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Mark-Trans-Sped flota pod nadzorem
Transport daleki

Początek historii większości polskich 
fi rm transportowych jest identyczny, 

można by go zapisać na dysku i  wkle-
jać, zmieniając tylko nazwiska i miejsca. 
Umiejętności kierowcy nabyte w wojsku, 
praktyka w  PKS, decyzja o  pójściu na 
swoje w 1989 r. za pomocą wysłużonego 
Jelcza, zamienionego przy najbliższej 
okazji na Liaza, te wszystkie etapy prze-
chodził Marek Jakubowski, nim powstała 
fi rma transportowa Mark-Trans-Sped.

Jej siedzibą jest wieś Lubień pod 
Łęczycą, miejsce położone blisko skrzy-
żowań szlaków komunikacyjnych prze-
cinających centralną Europę wzdłuż 
i w poprzek, a także w rejonie rolniczym 
i  ogrodniczym. Dlatego pierwsze kon-
trakty dotyczyły przewozów pasz i soków 
w  kartonach, za pomocą używanych 
naczep kurtynowych sprowadzanych 
z Niemiec. Od kiedy to drugie przecięcie 
tworzy autostrada A2, pozycja fi rmy stała 
się wręcz strategiczna. W okolicy węzła 
Stryków powstało mnóstwo fi rm produk-
cyjnych i  logistycznych stwarzających 
popyt na transport międzynarodowy, za 
którym z  kolei poszli dealerzy i  serwisy 
producentów środków transportu. Praw-
dziwym początkiem dla Mark-Trans-Sped 
było rozpoczęcie w 2005 r. współpracy 
z  pobliską wytwórnią papierosów nale-
żącą wówczas do fi rmy Gallaher. To wy-
musiło zmianę taboru, w którym pojawiły 
się pierwsze dwie naczepy furgonowe 
Schmitz i ciągniki Scania. Tak już zostało, 
ale to nie jest to ślepa miłość, pierwszy 
sukces sprzedawców obu marek musiał 
zyskać wsparcie niezawodnych serwi-
sów. 

Flota firmy, licząca w  czasie naszej 
wizyty 71 jednostek, jest regularnie od-
nawiana i ostrożnie powiększana. Wśród 
ciągników dominuje Scania, po ostatnich 
zakupach pojazdy nowej generacji będą 
stanowiły ponad połowę taboru. Teraz ku-
piono „S-ki” z płaską podłogą ze względu 
na komfort. „Żeby wymagać od ludzi, 
trzeba im stworzyć odpowiednie miejsce 
pracy” – komentuje Marek Jakubowski. 
Z  tego samego powodu zdecydowano 
się dobrać siedem Renault T z  wysoką 
kabiną. W ramach prób porównawczych 
przez fi rmę przewinęli się niemal wszy-
scy konkurenci, ale Scania wyszła z nich 
zwycięsko pod względem zużycia paliwa. 
Kierowcy lubią nimi jeździć, ujednolicenie 
fl oty ułatwia także drobne naprawy pro-
wadzone przez własny serwis. Bardzo 
ważnym czynnikiem jest jednak pełna 
i  niezawodna obsługa techniczna, jaką 
zapewnia Scan Partner. W  kilkunasto-
letniej współpracy były trudne chwile, 
lecz zawsze znajdowano kompromisowe 
rozwiązania złożonych problemów tak, by 
jak najmniej obciążały przewoźnika. 

Podobnie jest w  przypadku chłodni. 
Bliskość EWT Truck & Trailer w Strykowie 
daje dużą przewagę marce Schmitz, ale 
geografi a niewiele by tu pomogła, gdyby 
serwis nie stał 7/24 na straży dobrego 
produktu. Ma to szczególne znaczenie 
w  przypadku naczep z  własnym agre-
gatem chłodniczym Schmitz, na które 
zdecydował się Marek Jakubowski. 
Obecnie fi rma używa pojazdów poprzed-
niej generacji, ale zamówiła kolejne już 
z ulepszeniami nadwozia i wydajniejszymi 
agregatami. Jest w tym trochę ryzyka, bo 

to wciąż nowość na rynku, nieufnie oglą-
dana przez klientów odkupujących pojaz-
dy używane, zwłaszcza zza wschodniej 
granicy. Po te z Mark-Trans-Sped ustawia 
się kolejka, bo wiadomo, że były obsłu-
giwane pod kontraktem, autoryzowany 
serwis nie spuszczał z nich oka, a do tego 
agregaty nie napracowały się w nich z po-
wodu, o którym niżej. Nie można przewi-
dzieć, jaką uzyska się cenę w  odkupie 
za naczepę z agregatem Schmitz. 

„Bez wsparcia serwisowego, w trans-
porcie jest się nikim” – jasno stawia spra-
wę Marek Jakubowski. Firma dysponuje 
własnym warsztatem, ale wykonuje tylko 
drobne naprawy, wymiany klocków ha-
mulcowych i obsługę ogumienia.

Tworzona od blisko 15 lat nowoczesna fl ota jest niemal jednomarkowa. Wśród ciągników zdecydowanie przeważa Scania, 
a R-ki z nowej generacji już zostały uzupełnione o 12 S-ek z płaską podłogą kabiny. W rywalizacji dwóch głównych producentów 
chłodni podobnie przoduje Schmitz Cargobull, a jej agregaty zaczynają wypierać Thermo Kinga.
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Transport daleki

Tu pojawia się zasadnicze pyta-
nie: po co chłodnia do papierosów, 
które stanowią podstawowy ładunek 
firmy? Owszem, ale w  jedną stronę, 
ze wspomnianego zakładu (obecnie 
należącego do koncernu JTI) do odbior-
ców w niemal całej Europie. Mark-Trans 
-Sped omija kraje stawiające biurokra-
tyczne zapory polskiemu transportowi 
i  nie wozi na Półwysep Iberyjski, poza 
tym jej pojazdy są wszędzie. Trudno jed-
nak o ładunek powrotny dla furgonu czy 
izotermy, łat wiej dla chłodni, więc do kraju 
wozi się głównie owoce, czasami mięso 
w temperaturze kontrolowanej. Agregaty 
nie przepracują wielu motogodzin, ale 
telematyka w Schmitzach jest przydatna, 
gdyż ułatwia natychmiastową reakcję na 
usterkę zgłoszoną na trasie. 

Istotą rzeczy w pojazdach Mark-Trans 
-Spedu jest zabezpieczenie przed kra-
dzieżą ładunku lub uprowadzeniem, gdy 

w środku są papierosy. To towar o kilku-
milionowej wartości (i  to w euro), a przy 
tym bardzo łatwy do upłynnienia, więc 
wymaga szczególnego nadzoru. Warunki 
narzucane przez klientów są niełatwe do 
spełnienia, a przy tym kosztowne. Zesta-
wy fi rmy są zabezpieczone przez kilka 
niezależnych układów GPS, działających 
po odcięciu zasilania. Zdalnie zgłaszana 
jest nie tylko awaria agregatu czy niewłaś-
ciwa temperatura w ładowni, ale także za-
trzymanie na nie uzgodnionym wcześniej 
parkingu. Jeśli taki nie zgłoszony postój 
trwa dłużej niż 10 min dyspozytor nawią-
zuje kontakt z  kierowcą. Kabiny ciągni-
ków są zabezpieczone przed włamaniem, 
boczne okna mają warstwę atestowanej 
folii utrudniającej wybicie szyby. 

Jeszcze lepiej są chronione chłodnie. 
Część rozwiązań wymaga udziału pro-
ducenta. W  panele ścian jest wtopiona 
metalowa siatka, która pozostaje pod 

napięciem i przy próbie przecięcia ścian 
tarczką uruchamia alarm. To jest niestety 
konieczne: w  siedzibie firmy wisi jako   
memento zdjęcie chłodni z  wyciętym 
otworem, przez który na parkingu ulotniły 
się kartony papierosów. Ale to wydarzenie 
sprzed kilku lat. Chronione są także zamki 
rygli, a już uchylenie ich osłony powoduje 
alarm. Otwarcie drzwi w  nieodpowied-
nim miejscu powoduje alarm, rozpięcie 
zestawu powoduje alarm... Niektóre roz-
wiązania są dostępne na rynku, inne po-
wstały na zamówienie. Marek Jakubowski 
określał, jak ma działać zabezpieczenie 
wg jego pomysłu, wyspec jalizowane 
fi rmy przekuwały to w czyn. W rezultacie 
Mark-Trans-Sped pomyślnie przechodzi 
audyty, od jakich uzależniają podjęcie 
współpracy dystrybutorzy papierosów. 
Każda taka chłodnia kosztuje jednak ok. 
5 tys. euro drożej, niż typowa, co od-
strasza wielu przewoźników od wożenia  
kłopotliwego towaru. Muszą też wziąć 
pod uwagę wpływ specjalnego wypo-
sażenia na warunki przy odsprzedaży. 
Dodatkowe rygle można zdjąć, ale siatki 
się nie wyjmie, trzeba ją wozić nawet przy 
ładunkach mniej narażonych na kradzież.

Nie wszyscy są też w stanie wytrzymać 
presję wymagań klientów i zorganizować 
pracę tak, by utrzymać opłacalność kur-
sów. Stawki są dobre, ale i koszty wyższe. 
Staranną selekcję muszą przejść kierow-
cy, najpierw terminując kilka miesięcy 
pod okiem doświadczonego pracownika. 
Ci, którzy zostaną w ten sposób dopusz-
czeni, przechodzą kurs oszczędnej i bez-
piecznej jazdy w  Szkole Jazdy Scania. 
Marek Jakubowski szczyci się tym, że nie 
ma żadnych trudności z obsadą i nie musi 
sięgać po zagranicznych kierowców, 
na co składa się kilka czynników. Tu są 
przewidywalne trasy, z  powtarzalnymi 
miejscami za- i rozładunku, długi wyjazd 
trwa najwyżej kilka dni i  wraca się do 
domu. Działa też sprzyjający pracowni-
kom system płac. 

Z drugiej strony, nadzór nad pojazdami 
obejmuje także kontrolę zużycia paliwa 
i stylu jazdy przez Scania FMS i Optifl eet 
w  przypadku Renault. Na zróżnicowa-
nych trasach, obejmujących górzyste 
Bałkany, trudno o  jednolite normy, ale 
z doświadczenia wiadomo, jakie powinno 
być spalanie przy konkretnym zadaniu 
i obciążeniu. Przypadki przekroczenia są 
omawiane z kierowcami po powrocie i to 
też jest powód, dla którego zatrudnia się 
swojaków. Łatwiej o porozumienie, gdy 
szef sam zaczynał „za fajerą”, podobnie 
jak jego zięć i następca.

Do zespołu przyjęto kilka ciągników Renault Trucks T z wysoką kabin i silnikiem 520 
KM - ładunek papierosów jest ciężki, wbrew pozorom. Co ciekawe, w porównaniu 
jako jedną z podstawowych zalet podkreśla się dobrą widoczność z miejsca kierowcy.

Ciągniki Mark-Trans-Sped można zdalnie unieruchomić, a chłodnie-papierośnice 
są chronione kilkoma niezależnymi układami elektronicznymi. Sicher is sicher: rygle 
tylnych drzwi mają dodatkową osłonę z grubej blachy stalowej, a jej niepowołane 
odchylenie włącza alarm.


