




Drodzy Czytelnicy,
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Rok 2016 możemy uznać za zakoń-
czony z punktu widzenia rynku pojaz-
dów użytkowych, wraz z ostatnimi pod-
sumowaniami producentów i wygłoszo-
nymi przy tej okazji planami na przy-
szłość. Dominował pogląd, że w 2017 r.
nie będzie gorzej, niż w roku minionym,
co jest dobrą wiadomością: stabilizacja
na tak wysokim poziomie może tylko
cieszyć. Wyniki rynkowe po styczniu
i lutym są niezłe, z minimalnymi spad-
kami względem 2 pierwszych miesięcy
ub. roku. Czołówka jest z grubsza taka
sama: DAF, Scania i MAN po stronie
ciągnącej, Schmitz Cargobull, Krone
i Wielton wśród producentów naczep
i przyczep. Transport daleki ma się do-
brze, co widać po sprzedaży ciągników,
inne branże źle, podwozia nadal spa-
dają. Ale dla nich sezon dopiero nadcho-
dzi. Potwierdzenia dobrej koniunktury
nadchodzą nawet z mniej oczekiwanych
stron. ExxonMobil zlecił badanie na-
strojów branży pod hasłem „Przyszłość
przewoźników drogowych”, przy okazji
sprawdzając, jak przełożą się one na
sprzedaż olejów. Wśród ankietowanych
z Polski, Finlandii, Francji, Włoch
i Wielkiej Brytanii aż 71% oczekuje po-
prawy wyników biznesowych w ciągu
najbliższych 12 miesięcy, a 48% progno-
zuje bardzo wysokie wzrosty, w grani-
cach 11÷30%.

Na tle tych dobrych prognoz pojawia
się wiele wyzwań: 40% respondentów
wskazuje trudną sytuację ekonomiczną
i zmienność rynku jako czynniki w naj-
większym stopniu wpływające na dzia-
łanie w kolejnych 5 latach. Jako naj-
większe zagrożenia wymienia się waha-
nia cen paliw i wprowadzanie coraz bar-
dziej restrykcyjnych norm emisji, w tym
Dyrektywy 2020! To zaskakująca infor-
macja, bo wszak jej celem jest obniże-
nie zużycia energii m.in. w transporcie,
co powinno być na rękę przewoźnikom.
Widocznie obawiają się, nauczeni do-
świadczeniem, że to będzie walka do
ostatniej kropli ich krwi, przelewanej
dla zaspokojenia unijnej biurokracji.
Ustawodawca europejski porusza się
w tej kwestii z gracją słonia w składzie
porcelany, co nie dziwi, skoro przywód-
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cy największych krajów Europy spraw-
nie posługują się tylko skuterami. Prze-
pisy, które mają uregulować dokładnie
wszystko, zawisają gdzieś w przestrze-
ni między Brukselą i codziennością.

Po pierwszych zapowiedziach za-
ostrzenia norm Euro do poziomu VI,
przy którym nie uniknie się dodatko-
wych zewnętrznych układów oczyszcza-
nia spalin, producenci pojazdów zwra-
cali uwagę na niebezpieczeństwo poja-
wienia się rozwiązań umożliwiających
ich ominięcie. Dzięki temu wyłącza się
dozowanie AdBlue, co przynosi oszczęd-
ności może śmieszne, ale grosik do eu-
rocenta… Poza tym można ubiegać się
o najniższe stawki myta, w istocie emi-
tując niebotyczne ilości NOx. W rzeczy
samej, w internecie, a nawet w części
prasy transportowej jest gęsto od ogło-
szeń o sprzedaży i montażu emulato-
rów, co jest jawnym nawoływaniem do
przestępstwa. No, może to tylko wykro-
czenie, ale w każdym razie granda i nie-
uczciwość wobec innych przewoźników.
Jeśli nie będzie to karane, zachęca in-
nych.

Zrzeszenie producentów europej-
skich ACEA zgłosiło ten problem już
w 2012 r., sugerując wprowadzenie jed-
noznacznego zakazu produkcji i spro-
wadzania takich urządzeń, ale unijny
mechanizm działa dziwnie: raz podej-
muje ważne decyzje w pół godziny, in-
nym razem nie potrafi wydusić z siebie
dokumentu przez 4 lata. Rynek oszu-
kańczych urządzeń kwitnie, można
przebierać między cenami i skutecz-
nością, przy której słynne oprogramo-
wanie diesli VW to amatorszczyzna.
Dlatego ACEA ponownie zwraca się do
Komisji Europejskiej i krajów członkow-
skich o:

zakaz reklamowania i sprzedaży
wszelkich rozwiązań aftermarketowych
(urządzeń lub oprogramowania), które
omijają pojazdowe układy kontroli emi-
sji lub umożliwiają usunięcie ich waż-
nych elementów,

wprowadzenie wyrywkowych kontro-
li drogowych policji lub uprawnionych
służb, przy świadomości przewoźników,
że przyłapani na stosowaniu takich

urządzeń zostaną ukarani pokaźnymi
karami, na poziomie tych, jakie są na-
kładane za niesprawność systemów od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo po-
jazdu.

Dlaczego jest ważne załatwienie tego
aż na szczeblu Unii, a co najmniej kra-
jów? Sondaż ExxonMobil potwierdza
obiegową opinię: przewoźnicy europej-
scy należą do bardzo oszczędnej grupy
społecznej, do czego skłania ich ww. nie-
pewność co do stabilności biznesu
w dłuższej perspektywie. Kontrola
kosztów jak najbardziej tak, długoter-
minowe inwestycje, dzięki którym moż-
na wypracować przewagę konkuren-
cyjną – raczej nie. Zaledwie 32% respon-
dentów zrezygnowało z tradycyjnych
środków smarnych na rzecz olejów
ograniczających spalanie! Kupując
środki smarne, niemal 40% responden-
tów wybiera najtańszy na rynku pro-
dukt, a 64% ankietowanych postrzega
je w kategorii niezbędnego wydatku,
który trzeba w miarę możliwości ogra-
niczyć. Po tylu latach m.in. naszej pra-
cy! Dokładnie tak samo są traktowane
opony, co otworzyło drogę na rynki eu-
ropejskie produktom chińskim. Cena
czyni cuda nie tylko w Polsce, więc nie
brakuje też takich, którzy połaszczą się
na emulator.

Z dobrych wiadomości: zainteresowa-
nie możliwościami ograniczenia zużycia
paliwa sprawiło, że 65% ankietowanych
zwróciło większą uwagę na utrzymanie
dobrego stanu technicznego pojazdów.
Istotnym elementem w tym zakresie
stało się też szkolenie kierowców i wy-
korzystanie telematyki, co przebija
przez strony tego numeru TRANS-
PORT-TM już od jego początku.
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Geneza powstania HK Logistic przy
Zakładach Mięsnych Henryk Kania jest
typowa, niestety, dla naszego rynku.
Zgodnie z wszelkimi pryncypiami, pro-
ducent wędlin powinien skoncentrować
się na swojej zasadniczej działalności,
wykorzystując podnajętych przewoźni-
ków tak do dostarczania surowca, jak
i dystrybucji produktów. W tym układzie
może pojawić się własna logistyka,
choć ją też raczej powinni przejąć spe-
cjaliści wykształceni do obsługi zimnych
łańcuchów dostaw. Pojazdy, kierowcy
etc. są zakładom mięsnym zupełnie
zbędne.

Ten idealny mechanizm wciąż spraw-
dza się tylko w podręcznikach. Polska
rzeczywistość jest taka, że duży produ-
cent, którego dzienna wydajność jest li-
czona paru setkami ton wędlin (wobec
czego z drugiej strony do zakładów
musi wjechać co najmniej tyle samo
mięsa do przerobienia), zobowiązany
względem odbiorców terminami dostaw
i warunkami przewozu, wciąż nie może
mieć pełnego zaufania do transportu

HK LogisticHK LogisticHK LogisticHK LogisticHK Logistic w ZM Henryk Kania w ZM Henryk Kania w ZM Henryk Kania w ZM Henryk Kania w ZM Henryk Kania
O firmie transportowo-logistycznej HK Logistic sta³o siê g³oœno w mediach bran¿owych, gdy MAN Trucks
& Bus Polska przekaza³a jej jedn¹ z ostatnich dostaw ci¹gników w ub. roku. W³asny przewoŸnik zak³adów
miêsnych nie jest oczywiœcie sensacj¹, natomiast ten jest jednym z najm³odszych, choæ szybko dojrzewa.

zewnętrznego. Tak też było w ZM Hen-
ryk Kania.

Czytelnikom nie obeznanym z ryn-
kiem mięsnym trzeba zdradzić jeszcze
jedną tajemnicę: choć Polska w po-
wszechnym mniemaniu jest wielkim
eksporterem mięsa, w rzeczywistości
sprowadza go bardzo dużo, zwłaszcza
wieprzowego, właśnie do produkcji
wędlin. Zakład przetwórczy o takiej skali
(w istocie 4 zakłady) może tylko posił-
kować się miejscowymi dostawcami, bo
jeden, czy choćby kilku położonych
blisko siebie, nie może zaspokoić wy-
magań dużego producenta. W rachubę
trzeba też wziąć jakość, pod względem
przygotowania mięsa dla zakładu prze-
twórczego. Mięso do wielu polskich
zakładów mięsnych przywozi się z Nie-
miec, Belgii czy Danii, która jest najwięk-
szym dostawcą wieprzowiny w Unii. Tra-
fia do nas także surowiec z Hiszpanii
czy Irlandii. ZM Kania również importują
do swoich zakładów w Pszczynie i Mok-
rsku (woj. łódzkie) część surowca zza
naszej zachodniej granicy.

Gotowe produkty muszą z kolei zna-
leźć się na czas w magazynach wielkich
sieci handlowych, z jakimi współpracują
ZM Henryk Kania. Jej wędliny znają
zwłaszcza klienci Biedronki, Lidla i Au-
chan, i to nie tylko w kraju. Rosły wyma-
gania co do sprawności transportu, ob-
sługiwanego przez zewnętrznych prze-
woźników. Firma miała tylko mały włas-
ny zakład transportu, wspomagający ich
w dystrybucji krajowej.

Ten układ coraz mniej przystawał do
potrzeb, co wynikało m.in. z praktyki, by
do obsługi kursów krajowych kierować
pojazdy na tyle zużyte, że ich dalsza
eksploatacja na dalekich trasach staje
się ryzykowna. Przeniesienie tego ryzy-
ka na krajowe dostawy wędlin było nie
do dalszego zaakceptowania. Dlatego 4
lata temu Henryk Kania zaprosił na roz-
mowę nowego szefa transportu Łukasza
Kowalika, wcześniej współwłaściciela
niedużej firmy przewozowej z Ustronia,
i zaproponował mu pilne zorganizowa-
nie oddziału Zakładów zajmującego się
tylko transportem na jego potrzeby.

HK Logistic, powołana początkowo do obsługi Zakładów Mięsnych Henryk Kania, z kilku zestawów urosła do rangi
średniej wielkości przewoźnika chłodniczego. Flota kierowana na trasy dalekie to głównie Volvo FH, są też DAF-y XF.
Wybór marki to składowa własnych doświadczeń, dobrej oferty, wyników zużycia paliwa, a także oceny obsługi. Volvo
Trucks ma serwis w Czechowicach-Dziedzicach o krok od siedziby HK Logistic, na DAF-y czeka Wanicki w Ustroniu.



Chłodniczy łańcuch dostaw

77777

Okazja zbudowania czegoś zupełnie od
podstaw przeważyła nad obawami. Po-
jęcie „podstaw” dotyczy zresztą tylko
nowego przedsięwzięcia, bo Kowalik
S.C. miała doświadczenia w przewo-
zach chłodniczych. Dzięki nim szybko
kupiono i skierowano na dalekie trasy
pierwsze 10 ciągników: 2 DAF-y XF i 8
Volvo FH, z naczepami chłodniczymi
Schmitz. Wybór marek to też wynik oce-
ny z eksploatacji we własnej firmie,

a trochę i dostępności pojazdów w mo-
mencie podjęcia historycznej decyzji.
Kierowców skompletowano, wykorzy-
stując załogę działu transportu i zasoby
Śląska, pełnego firm przewozowych
różnej wielkości. Wtedy nie było z tym
większych problemów, kusiła możliwość
podjęcia pracy u przewoźnika, za któ-
rym stoi mięsny potentat.

Z tym, że HK Logistic została powoła-
na jako samodzielna spółka, na włas-

nym rozrachunku, i musiała rządzić się
wszelkimi regułami zakładającymi obni-
żenie kosztów i zwiększenie przycho-
dów. Pod tym pierwszym względem,
sprawdził się wybrany sprzęt. „Nie po-
myliliśmy się, jeśli chodzi o wybór mar-
ki” – chwali Volvo Łukasz Kowalik, teraz
kierownik transportu HK Logistic, liczą-
cej kilkadziesiąt zestawów. Z począt-
kiem marca br. flotę powiększyło kolej-
ne 10 ciągników FH. Volvo i DAF-y są

w³asny ³añcuch jest najlepszyw³asny ³añcuch jest najlepszyw³asny ³añcuch jest najlepszyw³asny ³añcuch jest najlepszyw³asny ³añcuch jest najlepszy

Chłodnie Schmitz i Krone wydają się bliźniaczo podobne, jeśli chodzi o budowę. Zewnętrzne poszycie jest z blachy
stalowej, wewnętrzne z laminatu, który tworzy jednolitą powierzchnię ułatwiającą mycie i jest bardziej odporny na
uderzenia wiszącego mięsa. W tym przypadku nie wozi się półtusz, które najbardziej sieją spustoszenia, tylko już roze-
brane elementy, z reguły na „choinkach” podczepianych do haków różnych systemów. Bezramowe Schmitze są nieco
lżejsze, co jest ważną zaletą przy 20-tonowym ładunku podwieszonym do sufitu i jednym z powodów, dla których we
flocie przeważają naczepy tej marki.



88888

Z imny punkt numeru

wysyłane na trasy międzynarodowe.
MAN-y, których dostawy zaczęły się
w grudniu, służą do dostaw krajowych.
Dobrano ich specyfikację pod tym ką-
tem i przy zbieraniu ofert na 3-letni wy-
najem MAN najlepiej sprostał wszelkim
oczekiwaniom. Podpięte pod naczepy
chłodnicze z 2. poziomem załadunku,
rozwożą palety z towarem do centrów
logistycznych, skąd wcale nie muszą
wracać na pusto! Czysta chłodnia może
przyjąć każdy ładunek wymagający
ochrony przed warunkami atmosferycz-
nymi i kradzieżą, toteż z usług HK Logis-
tic korzystają m.in. firmy meblowe, na
czele z IKEA.

Pozostałe ciągniki są sprzęgnięte
z hakówkami i przewożą surowiec, ale
teraz już nie tylko do zakładów Grupy.
Okazało się, że na takie usługi jest duży
popyt. Wielu producentów wędlin też
chce skorzystać ze źródeł zaopatrzenia
w surowiec w Europie Zachodniej, ale
nie mają śmiałości lub zasobów, by
pójść we własny transport. Trasy sięgają
od Skandynawii po Grecję, a najróżniej-
sze zlecenia na przewozy chłodnicze
podejmowane dla zewnętrznych klien-
tów stanowią już ponad połowę działal-

ności HK Logistic. Dlatego są kupowa-
ne wciąż nowe pojazdy, firma zbliża się
do 50. zestawów nie tylko naczepo-
wych. Jest też kilka 3-osiowych „soló-
wek” Volvo FE używanych głównie do
przewozów międzyzakładowych.
Łukasz Kowalik ma wielką ochotę skie-
rować je na dalekie trasy: są skomple-
towane 2 zestawy z przyczepami. Każ-
dy z nich może załadować 37 palet,
łatwiej też zaproponować dwie różne
temperatury przewozu w nadwoziach na
samochodzie i przyczepie. Ich zabudo-
wy to także dzieło Schmitz.

We flocie dominuje marka Volvo, ale
kupowano także nowe DAF-y XF do ob-
sługi tras wymagających obsad 2-oso-
bowych. Flota naczep składa się głów-
nie ze szmicowskich S.KO. Cool, jest też
10 Krone Cool Linerów, by wypróbować
w praktyce obie wiodące marki. Sympa-
tia firmy układa się w tych samych pro-
porcjach. Choć obie chłodnie wyglądają
niemal identycznie, w eksploatacji wy-
chodzą pewne różnice parametrów
i ważne niuanse, które u Schmitza
wcześniej wypatrzono dzięki dłuższemu
doświadczeniu. Cynkowanie okazało
się też lepszym zabezpieczenie prze-

ciwkorozyjnym. Dlatego HK Logistic
była wśród firm, dla których na stoisku
EWT w Hanowerze otwierano szampa-
na i odegrano hymn „bez słonia nie ma
jazdy”: tam zawarto kontrakt na kolej-
nych 40 naczep.

Agregaty chłodnicze to z kolei niemal
wyłącznie Thermo King, są tylko 4 Car-
riery. Tu zadecydowały przede wszyst-
kim dobre relacje z serwisem TK, który
w ramach kontraktu obsługowego
przejął wszelkie obowiązki utrzymania
urządzeń w sprawności i staje na wyso-
kości zadania, 24 h na dobę, 365 dni
w roku i niezależnie od miejsca wezwa-
nia pomocy. Co pół roku naczepy i przy
tej okazji agregaty przechodzą pełen
przegląd. Ponieważ są pod nadzorem
firmowego układu telematycznego Trac-
King, pewne czynności można podjąć
zapobiegawczo. Realizacją kontraktu
zajmuje się Thermo System, śląski de-
aler Thermo King, nie szczędząc wizyt
samochodu serwisowego. Urządzenia
chłodnicze TK są uważane także za bar-
dziej „przyjazne” dla kierowcy, choć
z założenia ma on mieć z nimi styczność
tylko w momencie nastawy temperatu-
ry. TracKing umożliwia zdalne śledzenie

Ponieważ wozi się także warzywa
i owoce wymagające bardzo staran-
nej kontroli temperatury, zamówiono
agregaty Thermo King w bogatej spe-
cyfikacji, przystosowane do pracy przy
zewnętrznym zasilaniu, z najnowocześ-
niejszym sterownikiem SR-3 i wyświet-
laczem wielofunkcyjnym z danymi
widocznym także w lusterku wstecz-
nym.  Wszystkie są w wersji Whisper,
dla komfortu kierowców, a nie otocze-
nia! Wszystkie też są pod kontrolą
TracKing, który doskonale sprawdza
się w praktyce. Część naczep ma agre-
gaty 2-temperaturowe i ściany gro-
dziowe.
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prawidłowości ustawień i ich korektę,
służy także do kontroli utrzymania wa-
runków przewozu. Wyposażenie każde-
go agregatu obejmuje drukarkę, ale
dzięki telematyce w wielu przypadkach
klient ma na komputerze gotowy raport
już w momencie dostawy.

Obowiązkiem kierowcy jest natomiast
kontrola działania agregatu na trasie, do
czego służy zewnętrzny wskaźnik syg-
nalizujący usterki i stan paliwa w zbior-
niku, widoczne w lusterku wstecznym.
W razie problemów, zgodnie z procedu-
rami, jakie wozi w kabinie, kontaktuje się
z infolinią TK, przez którą może dostać
porady co do usunięcia we własnym
zakresie, jeśli to tylko kwestia sterowa-

„Wygodę kierowców stawiamy na
pierwszym miejscu, bo od tego zależy
bezpieczeństwo. Przynajmniej raz
w roku wysyłamy każdego z nich na
szkolenia z ecodrivingu. Tak samo częs-
to są doszkalani przez Thermo King.
Każdy ciągnik ma reflektory ksenono-
we lub LED-owe, klimatyzację posto-
jową, telewizor” – Łukasz Kowalik,
kierownik transportu HK Logistic,
wcześniej sam kierowca-właściciel, ma
nowoczesne podejście do załogi i może
dlatego nie musi martwić się o jej
skompletowanie. Jest w niej nawet ko-
bieta-kierowca, radzi sobie bardzo
dobrze z tym męskim zajęciem. Może
to jakiś sposób na kryzys w zawodzie?
Panie, do TIR-ów! Udowodnijcie
czynem,  że Korwin-Mikke nie miał ra-
cji!

nia. Samemu nie wolno mu nic ruszać
– drzwiczki obsługowe są zaplombo-
wane.

TracKing przesyła także informacje
o pozycji naczepy, wykroczeniu poza
zadany korytarz i o otwarciu drzwi, któ-
re nie powinno się wydarzyć, ale do-
tyczą one jedynie tylnej części zestawu.
Nadzór nad wielomarkową flotą nie jest
łatwy, przyjęcie kryteriów oceny nawet
w tak istotnej kwestii jak zużycie paliwa
też nie, wobec zróżnicowania tras
i ładunków, a tym samym długości pra-
cy agregatu. W ciągnikach Volvo dużym
ułatwieniem jest Dynafleet, umożliwiają-
cy analizę tak stylu jazdy, jak i jej wyni-
ków w postaci spalania. DAF-y były wy-
posażane w Webeye, MAN-y mają fab-
ryczny układ zarządzania. Nawet przy
braku normy, doświadczony dyspozytor
może ocenić, czy kierowców nie pono-
si temperament.

Jedynym zabezpieczeniem przed
nadużyciami ze strony kierowców są sit-

ka we wlewach paliwa. Firma ma duże
zaufanie do zespołu, który jest stały,
z minimum rotacji. Wszyscy są jednak
regularnie szkoleni na kursach organi-
zowanych przez producentów, by po-
znać zasady prowadzenia nowoczes-
nych ciężarówek, wyposażonych
w układy sprzyjające obniżeniu zużycia
paliwa, jeśli się wie, jak z nich korzystać.

Wraz z rozwojem floty do obecnej
wielkości jest już bardzo potrzebny
kompleksowy układ, który zbierałby
dane ze wszystkich zestawów i przyno-
sił spójne raporty dotyczące realizacji
zadania. Taki system jest obecnie na
etapie wyboru. Łukasz Kowalik widzi też
potrzebę zatrudnienia własnego master
drivera, który uczestniczyłby w szkole-
niu każdego nowego kierowcy, miałby
wgląd w wyniki każdego z nich i mógł
w czasie rzeczywistym motywować do
poprawy stylu jazdy. Taką usługę świad-
czy obecnie Volvo, a inne marki też ją
proponują, ale przy tylu zestawach i po-
mysłach na ich wykorzystanie dobrze
byłoby mieć własnego coacha.

Mimo międzynarodowego charakteru
przewozów są one tak planowane, by
na koniec tygodniowego czasu pracy
każdy kierowca zjechał do Pszczyny. To
dla niego możliwość spotkania się
z rodziną, a jednocześnie dla firmy oka-
zja do drobiazgowej kontroli technicznej
pojazdów. Są także wykonywane drob-
ne naprawy, nie dotyczy to jednak ogu-
mienia. Jego kompleksową obsługę,
łącznie z monitorowaniem stanu, wyko-
nuje miejscowy serwis sieci Euromaster,
niezależnie od marki, bo tu nie ma fa-
worytów, wybierane są modele o niskich
oporach toczenia. Prawie 50 zestawów,
to już jest spora flota zasługująca na
bazę z prawdziwego zdarzenia i taka
jest w planach HK Logistic na bliską
przyszłość. (WK)
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K to ma dużo urlopu lub często jeździ
w delegacje służbowe, łatwo za-

uważył zmianę poziomu obsługi węd-
rowców, jaka nastąpiła w Polsce w cią-
gu ostatnich kilku lat. Wszędzie można
znaleźć nocleg w przyzwoitych warun-
kach i za sensowne pieniądze. Jakość
wyżywienia poprawiła się tak, że Włosi
zaczynają patrzeć zazdrością, a jeśli
chodzi tylko o wypicie kawy, nie jesteś-
my skazani na lurę z sieciówki. Przed
kilku laty rozkwitła nas Horeca.

Ten skrót zastąpił wcześniejszą „bran-
żę gastronomiczno-hotelarską” wraz
z wypieraniem wyśmiewanych barów
mlecznych i kwater prywatnych przez
porządne, małe restauracje i hoteliki. Ta
zmiana pociągnęła za sobą nowe spoj-
rzenie na zaopatrzenie takich punktów.
Poświęcenie jednej osoby ze szczupłe-
go, często rodzinnego personelu do co-
dziennych dostaw o świcie ustępuje no-
wocześniejszym rozwiązaniom, a i więk-

PolGastPolGastPolGastPolGastPolGast wozi dla Horeca wozi dla Horeca wozi dla Horeca wozi dla Horeca wozi dla Horeca
sze, sieciowe przedsiębiorstwa poszu-
kują lepszej organizacji dostaw. Przykła-
dem może być PolGast, jedna z najbar-
dziej znanych firm działających w tym
sektorze, choć o krótkiej historii. Po-
wstała w 2008 r., właśnie wtedy, gdy za-
częła się zmiana wizerunku polskiej
małej gastronomii.

Początkowo powołano ją do obsługi
własnej pizzerni. Podobnie jak w przy-
padku HK Logistic, szybko okazało się,
że wożenie dla siebie można połączyć
z obsługą sąsiednich, niekonkurujących
restauracji czy kawiarni. W ciągu kilku
lat PolGast objął zasięgiem niemal cały
kraj. Działa z własnych magazynów
w Warszawie, Bydgoszczy, Ełku i od nie-
dawna w Gdańsku, wspiera się współ-
pracą w Dąbrowie Górniczej, by dostar-
czać produkty spożywcze polskich pro-
ducentów i sprowadzane z całego świa-
ta do odbiorców z branży Horeca. Flota
firmy sięga 30 samochodów i nadal roś-

nie, co skłania do głębszych przemyś-
leń nad kosztami eksploatacji, zarzą-
dzaniem, a także rozwiązaniami tech-
nicznymi, jakie można by zastosować
w kolejnych nabytkach.

Co do kosztów, strategiczną decyzją
było skorzystanie z wynajmu długoter-
minowego, zamiast kupowania w leasin-
gu. Ostatnia dostawa samochodów dla
PolGastu to wynik oferty Fraikin, ko-
rzystnej nie tylko ze względów finanso-

Pierwszy Peugeot we flocie Polgastu to wynik porozumień Fraikin, który wynajmuje go użytkownikowi. Kierowcy nie
zauważą zmiany w kabinie ani w prowadzeniu, natomiast nowy silnik 2-litrowy PSA może okazać się oszczędniejszy
niż fiatowski 2,3, zgodnie z założeniami downsizingu.

Nadwozie L4H2 ma pojemność wymaganą
w dostawach Horeca. Furgon jest na tyle oszczęd-
niejszy pod względem zużycia paliwa, że czasa-
mi lepiej wysłać drugi na trasę, dodając kilku od-
biorców, niż pojazd z zabudową na ramie.

Taka była szacunkowa wartość pol-
skiego rynku Horeca w 2016 roku.

 26 000 000 000 z³
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wych. Roczny przebieg samochodów
PolGastu sięga 100 tys. km. Umowa
z Fraikinem jest w zasadzie 5-letnia, ale
po 3 latach klient będzie mógł zadecy-
dować, czy pozostawić je w eksploata-
cji, czy zastąpić nowymi. Stała mie-
sięczna rata daje pełną przewidywal-
ność kosztów, a dodatkowo Fraikin
uwalnia od wszelkich kłopotów z bie-
żącą eksploatacją, ponieważ w ramach
umowy bierze je całkowicie na siebie.
Wynajęte samochody są pod opieką
mobilnych inspektorów, którzy, dzięki
lokalizacji GPS, są w stanie szybko je
odnaleźć i zrobić rutynowy przegląd
w wygodnym dla klienta czasie i miej-
scu. Planowane obsługi wymagane
przez producentów samochodu bazo-
wego, zabudowy czy agregatu chłodni-
czego to też ich zajęcie. W razie poważ-
niejszej awarii Fraikin organizuje pomoc
drogową, podstawia samochód zastęp-
czy i to tej specjalności, w jakiej działa
klient. Likwiduje także szkody komuni-
kacyjne; z takiej usługi PolGast nie mu-
siał na szczęście jeszcze korzystać, ale
też zasługa „polityki samochodowej” tej
floty.

Tym samym klient nie zajmuje się flotą
od strony technicznej i nie obciąża się
kosztami działu pilnującego samocho-
dów, a skupia na swoim zadaniu, czyli
w tym przypadku niełatwej logistyce
dostaw Horeca. Jedną z trudności są
niewysokie marże w tej branży, co skła-
nia do oszczędnych wyborów, także
jeśli chodzi o pojazdy bazowe. Do tej
pory flota PolGastu składała się niemal
wyłącznie z Fiatów Ducato, które bardzo
dobrze sprawdziły się w niełatwej także
dla nich pracy. To połączenie sprintu na
trasie magazyn-odbiorcy z miejskim klu-
czeniem i manewrowaniem, i to w go-

dzinach szczytu! Niewiele da się do-
wieźć przed świtem, to nie zaopatrze-
nie sklepów. Szczyt dostaw przypada
na godziny największego spożycia, czy-
li pomiędzy lunchem a obiadem.

Wszystkie samochody PolGastu są
chłodniami dwutemperaturowymi,
z przednią komorą mroźną na -18o

i tylną chłodniczą na 4-6o, a że w każ-
dym kursie jest kilku-kilkunastu odbior-
ców i często otwiera się drzwi, agregat
stale ma zajęcie. Dlatego paliwo jest
znaczącym składnikiem kosztów i zmar-
twień właściciela. Głównie z tego powo-
du zdecydowano się stosować wyłącz-
nie furgony z izolowaną ładownią, a nie
chłodnicze zabudowy na ramie. Prze-
prowadzono próby, wysłuchano opinii
innych dystrybutorów tej branży, wożą-
cych „boksami”, i zamawia się chłodnie
wewnętrzne, mimo ich mniejszej pojem-
ności. Przy czym odnosimy wrażenie,
że obiegowe opinie o różnicy spalania
są nieco przesadzone na korzyść furgo-
nów.

Są jednak inne ważne powody:
łatwiejsze manewrowanie samocho-
dem, z którego sylwetki nie wystają kra-
wędzie zabudowy zamiatające znaki
drogowe i inne przeszkody, a przede
wszystkim mniejsza wysokość podłogi.
Obie te zalety wiążą się ściśle z lokali-
zacją odbiorców, którzy wybierają miej-
sca atrakcyjne dla turystów, ale trudno
dostępne dla transportu. Zwłaszcza Kra-

ków i Gdańsk, ze swoimi wąskim ulicz-
kami Starówek, są łatwiejsze do zaopa-
trzenia za pomocą furgonów.

Zakazy wjazdu cięższych pojazdów
do centrów miast skłoniły z kolei do uży-
wania wyłącznie samochodów do 3,5 t
DMC, które są także w stanie szybciej
pokonać odcinki szosowe. W ramach
tych ograniczeń wypracowano kompro-
mis, jakim są furgony L4H2 z we-
wnętrzną izolacją o wysokiej jakości,
agregatem 2-parownikowym i prze-
grodą ładowni. W ramach tego ogólne-
go opisu pozostaje dużo miejsca na
istotne detale.

Ostatnie zakupy PolGastu to Peuge-
oty Boxer z nowymi silnikami 2,0 HDi
Euro 6 w najmocniejszej wersji 163 KM,
na które uzyskano korzystną ofertę tak-
że co do wyposażenia. Tu wracamy do
„car policy” w Polgaście. Nie szczędzo-
no kierowcom klimatyzacji automatycz-
nej ani fotela z amortyzacją, kierownica
jest obszyta skórą, światła i wycieraczki
włączają się samoczynnie. Nowe samo-
chody będą miały czujniki cofania i ka-
mery, jeśli tylko takie wyposażenie bę-
dzie szybko dostępne w momencie
składania zamówienia. Jest także tem-
pomat, ale w połączeniu z ograniczni-
kiem prędkości, ustawionym zresztą ra-
czej liberalnie, na 130 km/h. Samochód
mógłby pojechać sporo szybciej, gdy-
by któryś kierowca zapomniał o zdro-
wym rozsądku, a informacja o tym prze-

Najważniejsze kryteria wyboru dostawcy lokalu gastrono-
micznego w Polsce, % (suma wskazań wg PMR, 2016). Cena
wysoko, ale jednak za jakością, a jakość dostawy też
w pierwszej trójce wymagań.

Sposób dostarczania towaru do lokali gastronomicznych
w Polsce (wg PMR, 2016). Samodzielne zaopatrzenie ma
niewielki, choć rosnący udział, ale dostawy zewnętrzne
rozwijają się dynamicznie.
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Nowy silnik 2,0 HDI koncernu PSA umożliwia zabudowę
sprężarki agregatu od góry, jest do tego stosowny wspor-
nik. To pewne ułatwienie dla firmy zabudowującej: jest
mniej ingerencji w komorze, więc także mniejsze ryzyko
sporów z ASO w razie awarii.

Kierowca ma przed oczyma pulpit sterujący agregatu,
widzi temperaturę w obu komorach i może reagować
w razie potrzeby.

Chłodnie z najnowszej dostawy dla Polgastu wykonał Carpol w swej nowej technologii, z poszyciem z ABS i natryski-
waną 50 mm pianką PU. W ten sposób gładką i ładną powierzchnię łaczy się z dobrymi właściowościami izolacyjnymi,
kluczowymi dla zużycia paliwa na pracę agregatu.  Kotary w tylnych i bocznych drzwiach ograniczają wymianę powiet-
rza z otoczeniem.

Czego oczekuje użytkownik od samo-
chodu obsługującego dostawy dla
Horeca? „Niezawodności” – odpowia-
da bez namysłu współwłaścic ie l
PolGastu Michał Marciniak. Ciężar od-
powiedzialności spada niejako na sa-
mochód bazowy, w tym przypadku
należy to rozumieć dosłownie. Wyma-
gania co do utrzymania temperatury
w przedniej komorze narzuciły zasto-
sowanie ciężkiego agregatu o bardzo
dużym zapasie mocy, z dwoma potęż-
nymi parownikami i solidnym skrapla-
czem. Powierzchnia wymiany powie-
trza z otoczeniem jest jednak bardzo
duża i kurtyny tu niewiele pomogą.

Skrapacz nad kabinę?
Niestety kierowcy tego
nie lubią.

Wylewka zamiast wanny? Przy ładunkach
wożonych do Horeca można było sobie na
to pozwolić, oszczędzając sporo na masie

Skrapacz pod podłogę?
Tego z kolei on nie lubi.

Są szyny airline w ścianach, ale co da-
lej? Kto dokupi drążki lub pasy do nich
i przeszkoli kierowców?
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Jedną z pierwszych realizacji Lamaru
w 2017 r. jest zarazem pierwsza w Pol-
sce zabudowa chłodnicza na platformie
Opel Vivaro. Klientem jest firma z branży
cukierniczej, rozprowadzająca swoje tor-
ty różnych kształtów i rozmiarów, ciasta
i inne słodkości. Wymogiem klienta było
stworzenie zabudowy, której wysokość
całkowita nie będzie przekraczała 2350
mm, a jednocześnie pomieści jak najwię-
cej stosowanych przez niego kartonów.

To jedno z wymagań, które często po-
jawia się także przy obsłudze sektora
Horeca: wielu producentów i dystrybuto-
rów stosuje własne opakowania firmowe
i wymaga samochodów o wymiarach
ładowni dopasowanych do nich. W przy-
padku furgonu jest to praktycznie nie-
możl iwe, zabudowa na ramie daje
większą swobodę i tak też było w tym
przypadku. Pod wymiar kartonów klien-
ta „uszyto” izolowany kontener o wymia-
rach 2825x1850x1630 mm. Rezultatem
jest pojazd o wysokich walorach prak-
tycznych, zgrabnej sylwetce (dzięki osło-
nom międzyosiowym) i niewielkich roz-
miarach. Pojemność ładowni ok. 8,6 m3

znacznie przewyższa tą, jaką można
uzyskać w izolowanym furgonie (ok.
5,4 m3 w Vivaro L2H1), a dostęp do
ładunku jest równie dobry dzięki obniżo-
nej podłodze.

Przewożone produkty wymagają utrzy-
mania określonej temperatury, toteż na
przedniej ścianie zabudowy pojawił się
agregat zapewniający 0o. Klient nie za-
mówił owiewki dachowej, którą Lamar
mógł mu zrobić „na miarę”, a można
było dzięki niej obniżyć zużycie paliwa
i lepiej rywalizować z furgonem, któremu
zostałaby z przewag tylko większa
ładowność.

125-konny Opel Vivaro-platforma po zabudowie kontenerem chłodniczym służy
firmie z branży cukierniczej.

Na kłopoty – platforma?

kazywana przez GPS zostanie odczyta-
na z pewnym opóźnieniem. Ale to źród-
ło informacji jest wykorzystywane, każ-
dy kurs jest raportowany, przekroczenia
prędkości (z górki), zbyt częste hamo-
wanie czy przyspieszanie są wykrywa-
ne, a winni upominani. Firma rozmawia
z dostawcami zintegrowanych syste-
mów zarządzania flotą, które wzięłyby
pod uwagę wszystkie aspekty, łącznie
z kontrolą temperatury przewozu,
i umożliwiły szybką reakcję, informując
alertami o przekroczeniach zadanych
parametrów. Temperatura w obu komo-
rach byłaby zdalnie monitorowana,
a może uda się nią także sterować.
Obecnie temperatura w ładowni na tra-

sie może być spisywana ręcznie lub
sporządza się wydruk. To wystarcza od-
biorcom, ale wiadomo, że wymagania
będą rosły. A sprostanie nim nie jest
łatwe, choć zastosowano sprawdzone
w tej pracy agregaty Zanotti, multitem-
peraturowe Z380. Instalując parownik 2-
wentylatorowy w przedniej komorze i z
pojedynczym wentylatorem z tyłu uzys-
kano dwie strefy temperatury. Jej utrzy-
manie, czy powrót do zadanych wartoś-
ci po otwarciu drzwi, to m.in. kwestia
częstości, z jaką się to robi. W drzwiach
tylnych i bocznych zainstalowano kur-
tyny; we wcześniejszych samochodach
próbowano także dodatkowych drzwi
z boku, ale zanadto ograniczały pojem-

ność komory mroźniczej i trzeba było
z nich zrezygnować.

Nowością jest sztywna, stała ścianka
działowa: poprzednio stosowano mięk-
kie, łatwo przestawiane. Nie stanowiły
one, zdaniem użytkownika, wystarcza-
jąco mocnej przegrody zapobiegającej
przemieszczaniu ładunku z tylnej częś-
ci, i nie były wystarczająco szczelne
w styku ze ścianami nadwozia, powodu-
jąc ucieczkę zimnego powietrza z mroź-
ni. To decyzja kontrowersyjna. Sztywne
ścianki przesuwne w furgonach są zna-
ne od tak wielu lat, że można było zna-
leźć rozwiązanie zadowalające klienta.
Złożona procedura zamawiania samo-
chodu nie wyszła tu na dobre. (WK)
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Było to małżeństwo nieco wymuszo-
ne, DAF bardzo potrzebowała w tym
momencie wsparcia finansowego, ale
mogła wnieść w posagu markę z dobry-
mi tradycjami i bardzo bogatym do-
świadczeniem konstrukcyjnym, zwłasz-
cza w dziedzinie silników. Wielokrotnie
w swej historii była pionierem rozwią-
zań, które teraz uważamy za oczywiste,
jak np. chłodzenie powietrza doładowu-
jącego. Dlatego związek okazał się trwa-
ły i szczęśliwy. Czując za sobą wspar-
cie finansowe i organizacyjne wielkiej
korporacji, obecnie 4. światowego pro-
ducenta pojazdów użytkowych (ponad
140 tys. szt. w ub. roku), dobrze wyko-
rzystano wcześniej postawione funda-
menty. Wobec zaostrzania norm emisyj-
nych DAF Trucks postawiła w Eindho-
ven laboratorium badawcze na najwyż-
szym poziomie, zwracając sobie koszty
inwestycji większymi dostawami silni-
ków. Solaris jest tylko jednym z przykła-
dów, silniki DAF są cenione przez wielu
niezależnych producentów autobusów,
a co ważniejsze przystosowano MX-y do
norm EPA i są one stosowane w amery-
kańskich markach koncernu. Co 4. Ken-
worth lub Peterbilt mają własne silniki
PACCAR-DAF.

Połączenie holenderskiej pracowitoś-
ci z irlandzką oszczędnością przynios-
ło dobry skutek. DAF, zarządzany jako
lean company, okrzepła i nabrała śmia-
łości w tych krajach europejskich, gdzie
wcześniej była ledwie dostrzegana. Na
rynku niemieckim jej udziały urosły od
śladowych procentów do wartości
10,8 % zapewniającej pozycję 1. marki
zagranicznej. Średni udział w Europie
wynosi 15,3% w kategorii pojazdów
o DMC ponad 16 t, na które napłynęło
w ub. roku ponad 47 tys. zamówień. To
o 0,9% więcej niż rok wcześniej, a w tym
roku ma być dodany kolejny procent!
W lżejszej klasie udziały są mniejsze,
ale prawie 10,5 tys. zamówień złożo-
nych na LF-y to już znacząca liczba. Ta
klasa kurczy się zresztą, nie tylko na
polskim rynku. Wysoką pozycję można
wywalczyć tylko ciągnikami, toteż mar-
ka DAF stała się mocna wszędzie tam,
gdzie dynamicznie rozwija się transport

daleki. Szczególnie podatny grunt zna-
lazła w Polsce.

Nasz rynek jest jednym z 3 w Europie
(obok Wlk. Brytanii i Holandii), na któ-
rych zajęła 1. miejsce w ub. roku,
z udziałem 19,4% w ciężkiej klasie,
a wcześniej rzadko go opuszczała i to
tylko o jedną pozycję w dół. Jeśli cho-
dzi o same ciągniki, od 11 lat jest lide-
rem, z udziałem 20,4%. Na to składa się
kilka przyczyn, w tym agresywna, ale
dobrze zbilansowana walka cenowa.
Firma trzyma się bowiem zasady, by
powierzać sprzedaż i obsługę wyłącznie
prywatnym dilerom, działającym lokal-
nie, blisko klientów, z którymi nawiązują
trwałe kontakty, czy też ujmując wprost:
kontrakty. Wyższość dilera prywatnego
nad własnymi centrami producentów
bywa podważana, obecnie większość
skłania się ku pełnemu zarządzaniu lub
mieszanej strukturze prywatno-firmo-
wej. Jako zaletę wymienia się większą
stabilność sieci w razie wahnięć ko-
niunktury, lepszą kontrolę nad inwesty-
cjami w oddziałach i wyższą jakość ob-
sługi zapewnianą przez firmowe kano-
ny. DAF Trucks stawia jednak na prywat-
nych partnerów, licząc na ich długie do-
świadczenia biznesowe, które dość
łatwo wymieniać między rynkami doj-
rzałymi a nowymi, wschodzącymi.

Tak stało się w Polsce, gdzie duża
część sieci otrzymała holenderskie
wsparcie finansowe i know-how. Ułatwi-
ło to rozpoczęcie działalności na skalę,
na którą zapewne trudno było się odwa-
żyć przedsiębiorcom startującym we
wcale nie przysłowiowym garażu. Moż-
na było także uniknąć chorób wieku
dziecięcego. Dotyczy to m.in. ESA
Trucks Polska. W tym przypadku moż-
na było liczyć na bagaż doświadczeń li-
czony w grube dziesiątki lat, jeśli cho-
dzi o reprezentowanie DAF-a, i dodać
do tego jeszcze trochę spędzonych
w roli przewoźnika w latach 20. ub. wie-
ku. Na początku była Elema-Stollenga's
Autobusdiensten, stąd ESA, do której
dodano Trucks po wzięciu się za sprze-
daż i obsługę DAF-ów. Pod koniec
2005 r. do Polski przybył wnuk założy-
cieli z misją założenia polskiej organi-

DAF TDAF TDAF TDAF TDAF Trucks Polska sieci¹ stoirucks Polska sieci¹ stoirucks Polska sieci¹ stoirucks Polska sieci¹ stoirucks Polska sieci¹ stoi
DAF ma za sob¹ kolejny dobry rok, i to ju¿ 20. z rzêdu, jeœli nie wnikaæ w ogóln¹ zapaœæ z koñca
ub. dekady. Pocz¹tek tych niezmiennie pomyœlnych czasów to 1996 r., kiedy holenderska firma zosta³a
przy³¹czona do amerykañskiego koncernu PACCAR.

Zbigniew Kołodziejek, dyrektor marke-
tingu DAF Trucks Polska, potwierdził
ubiegłoroczne dane: sprzedano w su-
mie 4807 pojazdów, po raz pierwszy
w historii ponad 4 tysiące! Lekki seg-
ment kurczy się wraz ze zmianą pojaz-
dów obsługujących transport do Nie-
miec z „podmytowych” na „niskomyto-
we”. W tym roku rynek ma być podob-
nej wielkości, ale DAF planuje radykal-
ne zwiększenie udziałów przez sprze-
daż 5145 ciężarówek dużej ładownoś-
ci i ponad setki LF-ów.

zacji, reprezentującej DAF Trucks na te-
renie województw wielkopolskiego i lu-
buskiego. Po 10 latach składają się na
nią 4 serwisy: w Poznaniu, Koninie, Iło-
wej i Świecku, a na początku przyszłe-
go roku dołączy jeszcze jeden, w Cho-
dziejowie koło Zgorzelca.

Lokując się sprytnie przy najbardziej
ruchliwych korytarzach transportowych,
przechwycono klientów w tranzycie. Ale
popyt by nie wystarczył i ilość też nie,
gdyby nie poparto ich jakością usług.
DAF Trucks Polska od 6 lat organizuje
konkurs na najlepszego dealera. Udział
biorą wszystkie autoryzowane placówki
w Polsce. Ocenia się aspekty, które
wprost przekładają się na satysfakcję
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Maciej Taniewski, Dyrektor Zarządza-
jący i Piotr Juchtman, odpowiedzialny
za rozwój sieci w DAF Trucks Polska,
honorują dyplomem za 3. miejsce
Marcina Polaka, szefa serwisu WTC
Oddział Długołęka i Leszka Miętusa,
szefa sprzedaży części WTC.

Maciej  Taniewski
i Piotr Juchtman ze
zdobywcami 2. miej-
sca: Mariuszem Kaja-
kiem, dyrektorem
sprzedaży części, To-
maszem Kajakiem,
dyrektorem handlo-
wym i Twanem Verho-
evenem, dyrektorem
zarządzającym TB
Truck & Trailer Serwis.
Twan od razu zapo-
wiedział, że w przy-
szłym roku on zdobę-
dzie statuetkę…

… ale tym razem to Jarosław
Szymkowiak, dyrektor zarzą-
dzający i współwłaściciel ESA
Trucks Polska, i Marek Roga-
la, kierownik serwisu w Iłowej,
odbierają ją z rąk dyrekcji, by
dodać do kolekcji trofeów ESA
jako Dealera Roku DAF Trucks.
To sukces całego zespołu ESA
Trucks Iłowa, co podkreślił dyr.
Szymkowiak. Nie jest łatwo
skompletować go i utrzymać
w małej miejscowości blisko
granicy, zza której kuszą lep-
sze zarobki. W DAF Trucks Pol-
ska byli pełni wątpliwości co
do sukcesu serwisu w tym
miejscu, a okazał się najlep-
szy w całej sieci!

klientów: dostępność i sprzedaż części,
realizację celów dotyczących kluczo-
wych klientów, produktów i akcji specjal-
nych, poprawność wykonania usługi za
pierwszym razem, szybkość reakcji na
zażalenia, wydajność serwisu ITS/PTS,
sprzedaż kontraktów obsługowo-na-
prawczych DAF Multisupport, realizację
planów sprzedaży nowych i używanych
pojazdów, szkolenia z ekonomicznej jaz-
dy oraz usługi finansowe Paccar Finan-
cial. Dealerem Roku 2017 została ESA
Trucks Polska oddział Iłowa. W ub.
roku 1. miejsce zajął odział w Koninie,
w krótkiej historii konkursu ESA zwycię-
żyła już 3-krotnie!

Drugie miejsce zajął warszawski od-
dział firmy TB Truck & Trailer Serwis
z Wolicy, na 3. uplasował się serwis
WTC z Wrocławia. Czyli w jakimś sen-
sie Holendrzy górą, choć w przypadku
zwycięzcy wpływ holenderski ograni-
czył się do założenia firmy, tchnięcia
w nią ducha dobrej roboty i sprawowa-
nia nadzoru przez pierwsze 2 lata. Póź-
niej kierowanie ESA Trucks Polska
przejął Jarosław Szymkowiak, związany
z marką DAF od 20 lat, a więc tak dłu-
go, jak jest ona reprezentowana w Pol-
sce przez oficjalne przedstawicielstwo.
Przyznaje jednak, że łatwiej było mu na
początku, gdy macierzysta ESA dzieliła
się dowiadczeniem i sprawdzonymi pro-
cedurami postępowania z klientami.

Zadanie generalnie nie jest łatwe, na-
wet w regionie nasyconym transportem
międzynarodowym. Trzeba było m.in.
sporo czasu, by przekonać lokalnych
przewoźników do kontraktów serwiso-
wych. Wspólne działanie handlowców
i warsztatów doprowadziło do przeło-

mu: ESA sięgnęła poziomu 53% sprze-
daży z pełnymi kontraktami DAF Multi-
support, podczas gdy średnia dla pol-
skiej sieci to 49%, i tak bardzo wysoka,
o wiele większa, niż w krajach europej-
skich objętych usługami PACCAR Fi-
nancial. Potwierdza to, że polscy prze-

woźnicy nie są wozakami, tylko bardzo
starannie kalkulują koszty i wolą zapla-
nować je z wyprzedzeniem w postaci
raty. Dla serwisu jest to gwarancja sta-
łego zajęcia rozliczanego wprost z cen-
tralą, dla importera regularny dopływ
pieniędzy już po sprzedaniu pojazdu,

Średnia wieku załogi ESA Trucks Iłowa wskazuje,
że młodzież wciąż garnie się do transportu.
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Nowoczesna stacja serwisowo-sprzedażowa ESA Trucks w Koninie Żagańskim k/Iłowej znajduje się 30 km od przejścia
granicznego Olszyna. Usługi tam oferowane obejmują m.in.: sprzedaż i serwis pojazdów DAF, autoryzowany serwis
naczep Schmitz (łącznie z agregatami chłodniczymi), autoryzowany serwis Haldex, WABCO, SAF, BPW, Webasto, Eber-
spächer, obsługę tachografów cyfrowych, serwis Toll Collect i myjnię. Działa także serwis mobilny 24h. ESA Iłowa ma
uprawnienia OSKP. Można skorzystać z pomiaru i regulacji geometrii kół (przyrząd JOSAM). Na miejscu jest stacja
paliwowa, restauracja, prysznice, pralnia itp. Znaczącym udogodnieniem jest 100 miejsc parkingowych z całodobową
ochroną i wydzielonymi miejscami pod naczepy-chłodnie z gniazdami do zasilania agregatów. W ciepłe miesiące roku
można skorzystać z pasa zieleni z zadaszonymi budkami, do których jest doprowadzona bieżąca woda i prąd.

Powierzchnia warsztatu w Iłowej to ok. 1000 m2, są 4 stanowiska przelotowe
o długości ponad 30 m i jedno stanowisko nieprzelotowe o długości 20 m.
Jednocześnie mieści się tam 18 ciągników siodłowych. Serwis ma także autory-
zację na autobusy VDL.

ESA Trucks Polska pod kierownictwem
Jarosława Szymkowiaka wprowadziła
na polski rynek tylko w ub. roku ok.
800 nowych pojazdów DAF. W ciągu
10-lecia istnienia firmy zebrało się ich
ok. 5 tys., plus kilkaset naczep Kögel.

Serwis ma autoryzację
DAF Trucks i jest wypo-
sażony w firmowe kom-
putery diagnostyczne,
ale naprawia pojazdy
ciężarowe wszystkich
marek i do nich też ma
urządzenia diagno-
styczne.
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który po okresie leasingu wróci do nie-
go i jeszcze raz będzie go można ko-
rzystnie ulokować na rynku, bo ma
dobrą i wiarygodną przeszłość. Ale
obok korzyści są także obowiązki: jeśli
klient podpisze w ramach kontraktu pa-
ragraf o zapewnieniu mobilności, jego
samochód musi wrócić na trasę w cią-
gu jednej zmiany. Inaczej płacone są
kary po 200 euro dziennie, które mogą
pochłonąć wszelkie zyski z naprawy.

Serwisową sielankę mąci także coraz
większa niezawodność nowych pojaz-
dów, co skłania do szukania zarobku
w obsłudze starszych roczników oraz in-
nych marek, a także w naprawach zwią-
zanych z naczepami, przyczepami i za-
budowami. W ten sposób dawne serwi-
sy stają się kompleksowymi ośrodkami

Sukcesy dilerów z zachodnich rubie-
ży nie powinny przesłonić osiągnięć
DAF Wanicki, która w czasie swego
25-letniego istnienia nie mogła liczyć
na podpowiedzi Holendrów i uczyła się
także na błędach. Dla uczczenia jubi-
leuszu powstała l imitowana seria
DAF-ów XF Africa Diamond Club. Na-
leżące do niej ciągniki są wyposażone
m.in. w kabiny Super Space Cab, peł-
ne ospojlerowanie, światła dachowe
Skylight, światła LED mijania i do jaz-
dy dziennej, fanfary pneumatyczne na
dachu, skórzaną tapicerkę i obszycia
kierownicy, wentylowane i podgrzewa-
ne fotele kierowcy i pasażera, blokadę
Night Lock, tempomat PCC, aluminio-
we koła Alcoa DuraBright, hamulec
MX, skrzynię biegów AS-TRONIC. Mają pełną, 3-letnią gwarancję, a ich zakup jest premiowany wyjazdem do RPA.

Jeden „Afrykańczyk” znajdował się w partii 11 ciągników wydanych w połowie lutego firmie Antrans Group z Olkusza. Grupa
powstała w 2014 r., ale jako kontynuatorka ponad 20-letnich tradycji transportowych przedsiębiorstwa Antrans. Poszerzając
działalność o kolejne kraje Unii Europejskiej, Antrans Group rozbudowała flotę do 60 pojazdów ciężarowych, w tym 20 DAF-ów.
A Wanicki w tym roku doda do swojej sieci nowy serwis DAF Trucks w Kielcach.

Pierwszy sklep z częściami TRP, do pojazdów ciężarowych
wszystkich marek oraz naczep i przyczep, powstał w Pol-
sce (i to w ESA Poznań) w 2013 r. Teraz na świecie jest ich
40, a części TRP stanowią u nas 24% obrotu.

usługowymi, wymagającymi dobrze wy-
szkolonych pracowników i sprawnego
zarządzania. Poprzeczka idzie w górę,
ale wszyscy mają świadomość, że infor-
macja o tytule Dealera Roku rozejdzie
się szeroko wśród klientów i przyniesie
wymierne zyski.

DAF Trucks także nie stoi w miejscu,
tylko ulepsza pojazdy i dodaje fabrycz-
ne usługi, zwiększając ich wartość.
W tym roku zostanie wprowadzony
własny układ telematyczny DAF Con-
nect, ułatwiający kontrolę i zarządzanie
flotami, z przejrzystym menu i możliwo-
ścią objęcia także pojazdów innych ma-
rek. Zakłady produkujące kabiny w bel-
gijskim Westerlo kończą budowę nowej
lakierni, o wyższej jakości powłok
ochronnych i mniejszym oddziaływaniu

na środowisko. Firma przygotowuje się
do sprostania wyższym wymaganiom
co do emisji CO2, jakie szykuje Unia, za-
równo przez ulepszenia pojazdów (od-
zysk ciepła, hybrydyzacja, zmniejszenie
oporów), jak i posunięcia inaczej orga-
nizujące transport daleki. Zestawy mog-
łyby zostać łączone w konwoje wykorzy-
stujące cień aerodynamiczny pierwsze-
go do obniżenia zużycia pal iwa
w drugim, czy kolejnych. DAF testuje
kombinację Eco Twin jako łatwiejszą do
realizacji i z mniejszym ryzykiem wje-
chania pomiędzy połączone przez Wi-
Fi pojazdy. To dalsza przyszłość; w tym
roku czekają nas m.in. otwarcia nowych
lub zmodernizowanych serwisów DAF
Trucks Polska, spośród których znowu
zostanie wybrany Najlepszy. (WK)
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Innym klientem, który mógł
przetestować Stral isa XP
jeszcze przed rozpoczęciem
sprzedaży, była włoska Gru-
pa Lannutti. Tu decyzje zaku-
powe były szybsze: na po-
czątku lutego podpisano
jedną z największych umów
w europejskim transporcie
dalekim, kontrakt na 610 no-
wych Stralisów w kilku wer-

W 2016 r. najwięcej sprzedało IVECO
Jeśl i  podl iczyć pojazdy

użytkowe od 3,5 t DMC, naj-
częściej wybieraną w Polsce
marką była IVECO, z udzia-
łem rynkowym ponad 13%.
Ten sukces zawdzięcza Daily,
których w ub. r. zarejestrowa-
no 5938 szt., prawie o 52%
więcej, niż rok wcześniej. Taki
wzrost rejestracji niemal 3-
krotnie przewyższał średni
w segmencie 3,49÷7,2 t ,
dz ięk i  czemu Dai ly  za ją ł
w nim 3. miejsce z udziałem
18,8%.

W segmencie 6,0÷16 t IVE-
CO utrzymała pozycję lidera,
rejestrując w zeszłym roku
885 pojazdów, co stanowiło
niemal połowę (49,9%) tego
rynku.

Rok 2016 był w IVECO ro-
kiem premier, zarówno w ga-
mie lekkiej, gdzie zaprezento-
wano nowego Daily E6, jak
i ciężkiej, gdzie debiutowały
3 nowe wersje Stralisa, w tym
modele XP nastawione na
maksymalną oszczędność
paliwa i NP zasilane sprężo-
nym lub skroplonym gazem
ziemnym. Nowy Stralis otrzy-
mał zmodyfikowany układ
napędowy, od silnika aż do
opon, układ elektryczno-elek-
troniczny o nowej architektu-
rze, ma nową i naj lepszą
w swojej klasie skrzynię bie-
gów, a także nową tylną oś
i zawieszenie. Wprowadzono
także rozwiązania sprzyjające
obniżeniu zużycia pal iwa
i poprawie parametrów ekolo-
gicznych, czego potwierdze-

niem jest certyfikowana przez
TUV 11,2-% oszczędność
paliwa w porównaniu do po-
przedniego modelu Stralisa.

Wynik ten poświadczają tes-
ty drogowe przeprowadzane
u klientów w rzeczywistych
warunkach drogowych. Je-
den z pierwszych egzempla-
rzy Stralisa trafi ł do firmy
LINK, która miała we flocie
wcześniejszy model. Używa-

W ub. roku zarejestrowano w Polsce 57 333 nowe pojazdy o DMC >=3,49 t, z czego
7491 marki IVECO. Podział na gamę modelową przedstawia się następująco: Daily 5938
szt., Eurocargo 252 szt., Stralis 1260 szt., Trakker 41 szt.

ny na typowych t rasach
(Łódź-Holandia-Łódź i Łódź-
Wielka Brytania-Łódź) ciągnik
pokonał ok. 30 tys. km przy
średnim obciążeniu zestawu
ok. 11,7 t. Średnie zużycie pa-
liwa wyniosło 23,5 l/100 km.

Dla porównania 50 Stralisów
z rocznika 2013, z silnikami
Euro VI, przy zbliżonych wa-
runkach drogowych i obciąże-
niu spaliło średnio 27,3 l/100
km. Te 11% zostało potwier-
dzone w praktyce.

Lannutti kupuje 610 Stralisów XP i NP

Daily E6 został wyposażony w silniki Euro 6 o większej
mocy i niższym zużyciu paliwa, co przyczyniło się do uzys-
kania najmniejszych w tej klasie całkowitych kosztów
użytkowania. Zwiększono także komfort pracy, wprowa-
dzając układ łączności z systemami pojazdu Business Up!,
ułatwiający jego wydajne wykorzystanie.

sjach, w celu pokrycia zróżni-
cowanych wymagań i zapo-
trzebowania na zrównoważo-
ne rozwiązania branży prze-
wozu szkła, w którym Grupa
jest liderem. W ramach umo-
wy zostaną dostarczone:

Nowe St ra l isy  XP
AS440S48TP z silnikiem Cur-
sor 11 o mocy 480 KM i ka-
biną HI-WAY, wykorzystujące

najnowocześniejsze systemy
zmniejszające zużycie pali-
wa;

Nowe St ra l isy  XP
AT440S46TP SL z silnikiem
Cursor 11 o mocy 460 KM
w wersji superlekkiej, umożli-
w ia jące j  maksymal izac ję
ładowności;

Nowe Stralisy AT440S46T/
XP z s i ln ik iem Cursor 11

o mocy 460 KM, w wersji trzy-
osiowej 6x2;

Nowe Stralisy AS440S40TP
NP (Natural Power), z silni-
kiem Cursor 9 o mocy 400 KM
i podwójnym zbiornik iem
LNG, zapewniającym zasięg
do 1500 km.

Wszystkie pojazdy będą
wyposażone w opony Miche-
lin z formułą Michelin Solu-
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Mediolan kupuje gazowe pojazdy IVECO

tion, zaprojektowane pod ką-
tem wspierania dużych flot
w zakresie wydajności, pro-
duktywności i mobilności.

Pierre Lahutte, prezes IVE-
CO, stwierdzi ł :  „W ciągu
ostatnich lat mam ogromną
przyjemność obserwować
rozwój naszej współpracy
z Lannut t i  przechodzący
w rozwój nowych produktów.
Podpisana umowa jest jedną
z najważniejszych w Europie
pod względem liczby pojaz-
dów. Obejmuje 610 Nowych
Stralisów w wersjach XP oraz
NP, z których oba stanowią
najlepsze rozwiązania w za-
kres ie  z równoważonego
transportu. Jeden charaktery-
zuje się najlepszymi osiągami
pod względem zużycia pali-
wa, drugi jest pierwszym po-
jazdem zasi lanym gazem
ziemnym, dostosowanym
do transportu długodystanso-
wego”.

Prezes Val ter  Lannutt i
stwierdził: „Wybraliśmy IVE-
CO jako dostawcę pojazdów
pozwalających odnowić naszą
flotę z dwóch powodów: nie-
zawodności pojazdów i na-
szego związku opartego na

wzajemnym zaufaniu. Dobre
pojazdy to podstawa naszego
biznesu. Na przestrzeni lat
mieliśmy możliwość bezpo-
średniego testowania innowa-
cyjności i jakości IVECO. Dru-
gim powodem jest współpra-

ca, która od wielu lat łączy nas
z tą marką. Umowa jest owo-
cem tej długoletniej relacji:
IVECO zawsze oferowało nam
chęć znajdywania optymal-
nych rozwiązań, które mają
znaczenie dla naszej firmy”.

Do końca tego lata zostaną
oddane w ręce użytkownika,
mediolańskiej spółki komu-
nalnej AMSA, ostatnie z 43
zamówionych IVECO Euro-
cargo 120EL21/P CNG. Klient
już zastrzegł sobie możliwość
kupienia kolejnych 14 w naj-
bliższych miesiącach. Tym
samym Mediolan dołączył do
grona miast (m.in. Madrytu,
Paryża, Bolonii), które posta-
wiły na gazowe technologie
IVECO jako najlepszy sposób
na poprawę jakości powietrza
i najkrótszą drogę do zastą-
pienia diesli. W tym przypad-
ku miejsce silnika wysoko-
prężnego zajmuje opracowa-
ny przez FPT Industrial 210-
konny 6-cylindrowy Tector
Natural Power. Czyste paliwo
umożliwia radykalne obniże-
nie emisji cząstek i pokaźną
redukcję emisji tlenków azo-
tu.

IVECO Bus wygrała z kolei
przetargi na dostawę zrówno-
ważonych rozwiązań dla
transportu publicznego w Me-

diolanie i wyprodukuje dla
Azienda Trasporti Milanesi
120 autobusów hybrydowych
Urbanway.  Dostawy roz-
poczną się już w czerwcu.
Przegubowe, 18-metrowe
Urbanwaye mieszczą 149 pa-
sażerów. Mają szeregowy
układ hybrydowy składający
się z silnika elektrycznego o
mocy szczytowej/ciągłej 175/
120 kW i silnika wysokopręż-
nego Tector Euro VI o mocy
210 kW (286 KM). Nadwyżki
energii są gromadzone w ba-
teriach litowych najnowszej
generacji. Dzięki układowi
optymalizującemu zarządza-
nie energią zużycie paliwa,
a tym samym emisja CO2,
mogą zmniejszyć się o aż 30%
w porównaniu do pojazdów
z silnikami wysokoprężnymi.
Kolejną zaletą Urbanway Hy-
brid jest cicha praca. Autobus
dojeżdża do przystanku i ru-
sza z niego z napędem wy-
łącznie elektrycznym, o poło-
wę ciszej, niż przy pracującym
silniku/generatorze.

IVECO Eurocargo CNG zdobyło niedawno nagrodę włos-
kiej prasy transportowej jako Zrównoważona Ciężarówka,
elektryczny Daily otrzymał podobny tytuł jako van. Stralis
NP został z kolei wyróżniony na wiedeńskiej konferencji
branży gazowej.

IVECO Urbanway Hybrid ma zadany tryb pracy „arrive and
go” z napędem wyłącznie elektrycznym przy dojeździe do
przys-tanku i ruszaniu, mniej oddziałując hałasem, drga-
niami i spalinami tak na pasażerów, jak i kierowcę.
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Trans, którzy wiosną ub. roku
„zamknęli” pierwszą setkę
nowych Actrosów w swojej
flocie, chwalili oszczędności
uzyskiwane dzięki eksploata-
cji najnowszej generacji. Wy-
różnienie dla MB Polska na-
płynęły z nieco innej strony:
za projekt siłowni dla kierow-
ców. W ramach tego progra-
mu przy największych sta-
cjach benzynowych, powsta-
ło ponad 50 siłowni plenero-
wych.

Bardziej wymierne korzyści
przyniosła sprzedaż części
zamiennych za 31,3  mln
euro, to o 19% więcej niż rok
wcześniej.

Już na początku tego roku
nastąpiło wydarzenie ważne
dla sprzedaży używanych po-
jazdów w ramach sieci MB.
Służy do tego osobna organi-
zacja TruckStore, z bogatą
tradycją,  wieloletnim do-
świadczeniem na rynku euro-
pejskim i 26 centrami sprze-
daży w 13 krajach. W jej ra-
mach są dostępne używane
samochody ciężarowe róż-
nych marek, klas wiekowych
i wersji, a także naczepy.
TruckStore prowadzi skup
ciężarówek, usługi finanso-

Mercedes-Benz Polska skończyła rok z fasonem

Spółka Mercedes-Benz Pol-
ska odnotowała w 2016 r. ob-
roty 5,137 mld zł, co oznacza
wzrost o ponad 37% w po-
równaniu do 2015 r. To kolej-
ny rekordowy wynik w historii
firmy. Na sukces złożyły się
bardzo dobra sprzedaż sa-
mochodów i usług około-
sprzedażowych.  Wysokie
wzrosty osiągnięto w każdej
z kategorii: samochody oso-
bowe +36%, samochody do-
stawcze +26%, samochody
c iężarowe +8% i  us ług i
+18%.

Dział  Samochodów Do-
stawczych Mercedes-Benz
Polska też ma za sobą rekor-
dowy rok. Liczba rejestracji
nowych samochodów zwięk-
szyła się do 6543. Głównym
motorem wzrostu jest Sprin-
ter, który znalazł 4163 nabyw-
ców, o prawie 28% więcej,
podczas gdy cały rynek du-
żych samochodów dostaw-
czych wzrósł o 12%. Liczba
rejestracji Vito wyniosła 1068
szt., ale do tego trzeba doli-
czyć 666 samochodów Klasy
V, co oznacza wzrost o 55%
i jest także dla niej rekordem.
Klasa V jest niekwestionowa-
nym liderem w segmencie
luksusowych vanów. W sumie
sprzedano 1744 pojazdy
średniej klasy, w tym 10 kam-
perów Marco Polo i Marco
Polo ACTIVITY. Przekłada się
to na wzrost o 23% i potwier-
dza, że segment samocho-
dów dostawczych średniej
wielkości staje się coraz istot-
niejszy na polskim rynku, ros-
nąc 4 rok z rzędu.

W 2016 r. dostarczono też
636 Citanów, co oznacza
wzrost o blisko 20% wzglę-
dem 2015 r. W tym roku ofer-
ta rozszerzy się o nowe pa-
kiety wyposażenia wnętrza
i nadwozia. Ponadto wersja
wysokoprężna będzie do-
stępna z przekładnią dwu-
sprzęgłową.

W ub. roku kontynuowano
ofertę produktów i usług ser-

wisowych, m.in. „Pogwaran-
cyjnych pakietów serwiso-
wych”, obejmujących podsta-
wowe czynności przeglądo-
we i eksploatacyjne (np. wy-
miana oleju czy klocków ha-
mulcowych). Ponadto w ra-
mach pakietów klienci mogli
skorzystać z przeglądów,
podczas których samochody
dostawcze podlegały kontroli
składającej się z ponad 50
czynności. Z sukcesem roz-
wijano umowy serwisowe:
Umowy Complete, Pakiety
Gwarancyjne VAN i pakiety
przeglądów BestBasic. Dzię-
ki Pakietom Gwarancyjnym
VAN właściciele samocho-
dów dostawczych Mercedes-
Benz mogą liczyć na dodat-
kową ochronę przed koszta-
mi nieoczekiwanych napraw
po upływie 2-letniej gwaran-
cji. W ub. roku sprzedano 3
tys. umów serwisowych i pa-
kietów gwarancyjnych. Oferta
usług serwisowych dla samo-
chodów nowych i używanych
wzbogaciła się o Mercedes
me connect, dzięki któremu
jest możliwe połączenie sie-
ciowe kierowcy z pojazdem,
a także pojazdu z całym świa-
tem.

W obrotach części VAN
uzyskano rekordowy wynik
12,7 mln euro (+12%).

Rynek nowych samocho-
dów ciężarowych w Polsce
w 2016 r. wzrósł o 18,7%.
Liczba zarejestrowanych po-
jazdów Mercedes-Benz
Trucks (3842) zwiększyła się
na tym tle skromniej, o nie-
wiele ponad 8%, co dało mar-
ce 15,1% udziału w rynku.
Złożyło się na to 2980 ciąg-
ników (14,6% udziału w ryn-
ku) i 635 podwozi (18,8%).
W segmencie 6-16 t Merce-
des sprzedał 227 pojazdów
(21%), a segmencie Cantera
76 szt., co daje mu 23,9%
udziału w tej niszy.

Po stronie sukcesów nie
związanych ze sprzedażą
w Polsce marka może odno-
tować tytuł Green Truck 2016
dla Actrosa. Po prasowych
testach porównawczych
uznano go za najbardziej
ekonomiczny pojazd ciężaro-
wy na rynku (zużycie paliwa
22,68 l/100 km w teście 40-
tonowego zestawu drogowe-
go z Actrosem 1845 LS z ka-
biną StreamSpace). Ta opinia
potwierdza się u naszych
klientów, m.in. szefowie Epo-

W październiku ub. r. Mercedes-Benz Vans zaprezentowała koncepcyjną Klasę X, zapo-
wiedź pierwszego pikapa premium na rynku. Jednotonowy model będzie atrakcyjną pro-
pozycją 5-osobowego samochodu rodzinnego, dopasowanego do miejskiego stylu życia.
Klasa X wypełni jedną z ostatnich luk w ofercie Mercedes-Benz.
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Działający w ramach koncernu Daimler TruckStore jest naj-
większym sprzedawcą używanych ciężarówek w Europie.
Marka działa od 2001 r., niewiele krócej jest w Polsce. Jej
oferta jest podzielona na 3 kategorie wiekowe: złotą,
srebrną i brązową.

Uroczyste przecięcie wstęgi:
pośrodku Przemysław Ra-
jewski, Dyrektor Zarządza-
jący Mercedes-Benz Trucks,
po jego prawicy Krzysztof
Bogoński kierujący nada-
rzyńskim TruckStore, po le-
wej Ralph Plevac, dyrektor
Truck Store World.

we, przyjmowanie w rozlicze-
nie; w wybranych przypad-
kach udziela też gwarancji.
W bieżącej ofercie jest około
200 pojazdów,  k tóre po-
chodzą z europejskich od-
działów TruckStore i od klien-
tów, w ramach trade-in czy
regularnego odkupu. Truck-
Store sprzedaje pojazdy po
zakończeniu umów wynajmu
w ramach CharterWay Rent
i CharterWay ServiceLeasing.
Były one objęte kontraktami
serwisowymi Complete, więc
mają pełną historię serwi-
sową,  udokumentowany
przebieg i są w doskonałym
stanie technicznym.

Teraz TruckStore ma w Pol-
sce 2 lokalizacje: w Komorni-
kach k/Poznania i w Nadarzy-
nie k/Warszawy. Budowa no-
wej siedziby przy trasie kato-

wickiej rozpoczęła się w maju
ub. roku i zakończyła zgodnie
z planem, od początku roku
trwało przenoszenie działal-
ności z dotychczas wynajmo-
wanego terenu przy ul. Ino-
włodzkiej. Od 1 lutego zespół
TruckStore zaprasza Klientów
do nowego miejsca. „To kom-

pleksowo zorganizowana
przestrzeń z szeroką ofertą
pojazdów używanych i profe-
sjonalnym doradztwem“ –
ocenia Krzysztof Bogoński,
TruckStore Senior Manager.

Ogromnym atutem nowej
siedziby TruckStore jest dos-
konała lokalizacja przy trasie

katowickiej S8/E67, co ułatwia
dojazd klientom z całej Polski.
Na zewnętrznym placu o po-
wierzchni 6 tys. m2 przewidzia-
no miejsce na ponad 80 po-
jazdów. Obiekt składa się
z części administracyjno-biu-
rowej i warsztatowej, w której
pojazdy będą sprawdzane,
przygotowywane i wydawane.
Hala warsztatowa o po-
wierzchni 500 m2 obejmuje 2
kanały o długości 9 m każdy
oraz 1 kanał 18-metrowy.

Warszawski TruckStore na swoim: nowy obiekt jest dużo
łatwiej dostępny dla klientów praktycznie z całej Polski,
stwarza lepsze warunki do ich obsługi, no i jest własny!
Sprawna sprzedaż pojazdów używanych o sprawdzonej
jakości zachęca klientów do zakupu nowych.

Tuż obok, przy siedzibie EvoBus Polska, działa BusStore zaj-
mująca się sprzedażą używanych autobusów MB/Setra. I stąd
dochodzą wieści o sukcesach: na początku lutego uroczyście
przekazano tam 5 Sprinterów City 65 kupionych przez Przed-
siębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach. Symboliczny
klucz z gwiazdą Mercedesa wręczył Antonio Cavotta, prezes
zarządu EvoBus Polska, na ręce Andrzeja Kowola, prezesa
PKM Tychy. Ocenił przy tym, że Sprintery-minibusy nadają się
idealnie do zadań specjalnych transportu miejskiego
i mogą doskonale uzupełnić ofertę polskich firm przewozo-
wych. We flocie PKM Tychy jest już 5 podobnych autobusów
Mercedes-Benz.

Autobusy mają silniki OM651 i automatyczne skrzynie bie-
gów, są wyposażone m.in. w klimatyzację kierowcy, tempo-
mat czy monitorning wnętrza. Będą obsługiwały linie miejskie.

BusStore – po sąsiedzku



Małgorzata Kulis, zarządzająca Regio-
nem Bałtyckim obejmującym m.in. pol-
ski rynek, zdementowała podejrzenia
o manipulacje wynikiem i chęć kupienia
udziałów kosztem marży. Ten sprint wy-
niósł jednak Volvo Trucks na 2. pozycję
w Polsce co do pojazdów ciężkiej klasy
(z udziałem 18,5% i liczbą 4519 sztuk
sprzedanych ogółemw tym najważniej-
szym segmencie), a także w podkate-
gorii ciągników siodłowych. Przyrost
sprzedaży o 37% znacznie przewyższa
średni rynkowy (ok. 21%). Wynik Volvo
Trucks na polskim rynku jest 4. w skali
Europy.

To duży sukces, na który złożyło się
wiele czynników, ale przede wszystkim
umiejętność „uszycia na miarę” oferty
pojazdów o bardzo niskich kosztach
eksploatacji, od zużycia paliwa począw-
szy. Każdy producent ma dowód na
wyższość swojego ciągnika w postaci
wyników niezależnych testów praso-
wych. Podobnie Volvo Trucks: niemiec-
ki magazyn Transport wypróbował
w tych samych warunkach FH 460,

VVVVVolvo Tolvo Tolvo Tolvo Tolvo Trucksrucksrucksrucksrucks bez cudu, z Efektem bez cudu, z Efektem bez cudu, z Efektem bez cudu, z Efektem bez cudu, z Efektem
Ubieg³y rok, dobry dla naszej bran¿y transportowej, by³ szczególnie udany dla Volvo Trucks Polska.
Ju¿ w paŸdzierniku firma przekroczy³a historyczny rekord 3399 dostarczonych pojazdów o DMC
ponad 16 t. Sam prez. Martin Lundstedt przyjecha³ z gratulacjami, a nasza organizacja zrewan¿owa³a
mu siê za to Z³otym Grudniem, z ponad 600 nowymi rejestracjami.

Actrosa 1845 i Scanię R450 w zestawie
z naczepą kurtynową Krone. Na miesza-
nej trasie, autostradami i drogami krajo-
wymi, Volvo spaliło najmniej: 28,1 l/100
km, wprawdzie z małą przewagą nad 2.
pod tym względem Scanią, ale przy
sporo wyższej średniej prędkości. Było
to możliwe dzięki większej elastycznoś-
ci zmodernizowanego silnika 460 KM,
z układem wtryskowym common rail
w miejsce pompowtryskiwaczy, i jego
doskonałej współpracy ze skrzynią bie-
gów I-shift. To wykazano najmniejszą
liczbą zmian biegów na podjeździe,
z pojedynczą redukcją z 12. na 11. bieg
i z powrotem. Scania zrobiła to 2 razy,
a Mercedes aż 5, schodząc do 10. bie-
gu. Każde przełączenie to strata energii
i to wyszło tak w prędkości, jak i spala-
niu. Bardzo dobrze działała funkcja jaz-
dy wybiegiem I-roll, gorzej oceniono
tempomat podłączony do GPS I-see,
który nawet na niemieckich drogach
krajowych tracił orientację. Ale volvow-
ski układ wyróżnia się „samokształce-
niem”, po pierwszym przejeździe cięża-

rówki z I-see daną trasą jej parametry są
aktualizowane na centralnym serwerze
i każda następna ma najświeższe infor-
macje topograficzne. Cały pakiet roz-
wiązań Volvo Trucks nakierowanych na
zmniejszenie spalania (łącznie z wpro-
wadzeniem przełożenia mostu 2,64:1)
może przynieść obniżenie rachunków
za paliwo o ok. 3%, w transporcie dale-
kim.

Volvo było oszczędne co do szczegó-
łów modernizacji, wprowadzonych
z okazji zaostrzania kryteriów Euro, ale
wiadomo, że pompowtryskiwacze za-
stąpiono trochę nietypowym common
rail. Nie ma w nim wysokociśnieniowej
pompy paliwowej, jej rolę pełnią 3 sek-
cje pompujące napędzane wałkiem
rozrządu. Dzięki temu pozostawiono nie
zmienioną ogólną konstrukcję silnika,
a cały układ paliwowy jest schowany
pod pokrywą głowicy, co sprzyja wyci-
szeniu jego pracy. Ponieważ rozrząd
jest w tym przypadku mniej obciążony,
we wszystkich silnikach 13-litrowych
wprowadzono znacznie lżejszy składa-

Volvo FH Performance Edition miało mieć po-
czątkowo mały zasięg rynkowy, ale dzięki dob-
rym opiniom po premierze na IAA Hanower po-
stanowiono wypuścić je szerzej, także do pol-
skiej oferty. Tu można mieć tylko silnik 13-lit-
rowy o mocy 540 KM, skrzynię 2-sprzęgłową
Dual Clutch, pełne zawieszenie powietrzne
i aktywne wspomaganie kierownicy. Wyposa-
żenie obejmuje także ksenonowe reflektory.
Z zewnątrz edycja limitowana wyróżnia się mo-
tywem szwedzkiej flagi na kabinie i czarnymi
kołami aluminiowymi, a wewnątrz jest klima-
tyzacja postojowa, pełen zestaw audio i skó-
rzana tapicerka.
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ny wałek. Odchudzono także odlew ich
bloku, nowe są tłoki o obniżonym tarciu,
silniki 420 i 460 KM mają stopień sprę-
żania podwyższony do 18:1. Wersje 500
i 540 KM mają z kolei lepszą turbosprę-
żarkę, a z większości silników 11- i 13-
litrowych wyeliminowano 7. wtryskiwacz
wzbogacający spaliny w węglowodory
w celu zwiększenia temperatury i inicja-
cji wypalania filtra DPF. Teraz też rege-
neracja nastepuje samoczynnie, ale
dzięki zmianie nośnika w filtrze nie trze-
ba go podgrzewać.

W skrzyni I-shift m.in. wzmocniono
konstrukcję hamulca wałka pośrednie-
go, lepiej przystosowując go do częst-
szych przełączeń biegów.

Stawiane priorytetowo połączenie
oszczędności paliwa i średniej prędko-
ści nie zaskakuje, jeśli spojrzeć w histo-
rię konkursów dla kierowców organizo-
wanych przez Volvo i Renault Trucks.

Z niemałym udziałem polskich opieku-
nów rywalizacji, kryterium oceny stał się
iloraz obu tych wartości. Kto spala mało,
a jedzie szybko, osiąga najniższy
wskaźnik świadczący o jego umiejętno-
ściach jako kierowcy. To uwidoczniło się
na konkursie The Drivers’ Fuel Challen-
ge 2016. Zwycięzca polskiej eliminacji
Piotr Krahel zajął 2. miejsce w rywali-
zacji na szczeblu regionu Baltic Sea
Market i jako jego reprezentant udał się
na finałowe rozgrywki do Göteborga.
Był jednym z 28 kierowców, wyłonio-
nych spośród 12 tys. uczestników
ubiegłorocznego Drivers’ Fuel Challen-
ge.

W globalnym finale Piotr Krahel uzys-
kał 2. najniższy wynik zużycia paliwa
w rundzie kwalifikacyjnej, ale zabrakło
mu punktów bonusowych za czas prze-
jazdu, by przejść do dalszej rywalizacji.
Na tym zamierzają teraz koncentrować

się szkolenia kierowców Volvo. Każdy
potrafi oszczędzić, tocząc się powoli,
ale towar musi dojechać na czas!

Osiągnięty przez Volvo Trucks Polska
wynik sprzedaży cieszy zwłaszcza wo-
bec utrzymującej się w ub. roku tenden-
cji do podejmowania decyzji zakupo-
wych głównie na podstawie analizy eko-
nomicznej, przy malejącej lojalności
wobec dotychczasowych dostawców
i poszanowaniu prestiżu marki. Odnoto-
wano również, że wobec braku dobrych
kierowców na rynku, coraz większy
wpływ na wybór ciężarówki mają ich
preferencje. Dlatego w czasie polskie-
go i regionalnego finału konkursu
w Bednarach pojawił się także ciągnik
FH z limitowanej serii Performance Edi-
tion, z fabrycznym tuningiem. Te pojaz-
dy są wyposażone w 13-litrowy silnik
o mocy 540 KM, skrzynię biegów I-Shift
Dual Clutch i tylny most o przełożeniu
2,85:1, tak by rozwijać wysokie średnie
prędkości transportowe przy niskim zu-
życiu paliwa także na trudnych, alpej-
skich trasach. Performance Edition ma
Aktywny Układ Kierowniczy Volvo (Vol-
vo Dynamic Steering) ze wspomaga-
niem elektrycznym, a do tego pakiet
Audio Power, niestandardowe malowa-
nie i czarne aluminiowe koła.

Połączenie wysokich osiągów
i oszczędności ma dać klientom konku-
rencyjną przewagę, „EFEKT VOLVO”,
który można obejrzeć także na stronie
pod takim adresem i przymierzyć, wraz
z doradcą Volvo, czy da się szybciej
i taniej pokonywać obecnie obsługiwa-
ne trasy. To może przynieść oszczędno-
ści, które oszacowano chwytliwą liczbą
333 euro/zestaw miesięcznie, 666 euro

„Odnotowaliśmy 43-% przy-
rost sprzedaży pojazdów no-
wych i używanych, a także
o 40% więcej kontraktów ser-
wisowych, niż rok temu.
Świadczy to dobrze o profesjo-
nalizacji naszej sieci. Klienci
chcą nawiązywać długotrwałe
relacje i przerzucać ciężar ob-
sługi pojazdów na ich dostaw-
cę i jego sieć serwisową. Bar-
dzo nas to cieszy, bo dzięki
temu możemy być bliżej nich,
lepiej poznać ich potrzeby
i szybciej reagować” – powie-
działa Małgorzata Kulis, zarzą-
dzająca regionem Baltic Sea.

Polscy przewoźnicy spotykają się z coraz wymyślniejszymi barierami w coraz to nowych krajach „starej Unii”. Volvo nie
może na to wiele pomóc, ale jest w stanie zaproponować specjalne warunki zakupu nowych pojazdów mniejszym, mniej
zasobnym firmom transportowym.
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„Samo zużycie paliwa to nie wszyst-
ko, równie ważny jest czas. Od nie-
go zależy większość składników wy-
nagrodzenia kierowców. Nasze sa-
mochody mogą zaoszczędzić prze-
woźnikom kosztów pod oboma
względami. To jest ten Efekt Volvo,
którego potencjał wykazał test nie-
mieckiego magazynu Transport” –
przekonywał Dyrektor Sprzedaży
Volvo Trucks Polska Paweł Węcłowski.

na 2 zestawy… ale można przeprowa-
dzić kalkulację dla każdego przypadku.

Wiadomo jednak, że polski transport to
nie tylko wielkie floty z zasobami na mia-
rę Performance Edition. Z myślą o mniej-
szych przewoźnikach Volvo Trucks Pol-
ska zorganizowała pod koniec ub. roku
akcję „Wspieramy polski transport” skie-
rowaną do firm z flotami małymi, do 20
pojazdów, ale już mocno osadzonymi na
rynku. Opracowano dla nich ofertę na
FH, ciągniki i podwozia 6x2 z silnikami
o mocy 460 lub 500 KM. Można je było
kupić na preferencyjnych warunkach le-
asingu lub kontraktu serwisowego, albo

z 3-letnim pakietem pomocy przy kontroli
zużycia paliwa. Trzy zestawy z ciągnika-
mi również z motywem flagi, ale polskiej,
przechodzącym na opończę naczepy,
dotarły do 26 miejsc spotkań z potencjal-
nymi klientami, toteż zostały szybko
sprzedane, ale dopiero po wywołaniu
paru setek zapytań o ofertę.

Kolejną dźwignią handlu jest wykorzy-
stanie Ambasadorów Marki  Volvo
Trucks spośród polskich klientów, któ-
rzy rozwijają się przy współpracy ze
szwedzką marką i nawet jeśli czasami
wprowadzają do swoich flot inne, to Vol-
vo pozostaje tą preferowaną. Uzasad-
nienie tego przywiązania wyjaśniają
w filmach dostępnych na mediach spo-
łecznościowych. Jeden taki przypadek
przytaczaliśmy na łamach: Adam Rams
z Delta Transu chwalił Volvo za wyspe-
cyfikowanie bardzo lekkiego ciągnika
do współpracy z naczepą do przewozu
tafli szklanych, dzięki któremu można

więcej zarabiać bez naruszania przepi-
sów.

W tym roku polska organizacja Volvo
Trucks nadal będzie koncentrować wy-
siłki na wydajności i ekonomice paliwo-
wej. Po pozytywnych doświadczeniach
z kampanii „Wspieramy Polski Trans-
port”, jest przygotowywana akcja „4Po-
land”, w ramach której zostanie zapre-
zentowana atrakcyjna oferta pojazdów
do transportu lokalnego lub regionalne-
go, a także produktów i usług im towa-
rzyszących.

Jesienią tego roku ruszą 13. regaty
Volvo Ocean Race, jeden z najbardziej
wymagających wyścigów żeglarskich
na świecie. Volvo Trucks Polska, podob-
nie jak w przypadku poprzednich edy-
cji, planuje działania marketingowo-
sprzedażowe z wykorzystaniem presti-
żu, jaki ma Volvo Ocean Race. Tym ra-
zem zostaną przygotowane modele
specjalne z tuningiem zewnętrznym
i ekskluzywną tapicerką wewnątrz.

Prognozy polskiej organizacji Volvo
Trucks na ten rok są optymistyczne. Ry-
nek pojazdów powyżej 16 t powinien
utrzymać się na podobnym poziomie,
może z niewielkim spadkiem. Do czyn-
ników, które mogą wpłynąć na decyzje
zakupowe firm transportowych, zalicza
się m.in. kolejne limity płacy minimalnej,
prace komisji UE nad zakazem odbioru
regularnych odpoczynków w kabinie
i niepewność co do legalności pracy
kierowców ukraińskich na terenie UE.

Pod koniec lutego 20 ciągników siodłowych Volvo FH trafiło
do floty transportowej firmy LINK. To pierwsze ze 120 pojaz-
dów, na jakie opiewa podpisany w ub. roku kontrakt. Pozostałe
100 Volvo Trucks przekaże w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Wszystkie objęte kontraktem pojazdy to Volvo FH Globetrot-
ter 4x2, w wersji X-low, przystosowanej do ciągnięcia naczep
MEGA. Układ napędowy stanowi zmodyfikowany silnik D13
o mocy 500 KM, ze zautomatyzowaną skrzynią biegów I-Shift
i tempomatem śledzącym topografię terenu I-See.

Dzięki ostatnim udoskonaleniom, m.in. nowej turbosprężar-
ce, w zamówionym przez LINK wariancie o mocy 500 KM osią-
gi są jeszcze lepsze, a zużycie paliwa niższe.

Zamówione przez LINK pojazdy są wyposażone w zbiorniki
paliwa o łącznej pojemności 1260 l, jednej z największych
dostępnych na rynku w ciągnikach formuły Low Deck. Mając na uwadze komfort pracy kierowców, LINK zdecydowała się na
kabiny Globetrotter i montowaną fabrycznie klimatyzację postojową I-Park Cool, parkingowy schładzacz, który zapewnia kom-
fortowy sen i tym samym sprzyja bezpiecznej pracy w ciągu dnia. W trosce o bezpieczeństwo, wszystkie ciągniki Volvo FH we
flocie LINK są wyposażone w reflektory biksenonowe i audio z bluetooth, umożliwiający podłączenie 2 telefonów komórkowych.

Dodatkowo w ramach kontraktu wszyscy kierowcy LINK będą w dniu odbioru pojazdów uczestniczyli w całodniowym szkole-
niu z zasad jazdy bezpiecznej i ekonomicznej, prowadzonym przez instruktorów Szkoły Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks.

Wszystkie pojazdy zamówiono w ramach 24-miesięcznego najmu oferowanego przez VFS Usługi Finansowe Polska, są obję-
te obsługą zapobiegawczo-serwisową w ramach Złotego Kontraktu Serwisowego Volvo.

120 Volvo FH we flocie LINK
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To jest globalny problem marki: nie-
wygórowany rezultat naszego rynku jest
na 5. miejscu w Europie, a jej udział
spada. Ale uwaga! Renault Trucks ma
najnowszą gamę na rynku. Kierująca
u nas marką Ewa Jezierska uważa, że
minął właśnie czas oglądania tych po-
jazdów i zbierania opinii pierwszych
użytkowników. W tym roku ma nastąpić
zdecydowane przyspieszenie sprzeda-
ży, które nie ograniczy się do Polski. Ten
problem postawił niedawno prezes Re-
nault Trucks Bruno Blin, przemawiając
do swych podwładnych słowami: „Pro-
dukt mamy. Pomysły mamy. Usługi
mamy, podobnie jak sieć obsługową na
najwyższym poziomie. Czas poprawić
sprzedaż!”. Klienci przestają oceniać
Renault  Trucks przez pespektywę
Premium czy Magnum, przekonują się,
że pojazdy rodzin T, D i K/C wnoszą
nową jakość pod każdym względem, od
designu po zużycie paliwa, a przede
wszystkim niezawodność.

Przez 3 lata od debiutu, Renault
Trucks dostarczyła na rynek polski po-
nad 5 tys. pojazdów, w tym 90% z gamy
T. Dotychczas większość (ok. 60%) sta-

Renault TRenault TRenault TRenault TRenault Trucksrucksrucksrucksrucks     czas ruszyæ ze sprzeda¿¹czas ruszyæ ze sprzeda¿¹czas ruszyæ ze sprzeda¿¹czas ruszyæ ze sprzeda¿¹czas ruszyæ ze sprzeda¿¹
Jeœli odpowiednio u¿yæ niezawodnej statystyki, Renault Trucks ma pe³ne powody do zadowolenia.
W ub. roku jej udzia³y rynkowe wzros³y o 36,4%, du¿o wiêcej ni¿ rynek. Sprzeda¿ systematycznie
roœnie, wynik 1595 pojazdów jest niez³y, ale wci¹¿ daje tylko 6,5% polskiego tortu, z niewielkimi
szansami na poprawê liczbow¹ dziêki lekkim pojazdom.

nowiły pojazdy z silnikami 11-litrowym.
W ostatnim czasie następuje wyraźny
zwrot w stronę silników 13-litrowych,
a kabiny z płaską podłogą High Sleeper
Cab stanowią już około 30% sprzedaży.
To znak, że Tetka przejmuje schedę po
Magnum w transporcie dalekim, gdzie
jakość i wyposażenie stają się czynni-
kami decydującymi o wyborze marki.

Większy silnik nie oznacza automatycz-
nie dużo większej masy, ponieważ ciąg-
niki T przeszły podobne zmiany odchu-
dzające, jak Volvo FH. Zmodernizowa-
ne silniki są o kilkadziesiąt kg lżejsze niż
poprzednicy, poprawiono wiele detali
wpływających na trwałość i wygodę
obsługi. Przeglądy związane z wy-
mianą oleju silnikowego wypadają co

Wyniki sprzedaży ciężarówek Renault dużej ładowności w Europie wskazują,
jak boleśnie dotnął ją okres transformacji i poszukiwania dla siebie miejsca
w aliansie z Volvo Trucks. Nowa gama wyhamowała spadek sprzedaży, ale na
niskim poziomie, z którego teraz trzeba się pracowicie odbijać.

Promienie wiosennego
słońca przyświecają
drodze nowej Tetki na
nasz rynek. W tym roku
Renault będzie chciała
pokazać, jak niewiele
potrafi spalić jej ciągnik
i jak jest przy tym szyb-
ki, jeśli ma dobrego kie-
rowcę. Takich wyłoni
konkurs Optifuel Chal-
lenge.
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100 tys. km, co jest przebiegiem dość
krótkim, ale teraz można go osiągać
bezpiecznie, a wcześniej duże zanie-
czyszczenie sadzą zostawiało mały mar-
gines tolerancji.

Lżejsze jest także podwozie m.in.
dzięki wprowadzeniu nowej belki przed-
niej osi. Wyeliminowano lub odchudzo-
no wiele wsporników na ramie. Można
zamówić owiewkę dachową bez rurowe-
go szkieletu, wprawdzie nie regulowaną,
ale dobrze pełniącą swe funkcje z więk-
szością naczep, a znacznie lżejszą.
W sumie nowa Tetka może być o ponad
110 kg lżejsza niż poprzedniczka
i spala jeszcze mniej paliwa, co już zo-
stało dostrzeżone i docenione, a w tym
roku sprzedaż ma ruszyć z kopyta. Nie
tylko ciągników: zaktywizowany dział
podwozi Renault Trucks Polska przygo-
tował m.in. ofertę zestawów pojemno-
ściowych na T 6x2 z zabudową i przy-
czepą Wieltonu. Liczy się także na sek-
tor komunalny, dla którego Renault ma

dwie unikalne oferty. Jedną jest gazowy
D-Wide, doskonałe ekologiczne podwo-
zie 2-lub 3-osiowe pod śmieciarkę dzia-
łającą w centrach miast, drugą podwo-
zie jeszcze bardziej idealne, bo opraco-
wane całkowicie pod kątem wymagań
tej branży: D Access. To pierwszy po-
jazd „low entry” w ofercie Renault
Trucks na polski rynek, gdzie marka od-
nosiła sporo sukcesów w branży komu-

nalnej i zamierza do nich wrócić takim
mocnym uderzeniem, z pojazdem flago-
wym i specjalnym programem dla klien-
tów.

W ub. roku na konferencji podsumo-
wującej  zapowiedziano ofensywę
w segmencie LCV, wykorzystując umo-
wy z „żółtym” Renault na dostawy
Mastera. Pod tym względem nastąpiła
poprawa, sieć Renault Trucks sprzeda-
ła 230 Masterów, ale jeśli porównać to
z rezultatami „osobowego” Renault,
a tym bardziej sumą Master+Movano,
to o wiekszym sukcesie trudno mówić.
Większość stanowiły „międzynarodów-
ki” ze skrzyniami pod plandeką i kabi-
nami sypialnymi. Na wzrost sprzedaży
Masterów wpłynęło również wydłużenie
gwarancji. Na ten rok jest planowana
poprawa wyniku i więcej samochodów
z zabudowami specjalistycznymi. Re-
nault Trucks chce być firmą z komplet-
nymi rozwiązaniami transportowymi,
nawet jeśli największy udział w sprzeda-
ży mają pojazdy średnie i ciężkie.

Sprzedaż ciągników siodłowych
gamy T została wsparta przez specjal-
ne oferty na pojazdy z pakietem wypo-
sażenia Opti umożliwiającego obniżenie

Jeśli przyjąć liczbę kontrak-
tów serwisowych za miarę
dojrzałości zarówno klien-
tów, jak i sieci obsługowej,
to Renault Trucks Polska zda-
ła egzamin. W ub. roku po-
nad 41% pojazdów sprzeda-
no z kontraktami Start &Dri-
ve, z czego 96% stanowiły
kontrakty obsługowo-na-
prawcze Excellence. „Rok
2016 to także rok, w którym
zarówno sieć serwisowa, jak
i handlowa przybrała ocze-
kiwany kształt i rozmiar” –
ocenia dyrektor Renault
Trucks Polska Ewa Jezierska.

Udział podwozi w dotychczasowej sprzedaży Tetek jest niezadowalający, więc
powołano osobny dział kierowany przez Artura Bartosiewicza, koordynujący
działania w trójkącie producent-klient-zabudowca.

Podział sprzedaży między poszczegól-
nymi modelami nowej gamy potwier-
dza mizerię naszej branży budowla-
nej i słaby popyt w średniej klasie.

Zadowoleni klienci też są, ale powinno być ich więcej! Jedno z ostatnich prze-
kazań ub. roku to 20 ciągników Renault Trucks T460 X-LOW dla połączonych
w jedność firm Soellner–Logeo. Zgodnie z życzeniem klienta uzyskano siodło
na wysokości 950 mm pod obciążeniem, stosując opony niskoprofilowe
Michelin 315/50 R22,5 na przedniej osi i 295/55 R22,5 na tylnej. Soellner od
lat chętnie używa ciężarówek Renault do wożenia części automotive.
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Polska branża transportowa jest jedną
z największych w Europie i dyna-

micznie się rozwija. W firmach tego sek-
tora pracuje już ponad 700 tys. kierow-
ców. Kształcenie nowych, pozostawio-
ne do niedawna samemu sobie, nie na-
dąża za tym rozwojem: każdego roku na
rynku brakuje około 30 tys. nowych pra-
cowników. Prawie połowa z obecnie za-
trudnionych ukończyła 65 lat, dlatego
deficyt w tym zawodzie będzie narastał.

Wspomagając przedsiębiorstwa
transportowe, 5 f i rm związanych
z branżą: Volvo Trucks, Renault Trucks,
Wielton, Ergo Hestia i Michelin po raz
drugi organizuje akcję „Profesjonalni
kierowcy". W ramach bezpłatnych kur-
sów zostanie przeszkolonych 300 osób,
które przyszłość wiążą z branżą trans-
portową. To dla nich nie tylko szansa na
zdobycie praktycznych umiejętności,
ale także przepustka do znalezienia
atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. Ce-
lem jest szkolenie osób, które dopiero

Uczestnicy tegorocznych szkoleń nauczą się jeździć bardziej efektywnie, ale przede wszystkim zwiększą wiedzę na temat
bezpiecznej jazdy we wszystkich jej aspektach.

Grono pedagogiczne akcji, kierowcy Szkoły Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks.
O lewej Bugusław Lieske,  Piotr Roguski, Sławomir Chojnicki, Marek Jastrzęb-
ski i Robert Kantorek. Miny zasępione, bo misja – misją, ale doszkolenie kilku-
set kierowców oznacza kolejne dni spędzone z dala od rodzin.

„Profesjonalni kierowcy” – druga ods³ona„Profesjonalni kierowcy” – druga ods³ona„Profesjonalni kierowcy” – druga ods³ona„Profesjonalni kierowcy” – druga ods³ona„Profesjonalni kierowcy” – druga ods³ona

zużycia paliwa. Kompletacja Optifuel
obejmuje pełen zestaw owiewek aero-
dynamicznych, układ jazdy wybiegiem
Optiroll, tempomat przewidujący Optivi-
sion, 4-modułowe zarządzanie Optifleet
wspierające kierowców i właścicieli flot.
Do tego, w pakiecie otrzymuje się pół-
roczny nadzór coacha, który ma wgląd
w wyniki spalania i ocenę stylu jazdy
z modułu Check i może telefonicznie

przekazywać swoje uwagi krytyczne.
Dobrze przyjętym elementem rywaliza-
cji są konkursy oszczędnej jazdy Opti-
fuel Challenge, rozgrywane od 2007 r.
To one wytyczyły pionierski kierunek
wyszukiwania kierowcy potrafiącego
zużyć jak najmniej paliwa przy jak naj-
wyższej średniej prędkości, co ujmował
znany teraz na całym świecie wzór Kurc-
barda-Majaka. W tym roku konkurs zo-

stanie rozegrany po raz 8., eliminacje
odbędą się w 10 miejscach.

W 2016 r. Szkołę Doskonalenia Jaz-
dy opuściło 300 osób, w tym roku ma
być ich o 20% więcej. Równolegle bę-
dzie trwała akcja „Profesjonalni Kierow-
cy”. Można powiedzieć, że Volvo i Re-
nault Trucks zmierzają do dostarczania
ciężarówek z kierowcami w wyposaże-
niu. (WK)



Tytuł najlepszego serwisu Renault Trucks w Polsce zdobył kolejny rok z rzędu Polsad z Kutna, zarządzany przez rodzinę
Korczaków. Firma Polsad powstała w 1989 r., jako serwis Renault Trucks działa od 1997 r. Obecnie ma 4 autoryzowane serwisy:
w Kutnie, Fabianowie k/Kalisza, Rzgowie pod Łodzią i Starym Mieście k/Konina. Łącznie pracuje tam 63 pracowników.

Konkurs Renault Trucks Dealer of the Year jest organizowany od 4 lat. Biorą w nim udział wszystkie autoryzowane punkty
serwisowe Renault Trucks w Polsce, zarówno te należące do Volvo, jak i do autoryzowanych partnerów firmy. Konkurencja jest
bardzo duża, różnice pomiędzy poszczególnymi warsztatami
były niewielkie, a walka o tytuł najlepszego trwała do ostatnie-
go dnia roku. W ub. roku w konkursie wzięło udział 30 warszta-
tów Renault Trucks, które były oceniane w 6 kategoriach. Oce-
niano: wyniki satysfakcji klienta (ankieta REX), udział w akcjach
Zima i Lato, sprzedaż pakietów serwisowych, wzrost zakupów
oryginalnych części zamiennych i szybkość interwencji w ra-
mach R24. Po podliczeniu punktów, tytuł Renault Trucks
Dealer of the Year 2016 zdobył serwis Polsad Kutno.

Nagrodę z rąk Małgorzaty Kulis – Vice President Volvo Group
Trucks Sales, Baltic Sea Market i Henryka Kliczewskiego, Dy-
rektora ds. Obsługi Posprzedażnej polskiej organizacji Volvo
Group Trucks Sales, odebrał Jacek Korczak. Tytuł Renault
Trucks Dealer of the Year to potwierdzenie najwyższej jakości
obsługi w Polsad Kutno. Polsad uzyskał tytuł, poprawiając swój
ubiegłoroczny wynik. Dzięki takim serwisom pojazdy szybko
wracają na drogę, a ich właściciele mogą spokojnie zająć się
działalnością transportową.

Zwycięski serwis zyskał prawo do wykorzystywania zaszczyt-
nego tytułu w swojej komunikacji i zdobył prestiżowe przechod-
nie trofeum: rzeźbę Renault Trucks T.  

Polsad Kutno dealerem roku Renault Trucks

Przedstawiciele zarządu Polsad, serwisów i działu sprze-
daży pojazdów Renault Trucks na uroczystości wręczenia
nagrody.
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rozpoczynają swoją przygodę z cięża-
rówkami. Podczas zajęć uczestnicy do-
wiadują się m.in. jak bezpiecznie prowa-
dzić samochód ciężarowy, przygotować
go do drogi, zabezpieczyć ładunek,
manewrować 40-tonowym zestawem.
Poznają przepisy dotyczące czasu pra-

cy kierowców, odbędą zajęcia z pierw-
szej pomocy.

W 2016 r. w ramach akcji „Profesjo-
nalni kierowcy” takie szkolenie ukończy-
ło 100 osób. Organizatorzy zapowia-
dają, że w tegorocznej będzie ich 3-krot-
nie więcej. „W ub. roku akcja obejmo-

wała 12 sesji szkoleniowych, które od-
bywały się w centralnej części kraju.
Tym razem zajęcia zorganizujemy w róż-
nych regionach Polski. W trakcie 15 se-
sji planujemy przeszkolić 300 osób, któ-
re po zakończeniu kursu otrzymają od
nas specjalny certyfikat” – zapowiada
Marcin Majak, Marketing Manager Re-
nault Trucks. Dane certyfikowanych kie-
rowców trafią do specjalnej bazy, do
której będą miały dostęp największe fir-
my transportowe i logistyczne w kraju.
To zwiększy szanse na znalezienie sta-
bilnej i atrakcyjnej finansowo pracy
u przewoźników o międzynarodowym
zasięgu.

Nowością w tegorocznej akcji jest tak-
że kampania Volvo Trucks, w ramach
której firma znacząco dofinansuje szko-
lenia kwalifikacji wstępnej dla 100 przy-
szłych kierowców. Wszystkie kursy or-
ganizowane w ramach akcji są bezpłat-
ne. Zapisy na szkolenia tegorocznej
edycji ruszyły na początku marca. Oso-
by zainteresowane udziałem w szkole-
niach muszą wypełnić formularz
umieszczony na stronie internetowej
www.profesjonalnikierowcy.pl. Warun-
kiem uczestnictwa jest posiadanie
w dniu szkolenia ważnego prawa jazdy
kategorii C+E.

„Kwalifikacja wstępna to kurs, jaki musi ukończyć każda osoba, która chce
pracować jako kierowca w transporcie drogowym. Wiąże się to jednak
z ogromnym wydatkiem i szczególnie dla osób młodych może być dużym
ograniczeniem. Dlatego
w ramach specjalnej kampa-
nii i programu „Profesjonal-
ni kierowcy” dofinansujemy
kurs na kwalifikację wstępną
dla 100 kierowców. Wkrótce
na stronie internetowej
www.profesjonalnikierowcy.pl
podamy szczegóły tej akcji”
– zapowiada Michał Proc,
Dyrektor ds. Rozwiązań Biz-
nesowych w Volvo Group
Trucks Poland. Najpewniej zo-
staną w tym celu użyte vo-
uchery w dyspozycji  f irm
transportowych, które użyją
ich do opłacenia połowy kosz-
tów kwalifikacji kierowcom
związanym wstępną umową.
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Pierwsza 12-tka polskiego rynku nowych przyczep i naczep o DMC>3,5t

Liczba rejestracji Udzia³ rynkowy, %

Schmitz Cargobull 5153 21,9
Krone 5104 21,7
Wielton 3701 15,7
Kögel 2029 8,6
Kässbohrer 890 3,8
Bodex 558 2,4
Schwarzmüller 514 2,2
Wecon/Wesob 431 1,83
Kempf 338 1,4
Gniotpol 327 1,4
Berger 325 1,4
Fliegl 319 1,4
.........
Suma 23522

Liderem polskiego rynku naczep
i przyczep w ub. roku została marka
Schmitz Cargobull, do czego w lwiej
części przyczyniła się firma EWT Truck
& Trailer, jej generalny przedstawiciel
w Polsce. Na jej końcowy wynik 5153
pojazdy (wg danych rejestracyjnych
PZPM – producent podaje o kilka szt.
mniej) niemal w całości składają się na-
czepy. „Warte podkreślenia jest ogrom-
ne znaczenie rynku polskiego i pokła-
dane w nas oczekiwania. Jesteśmy 2.
pod względem wielkości rynkiem sprze-
daży dla marki Schmitz. Zarówno
w Niemczech na rodzimym rynku, jak
i w Polsce marka Schmitz Cargobull
w roku 2016 umocniła pozycja leadera.
Sukces osiągnęliśmy dzięki bardzo wy-
sokiej satysfakcji klientów z jakości pro-
duktów oraz usług sprzedażowych i ser-
wisowych. Istotne jest, że dynamika
wzrostu sprzedaży naczep Schmitz była
o 2% wyższa niż całego rynku” – sko-
mentował Andrzej Dziedzicki, Dyrektor
Handlowy EWT Truck & Trailer, General-
nego Przedstawiciela Schmitz Cargo-
bull na Polskę.

Biorąc pod uwagę pierwsze rejestra-
cje nowych naczep i przyczep o DMC
ponad 3,5 t, Schmitz jest na 1. miejscu
z udziałem rynkowym 21,9%. Podlicza-
jąć tylko nowe naczepy, ten udział jest
jeszcze wyższy: 24,1%, niemal co 4. na-
czepa rejestrowana w Polsce jest marki
Schmitz. Ta przewaga staje wręcz domi-
nacją, jeśli chodzi o naczepy chłodni-
cze: dostarczając w ub. roku 1783 S.KO
Cool Schmitz jest zdecydowanym lide-
rem z 70,6% udziału rynkowego. Tu war-
to dodać, że sprzedaż łącznie ok. 2,5
tys. pojazdów chłodniczych w ub. roku
o prawie 30% przewyższyła wynik
z 2015 r. To przyrost znacznie większy
niż średni europejski, gdzie jest oczeki-
wana dynamika na poziomie 14%, ale
nie zaskakujący: naczepy kupione na
fali euforii 2007/08 już pilnie wymagają
wymiany, bo nie dostaną dokumentów
ATP.  Dużą pomocą w przypadku marki
Schmitz jest kompleksowość usług

Polski rynek naczep i przyczepPolski rynek naczep i przyczepPolski rynek naczep i przyczepPolski rynek naczep i przyczepPolski rynek naczep i przyczep
Dobre wyniki sprzeda¿y ci¹gników i podwozi w oczywisty sposób o¿ywi³y rynek pojazdów ci¹gnio-
nych. Dynamika by³a niemal identyczna, liderzy rynku nie zmienili siê, od wielu lat dzia³aj¹ te same
mechanizmy. Potencjalni klienci s¹ znani wszystkim dostawcom, nachodzeni przez sprzedawców
wszystkich marek, wygrywa ten, który przyjedzie z w³aœciw¹ ofert¹ w odpowiednim momencie. Ale nie
brakuje ciekawych niuansów, zw³aszcza, jeœli spojrzeæ na nasz rynek przez pryzmat Europy i okolic.

EWT, obejmujących całe życie naczepy
od finansowania zakupu po odkup,
a pośrodku serwis łącznie z naprawa-
mi powypadkowymi i obsługą agrega-
tów.

Wynik polskiego rynku zaważył na
sukcesie firmy Schmitz, która planuje
zakończyć rok obrachunkowy (z dniem
31.03.) wynikiem ok. 56 tys. dostarczo-
nych naczep i obrotami przekraczający-
mi 2 mld euro. W poprzednim roku tro-
chę zabrakło jej do 50 tys. szt.; na ten
planowano podobną liczbę, biorąc pod
uwagę dalszy zastój transportu do Rosji
i zapaść rynku zarówno tam, jak i na

Ukrainie. Nie doceniono elastyczności
przewoźników, w czym polscy celują,
i trzeba było szybko korygować plany.

Identyczna była sytuacja w Krone,
gdzie na początku ub. roku obejrzano
sytuację pod szkiełkiem: brak frachtów
na Rosję, marne stawki, brak kierow-
ców, pewnie trzeba będzie się zadowo-
lić wynikiem jak w 2015 r. (co też było-
by sukcesem). Szybko okazało się, że
Pozkrone musi prosić o niezaplanowa-
ne wcześniej pojazdy, głównie kurty-
nówki z Wertle, których sprzedano 4209
szt. Pod tym względem Krone jest zde-
cydowanym liderem z udziałem 31,6%,

Coroczną przepychankę z Krone o 1. miejsce na podium wygrał tym razem
Schmitz Cargobull, co może cieszyć EWT tym bardziej, że uzyskała zdecydo-
waną przewagę w chłodniach, przynoszących zapewne większe marże.
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czyli niemal co 3. naczepa kurtynowa
zarejestrowana w Polsce jest marki Kro-
ne. Gdy do tego doda się 763 chłodnie
i furgony, wyjdzie 5062 naczep, a razem
z przyczepami 5104 pojazdy, 21,7% ca-
łego rynku i 23% wzrostu w porównaniu
z 2015 r. Podobnie jak w przypadku
Schmitza, polski rynek odbiera ok. 10%
produkcji Krone, a dobre rezultaty u nas
od razu pozytywnie odbijają się na bi-
lansie firmy. Udział rynków Europy Cen-
tralnej i Wschodniej w jej obrotach
zwiększył się z 21,4% w 2015 r. do
26,6% w roku ubiegłym. Krone oczeku-
je obrotów ok. 1,2 mln euro tylko z dzia-
łu Nutzfahrzeuge, w którym koniunktura
jest dobra; Landmaschinen muszą wal-
czyć o trudny rynek. W obu działach
poczyniono ostatnio sporo inwestycji, te
w naczepy wciąż trwają i mają objąć
własny dział walidacji pojazdów.

Na działaniu CBR oparł swoją przy-
szłość Wielton, który niemal samotnie,
niestety, stawia czoła germanizacji pol-
skiego transportu. Wynik tej walki nie
jest w tym momencie precyzyjnie wyli-
czony, bo nasza firma ma zwyczaj kie-
rować na plac w Wieluniu setki pojaz-
dów z rejestracjami czasowymi, nie
uwzględnianymi w statystykach. Jeśli
trzymać się tylko rejestracji klientów
końcowych, w ub. roku trafiło do nich
3299 naczep Wielton i 3701 pojazdów
ciągnionych ogółem. To daje firmie
mocne 3. miejsce na polskim rynku,
z udziałem ponad 15,7%. Jest też pozy-
cja, w której Wielton jest nr 1: naczepy-
wywrotki, tu jej udział wynosi 22,7%.
W sztukach jest to 581 pojazdów, na
pewno nie na miarę oczekiwań. Nieste-
ty, ten segment rynku jako jedyny doło-
wał w ub. roku, może nie dramatycznie,
ale jakby podkreślając marną koniunk-
turę w budownictwie i opóźnienia w in-
westycjach drogowych.

Ubiegły rok zaznaczyła także premie-
ra na IAA nowej naczepy kurtynowej,
pierwszego pojazdu opracowanego
z udziałem CBR, ulepszonego zarówno
pod względem konstrukcji ramy, jak
i ważnych detali zabudowy. To ma być

przebój tego roku, zarówno na rynku
polskim, jak i w eksporcie, a także pod-
stawa do ekspansji przez zagraniczne
spółki jako wspólny „spód” dla naczep
kurtynowych marek Wielton, Fruehauf,
Viberti, a w przyszłości może nawet in-
nych? Nie chwalono się tym wiele, ale
Wielton przymierzał się do wykupienia
hiszpańskiej Lecinenii, co dałoby mu
wejście „na skróty” na ożywiający się
rynek hiszpański.

W tym roku powinna ruszyć linia kata-
forezy przeniesiona z zakładu Merker
we Włoszech, co poprawi jakość po-
włok ochronnych. Lepsza konstrukcja,
sprawdzona wszechstronnie w CBR,
i skuteczniejsze zabezpieczenie przed
korozją, to znaczy większa wartość na
rynku wtórnym, co jest dźwignią sprze-
daży nowych naczep.

Także w zabudowach przestrzennych
znaleziono punkty do poprawienia,
przedstawiając w Hanowerze ulepszoną
wersję, a o dobrym przyjęciu produktów
Wieltonu w tej działce świadczy ich
duży udział w sprzedaży. To daje nasze-
mu producentowi dużą przewagę w sta-
tystykach sprzedaży nad 4. na liście

Koeglem, który stoi niemal wyłącznie
naczepami, i to kurtynowymi. Z wywrot-
kami nawet nie startuje, chłodnie nadal
są na etapie ostrożnego oglądania
przez polskich przewoźników, którzy są
pamiętliwi i wzięli sobie do serca wcześ-
niejsze, nieudane próby wejścia w ten
segment. Koegel podchodzi ich z róż-
nych stron, proponuje m.in. lekkie wy-
konania naczep, na własnych osiach,
z pomysłowymi systemami zamocowa-
nia ładunku, a że ma w Polsce mocne-
go dystrybutora, miejsca tuż za podium
łatwo nie ustąpi.

Jest na nie kilku chętnych, na pewno
największą ochotę na awans do „ty-
sięczników” naszego rynku ma Käss-
bohrer. Ubiegły rok marka zakończyła
890 sprzedanymi pojazdami, głównie
naczepami, ale w zróżnicowanym asor-
tymencie: kurtynowych Maxim było
w tym 710. Pozostałe to naczepy zbior-
nikowe, silosy i cysterny, w których tu-
recka marka błyskawicznie stała się
znaczącym rynkowym graczem. Ubie-
głoroczne zaostrzenia kontroli przewo-
zu paliwa nie odbiły się znacząco na
sprzedaży – kto miał odpowiednie do

Naczepy kurtynowe Krone tradycyjnie cieszą się największym powodzeniem
polskich klientów, jako pojazdy trwałe, na które łatwo znaleźć nabywcę, gdy
zbliżą się do kresu swej służby u 1. właściciela.

Wielton dogonił czołówkę, jeśli chodzi
o jakość naczep, i jest na dobrej dro-
dze do jej prześcignięcia dzięki ciągłe-
mu postępowi technicznemu. LINK,
Magtrans, Sped-partner, Agromex: na
liście klientów są największe polskie fir-
my transportowe, jak i dziesiątki mniej-
szych, kupujących pojedyncze pojazdy
kurtynowe, wywrotki, zestawy pojem-
nościowe.
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tego ciągniki i kierowców z uprawnienia-
mi ADR, wziął się za inną specjalność
cysternową, co widać po ożywieniu
tego sektora także w innych markach.
Feldbinder, Magyar czy nasz BD-LDS
zmieściły się w pierwszej 20. rynku na-
czep i przyczep.

W ub. roku Kässbohrer wykazał się
największą dynamiką, o prawie 50%,
a to już drugi rok z takimi przyrostami.
Jak daleko zajdzie? Janusz Ciżyński,
zarządzający sprzedażą naczep w spół-
ce TIMEX, która reprezentuje turecką fir-
mę w Polsce i krajach bałtyckich, uwa-
ża, że kilka lat temu w Kässboherze uda-
ło się połączyć wysoką jakość produk-
tów z właściwym poziomem wiedzy
i umiejętności ludzi, którzy mają je
sprzedawać na różnych rynkach. Stąd
dobre przyjęcie, nie tylko w Polsce.
W żadnym kraju przewoźnicy nie dadzą
się nabrać na obietnice, jakość musi
być potwierdzona, a rata leasingowa
niska, wtedy o sukces łatwo. W grę

wchodzą także ambicje firmy, która ma
duże zdolności produkcyjne i spore roz-
wojowe, a zasoby finansowe właścicie-
la są wspomagane przez rząd, dążący
do zwiększenia tureckiego eksportu.

Następny polski producent jest dopie-
ro na 6. miejscu, a trudno oczekiwać od
Bodexu znaczącego skoku, bo koncen-
truje się na wywrotkach. Gorzej, że na
plecach czuje gorący oddech
Schwarzmüllera, a tu odwrotnie, moż-
na spodziewać się ekspansji. Wpraw-
dzie austriacka firma w pierwszej kolej-
ności wzięła na celownik rynek niemiec-
ki, ale na naszym ma mocny przyczółek
i zapewne nie omieszka go wykorzystać
do poprawy wyniku. Jest to rywal dla
Wieltonu pod względem dążeń do gro-
na czołowych europejskich producen-
tów pojazdów ciągnionych, a także spo-
sobu, w jaki chce się tam znaleźć,
z punktu widzenia techniki.

Tu drobna dygresja. Schmitz Cargo-
bull obchodzi w tym roku 125-lecie dzia-

łania, liczone od momentu, kiedy p.
Schmitz przodek wykuł własnoręcznie
pierwszy pług w Altenberge. Krone od-
mierza 110 lat od czasu, gdy Bernard
Krone I zaczął dąć w miechy w Spelle.
Kowal Joseph Schwarzmüller był jednak
przed nimi: historia firmy zaczyna się
w 1870 r. W Wieluniu jeszcze w 1990 r.
na miejscu Wieltonu było szczere pole,
więc spółka ma do wyboru: organiczny
rozwój przez cały wiek, albo przez do-
brze rokujące akwizycje w 10 lat.

A właśnie wtedy zmarły niedawno
Egon Schwarzmüller postanowił wyjść
z Austrii i założyć satelickie zakłady
w sąsiednich krajach d. socjalistycz-
nych. Firma działa skutecznie dzieląc
produkcję między Hanzing, Budapeszt
i czeski Zrebak, w ub. roku osiągnęła
obroty 342 mln euro i zamknęła go
liczbą 8866 pojazdów (+14%) , z czego
tylko 2,3 tys. sprzedano w Austrii. Na ten
rok dyr. Roland Hartwig zapowiada ob-
roty ok. 380 mln euro i 9,5 tys. pojaz-
dów bez zwiększania zatrudnienia, a za
to z zupełnie przeorganizowaną pro-
dukcją, która umożliwi skrócenie czasu
dostawy naczep „szytych na miarę”,
przy obniżeniu kosztów. W tym roku fir-
ma wyda na to 9 mln euro.

Schwarzmüller jest największym ry-
walem Wieltonu, jeśli chodzi o dywersy-
fikację produkcji i oparcie sprzedaży na
eksporcie. Obie firmy celują w te same
rynki, podobny jest także styl zarządza-
nia, bo dyr. Hartwig tak jak prez. Golec
jest inżynierem mechanikiem. Obaj też
wiedzą, jak pracuje się przy naczepie
„własnymi ręcami”.

Naczepy kurtynowe Schwarzmüller
mają u nas licznych zwolenników ze
względu na lekką, a mocną konstrukcję.

Dyskusja o wyższości inwestora bran-
żowego nad nie-branżowym lub bra-
ku… jest częsta w branży naczepowej.
Koeglowi na pewno wyszło na dobre
przyłączenie do Grupy Humbaur, dla
której stanowił idealne uzupełnienie.
Stabilniejszy finansowo, ulepsza pojaz-
dy, decydując się także na własną oś.

Dawno minęły czasy, gdy Kässbohrer
mógł meldować o wieloprocentowych
przyrostach na naszym rynku po po-
jedynczej dużej transakcji. Teraz jego
obecność jest liczona w grube setki,
udało mu się także dostać do eksklu-
zywnego grona dostawców naczep si-
losowych dla przewoźników obsługu-
jących nasz przemysł sypkich materia-
łów budowlanych.
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Te same cechy mają naczepy budowla-
ne, ale polski rynek za bardzo rządzi się
ceną, by tu rywalizować nowymi pojaz-
dami. Chłonnym odbiorcą jest za to ry-
nek niemiecki, szczególnie, że Schwarz-
müller dysponuje bardzo lekką wy-
wrotką izolowaną do przewozu asfaltu.

Następny na liście jest WECON/We-
sob, co potwierdza spory i stały popyt
na zestawy przestrzenne. Dzięki takim
pojazdom na 10. miejscu znajduje się
Gniotpol, który też jest na wznoszącej
fali, z ponad 50-% przyrostem rejestra-
cji i korzystnymi układami kooperacyj-
nymi z niemieckim producentem zabu-
dów napojowych. Tuż za nim jest Ber-
ger, co jest dowodem uznania dla jedy-
nego produktu austriackiej firmy, super-
lekkiej naczepy ecotrail. Łatwo je wypa-
trzyć na drogach, żadna inna tak nie
świeci, jednocześnie otworami w ramie
i kołami aluminiowymi! Pierwszą 12. na-
szego rynku zamyka niemiecki Fliegl
z 319 pojazdami, w podziale na nacze-
py kurtynowe i wywrotki. Wyprzedził
Zasław i Feber, które zakończyły rok
z 309 zarejestrowanymi pojazdami.
Pierwsza musiała jeszcze podzielić tę
liczbę między naczepy kurtynowe, któ-
rych powstała raptem setka, oraz wy-

wrotki i zabudowy kubaturowe. Jakby
nie liczyć, jest to dużo poniżej zdolnoś-
ci produkcyjnych andrychowskiej spół-
ki. Tak samo można ocenić wynik Febe-
ra, ale ten nastawiał się od początku na
wywrotki, w oczekiwaniu na wielkie in-
westycje budowlane, które nie nastąpi-
ły. Nadeszło wprawdzie wsparcie ze
strony przewozów produktów rolnych

i ekopaliw dla energetyki, ale ten płytki
rynek jest maksymalnie podzielony. Na
liście najlepszych widzimy jeszcze
Kempfa, poza nią są Mega i Janmil,
a także kilkaset naczep ujętych w staty-
stykach jako inne. Wielu próbuje, ale nie
wszyscy potrafią dotrzeć do właściwe-
go klienta, w odpowiednim czasie i ze
stosowną ofertą. (WK)

Automaty zamiast ludzi na taśmach produkcyjnych Schwarzmüller: coraz trud-
niej o pracowników, a ci, którzy się zgłaszają, nie chcą przykręcać podłóg, co
zaiste jest w całym procesie czynnością najmniej rozwijającą intelektualnie
i najbardziej hałaśliwą.
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KH-KIPPER, certyfikowany dostawca zabudów dla MAN
Truck & Bus, jest wieloletnim uczestnikiem monachijskich
MAN Trucknology Days.

W Polsce KH-KIPPER jest od lat liderem wśród producentów
zabudów budowlanych. MAN Truck & Bus Polska przyznała
mu 1. miejsce w liczbie zabudów na podwoziach MAN wyko-
nanych w 2016 r.

KH-KIPPER zabudowca dyplomowany

Ubiegły rok chwali także
KH-KIPPER, bo jak nie cie-
szyć się z ok. 1400 wyprodu-
kowanych zabudów-wywro-
tek, przyczep, naczep i urzą-
dzeń hakowych? To znacznie
powyżej poziomu 1000 jed-
nostek, jakim mierzyła wcześ-
niej siły podkielecka firma.
Tak duży wzrost był rezulta-
tem dalszego rozwoju eks-
portu, która stanowi ok. 90%
sprzedaży.

Załoga KH-KIPPER wyko-
nała w ub. roku sporo pracy
związanej z obsługą bieżącej
działalności, imprez targo-
wych (z baumą i IAA Hanower
na czele), wprowadzeniem
nowych rozwiązań, poprawą
logistyki wewnętrznej i skła-
dowania oraz warunków BHP.
Zadań było wiele, a projekty
prowadzono równolegle. Te
działania przyczyniły się do
zwiększenia jakości i wydaj-
ności. Jak co roku, zmoderni-
zowano oba zakłady produk-
cyjne zlokal izowane koło
Kie lc ,  rozbudowując po-
wierzchnie magazynowe, od-

kładcze i parkingowe oraz
wzbogacając park maszyno-
wy. Zakupiono m.in. laser do
cięcia blach, kabinę śrutow-
niczą, wyposażenie spawalni-
cze, prasę hydrauliczną, suw-
nicę, tokarskie i frezarskie
centra obróbcze CNC.

Firma co roku modyfikuje
wyroby, reagując na sytuację
rynkową bądź indywidualne

potrzeby klientów. Od 2016 r.
do wszystkich wywrotek ofe-
ruje elektroniczny system
mierzenia przechyłu, zwięk-
szający bezpieczeństwo wy-
ładunku. System na bieżąco
informuje kierowcę o kącie
nachylenia pojazdu oraz tem-
peraturze i ciśnieniu oleju.
Wskazuje także konieczność
wymiany oleju i filtra. Innowa-
cyjne podejście do zabudów
zostało docenione, bo firma
otrzymała medal targowy za
wywrotkę wyposażoną w ten
nowatorski system.

W dniach 23-25 marca
MAN Truck & Bus zorganizo-
wała coroczny Trucknology

Days, zapraszając obecnych
i potencjalnych klientów zain-
teresowanych obejrzeniem
i przetestowaniem ciężarówek
dla różnych branż. Wśród 90
z wystawców nie zabrakło
KH-KIPPER, która zaprezento-
wała 3-stronne zabudowy na
podwoziach TGM 4x2, TGS
4x4 i TGS 6x4 oraz przyczepę-
wywrotkę P2T W3H.

Z końcem ub. roku KH-KIPPER wyprodukowała 12-ty-
sięczną zabudowę. Tylnozsypową skrzynię zamontowa-
no na podwoziu Volvo 8x4. Ciężarówka, część większe-
go zamówienia, trafiła do jednej z firm działających na
terenie Południowej Europy. Jubileuszowa skrzynia to
jedna z najpopularniejszych zabudów KH-KIPPER. Skrzy-
nia w całości została wykonana ze stali HARDOX 450.
Unikalna konstrukcja w kształcie litery omega zapewnia
niski środek ciężkości, a zoptymalizowana masa dużą
ładowność pojazdu.
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TGM 4x2 to bardzo popu-
larna w Niemczech kombina-
cja żuraw-wywrotka, w tym
wypadku HMF 1320 KS-3
i lekkiej trójstronnej skrzyni
W3F. Typowy pojazd do zimo-
wego utrzymania dróg TGS
4x4 wyposażono w żuraw hy-
drauliczny HIAB 099 ES-3.3
HiDuo i instalację hydrau-

liczną do pługa i posypywar-
ki. TGS 6x4 z zabudową trój-
stronną W3H i przyczepą tan-
dem P2T to klasyczny zestaw
dla niemieckiej branży bu-
dowlanej .  Do produkc j i
skrzyń użyto jak zawsze ma-
teriałów najwyższej jakości:
stali HARDOX i STRENX od
SSAB.

Na tegorocznej imprezie MAN-owskiej KH-KIPPER poka-
zała m.in. lekkiego pomocnika budowlanego, TGL 18.290
4x2 z 3-stronną skrzynią o wymiarach 3850x2420x600
mm, wykonaną w całości ze stali HARDOX 450: 4 mm na
podłodze, 2,5 mm na burtach.

Na początku lutego PTM
Polska przekazała przedsię-
b iors twu ReDrog S.C.
pierwszą w Polsce izolowaną
naczepę do przewozu masy
bitumicznej, model ISOXX
niemieckiej firmy Langendorf.

Naczepy ISOXX mają po-
jemność od 22 do 27 m3.

Izolowana naczepa-wywrotka dla polskiego klienta

Ściany i podłoga są izolowa-
ne 50 mm warstwą materiału,
spełniającego niemieckie
normy DEKRA i ustawy nie-
mieckiej BMVBS z jesieni
2013 r., pomiędzy zewnętrzną
a wewnętrzną powłoką. Dzię-
ki temu jest dłużej utrzymy-
wana temperatura przewożo-

nego asfal tu. Langendorf
jako jedyny producent stosu-
je w ścianie przedniej blachę
o grubości 4 mm ze stal i
HARDOX HB450.  W ce lu
ograniczenia masy własnej
pojazdu, od zewnątrz ściany
boczne i tylna zostały wykoń-
czone blachą aluminiową.

Skrzynia może być wyposa-
żona w cyfrowy monitoring
umożliwiający kontrolę tem-
peratury przewożonego ma-
teriału.

Łódzka firma PTM, general-
ny dystrybutor Langendorf
w Polsce, obserwuje rosnące
zainteresowanie pojazdami
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Stalowy half-pipe Langen-
dorfa z pełną izolacją ma
masę własną poniżej 6 t,
oczywiście na kołach alumi-
niowych. Zgodnie z obecny-
mi przepisami wywrotka jest
przystosowana do zamonto-
wania dowolnego układu
pomiaru i rejestracji tempe-
ratury, jaki wybierze użyt-
kownik. Langendorf produ-
kuje także aluminiowego
ISOXX-a o masie poniżej
5000 kg. Dostał za nie na-
grodę Trailer Innovation
2015.

z izolowanymi skrzyniami
typu ISOXX. Firmy budowla-
ne chcą być konkurencyjne
na rynku, a przewagę można
uzyskać oferując produkty
coraz  wyższe j  jakośc i .
W Niemczech ten poziom zo-
stał narzucony przez przepi-
sy, jakie weszły w życie z po-
czątkiem ub. roku, określając
minimalne właściwości izola-
cyjne wywrotki używanej do
transportu asfaltu, a w na-
stępnej kolejności obowiązek
pomiaru i rejestracji tempera-
tury w 5 punktach skrzyni.

Oficjalny start Schmitz Cargobull Van Bodies

Wiêcej o panelach Schmitz i innych

VANzabudowcy.pl
e-wydanie do pobrania

na www.vanzabudowcy.pl

n

Z początkiem kwietnia ofi-
cjalnie rozpoczął się nowy
rozdział działalności Schmitz
Cargobull: ruszyły dostawy
paneli, zestawów montażo-
wych i kompletnych nadwozi
do lekkich pojazdów użytko-
wych, o 3,5÷6 t DMC. Tym
samym firma zeszła do pozio-
mu transportu na ostatniej
mili, który zyskuje na znacze-
niu w miarę wzrostu popular-
ności dostaw zamawianych
on line przez mieszkańców
miast.

Z programem V.KO VAN
BODIES Schmitz Cargobull
chce być przede wszystkim
partnerem producentów OEM,
dostarczając swoje modułowe
zabudowy na taśmy czy do
działów montażu przy fabry-
kach. Jednym z pierwszych
odbiorców będzie VW Wrześ-
nia, Craftery mają być wypo-
sażane we wszelkie nadwozia
kontenerowe właśnie z po-
mocą Schmitza. Jego zakład
produkcyjny znajduje się
w Berlinie, więc logistyka
w tym przypadku znakomicie
się upraszcza. Zabudowa,
zmontowana lub jako zestaw,
ma być gotowa w ciągu 14 dni
od złożenia zamówienia.

Pierwszym typem oferowa-
nego przez Schmitza nadwo-
zia jest V.KO DRY zbudowany
z paneli warstwowych o gru-
bości 20 mm, z okładzinami
laminatowymi i pianką PU
jako rdzeniem. Standardo-

wym wyposażeniem są dach
półprzejrzysty i tylne drzwi
2-skrzydłowe. Kolor paneli, jak
i profili narożnikowych, można
wybierać dowolnie, pod wa-
runkiem, że będzie to jeden
z odcieni bieli. Lampki obryso-
we i 3. światło hamowania

V.KO DRY będzie dostar-
czany głównie jako zestaw
montażowy złożony z co
najwyżej 7 prefabrykowa-
nych części, z ramą po-
mocniczą podszykowaną
pod konkretne podwozie,
plus klej .  Dwie osoby
zmontują go w 2 godziny.

Dach jest przejrzysty i lekko wygięty, by łatwo
spływała z niego deszczówka. Jedna lampka LED
jest w standardzie, drugą można zamówić, po-
dobnie jak jeden lub 2 rzędy szyn do mocowa-
nia ładunku na ścianach.

są zintegrowane
w prof i lach.
Oświetlenie wnęt-
rza to lampki LED

z czujnikiem ruchu.
We wnętrzu, profil podłogo-

wy wzdłuż nadwozia standar-
dowo obejmuje otwory do
mocowania ładunku wg stan-
dardu airline, a może być wy-
puszczony w górę, tworząc
cokół. Dodatkowe szyny lub

listwy pod drążki lub taśmy na
ścianach są w opcjach.

Nadwozia do lekkich pojaz-
dów zostały sprawdzone na
stanowiskach walidacyjnych
w Altenberge, poddano je pró-
bom odpowiadającym 7-let-
niej eksploatacji. W wyniku
uzyskano konstrukcję lekką,
ale bardzo mocną i przemy-
ślaną pod kątem łatwego
montażu.
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Nowy model Scania R500 testowaliś-
my w warunkach polskiej zimy, gdy było
mglisto, szaro, ze smogiem i ciapowatą
1-cm warstwą śniegu. Wtedy najbardziej
tęskni się za domem, a w tym przypad-
ku za wygodną kabiną. Po wcześniej-
szych doświadczeniach z flagową „S”,
mogliśmy przyjrzeć się potencjalnie naj-
bardziej popularnej „R”. Konstrukcyjnie
różnica jest minimalna, ogranicza się
praktycznie tylko do tunelu silnika.
Kształt kabiny, włącznie z podwyższe-
niem dachu, jest dokładnie taki sam.

Podłoga w kabinie serii R nie jest płas-
ka, jest mniej stopni wejściowych: 3 za-
miast 4. Wchodzi się po nich bardzo
wygodnie, a zajmowaniu pozycji na fo-
telu sprzyja mała i ścięta od dołu kierow-
nica. Zakresy regulacji fotela i kierowni-
cy są wystarczające, a duże lusterka
wsteczne pozwalają obserwować prze-

strzeń z tyłu, szczególnie podczas ma-
newrów w szare zamglone dni. Świetna
jest też widoczność na boki i do przo-
du, z uwagi na nisko poprowadzoną li-
nię bocznych szyb i małą odległość
między szybą przednią a tablicą roz-
dzielczą. Kierowca siedzi stosunkowo
wysoko i blisko tablicy, ale zarazem tro-
chę na „sportowo” – z fotelem ustawio-
nym na wzór samochodów osobowych,
kierownicą wyciągniętą i bliską pionu.
Szczególną uwagę zwraca zapewnienie
wysokim osobom miejsca na kolana
i stopy, zwłaszcza gdy mają na sobie
ciepłe, grube ubranie i buty z szeroką
podeszwą.

Marzenia wielu kierowców zawodo-
wych o S730 można w zupełności speł-
nić za pomocą R500. Całe otoczenie
jest dokładnie takie same, nawet rozbu-
dowany komputer podkładowy prak-

tycznie niczym się nie różnił od najbo-
gatszej wersji. We wszystkich nowych
kabinach nie zmienia się też wysoka ja-
kość materiałów, ich spasowanie i wra-
żenia dotykowe. W opcji jest np. fotel
kierowcy „premium” wraz z kołem kie-
rownicy obszytym skórą i górną ze-
wnętrzną częścią z drewna. Wszystko
jest zrobione solidnie i funkcjonalnie, bo
musi działać bez zarzutu przez cały
okres eksploatacji ciężarówki. Nawet
elementy sterujące zlokalizowane na
drzwiach zostały tak zaprojektowane,
by wytrzymywały działanie wody i kurzu
przez bardzo długi czas. Można zamó-
wić systemy bezpieczeństwa praktycz-
nie nie odbiegające od najlepszych
opcji. Testowa R500 była bardzo boga-
to wyposażona, w tzw. pakiet kierowcy
plus i systemy AEB, ACC, CCAP, Hill
Hold, FLC, LDW, TPM i Scania Driver

Zima Scanii niestraszna!Zima Scanii niestraszna!Zima Scanii niestraszna!Zima Scanii niestraszna!Zima Scanii niestraszna!
Mieliœmy niedawno okazjê do przeprowadzenia dwóch ciekawych konfrontacji, które mo¿na by uj¹æ
wspólnym tytu³em: Scania kontra zima. Tyle, ¿e chodzi o ró¿ne zimy, nasz¹ i „prawdziw¹”, w pó³noc-
nej Norwegii.

Scania R500 Highline:
kabina z tunelem, a pod nim
500 koni w rządku. Nowa R jest roz-
poznawalna  po osłonie chłodnicy. Jest ona
potężniejsza, dzięki czemu zwiększa się przepływ
powietrza, poprawiając skuteczność chłodzenia. Prze-
woźnicy zgłaszają jednak, że nie ma miejsca na ich logo.
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Support. Opticruise został zintegrowany
z funkcjami Scania Retarder i aktywnym
tempomatem ACC. Poza wspieranym
przez GPS układem CCAP (Cruise Con-
trol Active Prediction), ciągnik był wypo-
sażony w służący oszczędzaniu Eco-
Roll, który w celu wykorzystania bez-
władności rozpędzonego zestawu na
łagodnych zjazdach przełączał skrzynię
na bieg neutralny, eliminując hamowa-
nie silnikiem. Był też układ kamer FLC

(Forward Looking Camera) umożliwiają-
cy kierowanie z pseudoautonomicznym
wspomaganiem jazdy. Wystarczy, że
kierowca trzyma kierownicę i kontroluje
kierunek jazdy. Powyżej 10 km/h, przy
odpowiednio skonfigurowanych usta-
wieniach tempomatu, nogi kierowcy
okazują się niepotrzebne do hamowa-
nia i przyspieszania. Gdy chcemy tro-
chę zwolnić lub przyspieszyć, można do
tego wykorzystać przełączniki na kie-

rownicy, korygując prędkość przez Cru-
ise Control .  Gdy inny samochód
wjeżdża w lukę poprzedzającą nas od
obcego pojazdu, Scania sama zwalnia
a potem utrzymuje stałą prędkość i bez-
pieczną odległość. Gdy nagle poprze-
dzający pojazd hamuje, Scania robi to
samo. Efekt końcowy takiego wyposa-
żenia R500 jest wprost wspaniały.

Kabina R sprawia wrażenie mniej
przestronnej niż w serii S, ale trudniej-

Nowa Scania oferuje jedno z najlep-
szych miejsc pracy kierowcy, w końcu
jego komfort to rzecz arcyważna. Cha-
rakterystyczna pozycja fotela, mocno
pochylona kierownica i przyjazna
w obsłudze tablica rozdzielcza wysu-
wają tą kabinę na czoło. W testowa-
nej wersji fotel kierowcy należał do
opcji „premium”. Wyświetlacz jest dos-
konale czytelny, nawet jeśli słońce
świeci z lewego boku. Jego dobrze dobrana kolorystyka wprowadza porządek
w korzystaniu z wyświetlanych informacji. Wiele z nich można otrzymać za po-
średnictwem menu, dostępnego przez przyciski w kierownicy.

Zamykane szafki nad szybą przednią
umożliwiają utrzymanie porządku.
Skrajne szafki nie mają półek rozdzie-
lających, co pozwala na umieszczać
tam rzeczy o dużych rozmiarach.

Przestrzeń wypoczynkowa jest drugą
stroną idealnego miejsca pracy kie-
rowcy. W prezentowanej wersji górna
leżanka ma szerokość 0,8 m, dolna
mniej niż 1 m. Górną można zastąpić
rzędem szafek, w przypadku wersji dla
pojedynczego kierowcy.

W Scanii R trzeba pokonać 3 stopnie, trzecim krokiem jest wejście na poziom
podłogi. Do pomocy mamy długie rączki do wsiadania. Te kabiny wyznaczają
nowy standard w branży. Otwórzcie i zamknijcie drzwi… Taki dźwięk dotąd
można było usłyszeć tylko w samochodach osobowych dobrej klasy! Doczekaliś-
my się dużych schowków. Nowe zewnętrzne bagażniki są większe i szerzej otwie-
rane: 600x376 mm. Można sięgnąć do ich spod dolnej leżanki z wewnątrz.



sze jest tylko przechodzenie na tunel
silnika. Od sufitu do tunelu jest 1915
mm wysokości, zaś do podłogi już 2070
mm. Podobnie jest ze schowkami: mają
taki sam układ jak w serii S, z tą różnicą,
że środkowe szuflady pod łóżkiem są
mniejsze. Pod łóżkiem ulokowano lo-
dówkę o typowej pojemności, nad
szybą znajdują się trzy spore szafki
z podświetleniem. W samej kabinie
można dostroić intensywność oświetle-
nia wnętrza zależnie od potrzeb.

Przyzwyczajamy się powoli do tego,
że każda kolejna generacja ciężarówek
pracuje coraz ciszej. Ten dźwięk jest
przyjemny, a przy tym świetnie odizolo-
wany od odgłosów dochodzących z ze-
wnątrz. Na warunki termiczne także nie
ma co narzekać, jest bardzo szeroki
przedział ustawień temperatury i kierun-
ków nawiewu. Jest też automatyczna kli-
matyzacja, która włączana zimą spraw-
nie osusza wilgotne wnętrze.

Opisywany pojazd został skonfiguro-
wany z myślą o wygodzie 2 kierowców.
Gdy jest jeden, górne łóżko służy jako
półka na większe rzeczy. W testowym
egzemplarzu R500 dolna leżanka nie
była rozciągana. I bez tego miała sze-
rokość mieszczącą się w rynkowych
normach, choć wersja rozciągana do
1 m dawałaby znacznie więcej komfor-
tu. Konfigurując nową Scanię, warto ją
zamówić. Materace są grube (15 cm)
i  miękkie. Rozkładany stolik przed fote-
lem pasażera nie sprawdza się w prak-
tyce, zamontowany za nisko i za blisko
tablicy rozdzielczej.

Wracając do kwestii zimy, bardzo do-
brze podczas testu sprawdziły się gu-
mowe wycieraczki pod nogi z wysokimi
obrzeżami. Stopnie wejściowe miały
ząbkowane kratki, dzięki którym część
brudu przyklejonego do butów odpada-
ła, nim znaleźliśmy się w kabinie. Testo-
wy egzemplarz pomalowano na ciem-
noszary kolor Urban Grey. Zupełnie nie
było na nim widać brudu, a dzięki od-
powiednim przetłoczeniom kabiny tak-
że smugi jakby mniej się tworzyły. Pla-
stikowe błotniki ukształtowano tak, by
wystawały ze ściany kabiny, jednocześ-
nie mieszcząc się jej obrysie, co mini-
malizuje rozchlapywanie wody. Wszyst-
kie elementy kabiny są lepiej spasowa-
ne, szczeliny zminimalizowano, ułatwia-
jąc mycie, szczególnie na szczotkach
automatycznych, gdzie pewne zakamar-
ki nie były dotąd dobrze domyte.

Prezentowana testówka ma silnik
DC13 155 500, 13-litrowy o mocy 500
KM. Obecnie wszystkie 13-litrowe silni-
ki Scania są wyposażone jedynie w sys-
tem oczyszczania spalin SCR. Pozytyw-
ne doświadczenia związane z redukcją
zużycia paliwa i większą niezawodno-
ścią przy stosowaniu samego SCR zde-
terminowały kierunek rozwoju. Jest to
silnik z XPI, układem wtryskowym com-
mon rail o maksymalnym ciśnieniu
wtrysku 2400 barów. Ułatwił on zastoso-
wanie wtrysku zarówno jedno-, jak i wie-
lofazowego, dla lepszego spalania i ci-
chej pracy silnika. Do tego przyczynia
się także blok cylindrów odlewany z żeli-
wa wermikularnego CGI, który wytrzy-

muje wysokie ciśnienie spalania, a jed-
nocześnie nie zwiększa masy własnej.

Silnik 500-konny o 6 cylindrach może
uchodzić za najbardziej uniwersalny.
Moment obrotowy o maksymalnej war-
tości 2550 Nm jest osiągany w przedzia-
le 1000÷1300 obr./min, a moc 368 kW
(500 KM) przy 1900 obr./min. Testowy
egzemplarz, obciążony do pełnych
40 t, na prostych i płaskich odcinkach
dróg był wystarczająco dynamiczny na-
wet w trybie jazdy Eko. Jest wskazane
poruszanie się w takim trybie, bo wtedy
silnik ma małe pragnienie i chętnie pra-
cuje w dolnej partii obrotów. Zauważal-
ne jest natomiast, że w tym trybie nad-
zwyczaj spokojnie nabiera się prędko-
ści. Kiedy przełączy się na Standard
(jest jeszcze tryb Power), reakcja jest
szybsza, a zakres użytecznych obrotów
znacznie szerszy. Niestety zużycie pali-
wa wzrasta. Słowa uznania należą się
pracy skrzyni biegów. Zmodernizowana
12-biegowa GRS905 Opticruise zmienia
przełożenia bardzo szybko i bez zawie-
szenia. Scaniowska przekładania nale-
ży do rynkowej czołówki pod względem
komfortu pracy i sprawności działania.

Na testowy zestaw producent założył
komplet opon całorocznych tzw. auto-
stradowych Michelin X-Line, o dobrej
przyczepności także na nawierzchniach
mokrych. To w naszych realiach w zu-
pełności się sprawdza, nawet zimą. Naj-
gorsze, co się zdarza naszej zimy, to
ciągłe przechodzenie temperatury
przez punkt zera. W dzień jest mokro,
a w nocy to zamarza i robi się ślisko.

Jeden z ciekawszych pojazdów na norweskim pokazie: zestaw z chłodniczymi nadwoziami wymiennymi Schmitz Cargo-
bull WKO 7,82, wykonanymi w Poniewieżu z paneli Ferroplast. Dzięki skandynawskim przepisom co do masy całkowitej
zestawu można lepiej wykorzystać ładowność dopuszczalną, ale 520 koni z 16,4-litrowej V-ki to w tym wypadku
w zasadzie minimum. Przy lepszej przyczepności wyhamowanie zestawu powierzyć można retarderowi (4100 Nm).
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Testowy egzemplarz miał tylne zawie-
szenie na 4 poduszkach, zapowiadają-
ce dosyć komfortową jazdę. Jadąc po
drogach gorszej jakości od razu dało się
wyczuć, że zawieszenie nowej R-ki nie
jest przesadnie twarde i dobrze tłumi
nierówności. Jednocześnie Szwedzi
zbudowali świetny układ kierowniczy,
tak precyzyjny, że nawet na koleinach
można czuć się pewnie. Do tego do-
szedł rozstaw osi dłuższy o 6 cm niż
u poprzednika, za sprawą przesunięcia
osi kierowanej do przodu. Mamy więc
tutaj udane przejście w stronę większe-
go komfortu, przy zachowaniu dobrego
prowadzenia. Pochwały należą się tak-
że retarderowi R41000D, który nie bał
się pełnego ładunku, sprawnie wyhamo-
wując zestaw.

W ostatnio testowanej Scanii S730
wystarczyło 26,17 l oleju napędowego
na 100 km. To był bardzo dobry wynik,
choć dotyczył w większości jazd po dro-
gach szybkiego ruchu. O dziwo, nie
było przepaści pomiędzy zużyciem pa-
liwa S730 a R500. Nie udało mi się zejść
poniżej średniej 24,9 l/100 km. Zima
maczała w tym palce! Uznałbym, że
ekonomika R500 potwierdza się nawet
zimową porą, choć o tej porze roku nie
idzie o oznaczanie zużycia paliwa
z miejscami po przecinku. Spalanie
można ograniczyć wybierając oś
o  mniejszym przełożeniu, gdy warunki
jazdy i zadania na to pozwalają. W R500

było to 2,59:1, można zamówić także
2,35:1.

Jeśli porównać nową R500 ze starą
serią R, poprawa jest ogromna, nawet
zapominając o luksusowych dodatkach.
R500 powinien sprawdzić się w trans-
porcie dalekobieżnym, ma dobrą dyna-
mikę i w miarę rozsądną cenę zakupu.
Kabina z tunelem to akceptowalne roz-
wiązanie także na długie trasy, aczkol-
wiek widziałbym jej zastosowanie dla
jednego kierowcy. We dwójkę sprawy
mieszkaniowe stają się utrudnione.
Komfort jazdy jest wysoki, jednym z naj-
mocniejszych punktów jest wspaniałe
wyciszenie. Skrzynia biegów Opticruise
może rywalizować z najlepszymi. Istot-
ne dla sukcesu na rynku są też niskie
koszty eksploatacji pojazdu. Myślę, że
nowa R500 ma wielkie szanse na suk-
ces na rynku polskim.

By poczuć, jak powinna wyglądać
prawdziwa zima, wybraliśmy się do
Norwegii, w okolice kurortu narciarskie-
go Trysil położonego we wschodniej
części kraju, ok. 200 km od Oslo. Tu od-
były się coroczne testy pojazdów Sca-
nia w niemal arktycznych warunkach.
Miały one uzmysłowić, że dobra i przy-
gotowana do zimy ciężarówka poradzi
sobie ze śniegiem, lodem i mrozem.
A tych w Trysil nie brakuje, obowiązuje
tu nawet tzw. gwarancja śniegu: gdy
zima nie dopisze, kurort zwraca pienią-
dze wszystkim, którzy opłacili pobyt.
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Zimowe warunki to szczególnie trudny
okres dla dwuosiowych pojazdów dys-
trybucyjnych. Gdy ruszanie pod górę
okazuje się kłopotliwe, można wyposa-
żyć pojazd w piaskarkę Autoline, uru-
chamianą z kabiny kierowcy. W efekcie
na drogę wprost pod koła osi napędo-
wej jest wysypywana struga piachu lub
żwiru, co znacznie ułatwia ruszenie
w krytycznych warunkach. Zasobnik wy-
starcza na około 5 minut pracy.

Zwrot za brak śniegu obejmuje nie tylko
zakwaterowanie ale nawet lekcje jazdy
na nartach, wypożyczenie sprzętu nar-
ciarskiego czy karnety na wyciągi.

W Norwegii zimy są ostrzejsze, są re-
jony, w których śnieg leży nawet 8 mie-
sięcy w roku. Także warunki terenowe są
o wiele trudniejsze, jest dużo gór, dużo
stromych i krętych dróg. Norwegowie
wychodzą z założenia, że w zimie po
prostu trzeba jeździć ostrożniej i wolniej,
spokojniej, bez niepotrzebnego wyprze-
dzania, z szacunkiem dla innych kierow-
ców. Wszyscy jeżdżą tam na porząd-
nych zimowych oponach, dodatkowo
kierowcy ciężarówek są zobowiązani
przewozić łańcuchy śniegowe na wypa-
dek nagłej zmiany pogody.

Poza zimowo-górskimi warunkami
jazdy, kierowca na drogach Skandyna-
wii może czuć się bardzo dobrze. Infra-
struktura jest na wysokim poziomie, re-
gion jest w czołówce, jeśli chodzi o in-
westycje i wyniki związane z bezpie-
czeństwem ruchu drogowego. Przewoź-
nicy chwalą sobie mentalność biznesu
skandynawskiego, ale wiedzą również,
że kontrole drogowe są częste i dość
rygorystyczne, a kary bardzo surowe.
Wiedzą także, że konkurencja na tym
rynku jest bardzo ostra i wygrywa tylko
ten, kto będzie mógł zaoferować wyko-
nywanie przewozów z najwyższą jako-
ścią. W Norwegii rocznie sprzedaje się
około 4 tys. nowych samochodów cię-

Tu Scania i Schmitz idą po długości:
na podwoziu 6x2 zabudowano wy-
mienne nadwozie chłodnicze, podpię-
to wózek dolly, a do niego pełnowy-
miarową naczepę. O taki zestaw od
lat bezskutecznie walczy reszta trans-
portowej Europy. Na wszystkich osiach
są koła aluminiowe Alcoa. Ile masy za-
oszczędzono w tak nietypowym przy-
padku? Odpowiedź na dalszych stro-
nach numeru.



żarowych o DMC powyżej 16 t (najczęś-
ciej z więcej niż jedną osią napędową),
a ich średnia wartość sięga 150 tys.
euro, około 2 razy tyle, co w Polsce.

Przy średniej pokrywie śniegu 70 cm
i temperaturze w dzień -15°C testowana
w Polsce Scania R500 4x2 raczej by so-
bie nie poradziła. W Norwegii co roku

Ciągnik siodłowy S730 6x2 z naczepą
niskopodłogową firmy Istrail, zestaw
mieści się w przepisowych wymiarach.
Ładunkiem była koparka Doosan,
marki, która zacieśniła współpracę ze
Scania dotyczącą dostaw szwedzkich
silników do wozideł, ładowarek i in-
nych produktów koreańskiej firmy.
Szwedzki ciągnik, naczepa norweskiej
marki, ale wyprodukowana w Polsce,
a na niej koreańska koparka – globa-
lizacja sięga dalekiej północy.
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Dla zestawu do przewozu drewna producent przewidział specjalną trasę pod
górę i przez las, gdzie biały śnieg aż lśnił od czystości. Długość zestawu z zabu-
dową Alucar dostosowano tak, by było można zmieścić jak najwięcej drewna,
spełniając lokalne przepisy. To najnowszy R500 6x2 z 13-litrowym silnikiem
DC13 o mocy 500 KM i 2550 Nm. Całość ma zawieszenie pneumatyczne.

powraca temat polskich ciężarówek,
nieprzygotowanych do warunków skan-
dynawskich i tarasujących drogi. Tam
przy wykonywaniu przewozów zimo-
wych trzeba obowiązkowo mieć kom-
plet opon zimowych i najlepiej konfigu-
rację osi 6x4. Ponadto samochody na
Norwegię otrzymują wzmocnione
ogrzewanie i podwójne szyby. Obowią-
zek ,,łańcuchowy” dla samochodu cię-
żarowego z przyczepą lub ciągnika sio-
dłowego z naczepą to konieczność po-
siadania co najmniej kompletu łańcu-
chów na oś kierowaną, 4 sztuk na oś
napędową i 2 na oś przyczepy/nacze-
py.

Norwegia jest rynkiem ważnym i pre-
stiżowym dla skandynawskich produ-
centów, a przy tym dojrzałym: na tere-

nie 5-milionowego kraju działa ponad 40
dilerów i serwisów Scania, obsługują-
cych pojazdy nowe, ale też całą rzeszę
starszych. W Norwegii jest niemal oczy-
wiste, że ciężarówkę serwisuje się
w autoryzowanym punkcie, bez wzglę-
du na wiek. Dlatego Scania zorganizo-
wała w Trysil specjalny, zimowy pokaz
swoich możliwości. Trwający kilka tygo-
dni Scania Winter corocznie przyciąga
kilkuset klientów nie tylko ze Skandyna-
wii. Mogą oni poznać najnowsze rozwią-
zania i pojazdy, ale przede wszystkim
sprawdzić, jak sprawują się one w real-
nych, zimowych warunkach. Do zimo-
wego testu przygotowano 23 pojazdy
i zestawy w konfiguracjach typowych
dla skandynawskiego rynku. W tej gru-
pie było 11 modeli nowej generacji z ka-
binami R i S (gama pojazdów mniej-
szych P i G pojawi się nie wcześniej niż
za rok).

W Norwegii i całej Skandynawii domi-
nują ciężarówki o więcej niż jednej osi
napędzanej. Tutaj pracują także nigdzie
indziej nie spotykane 60-tonowe zesta-
wy złożone z zabudowanego podwozia
i przyczepy lub naczepy na wózku dol-
ly, których długość sięga 25 m. Jazdy
zacząłem właśnie od takiego zestawu,
z ciągnikiem S520. Magiczne V8 i „tyl-
ko” 520 KM? Trasa dla takiego zestawu
była bardzo wymagająca, wąska, droga-
mi lokalnymi, w niektórych miejscach
drogę pokrywał lód posypany grysem.
Z powrotem należało walczyć z niekoń-
czącym się podjazdem pod górę. Moc
520 KM na taki zestaw jest chyba zupeł-
nym minimum. Podstawą jazdy w zimo-
wych warunkach jest zawsze odpowied-
nia trakcja, zarówno co do przeniesie-
nia mocy z silnika przez koła na śliskie
i niestabilne podłoże, jak i zachowania
kierunku jazdy oraz skutecznego zatrzy-
mania pojazdu. W dzisiejszych czasach
sporo pomocy niesie elektronika, np.
ograniczając przenoszony moment, jed-
nak i ona potrzebuje odpowiednich na-
staw, które wynikają z doświadczeń i tes-





Ciężarówka dystrybucyjna P280 4x2 zasilana CNG z automatyczną skrzynią
biegów Allison. O dziwo, na zimowych testach w zaśnieżonym Trysil nie było
żadnych kłopotów z jej zatankowaniem, wokół było wiele gospodarstw produ-
kujących biogaz.

tów. W połączeniu z prawidłowo dobra-
nym ogumieniem, wszystko to sprawia,
że pojazdy są w stanie poruszać się po
zaśnieżonych drogach. Sporą pomocą
w takich warunkach jest zautomatyzo-
wana skrzynia biegów Opticruise, do-
stosowująca pracę do warunków drogo-
wych. Nad tym wszystkim musi zapano-
wać myślący i odpowiedzialny kierow-
ca. Dopiero wówczas mamy zgrany
duet na zimę.

W przypadku jazdy 3-osiowym pod-
woziem, ciągnącym pełnowymiarową
naczepę na wózku dolly, układ 6x4 i sil-
nik V8 o dużym momencie obrotowym
przy wsparciu elektroniki sterującej
skrzynią biegów i układami antypośliz-
gowymi zapewniały odpowiednią trak-
cję nawet na zaśnieżonych drogach gór-
skich. Sporym zaskoczeniem jest sku-
teczność hamowania zestawu, mimo
jego masy. Trzyosiowe podwozie sprzę-
gnięte z naczepą, to znaczy, że jest 8
osi hamujących, co na śliskim podłożu
przekłada się na skuteczność hamowa-
nia. Na zjeździe, ciężki 60-tonowy ze-
staw z prędkości 40 km/h może zatrzy-
mać się na odcinku nawet 2-krotnie
krótszym, niż dużo lżejszy pojazd dys-
trybucyjnym z dwiema osiami. Dodatko-
wo takie zestawy mogą mieć własny
dozownik z drobnym grysem, który
zwiększa przyczepność opon do posy-
pywanej nawierzchni.

Porównawczo, postanowiłem przeje-
chać się starszą generacją Scania R580
V8 z naczepą-wywrotką Istrail. Tutaj
wszystko było inaczej, i to nie sprawa
starszej tablicy rozdzielczej, od której

ciężko się odzwyczaić. Od momentu
wejścia do kabiny było mi za ciepło:
ktoś wcześniej był zainteresowany wy-
dajnością wzmocnionego ogrzewania
wersji produkowanych na Skandynawię.
Często w testach arktycznych zwraca
się uwagę na szybkość nagrzania pustej
kabiny do wymaganej temperatury. Nie
jest żadnym zaskoczeniem, że ta próba
wypada tu zawsze lepiej niż w pojaz-
dach produkowanych na pozostałe czę-
ści Europy. Silnikowo, samochód pre-
zentował się w sposób łatwy do prze-
widzenia. R580, mający dostatek mo-
mentu obrotowego (2950 Nm), dosko-
nale radził sobie z tymi 40 tonami. Za-
równo na wzniesieniach, jak i w terenie
zabudowanym, na bocznych drogach,
czy też na drodze szybkiego ruchu nie
było najmniejszych problemów z utrzy-
mywaniem rozsądnej prędkości, bez
przekraczania zalecanych obrotów.
Zautomatyzowana skrzynia Opticruise
zmieniała przełożenia w bardzo szybkim
tempie, całość została skutecznie spa-
rowana z rozbudowanym tempomatem.

Postanowiłem przejechać się mode-
lem S730 na tamtejszy rynek, w wersji
6x2. Wygląd i elitarne, drogie wyposa-
żenie V8 sprawiają, że serca truckerów
biją szybciej. Do tego dochodzi bardzo
cicha i pozbawiona drgań praca nowe-
go silnika DC16 zarówno na biegu jało-
wym, jak i podczas jazdy. Już ruszanie
pojazdem o 40 t masy całkowitej jest
wielkim przeżyciem. Pojazd osiąga wy-
braną prędkość kilkoma przełączeniami
biegów. Niesamowite jest też, jak Sca-
nia S730 pokonuje nawet długie wznie-

sienia. Choć w branży mówi się dzisiaj
głównie o ekonomii i komputeryzacji, to
w testowym S730 nie brakowało ele-
mentów przygotowanych z myślą o mi-
łośnikach motoryzacji.

W krajach skandynawskich ekologicz-
ne rozwiązania spotykają się z coraz
większym zainteresowaniem, również
dzięki zachętom ze strony władz, toteż
wśród prezentowanych pojazdów nie
mogło zabraknąć dystrybucyjnej Scanii
P z 280-konnym silnikiem gazowym.
Moment obrotowy 1350 Nm w zakresie
od 1000 do 1400 obr./min w połączeniu
z automatyczną skrzynią biegów Allison
sprawia, że napęd ten nie odbiega osią-
gami i właściwościami jezdnymi od tra-
dycyjnych rozwiązań wysokoprężnych.
Obecnie wszystkie modele Scanii z sil-
nikami gazowymi otrzymują skrzynie
Allison. Na pokazie nie zabrakło też po-
jazdów dystrybucyjnych 4x2 napędza-
nych etanolem czy z napędem hybrydo-
wym, które również radziły sobie bez
większych problemów w trudnych, zi-
mowych warunkach. Ciekawostką były
dwa pojazdy serii P93, pochodzące
z 1992 r. zbudowane dla armii norwe-
skiej. Po 25 latach, odziane w solidne
łańcuchy wciąż bez problemów pokony-
wały trudny odcinek terenowy, jedno-
cześnie pokazując, jak wiele zmieniło
się w technologii i obsłudze pojazdów
ciężarowych.

Na wszystkich odcinkach testowych,
jazda różnymi pojazdami Scania poka-
zała, jak różnorodność koni mechanicz-
nych i momentów obrotowych silników,
konfiguracji osi i odpowiednio dobranej
elektroniki przekłada się na sztukę po-
konywania zimowych dróg. Śliskie zi-
mowe zjazdy ze wzniesień stanowią za-
wsze duże wyzwanie dla kierowców sa-
mochodów ciężarowych, szczególnie
z przyczepami. W takich warunkach wy-
stępuje nieustanne niebezpieczeństwo
destabilizacji zestawu, a w najgorszym
przypadku jego złożenia. Nawet jeżeli
kierowcy uda się opanować pojazd, sy-
tuacja w której jadący z góry zestaw na-
gle wyłamuje się z prawidłowego toru
jazdy jest bardzo nieprzyjemna zarów-
no dla niego, jak i nadjeżdżających
z przeciwka.

Dlatego jazda po zimowej Norwegii
jest na pewno dla wielu wyzwaniem,
przeżyciem i wielką szkołą, także dla
Scanii, na której obecnie ciąży zobowią-
zanie. Kto chce cieszyć się opinią naj-
lepszej ciężarówki roku, musi umieć
mierzyć się z różnymi warunkami jazdy!

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański
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Tej jesieni minie pierwsze 5-lecie obowiązku umieszczania etykiet na oponach sprzedawanych
w Unii Europejskiej. Wprowadził go Parlament Europejski i Rada regulacją 1222/2009, dając produ-
centom czas na przygotowanie i wdrożenie procedur pomiaru. W założeniach, etykiety na oponach
miały odegrać taką samą rolę, jak wprowadzone  wcześniej na sprzęcie domowym: ułatwić wybór
przy obecności kryterium oszczędności energii. Wyrażono je za pomocą oporów toczenia, które
względnie łatwo sprawdzić na stanowisku bębnowym. Do tego doszła skuteczność hamowania na
mokrej nawierzchni, już nieco trudniejsza do zmierzenia, wymagając porównania z oponą referen-
cyjną, a także hałas zewnętrzny, też nie bez problemów pomiarowych. I to koniec, co od razu
wzbudziło obiekcje producentów, zwłaszcza opon ciężarowych, w których liczy się jeszcze kilka
równie ważnych parametrów, na czele z trwałością i właściwościami zimowymi.

Nawet jeśli te zastrzeżenia były zasadne, to praktyka i badania rynkowe wykazują wciąż bar-
dzo mierne zainteresowanie ocenami na etykietach. Na pewno nie stały się one źródłem informacji o opo-
nach decydujących o wyborze. Jedynie floty, kupujące ogumienie w drodze przetargu, stosują dane etykietowe jako pierwszy
etap selekcji ofert. Znacznie większa uwaga jest przywiązywana do ceny, a w przypadku opon osobowych także do wyglądu –
zupełnie jak w AGD!

Ustawodawca miał bardzo daleko idące nadzieje. Unijny Komisarz ds. Energii, którym był wówczas Andris Piebalgs, szaco-
wał, że powszechne wczytywanie się w oceny na etykietach, a zwłaszcza wybieranie tych A-energooszczędnych, przyniesie
obniżenie zużycia paliwa w całej UE o 2,4, a nawet 6,6 mln ton ropy naftowej rocznie. To tak, jakby przestało w niej jeździć ok.
1,3 mln samochodów osobowych, albo jakiś nieduży kraj jak Węgry całkowicie przeszedł na paliwa alternatywne. Datą osiąg-
nięcia takiego stanu szczęśliwości miał być wprawdzie 2020 r., więc może wszystko przed nami?

Była to też poprzeczka dla firm oponowych, które nie mogły wprowadzić na teren Europy nic z ocenami gorszymi niż G za
opory i właściwości trakcyjne, czy głośniejszego niż 76/78 dB (A). Tyle tylko, że nikt tego nie sprawdza! Oceny są przyznawa-
ne na zasadzie samocertyfikacji, co oznacza nieunikniony rozrzut parametrów nawet w przypadku producentów europejskich,
związanych ścisłymi normami. Opony azjatyckie są wielką niewiadomą. Nie można uznawać ich ocen za całkowicie wyssane
z palca, tym bardziej, że Chiny, Japonia i Korea wprowadziły u siebie podobne systemy, obowiązkowo lub dobrowolnie. Nie
ma jednak nad tym żadnej kontroli, co obniża zaufanie użytkowników do wartości etykiet.

Pod wpływem przepisów lub tylko rynkowej rywalizacji, wielu producentów doszło do A-A na etykietach i wcale przy tym nie
zwiększyło hałasu. Co dalej? Zmienić etykiety, czy z nich zrezygnować? Jak się zdaje, w pierwszej kolejności należałoby
wypracować system ocen dla opon zimowych, które wg obecnych kryteriów automatycznie wypadają źle. Co z oponami
bieżnikowanymi? Unia ma nowe dylematy do rozwiązania.

Etykiety unijne:
5 lat na pró¿no?
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Charles Martin Hall był człowiekiem łebskim
i nie zmarnował wakacji na próżno. Swój pomysł
sprzedał przemysłowcom i został udziałowcem
spółki, która wkrótce przybrała nazwę Aluminium
Company of America, w skrócie Alcoa. Zmarł jed-
nak raczej młodo i nie mógł być świadkiem
triumfu stopów aluminiowych w transporcie,
m.in. ich zastosowania do produkcji kół samo-
chodowych. Trafiły one do ciężarówek, w pierw-
szej kolejności w USA, tam stanowią ok. 70%
rynku. W Europie mają trochę do odrobienia, ale
już zbliżają się do 30%.

Co skłania przewoźników do kupowania kół
aluminiowych, choć są kilkakrotnie droższe od
stalowych? Najbardziej oczywistą przewagą jest
mniejsza masa i z reguły to jest powód nr 1, jeśli
pojazd musi przewieźć jak najwięcej ładunku.
Koło aluminiowe jest prawie 2 razy lżejsze niż
stalowe, orientacyjnie o kilkanaście kg mniej na
każde 22,5-calowe. W ciągniku zbliżamy się do
100 kg i podobnie jest w autobusie – to jakby
jeden pasażer wożony „za darmo”. W zestawie
z naczepą, na szerszych oponach, przekracza
się 200 kg oszczędności na masie. Jak to opłaci
się finansowo, można sprawdzić na kalkulatorze
dostępnym na stronie marki Alcoa, ale on nie
ujmuje wszystkich składników zysków.

Koła aluminiowe są mocniejsze niż stalowe, co
wydaje się sprzeczne z logiką, zważywszy na
mniejszą wytrzymałość samego materiału. Ale
koła aluminiowe stosowane w transporcie są
kute na gorąco. W wyniku odkształcenia i póź-
niejszej obróbki termicznej stop aluminium uzys-
kuje równomierną, drobnoziarnistą strukturę
układającą się do kształtu koła, zadanego przez
matrycę. Co więcej, można ją tak zaprojektować,
by więcej materiału wpłynęło tam, gdzie obcią-
żenia koła będą największe. Pod tym względem
kucie na gorąco dorównuje odlewaniu, a właści-
wości mechaniczne są zdecydowanie wyższe.
Odlew nie sprosta wymaganiom stawianym
przez transport ciężarowy. W przypadku tłocze-

Ko³a aluminiowe Alcoa
zyskuj¹ na popularnoœci

Ponad 130 lat temu, w lipcu 1886 r.
amerykañski student chemii przepuœci³
w domowym laboratorium pr¹d przez
odpowiednio przygotowany tlenek
glinu. Na dnie tygla osadzi³o siê czyste
aluminium: w ten sposób opanowano
masow¹ produkcjê lekkiego metalu,
znanego ju¿ w staro¿ytnoœci.

nia koła z blachy stalowej takiej możliwości nie
ma. Miękka stal nie przewyższa znacząco para-
metrami kutego aluminium, konstrukcję osłabiają
połączenia tarczy z obręczą. Koło aluminiowe
stanowi jedną zmyślnie ukształtowaną całość,
która w testach potrafi wytrzymać 5 razy więk-
sze obciążenie, niż stalowe.

Dlatego lekkie koła znalazły sobie drogę do
ciężkich zastosowań w leśnictwie czy górnictwie.
W trudnych warunkach koła aluminiowe z reguły
wytrzymują dłużej, niż stalowe, pod warunkiem
odpowiedniej obsługi. Wśród przewoźników
krążą obiegowe opinie o zagrożeniach związa-
nych z używaniem kół aluminiowych, ale więk-
szość wiąże się z przypadkami błędów lub za-
niedbań obsługowych, które w tym przypadku
mogą być szczególnie szkodliwe i kosztowne.

Przy wszystkich zaletach, aluminium jest mięk-
sze niż stal i tym samym bardziej podatne na
ścieranie. Newralgicznym miejscem jest punkt
styku stopki opony z kołnierzem. Pod wpływem
ruchu stopki dochodzi do wycierania aluminium,

Floty zamawiają koła
aluminiowe przede
wszystkim ze wzglę-
dów estetycznych i w
celu minimal izacj i
masy pojazdów. Koła
Alcoa Dura-Br ight
mają specjalne wy-
kończenie, integralną
powłokę, która utrzy-
muje wygląd bez po-
trzeby polerowania.
Wszystko, co jest wy-
magane, to mycie
wodą z mydłem. Po-
lerowane koła alumi-
niowe przyczyniają
się do poprawy wize-
runku firmy, a nawet
mogą pomóc przy-
ciągnąć i zatrzymać
kierowców.

Koło aluminiowe to jednorodny kawałek metalu o opty-
malnej strukturze, dzięki kuciu na gorąco. Precyzyjnie
obrobione, ułatwia wyrównoważenie koła kompletnego,
zmniejszając drgania przenoszone na zawieszenie i kie-
rowcę w dwojaki sposób: przez mniejszą masę nieresoro-
waną i mniejsze „bicie”.
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2 koła aluminiowe
22,5x9,00 na przed-
niej osi:

-31 kg

6 kół aluminiowych
22,5x11,75 naczepy

-126 kg4 koła aluminiowe
22,5x9,00 na tylnych
osiach

-62 kg

4 koła aluminiowe 22,5x
11,75 na wózku dolly

-84 kg

£¹czna oszczêdnoœæ ok. 300 kg!

zwłaszcza przy obecności kurzu, który się mię-
dzy nie dostanie (to może być także proszek do
wyrównoważania – zaleca się stosowanie wy-
łącznie granulatu). Ten proces nasila się, jeśli
nadwozie jest wysokie i powoduje poprzeczne
przemieszczenia opony względem koła, a także
przy częstym ruszaniu i zatrzymywaniu. To tłu-
maczy, dlaczego na niektórych rynkach koła alu-
miniowe są bardziej popularne, niż na innych.
W Ameryce Północnej drogi są długie i proste,
w Skandynawii może nieco krótsze, ale jedzie się
głównie wzdłuż półwyspu i w takiej eksploatacji
oszczędności są największe, a zużycie kół naj-
mniejsze.

W innych warunkach, najlepiej zastosować koła
specjalnie do nich przewidziane Dura-Flange,
z powłoką ochronną na kołnierzu. Po dodatko-

Kontrola stanu koł-
nierza wymaga nie-
stety demontażu opo-
ny i trzeba wykorzy-
stać każdą taką oka-
zję, mając w warszta-
cie i w mobilnym ser-
wisie zapas specjal-
nych sprawdzianów
udostępnianych przez
Alcoa.

Po każdym demonta-
żu opony z koła trze-
ba dokładnie oczyścić
go z nalotów i wże-
rów. Nie wolno stoso-
wać szczotek stalo-
wych, dużo bezpiecz-
niejsze są tworzywo-
we szczotki ścierne.
Oczyszczoną po-
wierzchnię wew-
nętrzną otworu cen-
tralnego oraz po-
wierzchnie centrujące
na piaście należy
pokryć smarem Hub-
Grease.

Sprawdzian układa się na powierzchni obrę-
czy. Koło nie nadaje się do eksploatacji i musi
zostać wycofane.

Pozostaje prześwit między sprawdzianem
a wewnątrzoponową powierzchnią obręczy
koła.

Można go również zmierzyć w ten sposób.

Stan koła dopuszczalny

Stan koła dopuszczalny

Stan koła niedopuszczalny

sprawdzian

koło

sprawdzian

koło

sprawdzian

koło

Rozwiązanie zagadki ze strony 43.
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wym procesie chemicznym, na całym obwodzie
staje się on bardziej odporny na wycieranie
przez stopkę. Nie zwalnia to jednak o dbałości
o czystość przy każdym montażu, przed którym
trzeba umyć dokładnie współpracujące po-
wierzchnie opony i koła. Dobrze przy tej okazji
sprawdzić, czy w aluminium nie tworzy się ostra
krawędź, która spowoduje przyspieszone zuży-
cie stopki. Można ją spiłować na gładko, ale wte-
dy z kolei trzeba zmierzyć, czy kształt kołnierza
zapewnia dobre osadzenie opony. Alcoa ma do
tego prosty przyrząd, który przykłada się do we-
wnątrzoponowej części obręczy. Nadmiernie zu-
żyte koło można niestety tylko złomować. Jeśli
nastąpiło to po 2-3 latach, to albo zastosowano
koła bez Dura-Flange tam, gdzie dodatkowa
ochrona była konieczna, albo warunki eksploata-
cji są zbyt ciężkie na aluminium. Ale raczej to
pierwsze. Dobrze dobrane i obsługiwane koło
aluminiowe potrafi wytrzymać nawet 20 lat.

Wszelkie wymagania obsługowe przy kołach
aluminiowych można sprowadzić do czystości,
identycznie zresztą jak w przypadku kół stalo-
wych. Aluminium jest odporne na korozję atmo-
sferyczną, pokrywając się szczelną powłoką tlen-
ku, ale ta naturalna ochrona jest czuła na kwaś-
ne lub zasadowe zanieczyszczenia osadzające
się na kole. Trzeba je po prostu często myć, sto-
sując łagodne środki i miękkie szczotki. Dużym
zagrożeniem jest korozja na styku ze stalowymi
elementami. Aluminium ma potencjał elektroche-
miczny -1,66 V, żelazo -0,44 V, tworzy się niezła
bateryjka, ale do jej niekorzystnego działania jest
potrzebny elektrolit, czyli woda z zanieczyszcze-
niami. Dlatego podstawowym zaleceniem przy
montażu kół aluminiowych na pojeździe jest czy-
stość stykających się powierzchni i takie ich
przygotowanie, by jak najlepiej do siebie przyle-
gały, nie zostawiając dostępu dla wody. Nie za-
leca się stosowania smarów rozdzielających.
Alcoa ma smar HubGrease dostępny w ramach
akcesoriów, nie zawierający żadnych składni-
ków, które mogłyby wejść w reakcję z aluminium,
na powierzchnie centrujące piasty. Wykluczone
są smary na bazie miedzi, nie zalecane smary
molibdenowe. Podobnie nie należy smarować
niczym stykających się powierzchni kół „bliźnia-
ków”; można włożyć między nie teflonową prze-
kładkę Discmate dostępną u dystrybutorów
Alcoa.

Cienka warstwa HubGrease powinna zapobiec
przywieraniu koła do piasty, które jest zmorą
mechaników, ale ma źródło w zaniedbaniach
obsługowych. Jeśli we flocie koła są rotowane,
jest okazja do sprawdzenia stanu i oczyszcze-
nia powierzchni styku koła i piasty oraz otworów
montażowych i miejsc styku nakrętki wokół nich.
Jeśli nie, to flota nie dba o ogumienie i koła alu-
miniowe jej nie pomogą, a nie zdejmowane aż
do wymiany opony mogą się zapiec, jeśli 3 czy
4 lata wcześniej zakładał je dyletant. Do czysz-
czenia należy używać szczotek na tworzywo-

To niestety częste ob-
razki, koła aluminio-
we bywają zaniedba-
ne. U góry: dopusz-
czono do korozj i
w otworze montażo-
wym i wokół niego,
zapewne na skutek
zastosowania zuży-
tych szpilek z wytarty-
mi powłokami och-
ronnymi.

Widok koła skorodo-
wanego galwanicznie
w styku z piastą, przy
swobodnym dostępie
wilgoci. To musiało
długo trwać, bez re-
akcji serwisu.

Wżery na wewnętrz-
nej  powierzchni
otworu centrującego,
które mogły zapo-
czątkować pękniecia,
zostały zeszlifowane
do bezpiecznej posta-
ci. Teraz można je
pokryć smarem; ma-
lowanie czy inne
środki przeciwkoro-
zyjne są zabronione.

Było...

... jest, po usunięciu
śladów korozji za
pomocą szczotki ob-
rotowej.
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Oryginalne nakrętki
Alcoa mają optymal-
nie dobrany kształt,
tak by ograniczyć do
minimum tarcie inte-
gralnej  podkładki
o koło. Jeśli nakrętka
ma już kilka lat, zale-
ca się wpuścić parę
kropli oleju silniko-
wego między nią,
a podkładkę. Duża
wysokość nakrętki za-
pewnia dobre oparcie
dla klucza, by nakład-
ka nie ześliznęła się
przy dokręcaniu,
uszkadzając koło.
Wkładka nakrętki jest
dodatkowym nośni-
kiem market ingo-
wym!

wym podłożu, które nie uszkodzą nadmiernie
powierzchni aluminium i są bezpieczne dla użyt-
kownika.

Kolejny punkt styku aluminium-żelazo to wspo-
mniane otwory montażowe i szpilki oraz nakrętki
i powierzchnia, do której przylegają na kole.
Nowe i dobrej jakości szpilki są ocynkowane,
warstwa ochronna zmniejsza wrażliwość tych
miejsc na korozję. Bardziej pomoże dobre „do-
ciągnięcie” nakrętek, niż jakieś dodatkowe sma-
ry, których się nie zaleca. Zły moment dokręce-
nia, lub brak kontroli poluzowania, prowadzą do
rozszczelnienia i korozji, a to do uszkodzeń ko-
rozyjnych wewnątrz otworu montażowego lub
zapieczenia nakrętki na kole, czasami do tego
stopnia, że trzeba je odcinać. Ale tak nie stanie
się w jeden sezon.

Następne miejsce do kontroli to gniazdo za-
woru, gdzie też może dojść do utlenienia alumi-
nium, jeśli zawór jest w kole „od zawsze”. Zale-
cenia są takie same jak w przypadku kół stalo-
wych, tj. najpóźniej przy wymianie opony trzeba
wymienić także cały zespół zaworowy i obejrzeć
jego otwór. Także w tym przypadku spotyka się
„oszczędności”, co prowadzi do korozji, począt-
kującej pękniecie koła w tym miejscu. Alcoa za-
leca smarowanie otworu zaworu i samego zawo-
ru smarem litowym VALVEgrease, który nie jest
zamienny z HubGrease, trzeba mieć w warszta-
cie oba wiaderka. Najlepiej stosować oryginalne
zawory Alcoa.

Ta wiedza jest powszechnie dostępna w mate-
riałach, jakie producent udostępnia m.in. na swo-
ich stronach. Niestety, nie do wszystkich ona do-
ciera. W jednych warsztatach „wiedzą lepiej”,
inne nie mają czasu na czytanie, w jeszcze in-
nych pojazdy z kołami aluminiowymi pojawiają
się na tyle rzadko, że zasady obsługi są zapomi-
nane i nie trzyma się zalecanych specjalnych
materiałów obsługowych. W rezultacie między
kierowcami i właścicielami flot krążą krwawe
historie o daremnym zdejmowaniu koła z pias-
ty za pomocą najtęższego ściągacza lub jej wy-
cinaniu po kawałku. To się zdarza, ale ma źród-
ło wyłącznie w zaniedbaniach obsługowych,
a nie wynika z wad koła. Co do zużycia kołnie-
rza, najlepiej skonsultować wprowadzenie kół
aluminiowych z przedstawicielem producenta
i dobrać odpowiednie rozwiązanie na trudne
warunki. (WK)

Kolejny przypadek z życia wzięty to korozja spowodowana przez kon-
takt stalowego zaworu z aluminiowym gniazdem. To częsta przyczyna
pęknięć zaczynających się od otworu. Zawory trzeba regularnie
wymieniać w każdym kole, ale w aluminiowym w szczególności,
izolując stykające się powierzchnie specjalnym smarem nie zawiera-
jącym wody. Na wymianę należy stosowac oryginalne zawory Alcoa
pokryte niklem.

Kute koła aluminiowe nie mogą być naprawiane przez
spawanie. Nie należy także prostować ich metodami
mechanicznymi na zimno, a tym bardziej podgrzewać przed
prostowaniem. Ciepło i odkształcenia mechaniczne powo-
dują lokalną zmianę struktury materiału, osłabiając go tak
dalece, że pękniącia są kwestią krótkiego czasu.

tu smarować
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Na początku tego roku pol-
ski oddział koncernu Conti-
nental podsumował 20-lecie
działalności. W ciągu tych
dwóch dekad firma 5-krotnie
zwiększyła zatrudnienie, po-
troiła liczbę marek w ofercie,
osiągnęła rekordowy obrót
ponad miliarda złotych rocz-
nie i stała się jedną z najbar-
dziej rozpoznawalnych marek
opon w Polsce.

Produkty koncernu Conti-
nental są u nas znane od
1911 r., gdy w Warszawie uru-
chomiono ich sprzedaż. Póź-
niej powstały punkty zaopa-
trzenia w ogumienie i wyposa-
żenie warsztatowe w Katowi-
cach, Lwowie i Poznaniu.
W nowych czasach, do końca
lat 90. sprzedaż opierała się
na imporcie opon przez indy-
widualnych dystrybutorów.
Pierwsze oficjalne przedstawi-
cielstwo koncernu Continental
AG utworzono w 1996 r., po-
wołując spółkę Continental
Opony Polska. Początkowo
warszawskie biuro zatrudniało
około 20 osób. Obecnie Con-
tinental Opony Polska ma po-
nad 100 pracowników. Firma

zaczynała od współpracy z 10
klientami, generując kilka mi-
lionów zł rocznego obrotu.
W grudniu ub. roku spółka
świętowała przekroczenie po-
ziomu 1 mld zł.

Kluczem do sukcesu Con-
tinental Opony Polska jest
wielobrandowość. Firma star-
towała z 5 markami: Conti-
nenta l ,  Barum, Uni roya l ,
Semperit i Gislaved, by po 20
latach oferować aż 15 marek,
w tym m.in. Viking, General
T i re  czy  Matador.  Poza
Polską, zarządza również ryn-
kami Litwy, Łotwy, Estonii,
Obwodu Kaliningradzkiego,
Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.
„Sukcesy osiągnięte przez
Continental Opony Polska to
w głównej mierze efekt kon-
sekwencji i  partnerskiego
t raktowania  wszystk ich
uczestników rynku: klientów,
partnerów biznesowych i pra-
cowników. Jestem dumny
z naszych osiągnięć, bo zbu-
dować i utrzymać tak silną
markę, na tak wymagającym
i zmieniającym się rynku, to
duże wyzwanie. Historia tej
firmy to poniekąd moja zawo-

dowa h is tor ia ,  dz ięku ję
wszystkich, którzy byli jej
częścią” – powiedział dr Piotr
Zielak, który przez ostatnie 19
lat pracował w Continental
Opony Polska, a od 2002 r.
zarządzał firmą.

Continental Opony Polska
dostarcza najwyższej jakości
opony do pojazdów osobo-
wych, ciężarowych, autobu-
sów, wózków widłowych, po-
jazdów specjal istycznych
i motocykli. Jest także partne-
rem dla dealerów, flot i profe-
sjonalnych serwisów oponiar-
skich. Z myślą o potrzebach
i wymaganiach flot ciężaro-
wych Continental Opony Pol-
ska w 2010 r. uruchomił pro-
gram Conti 360° Fleet Servi-
ces. W jego ramach firma
świadczy kompleksowe usłu-
gi doradztwa zakupowego,
serwisu i kontroli stanu ogu-
mienia, zapewniając serwis
awaryjny w 25 krajach Europy.
W ciągu 5 lat do programu
dołączyło ponad 200 flot i licz-
ba ta stale rośnie. W 2011 r.
otwarto pierwszy w Polsce
profesjonalny serwis samo-
chodów i opon BestDrive, na-

Continental Opony Polska 20 lat doświadczeń
leżący do koncernu Continen-
tal. Obecnie BestDrive dyspo-
nuje 40 serwisami firmowymi
i 100 serwisami partnerskimi,
które świadczą kompleksowe
usługi dla flot pojazdów oso-
bowych i ciężarowych w całej
Polsce.

Od wielu lat Continental an-
gażuje się w piłkę nożną,
sponsorując drużyny narodo-
we i kluby, najlepsze ligi pił-
karskie, a także Mistrzostwa
Świata FIFA czy Mistrzostw
Europy UEFA. Continental
Opony Polska podeszła do
tego sportu z nieco innej stro-
ny: od 6 lat wspiera drużyny
piłkarskie wychowanków do-
mów dziecka i jest głównym
sponsorem Piłkarskich Mis-
trzostw Polski organizowa-
nych dla takich dzieci. Od
2013 r. rozszerzyła zasięg
działań i jest głównym spon-
sorem Mistrzostw Świata
Dzieci  z  Domów Dziecka
w Piłce Nożnej. Do tej pory
odbyło się 7 turniejów krajo-
wych i 4 Mistrzostwa Świata,
w których łącznie udział wzię-
ło 2958 dzieci z 30 krajów
świata.

Z okazji 20-lecia doszło także do zmian personalnych w Continental Opony Polska.
Piotr Zielak, który od lata ub. roku pełnił równolegle funkcję Dyrektora Generalne-
go regionu Continental Adria pnevmatike, teraz zajmuje się tylko tym ciepłym ryn-
kiem. Jego stanowisko w Polsce objął Dariusz Wójcik. To nie było zaskoczenie, przy-
gotowywał się do tego od kilku miesięcy jako zastępca, a na rynku oponiarskim zna
się jak mało kto. Pracuje w Continental Opony Polska już 18. rok, zaczynał jako
przedstawiciel handlowy, ale szybko został Dyrektorem Marketingu. Od 2010 r. był
odpowiedzialny za budowę i rozwój sieci serwisowej BestDrive. Wraz z zespołem
realizował różne projekty związane m.in. z rozwojem sieci franczyzowych i europej-
skim rynkiem e-commerce.
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Z początkiem roku nowym szefem sprzedaży opon ciężarowych w Con-
tinental Opony Polska został Stanisław Rosół, związany z koncernem
Continental od 14 lat. Karierę rozpoczął w 2003 r., przez pierwsze 5
lat pracował w Continental Opony Polska, a następnie w centrali Con-
tinental w Hanowerze w dziale controllingu oraz przez 3 lata jako dy-
rektor ds. operacyjnych w tureckiej placówce. W 2014 r. powrócił do
Continental Opony Polska, gdzie do końca 2016 r. pełnił funkcję kie-
rownika ds. rozwoju sprzedaży i był odpowiedzialny za sprzedaż opon
osobowych i ciężarowych na rynku bułgarskim. Na stanowisku szefa
sprzedaży zastąpił Grzegorza Jeziaka, któremu powierzono inne zada-
nia w dziale opon do pojazdów użytkowych.
Na nowym stanowisku Stanisław Rosół będzie odpowiedzialny za kre-
owanie polityki sprzedażowej firmy, zarządzanie sprzedażą opon do
pojazdów użytkowych w naszym kraju oraz koordynowanie polityki ce-
nowej na rynkach w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Kaliningradzie i kra-
jach bałtyckich. „Mam okazję od wielu lat obserwować rynek oponiar-
ski w Polsce i na świecie. Zmiany w tej branży dokonują się nieustan-
nie, dlatego moim celem jest rozwijać sprzedaż opon do samochodów
ciężarowych oferowanych przez Continental tak, by wzmocnić naszą
pozycję w branży oraz sprostać rosnącym wymaganiom flot transpor-
towych” – komentuje swoje nowe zadanie.
Stanisław Rosół jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierun-
ku Metody ilościowe i Systemy informacyjne. Ukończył także program
dla managerów Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii.

Wraz ze stabilizacją europejskiego rynku sa-
mochodowego uspokoił się również oponowy,
co ułatwia planowanie. Analizujący go producen-
ci nie spuszczają z oka naszego kraju, który jest
na 6. miejscu w Europie pod względem popytu
na ogumienie. Składa się na to ok. 10,9 mln
opon do samochodów osobowych (na ok. 200
mln sprzedawanych rocznie na całym kontynen-
cie) i 1,2 mln opon ciężarówkowych (europejski
rynek wymiany to ok. 17 mln szt., nowych marek
miejscowych, importowanych + bieżnikowane).
Polski rynek jest dojrzały i nie odbiega znaczą-
co od tendencji europejskich, ale ma kilka lokal-
nych ciekawostek, związanych z podeszłym wie-
kiem sprowadzanych do nas samochodów,
a także niezamożnością społeczeństwa. Udział
opon „budżetowych” jest dużo wyższy niż śred-
ni w Europie: 45%, a tak naprawdę dużo więcej.
Taka liczba wynika z raportów producentów eu-
ropejskich, a w tym segmencie dominuje import
chiński. Obserwuje się także wyjątkowo duży
udział budżetowych marek segmentu UHP. To
wynik sprowadzania starych roczników marek
luksusowych, na resztkach poprzednich opon,
wymagających natychmiastowej wymiany, ale
z półki cenowej dostępnej dla szczęśliwego po-
siadacza 15-letniej „bety”.

ContinentalContinentalContinentalContinentalContinental radê tak¹ daje… radê tak¹ daje… radê tak¹ daje… radê tak¹ daje… radê tak¹ daje…
Coroczna konferencja podsumowuj¹ca rynek oponiarski w ujêciu szefów Continental Opony Polska
wypad³a niestety w dniu œmierci Wojciecha M³ynarskiego. Ale nie tylko dlatego z ich wypowiedzi
przebija³a wspólna myœl: róbmy swoje!

Podobnie jest w przypadku opon samochodów
dostawczych: wg oficjalnych danych tylko 20%
pochodzi z segmentu premium, a w Europie
średnio ponad połowa. Pozostali polscy użyt-
kownicy zadowalają się oponami quality lub bu-
dżetowymi, przy czy te drugie nie są do końca
policzalne, jeśli pochodzą z Azji.

Mamy zdrową proporcję opon letnich i zimo-
wych, po równo, natomiast wielosezonowe nie
przyjmują się, mimo łagodnych zim. Wyjaśnie-
nie tego zjawiska przyniosła inwentaryzacja zro-
biona na zlecenie Continental Opony Polska na
parkingach hipermarketów. Wczesną jesienią
ponad 81% samochodów miało opony letnie, ale
prawie 16% zimowe, czyli użytkownicy jeżdżą na
nich przez cały rok.

Podobnie mało precyzyjne są statystyki doty-
czące polskiego rynku opon do pojazdów użyt-
kowych. Dane spływają tylko z ETRMA, czyli
obejmują sprzedaż ogumienia z fabryk europej-
skich, i wskazują na nieznaczną tendencję ma-
lejącą. Jak to się ma do rosnącej sprzedaży no-
wych pojazdów użytkowych, od kilku lat z rzędu
z dwucyfrowymi przyrostami? Wszak opony
fabrycznie zamontowane w samochodach kupio-
nych na początku tej fali już powinny być wymie-
nione? Są, ale ponownie ze znacznym udziałem

Konferencja była tak-
że okazją do zapre-
zentowania nowej
opony letniej Conti-
nental PremiumCon-
tact 6, dostępnej w 46
rozmiarach, na koła
od 16 do 21 cali. To
kolejny model z ro-
dziny ważnej dla po-
zycji firmy, cenionej
przez posiadaczy sa-
mochodów klasy
średniej i luksuso-
wych.
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Import opon ciężarowych z Chin do Polski na podstawie
danych Eurostat, rok 2009=100. To jest wyjaśnienie zja-
wiska: od kilku lat do całej Europy wlewa się po kilka
mln tanich opon rocznie, głównie z Chin.

Rynek opon ciężarowych w Polsce na podstawie danych
ETRMA, rok 2009=100. Co się dzieje, coraz więcej pojaz-
dów, a coraz mniej opon na wymianę? Nie wszystkie są
wykonywane w Polsce, jeśli pojazd jest objęty kontraktem
flotowym takim jak Conti 360o, ale przede wszystkim nie
wszystkie są ujęte w statystykach.

ogumienia z krajów azjatyckich. Choć trudno je
policzyć, szacuje się, że już ok. 40% opon sprze-
dawanych w Polsce pod najróżniejszymi marka-
mi pochodzi z Chin. To zjawisko nie do końca
korzystne, po stronie plusów jest tylko satysfak-
cja użytkownika, który kupuje fabrycznie nową
oponę znacznie taniej, niż od europejskiego pro-
ducenta. Tyle, że to nie jest uczciwa konkuren-
cja. Podliczenie kosztów samych tylko surowców
użytych do wykonania wielu opon chińskich ma-
rek wskazuje, że są sprzedawane po zaniżonych
cenach, co jest możliwe dzięki dopłatom rządo-
wym ratującym nadmiernie rozkręcony przemysł
oponiarski. Większość importerów tych opon nie
bierze na siebie praktycznie żadnych zobowią-
zań, nawet gwarancyjnych. Co ciekawe, montu-
jące je warsztaty również odżegnują się od gwa-
rancji na usługę, a mimo to klienci idą na takie
układy!

Drugi problem zawiązany z dzikim importem
to uchylanie się od obowiązku zagospodarowa-
nia odpadów. Przy tak dużym napływie opon, od
paru lat nasilają się problemy z utylizacją zuży-
tych opon, gdyż wszelkie limity ilościowe prze-

widziane przez miejscowe przedstawicielstwa
producentów zostały przekroczone. Nakłada się
na to sprowadzanie do Polski oponowego zło-
mu z krajów sąsiadujących, w których nie obo-
wiązują tak rygorystyczne przepisy recyklingo-
we. Zwrócił na to uwagę w czasie konferencji
Dariusz Wójcik, informując, że Polski Związek
Producentów Opon zwracał się już w tej sprawie
do władz, a przydałby się także nacisk społecz-
ny, by granice nieco uszczelnić. Potrzebne są
jednak szczegółowe wytyczne co do realizacji,
ponieważ jednocześnie są sprowadzane do Pol-
ski karkasy do bieżnikowania oraz opony uży-
wane. Pod tą przykrywką można przywieźć prak-
tycznie wszystko, a nadmierne rygory mogą
jeszcze utrudnić życie bieżnikowni, które i tak nie
jest łatwe.

Powód jest ten sam: nowe opony chińskie po-
trafią być tańsze nawet niż bieżnikowane na zim-
no. Skutek tego jest widoczny w spadającym
udziale sprzedaży opon bieżnikowanych, co nie
dotyczy tylko rynku polskiego. W istocie, najbar-
dziej dotknięte zostały Niemcy i Włochy, kraje
z dłuższą tradycją działania lokalnych bieżnikow-
ni i z licznymi miejscowymi producentami mate-
riałów do regeneracji opon. W pierwszej „5” ryn-
ków krajowych (Niemcy, Wlk. Brytania, Francja,
Włochy, Hiszpania) udało się osiągnąć w 2010 r.
37-% udział opon bieżnikowanych w całości
sprzedaży, po czym nastąpił krach i spadek do
30% w 2015 r. Reszta Europy i Turcja są na po-
ziomie ok. 22%. Sytuacja dojrzała do krytycz-
nych opracowań ETRMA na ten temat, podkreś-
lających ekonomiczne i ekologiczne znaczenie
bieżnikowania także jako przemysłu, który za-
trudnia ok. 19 tys. osób tylko w tej 5. krajów,
a ok. 30 tys. w całej Europie. Tracenie tych
miejsc pracy i dochodów na rzecz chińskich pro-
ducentów mija się, zdaniem autorów, ze zdro-
wym rozsądkiem. Wskazują oni także na nierów-
nowagę ceł importowych na opony w Europie
i Chinach oraz skuteczność, z jaką zadziałały np.
USA przysalając wysokie kary po udowodnieniu

Nie ty lko futbol:
współpraca z zespo-
łem Kamaz-Master
zakończyła się spek-
takularnymi sukcesa-
mi w Rajdzie Dakar.
To się jeszcze lepiej
przekłada na sukces
w transporcie, jako
przykład połączenia
dobrego produktu
i obsługi.
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Rynek opon bieżnikowanych w Polsce na podstawie danych ETRMA,
rok 2009=100. Podobnie jak w całej Europie już się odbudowywał po
zapaści, gdy przyszło zagrożenie z innej strony: chińscy producenci skie-
rowali tu swoją uwagę i produkty, na które nie mają zbytu u siebie,
więc sprzedają „po taniości”. Grozi to zapaścią europejskiego prze-
mysłu bieżnikowania, alarmuje ETRMA, ale pod wpływem zagrożenia
zwarł się on szeregi i podciągnął jakość.

dumpingu. Europa nie potrafiła wypracować ta-
kiego mechanizmu lub, jak sugeruje Dariusz
Wójcik, nie chce, licząc na większe korzyści ze
swobodnego handlu z Chinami. Przypomina też,
że wielu producentów europejskich ma swoje
fabryki opon w Chinach i równowaga eksportu
z importem jest bardziej złożona, niż wydaje się
z zewnątrz.

Stanisław Rosół również ze spokojem podcho-
dzi do zjawiska tanich opon na rynku, wskazu-
jąc, że blisko 40% wolumenu tworzy ogumienie
marek premium i jest to wskaźnik stały od lat.
Ten wysoki poziom jest utrzymywany właśnie
przez wspomnianą dużą sprzedaż nowych cię-
żarówek, obsługujących międzynarodowe trasy,
na których trzeba zbudować przewagę konku-
rencyjną, czego składnikiem są nowoczesne,
energooszczędne opony. „Mamy do czynienia
z dwoma biegunami. Są firmy, które mają jasną,
długofalową politykę oponową, stosują tylko pro-
dukty premium i często wiążą się z jednym pro-
ducentem. Są też takie, w których wybiera się
oponę kosztującą mniej w momencie zakupu.
Opony chińskie zabrały klientów na opony środ-
ka, budżetowe i bieżnikowane marek europej-
skich” – ocenia nowy dyrektor sprzedaży opon
ciężarowych w Continental Opony Polska. Czyli
oddano bez walki bieżnikowanie, jeden z argu-
mentów budujących przewagę rynkową marki?
„Opony Continental 3. generacji przygotowano
z zamysłem bieżnikowania na gorąco, podobnie
jak nowe opony innych marek koncernu” – przy-
pomina dyr. Rosół i zwraca uwagę na możliwość
takiej organizacji procesu, przy której do klienta
wraca jego własny karkas (jeśli oczywiście przej-
dzie pozytywnie weryfikację stanu) z nowym
bieżnikiem. To najlepszy sposób na poprawę
zaufania do „nalewek”, wciąż niezbyt wysokie-
go, co wynika z nie zawsze najwyższej jakości

produktów lokalnych bieżnikowni stosujących
metodę zimną.

Marcin Cywiński, kierujący marketingiem opon
ciężarowych w Continental Opony Polska, przy-
pomina o mocnej stronie oferty, jaką jest wielo-
brandowość w ramach jednej sieci, opartej
o godne zaufania serwisy. Pomiędzy Continen-
talem a Matadorem jest jeszcze spory wybór
marek; każda z nich wprowadziła w ostatnich kil-
ku latach nowe typy ogumienia o wysokich pa-
rametrach m.in. co do przebiegu oraz budowie
umożliwiającej bieżnikowanie. Tym samym po
paruset tysiącach tanio przejechanych kilome-
trów karkas staje się dodatkową wartością dla
użytkownika, podczas gdy większość opon chiń-
skich ma gorsze właściwości i zdecydowanie
krótsze przebiegi, a niewiele bieżnikowni podej-
muje się ich bieżnikowania, na które musiałyby
udzielić gwarancji.

Napływ taniego ogumienia azjatyckiego spo-
wodował także zmniejszenie marży ze sprzeda-
ży wszystkich opon. Jak żyć? Robić swoje, a w
miarę możliwości jeszcze więcej! Marcin Cywiń-
ski przytacza tu mobilne serwisy jako przykład
usługi, która 10 lat temu praktycznie nie istniała,
a przynajmniej nie oferowano wtedy aż tak kom-
pleksowej usługi bezpośrednio u klienta. Obec-
nie siedziby wielu warsztatów oponiarskich ogra-
niczają się do biura i magazynu, natomiast wy-
posażenie obsługowe jeździ w samochodach,
dzięki którym można wykonać szybką wymianę
przy drodze w razie awarii, a także planowane
inspekcje we flotach, z oceną stanu opon, bie-
żącą konserwacją, naprawami. Dotyczy to także
flot osobowych, obsługiwanych door-to-door.
Zimą taki pojazd staje się dodatkowym stanowis-
kiem do sezonowej wymiany opon.

Kto wcześniej nie zajmował się oponami bu-
dowlanymi czy rolniczymi, teraz bierze się za ta-
kie rozmiary, co wymaga nowego sprzętu i szko-
leń. Ten wysiłek jest podejmowany, więc kondy-
cja sieci nie jest zła, a na szczeblu hurtowni na-
wet poprawiła się w porównaniu z sytuacją
sprzed kilku lat, gdy magazyny były zapchane
oponami, a jedyną nadzieją na ich opróżnienie
wydawała się bezwzględna walka cenowa. To
skończyło się nielicznymi plajtami, pozostali zna-
leźli lepsze sposoby. Jak twierdzi Stanisław
Rosół, spotykane często w internecie świetne
oferty cenowe jakiejś hurtowni dotyczą wybra-
nych, popularnych wymiarów i mają na celu
przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta-
warsztatu. Przy kompleksowym zakupie obie
strony będą zadowolone.

Continental również stara się o wartość do-
daną do swoich opon: to własny układ pomiaru
ciśnienia CPC. Sprzedaż elementów, montaż,
obsługa to kolejna możliwość zarobku dla ser-
wisu, który znajdzie klienta świadomego korzy-
ści ze stałego monitorowania ciśnienia i to w ca-
łym zestawie, co CPC potrafi jako jedyny system
na rynku.
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Wysokie krawężniki, różne
nawierzchnie, częste zatrzy-
mywanie się na światłach czy
korki są dużym wyzwaniem
dla ogumienia na miejskich
ulicach. Dlatego autobusy
w transporcie publicznym wy-
magają pewnych i bezpiecz-
nych rozwiązań. By zapewnić
ochronę przed otarciami i sta-
bilność w zakrętach, Conti-
nental opracował specjalną
gamę opon Conti Urban do

Nowa opona Continental do autobusów miejskich

Conti Urban HA3 245/70
R19,5 to opona, która łączy
doskonałe prowadzenie
i przyczepność oraz komfort
i bezpieczeństwo pasażerów
z długim okresem eksploata-
cji w autobusach miejskich.

autobusów miejskich, która
została uzupełniona o nowy
rozmiar 245/70 R19,5 zapro-
jektowany z myślą o autobu-
sach średnich rozmiarów.

Opona Conti Urban HA3
245/70 R19,5 ma wzmocnione
ściany boczne i usztywniony
kontur, dzięki czemu jest od-
porna na otarcia o krawężniki.
Mieszanka gumowa wykorzy-
stana w bieżniku zwiększa
przebiegi nawet o 20% w po-

równaniu ze zwykłą oponą
regionalną, a głębokie lamel-
k i  zapewnia ją optymalną
przyczepność nawet na bar-
dzo mokrej nawierzchni przez
cały okres eksploatacji. Po-
nadto karkas można poddać
ponownemu bieżnikowaniu,
a symbol M+S na większości
wymiarów oznacza, że na-
dają się one do całorocznego
użytku w wielu regionach
Europy.

Opona Conti Urban HA3 jest dostêpna w nastêpuj¹cych rozmiarach

Rozmiar Indeks noœn. i prêdk. Zu¿. paliwa Przycz. na mokrej naw. Ha³as toczenia
245/70 R19,5 136/134 M C C 70 dB (A)
265/70 R19,5 140/138 M C C 70 dB (A)
315/60 R22,5 152/148 J (154/150 E) C B 71 dB (A)
275/70 R22,5 150/145 J (152/148 E) C B 70 dB (A)
275/70 R22,5 152/148 J (152/148 E) D B 70 dB (A)
305/70 R22,5 152/148 K (154/150 E) C B 70 dB (A)

Cont inental  rozszerzył
gamę opon do transportu re-
gionalnego i długodystanso-
wego o ContiRe Hybrid HD3
w rozmiarach 295/80 R22,5,
315/70 R22,5 i 315/80 R22,5.
ContiRe Hybrid to opony bież-
nikowane na gorąco, zacho-
wujące właściwości nowego
ogumienia. To atrakcyjna ofer-
ta dla firm transportowych,
ponieważ oznacza korzyści
ekonomiczne i ekologiczne.
Około 75% surowców nie-
zbędnych do produkcji opon
znajduje się w karkasie. Po-
nowne wykorzystanie po
pierwszym okresie eksploata-
cji pozwala zaoszczędzić za-
soby i pieniądze, gdyż opony
bieżnikowane na gorąco są
o ok. 25% tańsze od nowych.

Bieżnikowana opona Conti Hybrid
Konstrukcja klocków bieżni-

ka ContiRe Hybrid HD3 obej-
muje liczne zintegrowane la-
mele 3D. Sięgają one do 2/3
głębokości bieżnika i dzięki
stabilniejszym klockom gwa-
rantują znacznie wolniejsze
zużycie, jednocześnie zapew-
niając znakomitą przyczep-
ność podczas hamowania na
mokrej nawierzchni. ContiRe
Hybrid HD3 ma oznaczenia
M+S oraz 3PMSF. Rodzinę
opon Conti Hybrid cechuje
wyjątkowo mocna konstruk-
cja, która wpływa na długi
okres ich eksploatacji i umoż-
liwia bieżnikowanie. Przepro-
wadzone na gorąco, pozwala
wykorzystać te możliwości.

Proces bieżnikowania,
w którym wykorzystuje się wy-

łącznie karkasy Continental,
jest analogiczny do produkcji
nowej opony. Świeży kauczuk
jest nakładany na całej szero-
kości karkasu, a następnie ca-
łość jest umieszczana w for-
mie wulkanizacyjnej z wzorem
bieżnika. Opony są bieżniko-
wane na gorąco od stopki do
stopki, są przy tym odnawia-
ne ścianki, dzięki czemu ich
jakość jest porównywalna
z nową oponą. Każda opona
w ramach usługi ContiRe
przechodzi testy wytrzymałoś-
ci i bezpieczeństwa, a także
jest objęta gwarancją Conti-
nental.

Fabryczne bieżnikowanie
opon Continental odbywa się
w otwartym pod koniec 2013
roku zakładzie ContiLifeCycle

w Hanowerze. To pierwsza na
świecie fabryka, w której połą-
czono linię bieżnikowania
opon autobusów i samocho-
dów ciężarowych z instalacją
do recyklingu gumy na skalę
przemysłową.

Systemy Ruptela współpracują z ContiPressureCheck
Ruptela, litewski dostawca systemów zarządzania dla flot transportowych, zintegrowała je z układem kontroli ciśnienia i tem-

peratury ogumienia ContiPressureCheck. Dane zebrane przez CPC i przekazane do systemu Ruptela będą dostępne w czasie
rzeczywistym na komputerze dyspozytora oraz dla kierowcy, na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. W razie nieprawidłowości,
zarówno menedżerowie, jak i kierowcy będą mogli szybko reagować, co pozwoli uniknąć napraw. „Integracja systemu Conti-
PressureCheck z niezależną firmą telematyczną jak Ruptela jest dla nas wyraźnym sygnałem, że produkt jest pozytywnie oce-
niany na rynku. Zawarcie umowy potwierdza, że to odpowiednie rozwiązanie dla firm transportowych, które chcą kontrolować
jakość i stan ogumienia w swoich flotach” – powiedział Marcin Cywiński, marketing manager w dziale opon użytkowych Conti-
nental Opony Polska.
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Zakładają własną firmę przewozową z jednym
ciągnikiem, później dobierają kierowców spo-
śród rodziny, stopniowo dokupują następny po-
jazd, i jeszcze jeden, i kolejny, starając się za-
rządzać nimi na miarę swojego doświadczenia
i umiejętności. Przy 10 zestawach zaczyna być
trudno m.in. ze względu na ogumienie: to już
ponad setka opon w ruchu po całej Europie.
Trzeba sprawdzać ich stan, pilnować przebiegu,
obsługiwać. Kto ma to zrobić? Osobny wykwali-
fikowany pracownik oznacza teraz wydatek po-
kaźnych kilku tysięcy zł miesięcznie. Minimum
sprzętu choćby do pomiaru i uzupełniania ciśnie-
nia to kolejna taka sumka ubywająca z kieszeni.
Własny mobilny serwis do 10 zestawów? Nie ma
mowy.

Oczywiście w każdym rejonie kraju jest mnós-
two warsztatów oponiarskich, z których można

skorzystać, ale są wśród nich również te należą-
ce do sieci producenckich, jak Premio TruckFor-
ce. Zadaniem programu „Na trasie korzyści” jest
przypomnienie o nich przewoźnikom z ich okoli-
cy i namówienie do nawiązania stałych relacji,
począwszy od fachowego doradztwa i podsta-
wowej obsługi. Docelowo, można by zdjąć z nich
całą troskę o stan opon i przejąć zarządzanie
nad ogumieniem w takim zakresie, w jakim po-
trzebuje tego mała flota. Można dyskutować, czy
powinno być to robione centralnie, na podsta-
wie bazy danych, która nigdy nie będzie aktual-
na wobec tempa zmian w polskim transporcie.

Organizatorzy są pełni optymizmu. „Rynek
transportowy zmienia się niezwykle dynamicznie
i w rezultacie dostawcy usług, tacy jak Premio
TruckForce, muszą na bieżąco dostosowywać
ofertę do wymagań klientów. Do floty ciężaro-
wych liczących do 20 pojazdów skierowaliśmy
swój najnowszy program „Na trasie korzyści”.
Jak nazwa wskazuje, naszym założeniem od
początku było stworzenie sytuacji win-win dla
wszystkich zaangażowanych stron, zwłaszcza,
że uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
W rezultacie małe floty ciężarowe zyskują wspar-
cie, którego do tej pory nie oferował nikt inny na
rynku. Konkretny zakres współpracy jest każdo-
razowo ustalany indywidualnie, w oparciu o in-
formacje przekazane przez danego operatora
floty. Przez przystąpienia do programu klienci
wyrażają chęć podjęcia kontaktu z serwisami

W Premio TruckForce czekaj¹ same korzyœci
Tej wiosny startuje program us³ug sieci Premio TruckForce „Na trasie korzyœci” skierowany do ma³ych
firm transportowych. Stanowi¹ one wiêkszoœæ w Polsce, podobnie jak w ka¿dym innym kraju europejskim,
i jest to zjawisko sta³e w miarê odchodzenia bardziej ambitnych kierowców „na swoje”.

Od czasu naszej po-
przedniej wizyty bu-
dynek PUH Centrum
został odnowiony, po-
wstało biuro obsługi
klienta, przybyło wy-
posażenia.  Przygoto-
wano pomieszczenia,
w których kierowcy
czekający na napra-
wę mogą się odświe-
żyć. Arkadiusz Gra-
dowski był namawia-
ny na nowy obiekt
bezpośrednio przy
S7, ale marże w bran-
ży oponiarskiej nie
zachęcają do dużych
inwestycji.

Budynek Centrum pochodzi z lat 70. ub. wie-
ku i poprzednio służył jako baza transporto-
wa, nie jest idealny jako serwis opon. Ale to
ludzie je naprawiają, a nie hale.
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Premio TruckForce i otrzymania dedykowanej
oferty. W rezultacie będą mogli zarządzać swo-
im ogumieniem w sposób bardziej efektywny
kosztowo i wydajny. Dodatkowo serwisy mogą
skorzystać z szerokiej oferty opon nowych i bież-
nikowanych wiodącego producenta, jakim jest
Goodyear. My natomiast możemy cieszyć się, że
nasze serwisy poszerzą swoją bazę klientów. To
właśnie takie szybkie dostosowanie oferty naszej
sieci do zmieniających się warunków rynkowych
sprawia, że zajmujemy pozycję lidera w Polsce
w segmencie obsługi flot. Jestem przekonany, że
program „Na trasie korzyści” sprawi, że nasza
przewaga nad konkurencją jeszcze wzrośnie” –
mówi Piotr Nowakowski, Dyrektor ds. sprzedaży
detalicznej w Europie Centralnej.

W pierwszym etapie projektu sieć chce pozys-
kać małe floty, które dotąd nie współpracowały
z Premio TruckForce. Zarejestrowane floty zo-
staną objęte opieką przez odpowiadające im ser-
wisy, które nawiążą z nimi relacje biznesowe
i zbudują ofertę usług i sprzedaży opon. Dodat-
kowo otrzymają dostęp do platformy interneto-
wej, na której będą zamieszczone informacje
o wydarzeniach i promocjach kierowanych do tej
grupy użytkowników. Kolejną korzyścią wynika-
jącą z uczestnictwa w programie jest aplikacja
E-Track, która ułatwia kontakt między serwisem
mobilnym, a osobą decydującą o ogumieniu we
flocie. Jeżeli serwis w trakcie kontroli opon za-
uważy problem, zawiadamia ją o tym przez apli-

Można natomiast
podjąć małe,  np.
w sprzęt do naprawy
opon na gorąco.
W tym fachu jest to
jedna z bardziej
uciążliwych robót, ale
nasze drogi dają wie-
le okazji do takich
uszkodzeń. Naprawy
przeprowadza s ię
w technologi i  Tap
Rap.

Tu chyba przybloko-
wały hamulce, zanie-
dbania w samocho-
dzie zemściły się na
oponie. Karkas wy-
gląda na zdrowy
i można podjąć się
odtworzenia bieżni-
ka. To rzeźbienie
w g...umie, ale czego
nie robi się dla klien-
ta? W PUH Centrum
rzadko odmawiają
pomocy.

Po pracochłonnym szlifowaniu
i łataniu...

...opona jak nowa!

kację, przysyłając wiadomość o koniecznej na-
prawie. Usługa jest tą samą drogą autoryzowa-
na, dzięki czemu skraca się czas od inspekcji
taboru do reakcji na usterkę. Dodatkowo, pierw-
szych 500 zarejestrowanych flot ciężarowych
otrzyma atrakcyjny pakiet startowy.

Jeśli jednak dzięki takiemu nawałowi korzyści
klienci rzeczywiście zaczną zgłaszać się setka-
mi, obciążenie serwisów wzrośnie, może ponad
ich miarę? Dobrym miejscem na sprawdzenie
nadziei i obaw związanych z nowym programem
jest serwis PUH Centrum w Radomiu, prowadzo-
ny przez Arkadiusza Gradowskiego. To nie
pierwsza nasza wizyta u niego, kilka lat temu od-
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wiedziliśmy go jako jeden z najlepszych polskich
warsztatów oponiarskich sieci Goodyear, szcze-
gólnie sprawny w obsłudze flot ciężarówkowych.
Tym razem okazja była podwójna, bo w ub. roku
radomskie Centrum zdobyło Fleet Recognition
Award jako najlepszy serwis flotowy Goodyear
w Europie. To niemałe osiągnięcie dla firmy, któ-

ra wcale nie ma najlepszej lokalizacji z punktu
widzenia flot ciężarowych: w mieście, a dość
daleko od przebiegających przez nie tras trans-
portowych.

Arkadiusz Gradowski nie miał jednak zamiaru
czekać, aż klienci przyjadą do niego, tylko ru-
szył do nich za pomocą samochodów serwiso-
wych przystosowanych do obsługi wszystkich
rozmiarów opon, łącznie z budowlanymi i rolni-
czymi. To wymagało podziału zadań na dwa po-
jazdy. Teraz są już trzy, co oczywiście też nie jest
wygórowaną liczbą jak na obowiązki serwisu
TruckForce. Ale to kwestia planowania zajęcia
dla nich z wyprzedzeniem i sprawnego zarządza-
nia: są wyposażone w nadajniki GPS, w każdej

Nowy mobilny serwis Centrum powstał, gdy na
placu z używanymi samochodami wypatrzono
idealnego kandydata: kontener z półwindą za-
ładunkową i wygodnym dostępem z boku przez
drzwi żaluzjowe. Zainstalowano w nim stacjo-
narną montażownicę, wszystkie czynności wy-
konuje się pod dachem, co jest cenną zaletą.

Ciekawy przypadek przywieziony przez mobil-
ny serwis: w markowej oponie powietrze do-
stało się tam, gdzie nie powinno. To wygląda
na uszkodzenie w wyniku jazdy bez ciśnienia.

Kierowca klienta flotowego PUH Centrum zjechał do serwisu, gdy zauważył, że uchodzi powietrze z tylnych kół. Przebił je
kamień zaklinowany między bliźniakami, wymiana była konieczna. W trakcie oględzin pozostałych kół okazało się, że
jedno na przedniej osi ma przecięcie i lada moment dojdzie do awarii. Właściciel stanął zatem przed niewesołą perspek-
tywą kupienia 4 nowych opon naraz, ale celem radomskiej firmy jest pomóc mu, a nie złoić na jak największe pieniądze.
Szybko znaleziono oponę pasującą do tej po drugiej stronie na osi kierowanej, choć wcale nie była z koncernu Good-
year, a z opon napędowych może jedną uda się uratować przez naprawę na gorąco i zostanie ujęta w rozliczeniu, lub
zaczeka na przyjazd kolejnego pojazdu z tej floty. A ona nie będzie już chciała próbować gdzie indziej.
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chwili wiadomo, gdzie są i jak szybko mogą pod-
jechać na miejsce awarii. Do tego, pracują przez
7 dni w tygodniu nie tylko ze względu na obo-
wiązki assistance ServiceLine 24h. Wiadomo, że
do większości małych i średnich firm transporto-
wych flota wraca na weekend. Jest 45 godzin na
przegląd ogumienia, serwis musi zapomnieć
o wolnym dniu, a właściciel też z reguły jest przy
tym, by autoryzować naprawę osobiście, nim
zdecyduje się na skorzystanie z E-Track. Ale ta
aplikacja zdobyła wysoką ocenę mechaników,
bo wyniki inspekcji są udokumentowane. Jest to
pomoc dla nich: po powrocie do biura mogą
szybko sporządzić ofertę na naprawę lub wymia-
nę. Profesjonalny raport robi też dobre wrażenie
na kliencie, który dostaje jasną informację: w po-
jeździe X na osi Y opona Z lada moment zakoń-
czy swój żywot. To do niczego nie zobowiązuje,
naprawy może dokonać gdzie chce lub kupić
nową oponę w dowolnym źródle, ale serwis Pre-
mio zapewnia wszystko w jednym miejscu,
z gwarancją i z dodatkową zachętą, jaką są wy-
sokiej jakości opony Dębica w budżetowej ce-
nie, dostępne tylko w sieci.

Pracownicy Centrum wskazują przy tym, że
nawet najbardziej doświadczony kierowca
może mieć trudności z oceną stanu wszystkich
opon w zestawie i właściwie nie powinien sam
sprawdzać ciśnienia, jeśli nie ma manometru
podłączonego do sprężarki. W przeciwnym ra-
zie w trakcie pomiaru następuje znaczący uby-
tek powietrza.

Obsługa opon przez serwis Premio nie musi
ograniczyć się do floty transportowej. Jeśli w fir-
mie są służbowe samochody osobowe, wózki
widłowe, cokolwiek na oponach, można objąć je
kompleksową opieką łącznie z wymianą u klien-
ta. Tego już nie zapewni jeden własny mechanik
ani pierwszy lepszy serwis, i na tym polega prze-
waga Centrum. Radomski serwis jest ograniczo-
ny nie tylko przez lokalizację, jego obiekty pa-

Więcej informacji:
www.natrasiekorzysci.pl

Na korzyści z programu składają się 3 wartości:

1 .1 .1 .1 .1 . samochody serwi-
sowe. Dzięki  nim
można być blisko po-
jazdów klienta w każ-
dym miejscu w kraju,
oszczędzając mu stre-
su, a jego kierowcom
czasu na dojazdy do
warszatu stacjonar-
nego.

miętają słusznie miniony okres, warunki są dale-
kie od idealnych: żadnych przelotowych stano-
wisk czy kanałów, które ułatwiłyby diagnostykę
podwozia. Ponieważ nie można sobie pozwolić
na radykalną przebudowę, następują stałe drob-
ne ulepszenia, jest dokupowany nowy sprzęt
umożliwiający świadczenie nowych usług. Ob-
sługa klimatyzacji była jednym z pierwszych kro-
ków, popularnych w tej branży. Kolejnym jest
podjęcie napraw opon na gorąco za pomocą ter-
moprasy Fonmar. Opłacalność tego, zwłaszcza
wobec oporów producentów opon ciężarowych,
niedawno dyskutowaliśmy na łamach. W Rado-
miu nie ma dyskusji: długi rząd opon czeka na
naprawę, a przeszkoleni przez Lewor pracowni-
cy nie żałują sił ani łat, dobieranych ściśle wg
tabel, by odbudować ich strukturę i przywrócić
wytrzymałość. To jest wynik podejścia dobrych
serwisów, jak ten, do problemów klienta, który
nagle jest narażony na wydatek ok. 2 tys. zł.
W tym nieszczęściu trzeba mu pomóc, a nie go
oskubać bez litości. Jeśli może wydać tylko 300
zł na naprawę opony, należy wyjść mu naprze-
ciw. Będzie znał drogę do Centrum, gdy przyje-
dzie po nową.

Ten mechanizm sprawdza się doskonale, Cen-
trum sprzedaje kilka tysięcy samych tylko opon
ciężarówkowych rocznie. Obowiązki, jakie mógł-
by narzucić program „Na trasie korzyści”, są
uważane bardziej za okazję, niż wyzwanie.
Pierwsze próby podjęte u zaprzyjaźnionych firm
wskazują, że jest możliwe opracowanie zasad
szybkiej inspekcji, tak by pogodzić jej komplek-
sowość ze stratą tylko części niedzieli. Jak
przyjmą program klienci, będzie wiadomo za kil-
ka miesięcy.

Pomysł „Na trasie korzyści” jest pierwszą
próbą zdjęcia problemów oponowych z głów
właścicieli małych flot. Powstał u nas i będzie pi-
lotowany w Polsce. Jeśli tu się powiedzie, zosta-
nie wdrożony w innych krajach. (WK)

2 .2 .2 .2 .2 . Ludz i eLudz i eLudz i eLudz i eLudz i e. Serwisy
oponiarskie dyspo-
nują fachowcami, ja-
kich nie zastąpi doraź-
nie przyuczony kie-
rowca. W PUH Cen-
trum częs-to spotka
się opony, które po
„naprawie” przez
użytkownika można
już tylko wyrzucić. Do
opon nowej konstruk-
cj i  trzeba bardzo
ostrożnie podchodzić
z łyżką. Kto o tym nie
wie, niszczy stopkę.

3 .3 .3 .3 .3 . O p o n yO p o n yO p o n yO p o n yO p o n y. Serwisy
Premio utrzymuja sta-
ły zapas opon marek
koncernu: Goodyear,
Dunlop (której naj-
nowsza generacja
doskonale się sprze-
daje), Sava i Dębica.
Te ostatnie, dostępne
tylko w sieci Good-
year, są uważane za
doskonałą alternaty-
wę dla opon chiń-
skich, bijąc je jako-
ścią.
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eCasing to opracowany
przez Goodyear internetowy
system zarządzania karkasa-
mi opon pojazdów użytko-
wych, wykorzystywany w Eu-
ropie nie tylko przez Good-
year i partnerów odpowie-
dzialnych za bieżnikowanie
oraz sprzedawców, lecz także
przez floty pojazdów ciężaro-
wych i autobusów. System
został ulepszony dzięki wpro-
wadzeniu mobilnej aplikacji
eCasing Mobile. Umożliwi
ona użytkownikom wygod-
nie jszy i  szybszy dostęp
z urządzeń mobilnych, co
zwiększy wydajność bieżni-
kowania. Nowa, mobilna wer-
sja jest dostępna bezpłatnie
i kompatybilna z urządzeniami
z systemami iOS i Android.

Aplikacja jest kolejnym roz-
winięciem platformy myway

Goodyear wprowadza mobilną aplikację eCasing
opracowanej przez Goodyear
dla e-biznesu i partnerów
B2B. Oferuje lepszą przejrzy-
stość i możliwości śledzenia,
a także bardziej aktualne in-
formacje zarówno na kompu-
terach jak i w urządzeniach
mobilnych. „Wprowadzając
nową,  mobi lną ap l ikac ję
zwiększyliśmy wszechstron-
ność zastosowań systemu
zarządzania bieżnikowaniem
eCasing. Typowe przykłady
transakcji w systemie eCa-
sing to bieżnikowanie i zwrot
karkasów należących do flot
lub ich wymiana na opony
bieżnikowane. Wprowadze-
nie mobilnej wersji eCasing
jest prawdopodobnie pierw-
szym tego typu projektem
w branży, które zwiększy
atrakcyjność naszej oferty
bieżnikowania.” – powiedział

Grégory Boucharlat, dyrektor
ds. bieżnikowania Goodyear
Dunlop w regionie EMEA.

Mobilna wersja eCasing
zwiększa sprawność i wygodę
obsługi transakcji, szczegól-
nie dla użytkowników pozo-
stających poza biurem lub
znajdujących się w pojeździe.
Jest dostępna bezpłatnie, lecz
wymaga akredytacji użytkow-
nika przez Goodyeara, nie-
mniej wszyscy aktualni użyt-
kownicy eCasing automatycz-
nie otrzymają natychmiastowy
dostęp. Aplikacja będzie stop-
niowo udostępniana w Euro-
pe. Mobilne rozwiązanie ob-
sługuje wszystkie warianty
systemu bieżnikowania
Goodyear, w tym obsługę kar-
kasów pozostających własno-
ścią klienta oraz program wy-
miany karkasów.

Nowa, mobilna wersja eCa-
sing jest kolejnym ulepszeń
rozwiązań b iznesowych
Goodyear dla transportu cię-
żarowego w ramach systemu
zarządzania flotą Goodyear
FleetOnlineSolutions (FOS).
Nowa mobilna aplikacja eCa-
sing jest zintegrowana z FOS
Next Generation.

W ub. roku sprawnie dzia-
łała pomoc drogowa Good-
year ServiceLine24h, zapew-
niająca całodobowe i cało-
roczne usługi w całej Euro-
pie. Wzywano ją do 58 tys.
przypadków w 31 krajach.
Średni czas przestoju wyniósł
zaledwie 123 minuty, choć do
awarii dochodziło w oddalo-
nych obszarach, a liczba cię-
żarówek obs ług iwanych
przez Goodyear wzrosła.
Większość awarii obsłużyło
ponad 2 tys. serwisów sieci
TruckForce w całej Europie.

W porównaniu do 2015 r.,
z usługi ServiceLine24h sko-
rzystało znacznie więcej kie-
rowców, co odzwierciedla

Goodyear ServiceLine24h skraca czas przestojów
wzrost liczby pojazdów cięża-
rowych obsługiwanych we
FleetOnlineSolutions, inter-
netowym programie obsługi
flot Goodyear. Obecnie Fleet-
OnlineSolutions zarządza po-
nad 350 tys. pojazdów w ca-
łej Europie. Świadczące usłu-
gi w wielu językach centrum
obsługi Goodyear ServiceLi-
ne24h i mobilna aplikacja
wskazująca położenie pojaz-
dów za pośrednictwem GPS
zapewniają szybkie dotarcie
pomocy drogowej z najbliż-
szego współpracującego
warsztatu. ServiceLine24h,
TruckForce i FleetOnlineSolu-
tions to elementy FleetFirst,
ogólnoeuropejskiego progra-

mu obsługi flot. FleetFirst
obejmuje również rozwiąza-
nia Goodyear z zakresu zwie-
lokrotn ian ia  żywotnośc i

opon, łącząc usługi nacinania
i bieżnikowania, które wydłu-
żają okresy eksploatacyjne
opon flot.

Dębica Presto UHP2 nowa opona letnia klasy UHP
Dębica wprowadza oponę letnią Presto UHP2. Oferuje ona długie przebiegi i bardzo dobre osiągi za konkuren-

cyjną cenę. Konstrukcja bieżnika Presto UHP2 wyróżnia się dużą liczbą ostrych krawędzi, które przecinają war-
stwę wody na drodze, czego rezultatem jest bardzo dobre prowadzenie i hamowanie na mokrych nawierzch-
niach. Ponadto zaokrąglone części barkowe bieżnika zaprojektowano tak, aby skutecznie rozpraszały wodę, co
zmniejsza ryzyko aquaplaningu. Konstrukcja Uniform Contact Pressure rozkłada ciśnienie powietrza w strefie
kontaktu z nawierzchnią, czego wynikiem jest równomierne zużycie bieżnika. Asymetryczny wzór bieżnika ze
sztywniejszym żebrem zewnętrznym zapewnia doskonałe właściwości hamowania na suchej nawierzchni.

Presto UHP2 uzyskały najwyższą kategorię w zakresie hamowania na mokrej nawierzchni (A) oraz hałasu ze-
wnętrznego (jedna fala). W zależności od rozmiaru, mają ocenę od B do E w zakresie efektywności paliwowej.
Nowa Dębica Presto UHP2 będzie dostępna w 21 rozmiarach 17- i 18-calowych.
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Dodatkową plagą dla małego narodu byli silni
sąsiedzi. Najpierw przez kilkaset lat była to pro-
wincja szwedzka, później co gorsza rosyjska.
Akurat w tym roku przypada 100-lecie niepod-
ległości Finlandii, o którą trzeba było walczyć.

Zamieszkujący ją ludzie nauczyli się wykorzy-
stywać te przeciwności jako atuty. Ponieważ
drzewa są liczne, a rosną powoli, drewno ma
gęste słoje i doskonałe właściwości, wychodzi
najlepsza w Europie sklejka. Z językiem pora-
dzono sobie za pomocą powszechnego na-
uczania angielskiego, szwedzkie korzenie wy-
korzystano m.in. do przejęcia Muminków jako
dobra narodowego, a warunki klimatyczne i fiń-
skie noże skutecznie zniechęciły ZSRR do przy-
wracania imperium jego dawnych włości. Już
5 lat przed Wojną Zimową w Finlandii powstała
pierwsza ciężarówkowa opona zimowa. To też
wpływ klimatu. Poza południową częścią kraju
drogi są ośnieżone i oblodzone przez większą
część roku, sezonowo biegną po zamarzniętych
jeziorach, potrzeba jeżdżenia po nich była
matką wynalazku, a jego twórcą firma znana
obecnie jako Nokian. W momencie powstania
w ostatnich latach XIX w. była to Fińska Fabry-
ka Gumy, ale od 1904 r. działa w mieście Nokia,
więc szybko pojawiła się marka Nokian. Od
1988 r. jest to niezależna firma oponowa, do-
brze osadzona zwłaszcza na tych rynkach świa-
towych, na których jest poszukiwane ogumie-
nie o wybitnych właściwościach zimowych.
W ten sposób wykorzystano warunki, dzięki któ-
rym takie ogumienie można testować przez
większą część roku na podwórku.

Ponieważ nie samymi oponami zimowymi fir-
ma żyje, ośrodki badawcze dla innych gatunków
zakłada w ciepłych krajach i dzięki temu ma
pełną ofertę, plasując się wśród marek premium.
Szczególną pozycję w tej gamie opon mają mo-
dele Hakkapeliitta. Nazwa niełatwa do prawidło-
wego napisania, a w wielu językach także wymó-
wienia, wydaje się z tego powodu nietrafiona, to
jakby próbować wyjść na rynki zagraniczne
z polską oponą Szwoleżer! Recz w tym, że odwo-
łuje się ona do kolejnej fińskiej tradycji, konnicy
wchodzącej w skład armii szwedzkiej w XVII w.
Uzbrojeni w długie rapiery i lekko opancerzeni
jeźdźcy dzielnie rzucali się na wroga z okrzykiem
hakkaa päälle, co można przetłumaczyć jako
nasze „do kulbaki!” Stąd szwedzka nazwa ich
formacji, użyta już w latach 30. ub. wieku do
opon zimowych i bardzo dobrze przyjęta na ryn-

Opony Nokian Trucks
Finlandia nie nale¿y do krajów znajduj¹cych siê pod szczególn¹ opiek¹ Opatrznoœci. Klimat jest
surowy, gleba bagnista, zaroœniêta lasem, niespecjalnie urodzajna i nie kryje pod sob¹ wiêkszych
bogactw, a jêzyk niezrozumia³y.

Toni Silfverberg, szef
marketingu i sprzeda-
ży, oraz Manu Salmi,
dyrektor zarządzający
Nokian Heavy Tyres
prężą się dumnie przy
nowej oponie Hakka-
peliitta Truck F2 fiń-
skiej firmy…

… wyprodukowanej wszakże w Stargardzie!
Niech to będzie nasz rewanż za Potop.

Nokian ma centralę
zajmującą się ryn-
kiem europejskim
w Pradze, a każdym
kraju oddział. Polski,
po latach reprezento-
wania marki przez
dystrybutorów, działa
od ub. roku. Ireneusz
Kotas ma w nim za-
danie poprawić
sprzedaż opon dla
transportu, a także
przemysłowych i rol-
niczych. Dystrybucją
zajmuje s ię Inter
Cars.
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trzeba twardym byæ!
kach skandynawskich, które są jednym z naj-
większych odbiorców opon Nokian.

Dotyczy to także ogumienia ciężarówkowego
i przemysłowego ujętego w dziale Nokian
Heavy Tires. Obecnie jego obroty stanowią nie-
wiele ponad 10% całości, ale to ma się zmienić
właśnie za sprawą ofensywy, jaka rozpocznie się
w tym roku, zapowiedzianej na konferencji pra-
sowej w Białym Piekle. Spokojnie, to tylko ośro-
dek testowy Nokian w Ivalo! W jej szpicy jest
model najważniejszy z punktu widzenia obec-
nych klientów firmy, opona na oś kierowaną dla
transportu dalekiego i regionalnego Hakkapeliit-
ta Truck F2, następca Truck F, jednej z najbar-
dziej popularnych opon tego rodzaju w Skandy-
nawii i okolicach. Wprowadzono ją na rynek
w 2009 r. i od tej pory sprzedano w liczbie „do-
brze ponad 100 tys. szt.”, jak zgrabnie wywinął
się marketing Nokian od podawania dokładnych
danych, ale widać było, że są z tej opony dumni.
Nowy model jest poprawiony pod każdym wzglę-
dem, na czele ze skróceniem drogi hamowania
na śniegu i lodzie. Zastosowano nową mieszan-
kę gumową i rzeźbę bieżnika, z lamelkami Spiral
Sipe System tak ukształtowanymi, by zachowały
skuteczność działania także przy częściowym
zużyciu. Jak to rozumieć? W rzeźbie znajdują się
opatentowane przez Nokian Tyres wskaźniki
Driving Safety Indicator (DSI), liczby widoczne
na powierzchni opony i wskazujące, jaka jest głę-
bokość głównych rowków. Do wartości 8 mm
pozostaje także widoczny symbol płatka śniegu,
Winter Safety Indicator (WSI). Jeśli został starty,
opona traci pełne właściwości zimowe. Można
ją nadal używać poza sezonem, a następnie sko-
rzystać z możliwości pogłębiania bieżnika i bież-
nikowania, ale rzecz jasna na przednią oś już po
tym nie pójdzie.

Rowki obwodowe są bardzo szerokie I mają
zygzakowy kształt, by szybko oczyszczać się
z luźnego śniegu i zapewnić jak najlepszą przy-
czepność do niego. Na dnie rowków znajdują się
wyrzutniki kamieni o specjalnie dobranym kształ-
cie, chroniące przed uszkodzeniami, które mog-
łyby sięgnąć karkasu. Zwraca uwagę także
kształt barku, tworzącego zęby wgryzające się
w kopny śnieg. Opony Hakkapeliitta Truck F2
mogą być kolcowane, każda jest do tego przy-
stosowana przez uformowanie gniazd w bieżni-
ku i tylko od zamawiającego (czy też przepisów
w jego kraju), zależy, czy chce mieć kolce.

Truck F2 wyróżnia się także nowoczesnym,
wpadającym w oko projektem ściany bocznej.

Dzięki umiejętnej konstrukcji agresywny bież-
nik pogodzono z dużą trwałością i równomier-
nym zużyciem, F2 ma także stosunkowo niskie
opory toczenia i jest cicha, jak na zimówkę.

Opona zimowa Hak-
kapeliitta Truck F2 ma
wyszukany układ trój-
wymiarowych lame-
lek w blokach bieżni-
ka, zachowując dużą
przyczepność nawet
przy częściowym zu-
życiu.

Otwarta struktura
bieżnika z szerokimi
rowkami sprzyja
samooczyszczaniu,
a przy tym tworzy
więcej krawędzi po-
prawiających przy-
czepność do na-
wierzchni.

Kształt barku jest
szczególnie ważny
w oponie zimowej,
przeznaczonej do jaz-
dy w głębokim śniegu.
Dzięki lamelom na
krawędzi łatwo wyci-
na sobie nową kole-
inę, a jednocześnie
kierowca dobrze wy-
czuwa reakcję samo-
chodu na ruch kierow-
nicy, orientując się
w stanie nawierzchni.

Zbliżenie na bieżnik
z widocznymi wskaź-
nikami l iczbowymi
DSI stopniowo ściera-
jącymi się, dając in-
formację o głębokości
rowków, i WSI - pła-
tek śniegu dzieli wła-
ściwości Hakkapeliit-
ta Truck F2 na zimo-
we i inne! Dobrze wi-
doczne są odrzutniki
kamieni na dnie row-
ków.

Nokian Hakkapeliitta Truck F2 obejmuje rozmia-
ry 295/80 R22,5, 315/80 R22,5, 315/70 R22,5
i ceniony w Skandynawii „supersingiel” 385/65
R22,5. W przyszłym roku dołączy do nich 385/
55 R22,5, pozostałe będą dostępne na najbliż-
szy sezon zimowy, już można składać zamówie-
nia. Jeśli weźmiemy dla przykładu popularny
wymiar 315/80, to ma on oceny D, B, 2 falki i 73
dB (A), bardzo dobre jak na uniwersalną daleko-
dystansowo-regionalną zimówkę o najwyższych
parametrach. Jej rywalkami są takie opony jak
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Na pierwszym planie Hakka Truck Steer, na
drugim Hakkapelitta Truck F2. Widoczna jest
różnica „agresywności” bieżnika między oponą
zimową, a wielosezonową. Mimo to, Truck F2
jest przy tym samym rozmiarze cichsza i ma
lepsze właściwości na mokrej nawierzchni,
a taką samą ocenę za opory ruchu.

E-truck Steer, Drive
i Trailer: te klarowne
nazwy noszą opony
z nowej rodziny two-
rzącej środek oferty
Nokian Tyres.

Priorytety co do opon zimowych konsultowano z użytkownikami, w tym
kierowcami fińskich zestawów leśnych, które mogą być ładowane do
DMCZ 76 ton! W 3-członowym zestawie na oblodzonym rondzie bocz-
ne trzymanie opony ma zasadnicze znaczenie. Tu ciężarówka ma na
przedniej osi opony Hakkapeliitta Truck F, ale napis Hankook na kabi-
nie nie jest przypadkiem, tej marki są opony napędowe. Koreańczycy
bardzo zabiegają o rynek skandynawski i niedawno sami otworzyli cen-
trum zimowych badań opon w Ivalo. Na pozostałych osiach jest pełen
miks, na każdej inna marka!

Michelin XFN 2+, Continental HSW Scandinavia
czy Goodyear UG WTS. W testach porównaw-
czych Truck F2 okazała się dużo lepsza od opo-
ny Michelin pod względem drogi hamowania
i zdolności do przenoszenia sił bocznych.

Do kompletu z Truck F2 Nokian ma opony linii
Hakkapeliitta Truck E i D na oś napędzaną, na
naczepę w naprawdę zimowych warunkach za-
leca się zakładać Truck F, która nadal jest pro-
dukowana. Pod koniec roku rodzina wzbogaci
się o oponę autobusową Hakkapeliitta CityBus

Nokian Hakkapeliitta
Truck F2 w swoim na-
turalnym otoczeniu.
Można podejrzeć, jak
bieżnik współpracuje
z luźnym śniegiem.
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na obie osie, w obu popularnych w tym segmen-
cie wymiarach.

Nokian ma w ofercie także dalekodystansowe
opony ciężarówkowe Hakka Truck, określane
jako wielosezonowe o bardzo dobrych właściwo-
ściach zimowych, potwierdzonych przez symbol
3PMSF. Nadają się one równie dobrze na łagod-
niejsze warunki w Skandynawii, jak i kraje Euro-
py Centralnej i Wschodniej, toteż stanowią pod-
stawę propozycji na polski rynek w segmencie
premium. Linią budżetową są opony NTR na tra-
sy średniej długości i regionalne. Pomiędzy nimi
powstała luka, w którą właśnie w tym sezonie
zostaną wprowadzone wielosezonowe opony
Nokian E-truck dla transportu dalekiego i regio-
nalnego. To ożywienie w ciężkim segmencie
skłoniło Nokiana do utworzenia polskiego od-
działu, a w nim powołania osoby zajmującej się
zarówno oponami do pojazdów użytkowych, jak
i przemysłowymi. Firma produkuje doskonałe
opony do maszyn leśnych, jest też jednym z czo-
łowych dostawców do OEM portowych urządzeń
przeładunkowych. Tą pozycję można wykorzy-
stać na rynku wtórnym.

Ten rok ma minąć także znakiem większej po-
pularności materiałów do bieżnikowania fińskiej
firmy, oferowanych pod markami Noktop i E-Tre-
ad, ale te raczej nie dotrą do Polski. Warto jed-
nak wrócić do już wspomnianego bieżnikowania
opon Hakkapeliitta, ponieważ mają one, podob-
nie jak reszta ciężarówkowej oferty, ciekawe po-
chodzenia. Nokian Tyres nie ma własnego zakła-
du produkującego ogumienie do pojazdów użyt-
kowych, lecz zleca to partnerom. W przypadku
opon premium, są to wyłącznie firmy europejskie
i z niemałą dumą znaleźliśmy na nowej Truck F2
napis Made in Poland. Nowa Nokian powstaje
w Stargardzie, na pierwszorzędnym karkasie
Bridgestone. Finowie mają tam własne formy
i dostarczają własną mieszankę bieżnika, ale na
produkt końcowy składa się także polska dobra
robota. (WK)

Premierę nowej opony ciężarówkowej połączono z debiutem dwóch opon
do samochodów osobowych: Nokian Hakkapeliitta 9 i jej wersji do SUV-
ów. Obie są wyłącznie kolcowane, co dało okazję do przestudiowania
historii rozwoju kolców opon zimowych, wcale nie tak prostych, jakby
się wydawało patrząc z zewnątrz. W nowej generacji jeszcze je ulepszo-
no, wprowadzając dwa kształty: inne są kolce w barku, inne w central-
nej części bieżnika, tak by lepiej pracować przy przyspieszaniu i hamo-
waniu oraz na zakrętach, zwiększając odporność na siły boczne zarów-
no na nawierzchniach ośnieżonych i oblodzonych, jak i na suchych. Ob-
niżono przy tym opory ruchu i hałas. Hakkapeliitta 9 jest dostępna w 52
rozmiarach na koła od 14 do 20 cali, większość z nich z kodem XL, już
na najbliższą zimę.

Bridgestone też ma nową zimówkę

NORDIC-DRIVE 001 stopniowo zastą-
pi W970 na rynkach o trudnych wa-
runkach zimowych. Obecnie dostępne
rozmiary to 315/70 R22,5, 295/80 R22,5
i 275/70 R22,5.

Bridgestone opracowała nową napędową opo-
nę zimową premium NORDIC-DRIVE 001 na naj-
trudniejsze warunki drogowe i klimatyczne. Połą-
czono w niej ulepszony układ bloków bieżnika,
zapobiegający poślizgowi, z mieszanką gumową
Multicell, by uzyskać doskonałą przyczepność,
właściwości trakcyjne i hamowania na śniegu
i lodzie oraz duże przebiegi. Nowy bieżnik ma 3
raz więcej krawędzi współpracujących z na-
wierzchnią niż w typowych rozwiązaniach, toteż
na mokrej lub oblodzonej drodze nowa opona
znacznie przewyższa swojego poprzednika,
W970. Testy flotowe przeprowadzone w Norwegii
wykazały, że NORDIC-DRIVE 001 zapewnia za-
równo dużo lepsze przenoszenie sił napędowych,
jak i skrócenie drogi hamowania. Ma przy tym

o ok. 15% mniejsze opory toczenia, zużywa się
wolniej i bardziej równomiernie, jest bardziej
odporna na kleszczenie kamieni. Jest bar-
dziej podatna na bieżnikowanie.

Na poprawę właściwości zimowych
wpływa także mieszanka Multicell, któ-
ra jest porowata. Woda powstająca na
skutek topnienia lodu lub śniegu w sty-
ku z oponą w poślizgu wnika w pory,
poprawiając przyczepność gumy.  



Floty transportowe wybie-
rają opony zapewniające
większe przebiegi, lepszą po-
datność na bieżnikowanie
i niższe koszty eksploatacji na
kilometr. Wychodząc naprze-
ciw ich oczekiwaniom, w sezo-
nie wiosennym 2017 Yokoha-
ma wprowadza na polski ry-
nek nową oponę do pojazdów
ciężarowych Yokohama Blu-
Earth 110L. To pierwszy mo-
del dla tego segmentu produ-
kowany z zastosowaniem in-
nowacyjnej technologii Blu-
Earth, od kilku lat stosowanej
z powodzeniem w oponach
do pojazdów osobowych.

Opona ciężarowa  BluEarth
110L jest przeznaczona na oś
kierowaną pojazdów porusza-
jących się po autostradach.
Dzięki nowoczesnym rozwią-
zaniom zwiększa bezpieczeń-
stwo i precyzję prowadzenia,
zapewniając długotrwałą eks-
ploatację na dalekich trasach.
Gwarantuje doskonałą przy-
czepność, skracając drogę
hamowania i zwiększając ste-
rowalność pojazdu, także na
mokrej nawierzchni. Dzięki
innowacyjnej konstrukcji bież-
nika opona BluEarth 110L
jest trwała i zużywa się równo-
miernie, uzyskując długie
przebiegi.

W BluEarth 110L zastoso-
wano nowoczesne opasanie
SPIRALOOP, dedykowane
ogumieniu na autostrady. Per-
fekcyjnie równe, bezzłącze-
niowe opasanie nawinięte ob-
wodowo jako pierwsza war-
stwa zwiększa wytrzymałość
barku opony i zapobiega nie-
równomiernemu zużyciu.
Bieżnik pokryto opatentowa-
nym układem rowków CPES
(Contact Pressure Equaliser
Sipe), dzięki którym uzyskał
optymalną powierzchnię styku
z nawierzchnią. Większa po-
wierzchnia styku i równomier-
ny rozkład naprężeń przekła-
dają się na dłuższą żywotność
ogumienia. Opona jest mniej
podatna na uszkodzenia me-
chaniczne dzięki falowanym

Opona BluEarth 110L jest
dostępna w rozmiarach 355/
50 R22,5 156L (parametry
na etykiecie unijnej: C, C, 2
falki, 73 dB) i 315/60 R22,5
154/148L (C, B, 2, 72 dB).

Opony ciężarowe Yokohama na sezon 2017
nacięciom w rowkach wzdłuż-
nych. Dodatkowe mikro-na-
cięcia SC-SIPE (Stress-Wear
Control Sipe) zapobiegają nie-
równomiernemu zużyciu brze-
gów żeber bieżnika.

Odpowiedzią Yokohama na
wymagania firm transporto-
wych co do zwiększania efek-
tywności kosztowej jest ogu-
mienie wykorzystujące tech-
nologię Zenvironment, opra-
cowaną na potrzeby opon cię-
żarowych. W jej ramach stosu-
je się m.in. innowacyjną meto-
dę mieszania składników
gumy przy niższej temperatu-
rze, nie wpływającej negatyw-
nie na właściwości łańcuchów
polimerowych. W konstrukcji
bieżnika i karkasu uwzględ-
niono zmianę kształtu prze-
kroju opony w trakcie jej eks-
ploatacji. Ulepszono także
warstwę wewnętrzną uszczel-
niają oponę, zmniejszając
przenikanie tlenu do stalo-
wych drutów karkasu. Techno-
logia Zenvironment jest uży-
wana przez Yokohama m.in.
do produkcji nowej 107ZL na
oś kierowaną samochodów
ciężarowych i  autokarów
w transporcie dalekobieżnym.
Specjalnie opracowana mie-
szanka karkasu zwiększa jego
żywotność, umożliwiając wie-
lokrotne bieżnikowanie. Sze-
ściożebrowa konstrukcja bież-
nika sprawia, że opona ma
doskonałe parametry na osi
kierowanej. Wyróżnia ją także
zwiększona liczba rowków
wzdłużnych, gwarantujących
doskonałe odprowadzenie
wody i równomierne zużycie.
Opona jest dostępna w roz-
miarach 315/70 R22,5 (C, B,
2 falki, 71 dB), 295/80 R22,5
(C, B, 2, 71 dB) i 315/80 R22,5
(C, B, 2, 71 dB).

Są także opony regionalne
produkowane w tej technolo-
gii, np. 104ZR na oś kiero-
waną ciężarówek i autokarów,
która zapewnia dłuższy prze-
bieg i niższe zużycie paliwa
przy większej odporności na
uszkodzenia, jakie mogłyby

spowodować kamienie klesz-
czące się w rowkach bieżnika.

Opona Yokohama RY357
została zaprojektowana do
naczep i przyczep używanych
na autostradach i w transpor-
cie regionalnym. Zapewnia
długi przebieg i odporność
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OPONY 2017

przyczepność na mokrej na-
wierzchni. Specjalna kon-
strukcja karkasu sprawia, że
opona jest dobrze przygoto-
wana do bieżnikowania. Do-
stępne rozmiary to 385/55
R22,5 (C, B, 1, 69) i 385/65
R22,5 (C, B, 1, 69).

Inna opona na oś kierowaną
w transporcie dalekim to
107ZL w technologii Zenvi-
ronment. Dostępna w peł-
nych profilach, ma podobnie
wysokie oceny za opory
i przyczepność.

Opona Yokohama RY357
na osie wleczone, dostępna
w obu najbardziej popular-
nych rozmiarach 22,5-calo-
wych.

Opona regionalna 104ZR
na oś kierowaną dostępna
w bardzo szerokim wyborze
rozmiarów na koła 19,5”
i 22,5”.



Po prezentac j i  Urban
eTruck o DMC 25 t i zasięgu
do 200 km na targach IAA
2016 odzew klientów był bar-
dzo duży, dzięki czemu już
w tym roku pierwsze pojazdy
trafią w ich ręce na testy
w realnych warunkach. MB
Trucks prowadzi rozmowy
z ok. 20 potencjalnymi użyt-
kownikami z branż transpor-
tu komunalnego i spożywcze-
go oraz logistyki.

Brak emisji w miejscu eks-
ploatacji, cisza i ładowność na
poziomie 12,8 t  to zalety
Urban eTruck, który w niewiel-
kiej liczbie egzemplarzy trafi
najpierw do klientów w Niem-
czech, a później w Europie.
Cel jest taki, by na podstawie
realnych warunków eksplo-
atacyjnych i profili wymagań
wspólnie z klientami uzyskać
dalszą optymalizację koncep-
cji i parametrów systemowych
elektrycznej ciężarówki. Prze-
testowane mają zostać m.in.
eksploatacja w trybie zmiano-
wym, czasy ładowania, a tak-
że zarządzanie mocą akumu-
latora i zasięgiem.

Aby odwzorować różne wa-
runki eksploatacyjne, 18-
i 25-tonowe pojazdy otrzy-
mają zabudowy chłodnicze,
furgonowe i skrzynie ładunko-
we. Pojazdy wraz ze specjalną
stacją ładowania, uwzględnia-
jącą zwiększone wymagania
samochodu ciężarowego,

Mercedes Urban eTruck na testach już w tym roku

będą przekazywane klientom
do eksploatacji na okres 12
miesięcy i w tym czasie nad-
zorowane przez dział jazd
próbnych Mercedes-Benz
Trucks, który zbierze dane do-
tyczące profili użytkowania
i obszarów zastosowania. Do
2020 r. eTruck ma osiągnąć
gotowość do produkcji wielko-
seryjnej.

Urban eTruck jest częścią
ofensywy pojazdów elek-
trycznych Daimler Trucks.
W tym roku do eksploatacji
testowej w małej serii wejdzie
również elektryczna cięża-
rówka Fuso eCanter. Około
150 pojazdów zostanie prze-
kazanych wybranym klientom
w Europie, Japonii i Stanach
Zjednoczonych. Te plany

wspomaga rozwój technolo-
giczny: Daimler Trucks spo-
dziewa się, że koszty akumu-
latorów do samochodu cięża-
rowego o napędzie elektrycz-
nym zmniejszą się 2,5-krotnie
w okresie 1997-2025: z 500
euro/kWh do 200 euro/kWh.
Jednocześnie gęstość energii
akumulatorów wzrośnie z 80
Wh/kg do 200 Wh/kg.

Powietrze lepszej jakości,
mniejszy poziom hałasu
i ograniczenia wjazdu do
miast, to postulaty słysza-
ne w metropoliach całego
świata. W przyszłości za-
opatrzenie mieszkańców
w żywność i inne dobra co-
dziennego użytku będą
wykonywać elektryczne
samochody ciężarowe.
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W ub. roku Grupa Bosch
ponownie odnotowała

wzrost obrotów: wg wstęp-
nych danych wyniosły 73,1
mld euro, o ok. 3,5%, a z po-
minięciem efektu różnic kur-
sów walut nawet o ok. 5,4%
więcej niż rok wcześniej.
Koncern zwiększył wydatki
na działalność badawczo-
rozwojową do ok. 6,6 mld
euro. Dochód przed odlicze-
niem podatków i odsetek
(EBIT) wyniósł ok. 4,3 mld
euro.

Sektor Mobility Solutions
zwiększył obroty o 7%, prze-
wyższając wzrost światowej
produkcji samochodów. We-
dług wstępnych danych ob-
roty działu wyniosły 44 mld
euro. Dział układów wtrysku
paliwa do silników benzyno-
wych odnotował nowy re-
kord sprzedaży wtryskiwa-
czy wysokociśnieniowych
w wysokości 250 mln szt.
Szczególnie duży sukces
spółka odniosła w segmen-
cie układów wspomagają-
cych i systemów Infotain-
ment. Tylko w sektorze Indu-
strial Technology obroty ob-
niżyły się wg wstępnych da-
nych o 5,1% w porównaniu
do roku poprzedniego. Trud-
nej sytuacji działu branżowe-
go Drive and Control Techno-
logy nie poprawił stan rynku
w Chinach, Brazylii i Rosji.

Według wstępnych danych
interesy Grupy Bosch w Eu-
ropie rozwijały się pomyślnie.
Koncern zwiększył obroty
o 4,8%, do 38,6 mld euro.
W regionie Azji i Pacyfiku
oraz Afryce Bosch osiągnął
wzrost obrotów o 12%, do
20,8 mld euro. W Ameryce
Północnej obroty wyniosły
12,4 mld euro, niemal na po-
ziomie z roku poprzedniego.
Na koniec grudnia Grupa
Bosch zatrudniała na całym
świecie ok. 390 tys. pracow-
ników, w ciągu roku ta licz-
ba zwiększyła się o 15 tys.
osób.

Bosch podlicza kasê i zmienia organizacjê
Według spółki, duży poten-

cjał wzrostu wykazuje działal-
ność związana z inteligentny-
mi cyfrowymi asystentami.
Dlatego zainwestowano ok.
300 mln w ośrodek sztucznej
inteligencji Bosch Center for
Artificial Intelligence (BCAI).
„Dzięki swoim czujnikom
Bosch wyposażył produkty
w umiejętność odczuwania.
Teraz firma planuje sprawić,
by produkty mogły uczyć się
i działać w inteligentny spo-
sób. Za 10 lat trudno będzie
wyobrazić sobie produkt
Bosch bez sztucznej inteli-
gencji. Albo sam produkt bę-
dzie wyposażony w sztuczną
intel igencję, albo w jego
stworzeniu i produkcji sztucz-
na inteligencja będzie odgry-
wać istotną rolę. Z pomocą
sztucznej inteligencji Bosch
zmieni produkty w inteligent-
nych asystentów. Staną się
partnerami, towarzyszami
i osobistymi asystentami” –
powiedział prezes zarządu
spółki Robert Bosch GmbH
dr Volkmar Denner, który od-
powiada także za badania
i rozwój. Już za 5 lat produkty
ze sztuczną inteligencją po-
winny osiągnąć 10-% udział w
obrotach Bosch. BCAI zatrud-
nia obecnie ok. 100 eksper-
tów w Indiach, USA i Niem-
czech. Według prognoz eks-
pertów rynkowych do 2021 r.
liczba użytkowników cyfro-
wych asystentów wzrośnie
o ponad 350%. Concept Car
przedstawiony na targach
CES w Las Vegas był wizją
Bosch samochodu-osobiste-
go asystenta.

Bez stresu, bez wypadków
i bez emisji: taką wizję przy-
szłego ruchu drogowego
przedstawia Bosch. Etapami
technologicznymi, które po-
zwolą osiągnąć te cele, są:
automatyzacja, elektryfikacja
i integracja za pośrednictwem
internetu. Przedsiębiorstwo
prowadzi badania, które mają
przynieść przełom w techno-

logii akumulatorów, co po-
zwoli obniżyć koszt produkcji
i stosować je masowo w po-
jazdach elektrycznych. Bosch
dysponuje wszystkimi kluczo-
wymi komponentami samo-
chodów elektrycznych, dzięki
czemu zrealizował już 30 pro-

jektów dla produkcji seryjnej.
Według szacunków spółki
w 2025 r. na świecie zostanie
wyprodukowanych blisko 20
mln samochodów hybrydo-
wych i elektrycznych. Elektro-
mobilność jest przyszłościo-
wym i i ważnym obszarem

Prace rozwojowe zmierzają do przekształcenia samocho-
du, z jakimkolwiek napędem, w kolejną przestrzeń życiową
człowieka. Wspierany przez prowadzenie autonomiczne,
dzięki połączeniu z internetem i nowym, bezdotykowym
interfejsom będzie mógł kontaktować się z domem, biu-
rem, sklepami czy hotelami. Nawigacja i multimedia oczy-
wiście pozostają!

Bosch zaprezentował na początku roku przyszłościowy elek-
tryczny układ przeniesienia napędu, z połączonymi w jed-
nej obudowie silnikiem, przekładnią główną i elektroniką
mocy. Takie rozwiązanie zmniejsza złożoność układu i po-
zwala zaoszczędzić do 10% na wymiarach i masie. Podczas
produkcji można zrezygnować z wielu wtyczek, przewodów
i wsporników. Jednocześnie usprawniono zarządzanie tem-
peraturą, by wydajniej regulować ogrzewanie i chłodzenie
w pojeździe elektrycznym, zwiększając zasięg nawet o 25%.



działalności firmy. Dlatego
Bosch tworzy nowy dział Po-
wertrain Solutions, który od
początku 2018 r., oprócz elek-
tromobilności, będzie obej-
mował także obecne działy
branżowe Gasoline Systems
i Diesel Systems.

Bosch intensywnie pracuje
nad dalszym usprawnianiem
technologii pojazdów spalino-
wych: w 2025 r. zostanie wy-
produkowanych także ok. 85
mln nowych samochodów

Nowe technologie przepływu informacji technicznej i organizacji produkcji, jakie wspiera
Bosch, zmieniają także oblicze przemysłu motoryzacyjnego jego tradycyjne znaczenie. Jeśli
Bosch dostarcza kompletny elektryczny układ napędowy, w tym przypadku 48 V, mogą lo-
kalnie powstawać samochody takie jak e.GO Life, kupowane nie przez indywidualnych
odbiorców, ale przez sieci car sharingu. Obsługę techniczną także przejmuje Bosch. Umo-
wa w tej sprawie ma doprowadzić do produkcji elektrycznych e.GO już w tym roku.

z napędem benzynowym
i dieslowskim. Firma chce być
partnerem nr 1 dla producen-
tów samochodów niezależnie
od kierunku rozwoju, jaki wy-
biorą. Rolf Bulander, prezes
sektora Mobility Solutions,
ostrzega: „Dziś nie wiadomo
jeszcze, który rodzaj napędu
czy ich kombinacja będą do-
minujące, dlatego działamy
dwutorowo i rozbudowujemy
nasze kompetencje oraz
know-how zarówno w obsza-

rze elektromobilności, jak i sil-
ników spalinowych”. Nowy
dział branżowy Powertrain
Solutions będzie oferował
kompleksowe technologie,
dzięki którym kierowcy na ca-
łym świecie będą mogli prze-
mieszczać s ię wydajniej ,
oszczędniej i bardziej ekolo-
gicznie.

Na rozwój rozwiązań napę-
dowych Bosch przeznacza
rocznie kilka miliardów euro,
w samą elektromobilność in-

westuje 400 mln euro, pracu-
je nad nią ok. 1,8 tys. eksper-
tów.

Strategicznie dział Power-
train Solutions będzie koncen-
trować się na trzech głów-
nych segmentach: samocho-
dy osobowe i użytkowe z na-
pędem spalinowym, hybrydo-
wym oraz samochody elek-
tryczne. „Duży potencjał roz-
woju dostrzegamy w obsza-
rze elektromobilności i samo-
chodów użytkowych. W przy-
padku samochodów osobo-
wych z klasycznym napędem
spalinowymi skupiamy się
w szczególności na wzroście
wydajności” – powiedział Bu-
lander. Dział Powertrain Solu-
tions skupi ok. 88 tys. pracow-
ników w ponad 60 lokaliza-
cjach, w 25 krajach.

W tym roku Bosch spo-
dziewa się nieznacznego
wzrostu światowej gospodar-
ki w wysokości 2,3%. Grupa
chce nadal rozwijać się bar-
dziej dynamicznie, niż po-
szczególne rynki. Zamierza
także poprawić konkurencyj-
ność i  dochodowość we
wszystkich obszarach dzia-
łalności.

Podobny jak e.GO pomysł miała Honda, opracowując elektryczny pojazd Micro Commuter dla Toshimaya, japońskiego produ-
centa słodyczy. Powstał on we współpracy z firmą informatyczną Kabuku, w oparciu o projekt uniwersalnej lekkiej ramy przestrzen-
nej Variable Design Platform, nad którą Honda pracuje od 2011 r. Chodzi o to, by taką przestrzenną kratownicę można było łatwo
oblekać różną treścią. W tym przypadku, ściśle wg wymagań klienta obsługującego miasto Kamakura o bardzo gęstej zabudowie,
Kabuku wydrukowała panele nadwozia w technologii 3D. Elektryczny układ napędowy Micro EV z silnikiem 15 kW zapewnia zasięg
ok. 80 km, przy prędkości do 70 km/h. Micro Commuter ma miejsce jedynie dla kierowcy, ale zapewnia pojemną ładownię do
transportu tradycyjnych ciasteczek. Masa własna pojazdu o wymiarach 2,5x1,28x1,55 m wynosi 600 kg.  

Chcesz mieć elektrycznego vana, to go wydrukuj!
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WARSZTAT

Z anieczyszczenia sma-
rami, olejem, rozpusz-

czalnikami są nieodłącznie
związane z warsztatami sa-
mochodowymi. Ważne, by
pozostawały pod kontrolą.
Kärcher ma rozwiązania dla
tej branży.

Odkurzanie to podstawo-
wa czynność, jeśli chodzi
o sprzątanie. Warsztatom sa-
mochodowym można pole-
cić dwa modele odkurzaczy:
NT 20/1 AP i NT 35/1 TACT.
NT 20/1 to solidny, wytrzyma-
ły i niedrogi profesjonalny
odkurzacz, do pracy na su-
cho i mokro. Jest szczegól-
nie polecany rzemieślnikom,
mechanikom i osobom, któ-
re z racji wykonywanej pracy
często się przemieszczają.
Model NT 35/1 TACT jest wy-
jątkowo wytrzymały i łatwy
w transporcie. Dzięki syste-
mowi oczyszczania f i l t ra
TACT może zbierać duże ilo-
ści drobnego pyłu, nie zaty-
kając się: co 15 s filtr jest
otrząsany silnym impulsem
ciśnienia zwrotnego. W ze-
stawie promocyjnym z odku-
rzaczem jest filtr membrano-
wy gratis.

Do utrzymania twardych
posadzek w czystości warto
wybrać kompaktową ręcznie
prowadzoną szorowarkę, np.
BR 40/10C Adv+MF. Jest
ona wyposażona w dwie
przeciwbieżne szczotki wal-
cowe, umożliwiające usunię-
cie uporczywych zanieczysz-
czeń. Dzięki dwóm listwom
ssącym urządzenie skutecz-
nie odsysa wodę podczas ru-
chu do przodu, jak i do tyłu.
Maksymalna wydajność to
400 m2/h, zaleca się je stoso-
wać przy powierzchniach
100÷400 m2.

Czyszczenie ciśnieniowe
znajduje zastosowanie
w warsztatach samochodo-
wych ze względu na skutecz-
ność usuwania zabrudzeń,
jakie spotykamy w tej branży,
w tym olejowych i tłustych. Tu

Kärcher dla warsztatów samochodowych

Odkurzacz NT35/1 może posłużyć do odsysania dość du-
żych ilości drobnego pyłu powstającego przy szlifowaniu.
Liczba w symbolu oznacza pojemność zbiornika na odpady.

Szorowarka BR 40/10C Adv+MF pozostawia podłogi
czyste i niemal od razu gotowe do użytkowania. Doskona-
le sprawdza się zarówno w warsztatach, jak i salonach sa-
mochodowych.

poleca się urządzenia HD 6/
16-4M Plus lub HD 7/18 C
Plus. Pierwsze, należące do
klasy średniej, jest wyposa-
żone w mocny 4-biegunowy
wolnoobrotowy silnik jedno-
fazowy chłodzony powie-
trzem. Maszyna ma system
dozowania środków czysz-
czących Switch Chem, dzię-
ki któremu można płynnie
przełączać między stosowa-
nymi preparatami.  Mimo
dość dużej masy jest łatwa
w manewrowaniu dzięki du-
żym kołom. Drugie z reko-
mendowanych urządzeń,
z klasy kompaktowej, ma
mocny 3-fazowy silnik, po-
prawiający komfort pracy pi-
stolet Easy Press z Servo
Control i lancę obrotową ze
stali szlachetnej. Można go
jeszcze łatwiej przemieszczać
po warsztacie. Ciśnienie ro-
bocze to 20÷175 barów, wy-
datek wody jest regulowany
w zakresie 240÷700 l/h. Ze-
staw promocyjny obejmuje
pianownicę i szybkozłączki

Podstawową zaletą urzą-
dzeń wysokociśnieniowych
Kärcher jest skrócenie czasu
czyszczenia. Wysokociśnie-
niowe urządzenia myjące zu-
żywają nawet 9 razy mniej
wody niż przy tradycyjnych
metodach, minimalizując
problemy z zagospodarowa-
niem ścieków.

Czas mycia skraca się do-
datkowo dzięki użyciu gorą-
cej wody i środków czysz-
czących. Dlatego warto wy-
brać urządzenia HDS 8/17 C
lub HDS 8/18-4M. Pierwsze
ma mocny trójfazowy silnik.
Choć zaawansowane tech-
nologicznie,  jest  proste
w obsłudze jednym pokręt-
łem z sugestywnymi pikto-
gramami, ułatwiającymi wy-
bór funkcji. Urządzenie ma
energooszczędny system
eco!efficiency, który pozwala
ograniczyć zużycie paliwa
o 20%. To wymierne
oszczędności i dodatkowa
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Urządzenie ciśnieniowe na zimną wodę HD 7/18 jest łatwe
w transporcie, przy masie poniżej 30 kg można go bez
większego wysiłku załadować do samochodu.

Urządzenia HDS podgrze-
wają sobie wodę w kotle
opalanym paliwem płyn-
nym. W modelu 8/18 star-
czy go na ponad 3 h nie-
przerwanej pracy z pełną
wydajnością.

korzyść dla środowiska natu-
ralnego. Konstrukcja typu
Jogger i duże koła sprawiają,
że urządzenie jest łatwe
w transporcie i bardzo mobil-
ne. Drugi polecany model to
HDS 8/18-4M, wyposażony
w trójtłokową pompę osiową
z mosiężną głowicą i cera-
micznymi tłokami. Ma on
również system tłumienia
drgań SDS, który kompen-
suje skoki ciśnienia w ukła-
dzie wysokociśnieniowym.
Urządzenie monitoruje tem-
peraturę spalin i gdy prze-
kracza ona 300o, wyłącza
automatycznie silnik. Ten
model również ma tryb eco-
!efficency.

Częstym zajęciem w war-
sztatach samochodowych
jest czyszczenie tapicerki. Tu
znajdzie zastosowanie urzą-
dzenie do prania tapicerek,
szczególnie samochodo-
wych, Puzzi 8/1. W zależ-
ności od stopnia zabrudze-
nia można pracować w jed-
nym lub dwóch przejściach
roboczych. Pozostaje po
nich jedynie wilgoć resztko-
wa, dzięki czemu tapicerka
jest gotowa do eksploatacji
wkrótce po czyszczeniu.
Duży, wygodny włącznik
przystosowano do obsługi
stopą, by operator nie musiał
s ię schylać.  Zbiornik na
wodę brudną można łatwo
wyjąć w celu opróżnienia,
a jego przeźroczysta pokry-
wa pozwala na kontrolowanie
poziomu wody. Szybkozłą-
cze ułatwia szybkie łączenie
węża z dyszą.

Myjnie części PC Bio to
odpowiedź na wymagania,
którym nie są w stanie spro-
stać myjnie rozpuszczalniko-
we. Zanieczyszczone olejami
i smarami elementy myje się
w zlewie, a zanieczyszczenia
spływają do umieszczonej
pod nim komory, w której
znajdują się bakterie. Żywiąc
się zanieczyszczeniami, roz-
kładają je na dwut lenek
węgla i wodę. Skuteczność
środka czyszczącego w PC
Bio nie zmniejsza się z cza-
sem, jak ma to miejsce

Puzzi natryskuje na tapicer-
kę wodę z dodatkiem środ-
ka piorącego i zaraz ją od-
sysa wraz z zanieczyszcze-
niami, tak że myte fotele nie
mają czasu nasiąknąć i au-
tobus może szybko wrócić
na trasę.

WARSZTAT
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WARSZTAT
W przeciwieństwie do preparatów ropopochodnych, tech-
nologia PC BIO wykorzystuje moc natury. Preparat na ba-
zie wody i naturalnych mikroorganizmów nie wpływa ne-
gatywnie na zdrowie użytkowników i środowisko. Neutral-
ne PH, przyjemny zapach, niepalność, brak zagrożenia wy-
buchem i ogromna żywotność, to zalety PC 100 M2 BIO.

w myjniach rozpuszczalniko-
wych. Taką myjnię możemy
ustawić w dowolnym miejscu
w warsztacie, podczas gdy
opary z myjni rozpuszczalni-
kowych są szkodliwe dla
zdrowia i łatwopalne. Istotne
jest również to, że tempera-
tura wody w myjni jest stała,
jest ona zawsze przyjemnie
ciepła. Inaczej w przypadku

myjni rozpuszczalnikowych:
tam temperatura stanowi za-
grożenie, ponieważ zwiększa
się lotność i ilość rozpusz-
czalnika w powietrzu.

Z oferty Kärcher warto po-
lecić PC 100 M2 BIO. Dzięki
neutralnemu PH preparatu
można stosować myjkę do
części z plastiku, metali ko-
lorowych, stali czarnej. Inhi-

bitor korozji zabezpiecza
przed rdzewieniem czysz-
czone powierzchnie. Wydaj-
ność tłoczenia wynosi 900

TEXA świętowała niedawno wykonanie 50-tysięcznej stacji Konfort serii 700. Tyle powstało
ich w ciągu ostatnich 5 lat. Jest to rekordowy wynik w sektorze wyposażenia warsztatowego.
Gama Konfort składa się z 10 modeli do profesjonalnej obsługi wszystkich trzech typów czyn-
nika chłodzącego stosowanych dzisiaj na rynku motoryzacyjnym: R134a, R1234yf
i najnowszy R744. Włoska technologia została wyróżniona licznymi rekomendacjami najwięk-
szych producentów pojazdów na świecie.

Równolegle z historycznym wynikiem, TEXA zwiększyła powierzchnię przenaczoną do pro-
dukcji stacji Konfort w zakładach Monastier di Treviso. Na 5 tys. m2 zajdują się dwie równole-
głe, automatyczne linie produkcyjne. W tym dziale jest zatrudnionych 65 pracowników.

Sukces linii Konfort przyczynił się także do rekordowego dla TEXA obrotu uzyskanego
w 2016 r., 82 mln euro (w tym 73% eksportu), co stanowi wzrost o 29% w porównaniu do roku
ubiegłego.

50 tys. stacji obsługi klimatyzacji
TEXA Konfort

Konfort 760R BUS do obsługi układów klimatyzacji  o dużej pojemności jest wyposażona
w zbiornik wewnętrzny o pojemności 30 kg, sprężarkę o pojemności 21cm3 do odzysku
czynnika chłodzącego i 2-stopniową pompę próżniową o wydajności 146 l/min, wytwa-
rzającą podciśnienie 0,03 mbar. 760 BUS może pracować ze starym czynnikiem R134a
lub nowym R1234yf. Korzystając ze specjalnego zestawu można zmienić czynniki.

Z myślą o myciu ciśnieniowym mocno zabrudzonych maszyn budowlanych Kärcher wpro-
wadził nowy pistolet Easy!Force. Dzięki niemu operowanie pistoletem i lancą staje się o wiele
prostsze. Wykorzystano odrzut wody pod wysokim ciśnieniem, by zmniejszyć siłę potrzebną
do utrzymania wciśniętego spustu. Spust naciska się spodem dłoni, co znacznie ułatwia ko-
rzystanie z pistoletu i zwiększa komfort pracy. W branży budowlanej, gdzie do mycia potrze-
ba zwykle sporo czasu, praca nowym pistoletem jest wygodniejsza, szybsza i bez-
pieczniejsza dzięki blokadzie, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.
Pistolet jest dostępny w wersjach Easy!Force i Easy!Force Advanced. Pierwsza
ma wysokiej klasy zawór ze stali szlachetnej, w Advanced zawór jest wykonany
z ceramiki, co zapewnia większą szczelność i trwałość. Testy potwierdziły, że
pistolet Easy!Force Advanced jest ponad 5 razy bardziej wytrzymały, niż inne
produkty tej kategorii.

Produkcję nowego pistoletu wykorzystano do dalszych ulepszeń, wprowadzając
gwinty Easy!Lock. Do podłączenia węża czy lancy wystarczy jeden obrót o 360o.
Innowacyjny system ma jednocześnie zalety szybkozłączki (szybkość połączenia)
i połączenia gwintowego (niezawodność, bezpieczeństwo i stabilność). Łącznie
zmieniono 476 akcesoriów, wyposażając je w nowe gwinty. Dzięki adapterom nowy
pistolet może być również połączony ze starszymi modelami urządzeń.

l/h, maksymalna temperatura
wody 40o. Zbiornik na prepa-
rat ma 80 litrów, masa urzą-
dzenia to 44 kg.
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Elektryczne autobusy Sca-
nia będą testowane w Öster-
sund na północy Szwecji.
Trzy Scania Citywide LF roz-
poczną kursy pod koniec
2017 r., kolejne trzy dołączą
do nich na początku 2019 r.
W ramach projektu zostaną
wybudowane 2 stacje łado-
wania, na obu końcach 14-
kilometrowej, głównej linii
autobusowej w Östersund.
Po 10-minutowym ładowa-
niu, testowane pojazdy będą
wyruszać w trasę co 15 mi-
nut, by odbywać 100 kursów
dziennie.

„Wprowadzenie elektrycz-
nych autobusów bateryjnych
to ekscytujące wyzwanie. Re-
alizacja projektu przybliży
nas do osiągnięcia celu, ja-
k im jes t  un ieza leżn ien ie
transportu od paliw kopal-
nych do 2030 roku” – mówi

Miejskie testy elektrycznych autobusów Scania

Volvo Buses otrzymała zamówienie na 4 autobusy hybrydo-
we Volvo 7900 Electric Hybrid od miasta Värnamo, leżącego
w południowej Szwecji. Dzięki temu od jesieni 2017 r. cały
transport publiczny tego małego miasta (19 tys. mieszkańców)
będzie składał się z autobusów zelektryfikowanych. Sprawi to,
że transport publiczny stanie się bardziej atrakcyjny, przyczy-
ni się do poprawy środowiska miejskiego, redukując hałas
i zanieczyszczenia powietrza. Autobusy będą kursowały częś-
ciej, co przyczyni się do poprawy dostępności, zostanie też
zbudowany dla nich nowy pas. Celem jest 4-krotne zwiększe-
nie liczby kursów w transporcie publicznym w ciągu 3 lat.
„Dzięki temu posunięciu, stawiamy kolejny krok w kierunku bu-
dowania atrakcyjnego miasta przyszłości, skupiając się na roz-
woju i uwzględniając wzrost populacji w mieście do 40 tys. do
2035 r." – mówi Behnam Sharo, architekt Värnamo.

Elektryczny autobus hybrydowy Volvo 7900 pracuje cicho
i nie emituje żadnych spalin przez prawie 70% swojej trasy,
wykorzystując energię elektryczną. Ładowanie baterii na sta-
cji trwa 3÷4 minuty. W porównaniu z zasilanymi olejem napę-
dowym, elektryczne autobusy hybrydowe zużywają około 60%
mniej energii. Autobusy na terenie Värnamo będą zasilane
odnawialną energią elektryczną i paliwem HVO, redukując
emisję CO2 o 90%.

Cztery elektryczne autobusy hybrydowe wraz ze stacją łado-
wania ABB zostaną dostarczone jako gotowe rozwiązanie,
Volvo będzie odpowiedzialna za obsługę autobusów i ich ba-
terii przy stałym koszcie miesięcznym.

Elektryczne autobusy hybrydowe i autobusy elektryczne
Volvo są już używane w Göteborgu, Sztokholmie, Hamburgu,
Luksemburgu i Kurytybie.

Värnamo wybiera autobusy hybrydowe Volvo

Scania nie zdradza szczegółów co do pojemności baterii ani sposobu ładowania. Wiado-
mo, że równolegle trwają w Södertälje próby systemu indukcyjnego, służącego do doła-
dowania hybrydowych Citywide, ze sporym (56 kWh) akumulatorem. Autobus w pełni
elektryczny jest niskopodłogowy.

Stacja ładowania ABB OppCharge ma moc 150 kW lub
450 kW, działa na zasadzie odwróconego pantografu na
pylonie, tak by nie obciążać dachu autobusu. Przy łado-
waniu stacja nawiązuje kontakt z pojazdem przez WiFi.

Anne Sörensson, menedżer
projektu.

Testy będą prowadzone we
współpracy z władzami sa-
morządowymi miasta Öster-

sund, Urzędem Transportu
Publicznego Regionu Jam-
tland Härjedalen oraz pub-
l icznym dostawcą energi i
Jämtkraft. Autobusy obsłuży

Nettbus, spółka Norweskich
Kolei Państwowych (NSB),
które są 2. co do wielkości
przewoźnikiem autobusowym
w krajach skandynawskich. 



7676767676

AUTOBUSY

W 2016 r. krajowi przewoźnicy zareje-
strowali 1118 autobusów o DMC powy-
żej 8 t, o 74 więcej niż rok wcześniej
(+7,1%). W tym roku jest spodziewany
jeszcze lepszy wynik za sprawą unij-
nych zamówień na autobusy miejskie.
Mamy też nadzieję, że wraz z wcho-
dzącą od 1.01.18 ustawą o transporcie
zbiorowym ruszy sprzedaż pojazdów
międzymiastowych, które od kilku lat
zaliczają rejestracyjne dno. W segmen-
cie autokarów, turystyczna koniunktura
panująca w Europie powinna sprzyjać
wysokiej sprzedaży w kraju. Jeżeli te
warunki zostaną dotrzymane, możemy
spodziewać się ok. 20% wzrostu reje-
stracji w 2017 r., czyli łącznego wolume-
nu ok. 1350 szt. powyżej 8 t DMC.

Najważniejszy dla polskiego rynku
jest segment autobusów miejskich. To
on generuje największą sprzedaż i jego
koniunktura wyznacza gorsze lub lep-
sze lata dla całej branży. Ubiegły rok
można zaliczyć do tłustych, gdyż auto-
busy miejskie zakończyły rok na plusie,
z wynikiem 722 szt., o 26 szt. lepszym
niż rok wcześniej (+3,7%). To dobry re-
zultat, biorąc pod uwagę znikomy udział
pojazdów kupionych w ramach progra-
mów unijnych, które dopiero wchodzą
w fazę realizacji. Większość została
kupiona z funduszy przedsiębiorstw,
a blisko 50-% udział w tych inwestycjach
mieli przewoźnicy prywatni. Nieznacz-
nie więcej zarejestrowały samorządowe
spółki, kilka stanowiły pojazdy demon-
stracyjne.

W miejskim rankingu 1. miejsce ma
Warszawa (94), na której ulicach poja-
wiło się 40 przegubowych Solarisów
Urbino 18 MZA Warszawa, a jesienią do-
łączyły do nich 53 nowe Urbino 12 dla
Arriva Warszawa. W lipcu w podwar-
szawskich Mościskach aż 117 pojazdów
zarejestrował prywatny przewoźnik.
Zdecydowana większość trafiła na sto-
łeczne ulice, natomiast 10 pojechało do
Krakowa, by tam obsłużyć nowe połą-
czenia komunikacyjne. Stolica Małopol-
ski sama też sobie świetnie radzi, zaj-
mując mocne 2. miejsce (91). Trzecie
ma Jaworzno (39), 4. Jastrzębie Zdrój
(39), a 5. jest Lublin (33)

Autobusy jad¹ do przodu!Autobusy jad¹ do przodu!Autobusy jad¹ do przodu!Autobusy jad¹ do przodu!Autobusy jad¹ do przodu!
W 2016 r. odnotowano w Polsce sprzeda¿ 1987 nowych autobusów powy¿ej 3,5 t DMC. Z tej liczby
56% stanowi³y pojazdy o masie powy¿ej 8 t, czyli mówi¹c kolokwialnie – prawdziwe autobusy!

Po raz kolejny liderem w miejskim
segmencie została Solaris, która sprze-
dała rekordową liczbę pojazdów, aż
465, o 117 (+33,6%) więcej niż przed
rokiem. Marka ma 64,4% udział w tej ka-
tegorii. To efekt masowych zakupów po-
pularnych „jamników” do obsługi linii
w Warszawie, Krakowie czy na Śląsku,
jak i inwestycji mniejszych przewoźni-
ków: jak ZKP Suchy Las, KM Łomianki
czy KM Piła.

Drugie miejsce w miejskim rankingu
ma Mercedes-Benz, która dzięki dosta-
wom dla 3 klientów (Mobilis, Warbus
Lublin i ZKM Gdańsk) osiągnęła łączną

sprzedaż 120 szt. Tym samym marka
mocno odbiła się od wyników z 2015 r.,
kiedy zarejestrowano zaledwie 12 miej-
skich autobusów MB. Trzecie miejsce
ma Scania (26) z udziałem 3,6%.

W styczniu ub. roku 15 gazowych po-
jazdów i to w wersji hybrydowej zareje-
strowało MPK Częstochowa. W czerw-
cu przybyły kolejne 4 autobusy gazowe,
po 2 w Myślenicach i Katowicach, a w
Jaworznie elektrobus chińskiej marki
Yutong, obecnie używany przez Tauron
Dystrybucja w celach demonstracyjno-
testowych. We wrześniu tę grupę
wzmocniły 4 krakowskie elektrobusy

Nie było zaskoczenia, jeś-
li chodzi o podział domi-
nującego w naszym ryn-
ku sektora miejskich
autobusów niskopodło-
gowych. Miejscowy i am-
bitny lokalny producent
daje rywalom szansę na
tylko pojedyncze sukcesy
przetargowe, tam, gdzie
nie może nadążyć z reali-
zacją zleceń lub przewoź-
nik jest zdeterminowany,
by mieć kilka marek we
flocie.
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Solaris Urbino 8,9 LE electric, w listopa-
dzie do ekologicznego grona dołączyło
5 hybryd, które kupiła Arriva do obsługi
warszawskiego pakietu oraz 12 przegu-
bowych hybryd dla MPK Kraków.

W 2015 r. odnotowaliśmy rekord 119
gazowych rejestracji, w tym 36 dla Tych
(CNG), 35 dla Warszawy (LNG), 25 dla
Częstochowy(CNG hybryda), 15 dla
Gdyni (CNG) i 5 dla Słupska (CNG). Do
tego przewoźnicy kupili 16 elektrobu-
sów. Razem daje to 135 szt. W 2016 r.
było w sumie 41 ekologicznych auto-
busów, w tym 19 gazowców (15 z nich
hybrydowych), 17 hybryd i 5 elektrobu-
sów. Ubiegły rok był więc zdecydowa-
nie mniej „zielony” niż poprzedni,
ale prawdziwy wysyp zamówień na po-
jazdy z alternatywnymi napędami,
z unijnym wsparciem, czeka nas w tym
roku.

Turystyczna moc
W 2016 r. polscy przewoźnicy zareje-

strowali 341 nowych autobusów turys-
tycznych. To najlepszy autokarowy re-
zultat w ciągu ostatnich 5 lat! Dla porów-
nania, w 2015 r. było 249 autokarów,
dodatkowo 48 (23 MB Tourismo i 25
Plaxton Elitei) zarejestrowano jako po-
jazdy międzymiastowe. Do tego doszły
34  MAN-y Lion’s Coach kupione przez
wojsko (niewidoczne dla CEP) i 10 stra-
żackich autokarów Volvo 9700, zaklasy-
fikowanych jako „inne”. Razem dało to
niemałą sumę 341 szt. W tym roku mie-
liś-my 347 „cywilnych” rejestracji i 56
„wojskowych”, czyli kontrakt MAN z au-
tokarami Lion`s Coach dla wojska. To
403 autobusy turystyczne + 12 autoka-
rów zarejestrowanych jako międzymia-
stowe, w sumie aż 415. Prymat zdecy-
dowanie należał do marki Mercedes-
Benz, która w ciągu 12. miesięcy zare-
jestrowała 123 pojazdy z udziałem
35,4% w tej części rynku. Za nią upla-
sowała się Setra ze świetnym wynikiem
68 rejestracji. Stawkę najważniejszych
turystycznych graczy zamyka Scania
(52) z ekonomicznymi Touringami.

Międzymiastowe na minusie
W 2016 r. autobusy międzymiastowe,

podobnie jak rok wcześniej, znalazły się
„pod kreską”: 56 szt. to jeden z najniż-
szych wyników w historii (-24/-30%). Nic
nie może przerwać marazmu w tym seg-
mencie rynku, w zapaści od 2009 r. po
ustaniu zakupów ze strony przedsię-
biorstw PKS. Pozostały głównie kontrak-
ty na autobusy do przewozów pracow-
niczych i zamówienia ze strony regional-

nych przewoźników. Zmienia się stop-
niowo poziom ich wyposażenia, jak
i wymiary. W ciągu ostatnich lat notuje-
my coraz więcej zakupów bardziej kom-
fortowych autokarów, jak i autobusów
lokalnych dostosowanych do obsługi
osób niepełnosprawnych. Tak było też
w 2016 r.: zarejestrowano pojazdy Mer-
cedes-Benz Tourismo i Setra, natomiast
udogodnienia dla osób starszych ofe-
rują autobusy międzymiastowe IVECO
Crossway oraz SOR CN 12 o obniżonej
podłodze. Tylko wielkość  tych dostaw
nie jest wystarczająca do potrzeb.

Najlepiej w ub. roku w tym segmen-
cie radziło sobie IVECO (15 szt., w tym
10 autobusów dla PKS Zielona Góra),
następny jest Mercedes-Benz (14 szt.)
i MAN (10).

Lista rankingowa marek
Biorąc pod uwagę skumulowany re-

zultat autobusów powyżej 8 t DMC, zde-
cydowanie prowadzi Solaris, która za-
mknęła rok z rekordowym rezultatem
465 szt. (+117/+33,6%) wyłącznie au-
tobusów miejskich. To zapewniło firmie
z Bolechowa udział w całym rynku na
poziomie 41,6% (+8,3 pkt. proc. w po-
równaniu do 2015 r.).

Mercedes-Benz powyżej 8 ton DMC
ma 2. pozycję z świetnym wynikiem 246
szt. (+162/+192,8%), który zawdzięcza
sukcesom w segmencie turystycznym
(116) i miejskim (120). To zapewniło

marce 22% udział w całym rynku (+14
pkt. proc.).

Trzecią pozycję zajmuje Scania z re-
zultatem 78 szt. (+ 1/+1,2%). Szwedzki
producent rozpoczął ub. rok od mocne-
go uderzenia i to zarówno w kategorii
miejskiej (jastrzębski kontrakt dla War-
busa na 26 pojazdów), jak i turystycz-
nej (52). Czwarta jest Setra z wynikiem
71 szt. (+22/+44,9%). Marka z Ulm ofe-
ruje na naszym rynku głównie autokary
wielkiej turystyki, z najwyższej klasy
Premium. Jej sukces na polskim rynku
dobitnie pokazuje siłę segmentu turys-
tycznego. Do tej pory najwyższy poziom
sprzedaży tych luksusowych autokarów
miał miejsce w 2012 r., kiedy w Polsce
zarejestrowano 56 pojazdów Setra, ku-
pionych głównie do obsługi EURO
2012. W 2016 r. było ich 71 (w tym 2
międzymiastowe).

Warto zauważyć, że w  2016 r.  wyraź-
nie zmniejszył się udział autobusów
z krajowych fabryk. To m.in. skutek bar-
dzo dobrych wyników w segmencie tu-
rystycznym i miejskim marki Mercedes-
Benz. W efekcie było 558 (49,9%) auto-
busów o DMC powyżej 8 t wytworzonych
i zarejestrowanych w naszym kraju. Dla
porównania, w 2015 r. było to  656 szt.
(62,8%). Liczymy, że w tym roku ten
wskaźnik ulegnie poprawie dzięki unij-
nym zamówieniom na autobusy miejskie,
produkowane głównie w Polsce.

Aleksander KiereckiAleksander KiereckiAleksander KiereckiAleksander KiereckiAleksander Kierecki

EvoBus Polska miała dobry rok, sprzedając kilka znaczących partii turystycz-
nych Tourismo stałym klientom i wchodząc mocniej na rynek miejski. W ub.
roku trafiły na niego Conecto jeszcze poprzedniej generacji, nowa miała latem
i jesienią podwójną premierę w Polsce, producent bardzo na nią liczy. W no-
wych generacjach autobusów MB i Setra można korzystać z telematycznej kon-
troli nad stanem technicznym pojazdu, oszczędzając na kosztach eksploatacji.
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Z roku na rok segment Mini umacnia
pozycję na autobusowym rynku

w Polsce. Jeszcze kilka lat temu moto-
rem napędowym rejestracji były autobu-
sy miejskie. To zmieniło się w 2015 r.,
kiedy zarejestrowano 696 pojazdów
o DMC powyżej 8 ton przeznaczonych
do obsługi miast, natomiast minibusów
było 697. W ub. roku zdecydowanie
wygrała kategoria Mini: 858 szt., auto-
busy miejskie zostały mocno z tyłu
(722). Wszystko wskazuje na to, że
w 2017 r. może być odwrotnie, spodzie-
wamy się znaczącego wzrostu sprzeda-
ży „mieszczuchów” dzięki unijnym fun-
duszom.

Powód rosnącej popularności małych
autobusów w Polsce jest prosty: ekono-
mia. Cena 18-miejscowego minibusa
z zabudową polskiego producenta na
bazie furgonu Sprinter 519 zaczyna się
od ok. 220 tys. zł. Autobus o konstruk-
cji opartej na ramie z silnikiem z tyłu,
w najtańszej wersji, np. międzymiasto-
wy Autosan Lider 9 o pojemności 35
miejsc, kosztuje od 390 tys. zł netto. To
jest różnica, która powoduje, że polscy
przewoźnicy kupują minibusy, nato-
miast segment międzymiastowy za-
mknął rok liczbą 52 nowych pojazdów.
Dopóki nie wejdzie ustawa o transpor-
cie publicznym (planowana na styczeń
2018 r.), która w zamian za dotacje wy-
musi na przewoźnikach stosowanie bar-
dziej komfortowych autobusów na re-
gionalnych trasach, na polskich dro-
gach będą królować minibusy. Tej kate-
gorii sprzyja PFRON, dotując zakupy
pojazdów przystosowanych do przewo-
zu osób niepełnosprawnych i tym sa-
mym wyrównując różnice pomiędzy re-
gionami. Od października do grudnia
ruszyła kolejna fala przetargów na po-
jazdy dla niepełnosprawnych.

W rankingu marek, od lat liderem seg-
mentu Mini jest Mercedes-Benz, która
w 2016 r. zarejestrowała 694 pojazdy,
osiągając udział 80,9%. Najlepszy
z konkurentów Ford może pochwalić się
105 zarejestrowanymi minibusami
(12,2% udział w segmencie). Osiągnął
ten wynik bazując tylko na pojazdach
o pojemności do 18 miejsc i w tym prze-
dziale stał się mocną konkurencją dla
polskich producentów zabudów, którzy
zostal i  zmuszeni  do specjal izacj i
w bardziej pojemnych busach (powyżej
20 miejsc). Za Fordem uplasowało się

Iveco (18), Renault (17) i Volkswagen
(10).

Patrząc na wyniki przez pryzmat firm
zabudowujących pojazdy klasy Mini,
polski rynek wygląda inaczej i jest to
ewenement na skalę Europy. Mamy aż
10 firm zabudowujących, które wystę-
pują w rejestracyjnych statystykach. Za-
pewne drugie tyle mniejszych firm reje-
struje pojazdy jako Mercedes-Benz nie
przejmując się, że nie są widoczne
w statystykach MSW. Czasami nawet
jest im z tym wygodniej. Nie przywiązy-
wanie wagi do podawania finalnego pro-
ducenta skutkuje m.in. tym, że Merce-
des-Benz także w ujęciu firm zabudowu-
jących ma 1. miejsce w Polsce. To znie-
kształcony wynik, powszechnie wiado-
mo, że z racji ceny niewielu krajowych
przewoźników decyduje się na zakup
fabrycznych minibusów. Nie dowiemy
się, ile jest cukru w cukrze, dopóki klien-
ci nie będą wpisywać w dowodach reje-
stracyjnych nazw zabudowców, obok
Mercedes-Benz jako producenta pod-

wozia. Miejmy nadzieję, że to tylko
kwestia czasu.

Pamiętając o tej niedoskonałości ran-
kingu, co do zabudów autobusowych na
1. miejscu jest Mercedes-Benz, ale już
z kompletnie innym wynikiem: 227 szt.
To oznacza, że na rezultat w ujęciu wg
marek, gdzie w 2016 r. niemiecki produ-
cent miał 694 rejestracje, aż w 467 przy-
padkach pracowali polscy producenci
zabudów na bazie furgonów MB. To 67%,
a biorąc pod uwagę rejestracyjną prak-
tykę, rzeczywisty udział polskich zabu-
dów może przekraczać 90% całościowe-
go wyniku niemieckiej marki.

Podobnie trudno policzyć własny
wkład Forda w budowę sprzedanych
u nas autobusów – całość rejestracji
przypada na niego, choć kilku naszych
zabudowców (m.in. Polster) wykorzy-
stuje najcięższe Transity. Z pewnością
wśród polskich producentów najlepszy
był Mercus Bus, który zarejestrował
w 2016 r. w Polsce 225 minibusów
(udział w rynku 26,2%), co oznacza

Rekordowy rok minibusówRekordowy rok minibusówRekordowy rok minibusówRekordowy rok minibusówRekordowy rok minibusów

Na polski rynek trafia tylko mała część
produkcji powstających u nas minibu-
sów, jak ten Automet MiniCity. Sanoc-
ka firma dostarcza je m.in. do Szwe-
cji. Ale powód jest ten sam: niskie
koszty eksploatacji na mniej obciążo-
nych liniach.



7979797979

AUTOBUSY

wzrost o 42 szt. w porównaniu z rokiem
poprzedzającym. W ub. roku firma
sprzedawała pojazdy wyłącznie na ba-
zie MB Sprintera. W tym będzie trochę
inaczej, gdyż producent przekształcił
się w Grupę Mercus i obok pojazdów
z trójramienną gwiazdą oferuje zabudo-
wy na bazie IVECO Daily, a także został
dilerem Isuzu. W tym zakresie współpra-
cuje z Grupą VBI, generalnym importem
tureckiej marki w Polsce. We wrześniu
2014 r. Mercus-Bus przeniósł część pro-
dukcji z Nadarzyna do Urszulina, gdzie
powstał nowy kompleks biurowy i pro-
dukcyjny o łącznej powierzchni ok.
3500 m2. Firma dostała dodatkowe moż-
liwości rozwoju, zwiększenia produkcji,
poprawienia jakości, a także stworzenia
nowych miejsc pracy. „Dzięki temu mo-
żemy produkować jeszcze więcej auto-
busów, a dzięki skali produkcji jesteśmy
jeszcze bardziej atrakcyjni cenowo"
– mówi Paweł Staszewski, właściciel
firmy.

Kolejne miejsce w rankingu firm zabu-
dowujących ma pomorska firma Auto-
CUBY z wynikiem 74 szt. (udział 8,6%),
co oznacza wzrost liczby rejestracji o 22
w porównaniu do 2015 r. Podobnie jak
większość polskich producentów, Auto-
CUBY wprowadziła w ub. roku na
szerszą skalę pojazdy na bazie IVECO.
To już widać w statystkach: oprócz
Springerów, na koncie firmy pojawiło się
także Daily (7 szt.) Te zmiany można
było zobaczyć na targach TRANSEXPO
2016, gdzie najważniejszym debiutan-
tem w ofercie Auto-CUBY był IVECO-
CUBY Tourist Line, turystyczny minibus

o pojemności 31+1+1 osób. Do tego
dochodzi miejska odmiana na bazie
Daily, IVECO-CUBY City Line z obniżoną
podłogą na zwisie tylnym, w konfigura-
cji 25+12+1. Właściciel firmy Marek
Truszkowski zawsze wyznaczał nowe
tendencje w tym segmencie i tak jest
nadal: w ub. roku firma wprowadziła na
rynek turystyczny minibus z podniesio-
nym pokładem MB-Cuby Sprinter To-
urist Line HD. Stworzenie własnej kon-
strukcji jest tylko o krok.

Bus-Prestige to kolejny silny gracz
z regionu Wejherowa, który w 2016 r. za-
rejestrował w Polsce 48 pojazdów. Fir-
ma cały czas bazuje na Sprinterach i in-
tensywnie poszukuje nowych możliwoś-
ci sprzedaży, głównie na zagranicznych
rynkach. Na 5. pozycji jest CMS Auto
z siedzibą w podwarszawskim Sulejów-
ku, która rok skończyła z wynikiem 46
minibusów, o 4 niższym niż w 2015 r.
Ten producent sukcesywnie rozszerza
ofertę o większe pojazdy marki IVECO,
bazując na zabudowach słowackiej fir-
my Rosero (17 szt. w ub. roku). Sam
CMS tradycyjnie skupia się na Sprinte-
rach. Najnowszą ofertę firmy najlepiej
oddaje jej  ekspozycja na targach
TRANSEXPO, gdzie mogliśmy zobaczyć
3 zabudowy wykonane na Sprinterze i 3
na Daily. Logo Mercedesa nosiły pojaz-
dy w wersjach: turystycznej przedłużo-
nej o 400 mm, o pojemności 19+1+1
miejsc, turystycznej-konferencyjnej
o pojemności 16+1+1 z dwoma stoli-
kami oraz szkolnej, przedłużonej o 400
mm i pojemności 22+1+1 miejsc. Pre-
mierę miał pojazd na bazie podwozia

Daily o DMC 6500 kg z pneumatycznym
zawieszeniem tylnej osi. Kolejne dwa
Daily to 7,2-tonówki, w wyniku współ-
pracy pomiędzy CMS Auto a Rosero
powstały autobus turystyczny i miejski
(polska premiera, 24 +1 miejsc siedzą-
cych + 11÷15 stojących. Podłoga zo-
stała obniżona w tylnej części z miej-
scem dla osoby niepełnosprawnej).

Grupę najważniejszych polskich pro-
ducentów zabudów Mini w 2016 r. za-
myka Automet z Sanoka, z liczbą 39 re-
jestracji, 9 mniejszą niż przed rokiem.
Podkarpacka firma coraz odważniej
wchodzi w segment miejskich minibu-
sów. Po zeszłorocznym sukcesie i do-
stawie kilkunastu takich pojazdów dla
szwedzkiego Västtrafik, niskopodłogo-
wa oferta firmy obejmuje dwa modele:

MB Automet MiniCity LF Smile
z własną konstrukcją nadwozia, który
przy długości 7370 mm, rozstawie osi
4750 mm i DMC 5000 kg ma maksymal-
nie 11 miejsc siedzących + 11 stojących,

MB Automet MiniCity LF z kon-
strukcją opartą na furgonie i klasyczny-
mi tylnymi drzwiami, który przy długo-
ści 7361 mm, rozstawie osi 4325 mm,
DMC 5500 kg mieści maksymalnie 13
pasażerów siedzących + 16 stojących.

Najważniejszą zaletą miejskich pojaz-
dów Autometu jest niskopodłogowa
przestrzeń w przedniej części, obejmu-
jąca odkładaną ręcznie rampę wjaz-
dową. Najnowsze miejskie autobusy
Autometu mogliśmy obejrzeć m.in. pod-
czas zeszłorocznych obchodów 25-le-
cia sanockiej firmy. Od początku istnie-
nia producent zajmuje się technologia-

Nowy Daily zmniejszył prymat Sprin-
tera jako podstawowego pojazdu ba-
zowego do produkcji minibusów.
Większa DMC i ramowe podwozie
ułatwiają budowę pojazdów o więk-
szej pojemności pasażerskiej i bardzo
wysokiej funkcjonalności wnętrza.
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mi obróbki  tworzyw sztucznych,
w szczególności dla przemysłu motory-
zacyjnego. Na tej bazie powstają zabu-
dowy autobusowe i specjalne na pojaz-
dach Mercedes-Benz i Volkswagen oraz
komponenty z tworzyw sztucznych dla
takich branż, jak przemysł motoryzacyj-
ny, medyczny, meblarski oraz wojsko.

Automet produkuje także fotele do au-
tobusów komunikacji turystycznej, mię-
dzymiastowej i miejskiej. Ciekawa gałę-
zią działalności firmy jest projektowanie
i produkcja linii montażowych foteli sa-
mochodów osobowych oraz produkcja
form wtryskowych i modeli. Dla wojska
powstają konstrukcje stalowe, palety

i specjalne kontenery. Łącznie na tere-
nie Autometu jest 14 wydziałów, na któ-
rych są prowadzone procesy obróbcze
i montażowe. Powierzchnia produkcyj-
na to 14 tys. m2, zatrudnienie wynosi ok.
250 pracowników. To pokazuje, że nasi
producenci minibusów wcale nie są
tacy mini… (AK)

Polski rynek używanych autobusów
sprowadzanych zza granicy znalazł

się w lekkiej defensywie: po raz pierw-
szy od 2012 r. odnotowano spadek reje-
stracji, o 6,5%. Polscy przewoźnicy ku-
pili w 2016 r. 3575 używanych autobu-
sów, o 249 mniej niż rok temu. Zdecy-
dowaną większość stanowiły pojazdy
o DMC ponad 8 t. W 2015 r. sprzedaż
używanych autobusów była rekordowa:
3824 pojazdy. Czy to oznacza, że osiąg-
nięto wtedy maksymalny poziom nasyce-
nia i teraz liczba sprowadzanych pojaz-
dów będzie maleć? Niezależnie od ze-
szłorocznego wyniku, rynek sprowadza-
nych autobusów imponuje potencjałem
i stabilnością. Liczba rejestracji autobu-
sów używanych sprowadzonych do Pol-
ski jest prawie 1,8 razy większa niż no-
wych (3575/1987 szt.) To jednak nie jest
już tak znacząca przewaga, jak przed
paru laty. Porównanie daje odpowiedź na
pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż no-
wych pojazdów jest cały czas na stosun-
kowo niskim poziomie. Nasza autobuso-
wa flota to ok. 100 tys. pojazdów, zgod-
nie z racjonalną polityką taborową ok. 5%
z nich powinno być rocznie wymieniane
na nowe. To daje potencjalny rynek na
ok. 5 tys. szt. rocznie: 1987 nowych au-
tobusów i 3575 używanych, sprzedanych
w zeszłym roku w Polsce, w sumie po-
twierdza taką prognozę.

Wśród sprowadzonych w 2016 r. au-
tobusów dominują pojazdy kilkunasto-
letnie, produkowane w latach 2000-2004
(41% udział), czyli z emisją spalin Euro
III. Drugą grupę pod względem popular-
ności stanowią roczniki 2005-2009
z normą Euro IV (29%), 3. autobusy Euro
II z lat 1996-1999 (15%). Najstarszy im-
portowany pojazd został po raz pierw-
szy zarejestrowany w 1985 r., jest to
miejski Ikarus 280, sprowadzony pewnie
jako oldtimer. Grupę najmłodszych rocz-
ników stanowi 101 autobusów wyprodu-
kowanych w latach 2015 i 2016.

Analiza rejestracji używanych pojaz-
dów w Polsce wg segmentów funkcjo-
nalnych przedstawia się następująco:

Rynek u¿ywanych autobusów: ze spadkiemRynek u¿ywanych autobusów: ze spadkiemRynek u¿ywanych autobusów: ze spadkiemRynek u¿ywanych autobusów: ze spadkiemRynek u¿ywanych autobusów: ze spadkiem
  autobusy międzymiastowe to najważ-

niejszy segment. W 2016 r. zarejestrowa-
no ich 1198, o 101 mniej niż przed ro-
kiem. Tu jest największa dysproporcja
– ponad 21 razy więcej używanych au-
tobusów międzymiastowych, niż no-
wych (1198 wobec 56)!

  autobusy turystyczne to druga duża
grupa, gdzie dodatkowo rejestrowane
są stosunkowo najmłodsze roczniki.
W 2016 r. sprowadzono 943 autokary,
o 10 mniej niż przed rokiem;

Mini to też mocny segment, w ub.
roku sprowadzono 915 używanych mi-
nibusów, o 47 mniej niż w 2015 r.;

autobusy miejskie – tu sprzedaż na-
pędzają nie tylko zakupy prywatnych
przewoźników, ale także samorządowe
spółki, które w ten sposób doraźnie od-
nawiają tabor. W 2016 r. ta kategoria
osiągnęła poziom 351 szt. (-38) i należy
do najsłabszych na rynku sprowadza-
nych pojazdów.

Obok tych głównych kategorii mamy
jeszcze raczkujący segment pojazdów
szkolnych, których sprowadzono 10
(głównie marki Renault). Poza tym 158
autobusów nie miało sprecyzowanego
podrodzaju w rejestrach CEP.

Mercedes-Benz, podobnie jak przed
rokiem, jest zdecydowanym liderem na
polskim rynku używanych autobusów.
W ub. roku zarejestrowano 1139 (+45)
używanych pojazdów niemieckiego pro-
ducenta. Ma on 32% rynku, o 3,3 pkt.
proc. więcej niż rok wcześniej. Znaczna
część reprezentowała kategorię Mini
(547 szt.), gdzie marka ma 59,8% udzia-
łu. To efekt dużego popytu na Sprintery
czy Vario. Najwięksi konkurenci w seg-
mencie Mini, IVECO, Volkswagen i Re-
nault są cały czas z tyłu, zajmując od-
powiednio 14,9%, 12,1% i 6,2% tej częś-
ci rynku. Mercedes-Benz jest liderem
w segmencie międzymiastowym (284),
gdzie sporą popularnością cieszą się
O407, O408, Conecto czy Integro. Jest
także liderem w kategorii miejskiej (117),
przewoźnicy sprowadzają przede
wszystkim O405 czy nowsze Citaro. Zaj-

muje 2. miejsce wśród autobusów turys-
tycznych (150) z najpopularniejszymi
modelami Tourismo czy Tourino.

Drugie miejsce ma Setra, która ub.
roku odnotowała 381 rejestracji (-76)
i ma udział w rynku 10,7%. Tym samym
Setra i Mercedes-Benz stanowią razem
ponad 40% polskiego rynku autobusów
używanych. Setra zajmuje 1. miejsce
w kategorii autokarów turystycznych
(163) i 3. w kategorii autobusów między-
miastowych (189). Najczęściej sprowa-
dzane są turystyczne S 415 GT-HD i S
415 HD oraz międzymiastowy S 315 UL.

Trzecie miejsce ma Renault, 349 reje-
stracji (-103), co przełożyło się na 9,8%
udział. Francuska marka ma stałe gro-
no wiernych klientów w Polsce, choć ta-
kich pojazdów z roku na rok sprowadza
się coraz mniej. Kupowane u nas fran-
cuskie autobusy, poza kategorią Mini,
mają przynajmniej 13 lat. Najmłodsze
pochodzą z 2003 r., najstarsze z 1989 r.
Renault zajmuje 2. miejsce w segmen-
cie autobusów międzymiastowych (193)
z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy
Tracer R332A. Marka jest również obec-
na wśród pojazdów turystycznych (71),
Mini (57), miejskich (5) i szkolnych (6).

Ci trzej producenci to od kilku lat czo-
łówka autobusowych marek sprowadza-
nych do Polski. Podobnie jak w ub.
roku, najaktywniej próbują dogonić lide-
rów IVECO i MAN, które w 2016 r. zajęły
odpowiednio 4. i 5. miejsce. Włoski pro-
ducent osiągnął 291 rejestracji, popra-
wiając wyniki we wszystkich kategoriach
funkcjonalnych. MAN (259 szt.) ma silną
pozycję w segmencie miejskim, gdzie
jest wiceliderem z liczbą 94 pojazdów.
Stawkę najważniejszych graczy na wtór-
nym rynku zamyka holenderski VDL
(176), który coraz lepiej radzi sobie
w segmencie turystycznym. W tym roku
ma 3. miejsce, sprowadzono 136 auto-
karów.

Te 3 firmy to najważniejsi pretendenci
do zajęcia miejsce po Renault, która
z racji obecności tylko na wtórnym rynku
będzie z roku na rok tracić udziały. (AK)
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M iniony rok był udany dla Solaris
Bus & Coach. Firma sprzedała do

polskich i zagranicznych odbiorców
łącznie 1300 pojazdów, zanotowała tak-
że rekordowo wysokie przychody 1,72
mld zł. W Polsce już 14. rok z rzędu
utrzymała pozycję lidera w rynku nisko-
podłogowych autobusów miejskich.
Z ogólnej liczby sprzedanych pojazdów,
471 trafiło do krajowych odbiorców. Taki
wynik dał firmie 66% udział w tym seg-
mencie, najbliższy konkurent osiągnął
18%.

Największymi krajowymi odbiorcami
Solarisów w ub. roku były MPK Kraków
(77 sztuk, w tym 5 autobusów elektrycz-
nych i 12 hybrydowych), Mobilis War-
szawa (54 Urbino 8,9 LE) i Arriva War-
szawa (54 Urbino 12, w tym 4 hybrydo-
we). Oprócz wieloletnich klientów,
w 2016 r. w gronie nabywców Solarisów
znalazł się także operator, który po raz
pierwszy postawił na tę markę: Miejski
Zakład Komunikacji w Kutnie. Dostar-
czono mu 2 Urbino 12.

Rok 2016 był bardzo udany również
na rynkach zagranicznych. Firma wy-
eksportowała 829 pojazdów, najwięcej
trafiło do przewoźników w Niemczech
(276). Kolejnymi krajami pod względem
liczby dostarczonych autobusów były
Izrael i Włochy. Dobry wynik we Wło-
szech to głównie efekt rozpoczęcia do-
staw w ramach wielkiego zamówienia
na 300 międzymiastowych InterUrbino
dla firmy Cotral. Miejscowi producenci
próbowali podważyć ten kontrakt – bez
powodzenia, udało im się tylko go opóź-
nić, ale 60 autobusów już dostarczono.
To wielka szansa dla InterUrbino.

Rok był przełomowy dla Solaris także
na rynku autobusów elektrycznych. We
wrześniu, podczas IAA w Hanowerze
odbyło się oficjalne wręczenie statuetki
„Bus of The Year”, którą został uhono-
rowany nowy Solaris Urbino 12 electric.
Po raz pierwszy tę prestiżową nagrodę
zdobyła polska firma, po raz pierwszy
została ona przyznana autobusowi elek-
trycznemu, co jest niezbitym dowodem
na to, że e-mobilność będzie domino-
wała transporcie publicznym w najbliż-
szych latach. Znajduje to także potwier-
dzenie w komercyjnym wymiarze dzia-

SolarisSolarisSolarisSolarisSolaris liderem liderem liderem liderem liderem
polskiego rynku autobusowegopolskiego rynku autobusowegopolskiego rynku autobusowegopolskiego rynku autobusowegopolskiego rynku autobusowego

Nowy-stary zarząd Solaris Bus & Coach. Pod koniec ub. roku zakończył się
eksperyment z niemieckimi prezesami i członkami. Stery spółki ponownie prze-
jęła Solange Olszewska, natomiast Zbigniew Palenica kieruje teraz zarówno
działem pojazdów szynowych, jak i sprzedażą, marketingiem i obsługą po-
sprzedażną autobusów. Duże zadanie nawet na jego mocne barki. Dariusz
Michalak po dawnemu zajmuje się rozwojem technicznym.

Solaris ma zdrową strukturę sprzedaży: ok. 1/3 produkcji pozostaje w kraju,
reszta jest eksportowana. Głównym rynkiem zagranicznym są Niemcy, gdzie
nasza firma dąży do utrzymania 10% udziału w rynku autobusów miejskich.
Tam, i w Szwecji, oferuje finansowanie „własne”, tj. z pomocą polskich ban-
ków, co bardzo pomaga w interesach.
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łalności. W październiku Solaris wygrał
2 duże kontrakty na dostawę autobusów
elektrycznych na rynku polskim: 22 dla
PKM w Jaworznie i 20 do MPK w Krako-
wie. Do tego doszły realizacje zamówień
na autobusy elektryczne w Finlandii oraz
w Norwegii. Liczba dostarczonych i pro-
dukowanych autobusów elektrycznych
Solaris przekroczyła już 100 sztuk. Elek-
tryczne, ciche i bezemisyjne Urbino elec-
tric jeżdżą lub niebawem będą jeździć
w Austrii, Czechach, Finlandii, Hiszpanii,
Niemczech, Polsce i w Szwecji.

„E-mobilność jest istotnym elemen-
tem strategii firmy Solaris już od wielu
lat. Od 2001 r. jesteśmy producentem
trolejbusów, w 2006 r. jako pierwszy eu-
ropejski producent zaprezentowaliśmy
seryjnie produkowany autobus z napę-
dem hybrydowym, a od 2011 r. mamy
w ofercie autobusy bateryjne. Dzisiaj
możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy
w tym obszarze liderem nie tylko w Pol-
sce, ale także w całej Europie, czego
potwierdzeniem jest tytuł Autobusu
Roku 2017 oraz liczba zrealizowanych
i realizowanych dostaw autobusów elek-
trycznych. Myślę, że najbliższe 2-3 lata
będą w tym obszarze kluczowe dla na-
szej firmy, a pojazdy elektryczne staną
się jednym z filarów naszej produkcji” –
mówi Zbigniew Palenica, Wiceprezes
Zarządu firmy Solaris odpowiedzialny za
sprzedaż, marketing i aftersales.

Solaris z grupą 9 partnerów utworzył
klaster „Polski Autobus Elektryczny –
łańcuch dostaw dla elektromobilności.”
W skład klastra wchodzą Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie, EC Grupa,
Ekoenergetyka Polska, Impact Clean
Power Technologies, Komel, Medcom,
Politechnika Poznańska, Politechnika
Warszawska i SKB Drive Tech. „Klaster
skupia najlepsze polskie firmy w obsza-
rze elektromobilności. Wkrótce dołączy
do niego jeszcze kilka podmiotów. Ra-
zem opracowujemy rozwiązania, które
wprowadzą pojazdy bateryjne na jesz-
cze wyższy poziom zaawansowania
technologicznego i pozwolą na skomer-
cjalizowanie tych rozwiązań nie tylko na
rynku polskim, ale także na rynkach
światowych” – zapowiada dr inż. Da-
riusz Michalak, wiceprezes firmy Sola-
ris odpowiedzialny za obszar badań
i rozwoju. Partnerzy współpracują m.in.
w dziedzinach pomiaru zużycia energii
i w rozwoju metod magazynowania.

Solaris rozpoczął w 2015 r. seryjną
produkcję autobusów nowej generacji.
Nowy model sukcesywnie zastępuje
dotychczasową konstrukcję. W minio-

Łącznie 208 autobusów hybrydowych
zamówiła największa spółka transpor-
tu publicznego w Walonii, Société
Régionale Wallonne du Transport
(SRWT). Całkowita wartość umowy wy-
nosi blisko 105 mln euro. Kontrakt
obejmuje dostawę i obsługę pojazdów
przez 8 lat oraz serwisowanie maga-
zynów energii przez 16 lat. To najwięk-
szy dotychczasowy sukces Solaris na
rynku belgijskim, zdominowanym przez
rodzimych producentów. Dziesięć Urbi-
no 12 Hybrid  zostanie dostarczonych
już we wrześniu tego roku. Solarisy dla
SRWT będą miały szeregowy układ BAE
Systems. Dzięki zastosowaniu super-
kondensatorów jako magazynu ener-
gii część trasy pokonają w trybie cał-
kowicie bezemisyjnym.

nym roku do portfolio pojazdów najnow-
szej generacji dołączyły 3 typy: Urbino
12 CNG (sprężony gaz ziemny), nowy
Solaris Urbino 12 Hybrid z napędem
spalinowo-elektrycznym i autobus
w klasie Midi Urbino 10,5. Na ten rok fir-
ma planuje premierę przegubowego,
nowego Urbino 18 w wersji elektrycznej
i nowego Trollino. Oprócz tego gama
produktów zostanie poszerzona o trolej-
bus z baterią i wodorowym ogniwem
paliwowym. Dziesięć takich pojazdów
zamówił przewoźnik w Rydze.

W ub. roku doszło do istotnych zmian
w tramwajowej dywizji Solarisa. Z dniem
1 stycznia br. Solaris i Stadler powołały
spółkę joint venture pod nazwą Solaris
Tram, która poprowadzi w Środzie Wiel-
kopolskiej wspólny zakład produkujący

tramwaje. Solaris Tram i Stadler Polska
będą razem uczestniczyć w przetargach
na polskim i europejskim rynku jako
konsorcjum, którego liderem będzie
Stadler. Oznacza to umocnienie pozycji
rynkowej obu firm w obszarze pojazdów
szynowych, w którym Solaris ma niema-
łe osiągnięcia techniczne – udowodnił
to m.in. przy projekcie dla Lipska.

„Miniony rok zamykający 20-lecie na-
szej działalności był pełen nowych do-
świadczeń. Mogę z pełną odpowiedzial-
nością powiedzieć, że zarówno ja oraz
zarząd i pracownicy naszej firmy są peł-
ni zapału i motywacji do pracy, aby
świętować kolejne tego typu jubileusze.
W obszarze sprzedaży symptomatycz-
ny jest wzrost liczby zamówień w obsza-
rze autobusów elektrycznych. Myślę, że
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jesteśmy dobrze przygotowani do elek-
trycznej zmiany, która następuje na ryn-
ku pojazdów komunikacji publicznej
w Polsce i w Europie. Jesteśmy także
niezwykle dumni ze zdobycia nagrody
Autobus Roku 2017 dla naszego auto-
busu elektrycznego. To międzynarodo-
wy dowód uznania dla poziomu za-
awansowania technologicznego na-
szych pojazdów bateryjnych. Ten rok
rozpoczął się dla nas bardzo pozytyw-
nie od zdobycia kilku dużych kontrak-
tów, z zamówieniem na 208 autobusów
hybrydowych w Belgii na czele. Plany
produkcyjne wyglądają więc bardzo
optymistycznie. Oczywiście nie może-
my spoczywać na laurach, ponieważ
sytuacja na europejskim rynku autobu-
sowym jest niezwykle dynamiczna. Nie-
ustannie pracujemy nad poprawą na-
szej efektywności i rentowności z korzy-
ścią nie tylko dla sytuacji naszej firmy
i pracowników, ale także polskiej gospo-
darki. To w Polsce tworzymy w sposób

bezpośredni i pośredni blisko 8 tys.
miejsc pracy, a nasza działalność gene-
ruje dla systemu gospodarczego nasze-
go kraju wartość dodaną w wysokości
ponad miliarda złotych rocznie” – po-
wiedziała Solange Olszewska, Prezes
Zarządu i właścicielka Solaris Bus &
Coach S.A. Zatrudnienie tylko w spółce

waha się w granicach 2,3-2,5 tys. osób,
nowych pracowników będzie poszuki-
wać zakład tramwajowy w Środzie,
gdzie idą teraz inwestycje. Jego po-
wierzchnia produkcyjna zwiększy się
2,5-krotnie. Obciążenie zapewnia m.in.
kontrakt kooperacyjny na pudła tramwa-
jowe dla Hanoweru.

W tym roku na ulice wyjedzie pierwszy przegubowy elektryk z nowej gene-
racji. Odbiorcą może być np. Oslo: norweska stolica zamówiła u Solarisa
kompleksowy projekt elektryfikacji swojego transportu publicznego, który
od 2025 r. nie będzie kupował diesli.




