy rejestrować ponad 100 tys.
nowych rocznie, by zbudować flotę EV
przekraczającą milion w 2025 r. Równo-
legle ma powstać ponad 6 tys. punktów
ładowania, a także 70 stacji tankowania
CNG.

Jeśli zważyć, że projekt właśnie zakoń-
czył fazę konsultacji społecznych, to
w następnych latach trzeba będzie ostro
ruszyć z budową i stymulować zakupy.
Powstaje wobec tego pytanie, co i gdzie
budować oraz co kupować, by wykonać
ten plan z ekonomicznym i ekologicznym
sensem. Przy czym nie brakuje głosów,
że jest on nierealny, a i sami twórcy nie
upierają się przy równym milionie, stara-
jąc się raczej o stworzenie solidnego
gruntu dla e-pojazdów.

Konferencja Battery Experts, jaką zor-
ganizowała we wrześniu w Gliwicach
BMZ Poland, producent akumulatorów
litowo-jonowych m.in. do pojazdów elek-
trycznych, nie przyniosła jednoznacz-
nych odpowiedzi ani nie rozwiała obaw.
Towarzyszące jej pokazy elektrycznych
samochodów BMW mogły utwierdzić
niedowiarków, uważających cały ruch za
zabawkę dla bogaczy. Prezentacje rowe-
rów elektrycznych uniemożliwił z kolei
rzęsisty deszcz. Sorry, taki mamy klimat
i realia, przez które trzeba patrzeć na pro-
gram elektromobilności. Gdzie indziej

Elektrobusy zwarcie koncepcji

mają łatwiej? Okazuje się, że nie. Rów-
nolegle z naszym programem są prowa-
dzone międzynarodowe projekty groma-
dzące doświadczenia eksploatacyjne
z elektrobusami, jak ZeEUS pod auspi-
cjami UITP. Przedstawicielka związku
przewoźników miejskich dolała do tego
deszczu kubeł zimnej wody, informując
o dosłownie przyziemnych trudnościach,
jakie napotkano elektryfikując Sztok-
holm. W czasie stawiania pantografowej
stacji ładowania w tym mieście, uporząd-
kowanym i nigdy nie bombardowanym,
natknięto się na nieinwentaryzowaną
rurę. Ponad rok trwało ustanie, do czego
jest dana rura. Okazało się, że do nicze-
go, więc usunięto ją i maszt stacji stanął.
W tym momencie okoliczni mieszkańcy
stwierdzili, że zanadto zwęża im przej-
ście przez ulicę, więc go wykopano
i jeszcze raz… Jeśli pomnożyć tę sytu-
ację przez zakres infrastruktury zaplano-
wanej w Polsce, mnogość instalacji bu-
dowanych latami przez różne władze
oraz usposobienie Polaków, zadanie
uzbrojenia w sieć wytypowanych ośrod-
ków miejskich wydaje się karkołomne.

Przypomnijmy, że do udziału w projek-
cie zaproszono miasta liczące ponad 100
tys. mieszkańców i z co najmniej 60 tys.
samochodów. Budowanie elektrycznych
flot osobowych ma być wspomagane
przez dobry przykład: takie samochody
będą kupować urzędy państwowe i lokal-
ne. Im też dano na to czas do 2015 r. re-
alnie oceniając rozwój cen w odniesieniu
do budżetów gminnych. W każdej wyty-
powanej miejscowości Operator Syste-
mu Dystrybucji energii tworzy program
budowy i podłączania stacji ładowania,
ale ich wykonanie i utrzymanie mają na-
leżeć do pomiotów wyłonionych w prze-
targu (co oczywiście nie wyklucza udzia-
łu OSD). Dla niego jest to potencjalna
korzyść ze sprzedaży dodatkowej ener-
gii i możliwość zbilansowania jej dobo-
wego poboru tak, by wykorzystać nocne
taryfy. Są też niebezpieczeństwa, zwią-
zane ze stacjami szybkiego doładowania
autobusów.

Samochody prywatne i komunikacja
miejska to dwa różne poziomy obciąże-
nia sieci. Tysiąc elektrycznych samocho-
dów osobowych wymaga rocznie ok.

Ursus Bus wykorzystuje konstrukcję autobusu City Smile opracowanego przez
AMZ-KUTNO. Produkcja jest ulokowana w Lublinie. Ursus ma za sobą dosta-
wę 10 elektrobusów dla MZK Warszawa i wygrany kontrakt na 47 szt. dla
Zielonej Góry.
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2400 MWh energii, podawanej głównie
z ładowarek małej, kilkukilowatowej
mocy, wspomaganych przez punkty
szybkiego ładowania – ale to nadal moce
poniżej 40 kW. Setka autobusów elek-
trycznych przejeżdżających rocznie 75
tys. km (a to mało wg wymagań przewoź-
ników!) potrzebuje 9000 MWh. Poza
ładowaniem nocnym, mocą ok. 40 kW,
ale na jeden pojazd, trzeba uwzględnić
pobór co najmniej 150 kW przez kilka
minut przy doładowaniu pantografowym.
Kilka takich skoków napięcia naraz spo-
woduje zakłócenia w sieci, które można
skompensować np. wprowadzając bufor
energetyczny. To wprawdzie dobry spo-
sób na wykorzystanie baterii wycofanych
z pojazdów, ale trzeba je rozmieścić
w pobliżu stacji pantografowej, która jest
wątpliwą ozdobą miasta. Eko-Energety-
ka, nasz producent infrastruktury łado-
wania, podejmuje się zakopać w ziemi
wszystko, co nie musi ponad nią wysta-
wać.

Przedstawiciel Tauronu, który przed-
stawiał elektromobilność widzianą od
strony OSD, wyraźnie nie lubi stacji pan-
tografowych, a za to zwracał uwagę na
zalety szybko wymiennych baterii, które
można by ładować w zajezdni, w warun-
kach optymalnych dla ich żywotności i w
dogodnej porze dnia. Specjaliści Solari-
sa odżegnują się od tego rozwiązania,
wskazując, że autobusy wymagające
wymiany baterii musiałyby zjeżdżać
w tym celu do zajezdni. Jest to trudne do
zaakceptowania przez przewoźnika,
przez ten czas linia pozostałaby bez ob-
sługi. Doładowanie pantografowe, trwa-
jące kilka minut, jest najlepszym sposo-
bem na niedoskonałości obecnych ba-
terii.

Temu problemowi poświęcili dużo
uwagi zarówno gospodarze konferencji,
jak i Marek Pol, reprezentujący Ursus
Bus. Spółka, powstała połączonym wy-
siłkiem Polmotu i AMZ-KUTNO, jest dru-
gim znaczącym polskim producentem
autobusów elektrycznych i podobnie jak
Solaris obudowuje się o konsorcjum firm
dostarczających akumulatory, układy
sterujące ich działaniem, czyli BMS, i na-
pęd. Partnerami są BMZ Poland i Ziehl-
Abbeg, niemiecki producent promujący
autobusową oś napędową z silnikami
umieszczonymi bezpośrednio w pias-
tach. Marek Pol podkreślił już na wstę-
pie, że ceny baterii maleją, a pojemność
rośnie, ale nie tak szybko, jak wszyscy
oczekiwali jeszcze kilka lat temu. Dalszy
rozwój będzie miał charakter ewolucyjny,
a nie rewolucyjny, zadowalających para-

Zapotrzebowanie na energię 12 m autobusu elektrycznego wg cyklu SORT 2
w gęstym ruchu miejskim wynosi ok. 1,3 kWh/km, lub sporo więcej, gdy uwzględni
się działanie ogrzewania czy klimatyzacji. Z tym pierwszym można sobie pora-
dzić dzięki niezależnym nagrzewnicom, w których dopuści się ON lub biodiesel.

Tomasz Ciszek, Manager Projektu baterii autobusowych w BMZ Poland, przed-
stawił ofertę firmy. Są dwa rodzaje packów, o pojemności 58,1 kWh lub 62,3
kWh, składanych z ogniw tak, by utworzyć płaski pakiet do montażu na dachu
lub kostkę mieszczącą się w miejsce komory silnikowej. Ich masy wynoszą ok.
500 kg (+50 kg przy chłodzeniu cieczowym), co daje gęstość energetyczną
ok. 117 Wh/kg, poniżej wymagań branży.  Analiza rodzaju baterii o pojemno-
ści 280 kWh, z których można by zasilać autobus o zasięgu 180 km nawet po
spadku ich parametrów po 8 latach, skłoniła BMZ Poland do wytypowania
ogniw NMC dostarczanych przez Samsunga. Wytrzymują one do 5200 cykli
pełnego rozładowania/ładowania, zachowując 70% pojemności, po czym po-
winnny być wymienione.
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metrów można oczekiwać za 5÷10 lat
(stąd też ten 2025 r. jako cezura, od któ-
rej e-mobilność ma tak naprawdę ruszyć
z kopyta). Za taką wartość uznał 150 Wh/
kg baterii i układów sterujących, ale to
wynik „inżynierii wstecznej”, czyli założe-

nia, że akumulatory nie mogą mieć masy
większej niż 2500 kg, by nie ograniczać
nadmiernie liczby pasażerów w porów-
naniu z klasycznym autobusem. Ponie-
waż elektrobus potrzebuje nawet 400
kWh, by przejechać ponad 300 km
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dziennie niezależnie od pogody, każdy
kg baterii musi nieść w sobie co najmniej
to 150 Wh, niezależnie od jej zdrowia,
czyli współczynnika SOH określającego
aktualną zdolność do gromadzenia ener-
gii. Taka bateria powinna kosztować
mniej niż 500 euro/1 kWh, przy 10-letniej
gwarancji. Dostawcy baterii są daleko od
tych minimalnych wymagań.

Ogniwa Samsung ledwie umożliwiają
przekroczenie 100 Wh/kg, a ceny nawet
2-krotnie przekraczają poziom, przy któ-
rym zakup autobusu elektrycznego ma
szansę zwrócić się dzięki niższym kosz-
tom eksploatacji. Pozostaje ratowanie
pomysłu, czyli stosowanie jak najlep-
szych baterii i ich doładowanie. BMZ Po-
land i wraz z nią Ursus Bus stawiają
obecnie na baterie NMC, jako korzyst-
niejsze pod względem kosztów, ale to
jest technologia lepsza przy powolnym,
nocnym ładowaniu, najlepiej raz dzien-
nie. Przy szybkim, bardziej sprawdzają
się baterie LTO, wytrzymujące liczniejsze
cykle ładowania, z minimum utraty po-
jemności z czasem eksploatacji. Przy in-
nej okazji nazwano je „marzeniem kon-
struktorów elektrycznych samochodów”,
niestety wysoka cena każe ostrożnie
podchodzić do tej technologii. Za LTO
optuje Solaris, nie odżegnując się cał-
kiem od baterii NMC. Z kolei BMZ Poland
zapowiada podjęcie równoległych prac

nad ogniwami LTO, by mieć opcję dla
klientów stawiających na doładowania
w czasie kursu.

W ten dyskurs wpisuje się Ziehl-Ab-
beg, producent dźwigowych i wentyla-
cyjnych napędów elektrycznych, który
użył swojego know-how do stworzenia
osi z silnikami bezpośrednio w piastach,
zintegrowanymi z elektroniką. Jak twier-
dził Oliver Vahsen, to rozwiązanie jest
zdecydowanie najbardziej energoosz-
czędne, wymagając 0,91 kWh/km do za-
silania dla autobusu 12-metrowego
w cyklu SORT2. Ponieważ osie Ziehl-Ab-
beg są już stosowane, była także okazja
do praktycznych testów i pomiarów w kil-
ku autobusach intensywnie używanych
na linii porównywalnej z podmiejskimi.
Uzyskano średnie zużycie energii 0,95
kWh/km, notując wprawdzie piki powy-
żej 1 kWh, gdy tylko temperatura otocze-
nia zwiększyła się ponad 25o. Stwierdzo-
no także duży rozrzut w wykorzystaniu
odzysku energii hamowania, ale tym ra-
zem nie klimat był winien, tylko nie prze-
szkolony kierowca.

Specjaliści firmy uważają, że ich wydaj-
ny napęd umożliwi odjęcie ok. 30 kWh
z baterii, która zapewni zasięg regularnie
ponad 200 km. Do takiej próby są goto-
wi, wyposażając kolejny autobus w 5 ze-
stawów baterii BMZ o łącznej pojemno-
ści 290 kWh i masie 2650 kg. Wykorzy-
stując zakres 0,8÷0,1 pełnego nałado-
wania, chcą uzyskać 200 km teraz, a w
2019 r. z bateriami nowej generacji po-

nad 300 km, zbliżając się do ideału łado-
wania tylko nocnego.

Wspomniane straty energii na ogrze-
wanie lub chłodzenie elektrobusu są
zadrą całej koncepcji, co potwierdziły
także próby w ramach programu ZeEUS.
Rozważa się sposoby na zmniejszenie
tej dolegliwości przez ulepszenia kon-
strukcji autobusów: większą szczelność
drzwi, izolację cieplną podłogi, mniej
energochłonne urządzenia klimatyzacyj-
ne. Ale to oznaczałoby inną strukturę
elektrobusu, niż pojazdu z klasycznym
napędem, rozwiązanie idealne, lecz trud-
ne do zaakceptowania ze względów
technologicznych i kosztowych. Pat?
Nie, dialektyczne starcie poglądów, z któ-
rych powinny wyłonić się pojazdy dojrza-
łe i wolne od wad. Nagrodą po tych tru-
dach będą zyski. Są prognozy, że za 10
lat światowy rynek autobusów elektrycz-
nych będzie wart tyle samo, co osobo-
wych samochodów elektrycznych i hyb-
rydowych razem wziętych, czyli kilkaset
mld USD. Większość z tego przypadnie
na Chiny, ale i w Europie powstanie luk-
ratywny rynek, na którym już są dobrze
usadowieni polscy producenci.

Rządowy program elektromobilności
i paliw alternatywnych zapewni im lokal-
ny popyt, podzielony na oba rodzaje za-
silania. Pod wpływem konsultacji, po-
czątkowy warunek tworzenia stref zero-
emisyjnych w partnerskich miastach za-
mieniono na niskoemisyjne, by dopuścić
także autobusy gazowe i hybrydowe.
O słuszności takiego kroku świadczy
m.in. omawiany na konferencji przypa-
dek KZK GOP, który zgłosił ostrożne za-
potrzebowanie na 3 e-busy do prób,
a swoje potrzeby określił na 68 pojazdów
elektrycznych, przy obecnej flocie ponad
860 autobusów. Pierwsze przymiarki do
elektryfikacji wykazały, że poza długo-
ścią i topografią linii trzeba wziąć pod
uwagę przeszkody, pod którymi może
nie zmieścić się pojazd z bateriami i pan-

Ziehl-Abbeg promuje oś napędową
autobusu niskopodłogowego z silnika-
mi wbudowanymi bezpośrednio w pias-
ty. To rozwiązanie lżejsze i o większej
sprawności, niż silnik centralny i most,
a nawet niż e-oś ZF. Brak przekładni,
wymieniany jako zaleta, może być tak-
że uznany za wadę, układ jest mniej
uniwersalny.



tografem na dachu. Śląskie PKM-y kon-
sultujące projekt postawiły wymagania:
100 tys. km rocznego przebiegu i 120 km
zasięgu bez jakiegokolwiek doładowa-
nia, przy czym ładowanie może być po-
wolne (ok. 6 h), przyspieszone (2 razy
szybsze) i szybkie z pantografu. Niech
się producenci pocą! Program rządowy
został przyjęty z rozwagą, jako sposób
na rozsądne wybudowanie infrastruktury
ładowania i osiągnięcie poziomu elektro-
mobilności poprawiającego standard
życia, bez hurra-optymizmu.

Kolejne referaty na konferencji były
poświęcone homologacji baterii trakcyj-
nych, które podlegają pod Regulaminy
R100.02 i 10.05. Ten drugi dotyczy m.in.
kompatybilności elektromagnetycznej
i zakłóceń w sieci, wymaga tylko pomia-
rów, natomiast przy próbach narzuco-
nych w ramach pierwszego z baterii
sypią się drzazgi i sadza. Opowiadał
o tym Kamil Przewoski, przedstawiciel
hiszpańskiego instytutu Idiada, który ma
uprawnienia do homologowania baterii
trakcyjnych m.in. do autobusów. W po-
równaniu z bateriami do elektrycznych
samochodów osobowych, odpuszcza

się im tylko crash-test, ale i tak nie mają
łatwo. Regulamin R100.02, który obowią-
zuje od połowy lipca 2016 r. wszystkie
autobusy wchodzące na rynek, zawiera
Część II dotyczącą samych REES, czyli
magazynów energii. Program badań
przewiduje m.in. 3-godzinną próbę od-
porności baterii, naładowanej co naj-
mniej do połowy nominalnej pojemności,
na drgania o częstotliwości zmienianej
od 7 do 50 Hz w 12 cyklach. Kolejne ba-
danie sprawdza odporność na szok ter-
miczny. Bateria wygrzewana przez 6 h
w temperaturze co najmniej 60o jest prze-
kładana na taki sam czas do -40o, i tak
co najmniej 5 razy. Daje się jej 24 h na
uspokojenie, po czym, podobnie jak po
poprzedniej  próbie, musi zaliczyć rozła-
dowanie i ponowne szybkie ładowanie.

Zamiast crash-testu jest próba wytrzy-
małości mocowania baterii, w takim sa-
mym układzie konstrukcyjnym, w jakim
będzie montowana w pojeździe. Wyma-
ga to bliskiej współpracy dostawcy bate-
rii i producenta autobusu już na wstęp-
nym etapie projektu. Oczywiście można
później wykonać tylko badanie cząstko-
we, jeśli doszło do istotnych zmian, ale

to kosztuje czas i niemałe pieniądze.
Spore są też wymagania samej próby:
bateria i jej łoże przechodzą cykl obcią-
żeń dynamicznych przy różnych przy-
spieszeniach wzdłużnych (maksymalna
wartość to 28 G) i poprzecznych (do 15
G). Po tym nie może wystąpić wyciek
elektrolitu ani rozerwanie, a tym bardziej
pożar czy eksplozja.

Następnie bateria jest przypiekana
żywym ogniem, ale tylko wtedy, jeśli za-
wiera palny elektrolit i będzie montowa-
na niżej niż 1,5 m od nawierzchni. To sła-
by punkt ogniw litowo-jonowych, które
na podgrzewanie reagują dodatkowym
przyrostem temperatury na skutek reak-
cji wewnętrzych. To także wyzwanie dla
obudów baterii. BMZ zrobiło je z alumi-
nium, które wymagało dodatkowej
ochrony przed przedwczesnym stopie-
niem. Kolejne próby to zwarcie przez po-
łączenie plusa z minusem, przeładowa-
nie do podwójnej pojemności znamiono-
wej (w razie awarii ładowarki) i cykle peł-
nego ładowania/rozładowania przy odłą-
czonym chłodzeniu. Produkcja baterii
i pojazdów elektrycznych zdecydowanie
nie jest zajęciem dla amatorów. (WK)

AUTOBUSY




