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Shell Fleet Assistant
Aplikacja wspierająca zarządców flot
w planowaniu i realizacji zleceń
transportowych.

wybierzesz najlepszą możliwą trasę dla konkretnego typu pojazdu

przygotujesz precyzyjną wycenę zlecenia z uwzględnieniem 
kosztów paliwa i opłat drogowych

uprościsz obieg dokumentów transportowych

sprawdzisz statusy zleceń i lokalizację wszystkich kierowców

Z Shell Fleet Assistant łatwo:

Wypróbuj za darmo do 30.09.2020 r. Więcej na www.euroshell.pl
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AS 24 i Michelin testują innowacyjne rozwiązanie 
na stacjach paliw
Szeroko pojęte bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów działalności są jednym 

z priorytetów w branży TSL. W połączeniu tych aspektów pomoże nowa inicja-
tywa sieci stacji paliw AS 24 i producenta opon Michelin. Podstawowym narzędziem 
jest oprogramowanie Fleet Manager do obsługi rozliczeń za tankowanie, dysponowa-
nia środkami na kartach paliwowych, monitorowania wykorzystania poszczególnych 
pojazdów, jak i pobierania oraz gromadzenia danych z tachografów. Analiza tych 
informacji pomaga w lepszym zarządzaniu zleceniami, a tym samym optymalizacji 
zysków. Dostępna jest na dwóch platformach – stacjonarnej oraz mobilnej. Wkrótce 
do tych rozwiązań dołączy kolejny element, który w prosty sposób pozwoli na reduk-
cję zużycia paliwa. Spółka AS 24 razem z producentem opon Michelin rozpoczynają testowanie usługi Fleet Diag 24. Aby z niej skorzystać 
wystarczy zamontować w pojeździe ciężarowym niewielki odbiornik radiowy RFID, a na kołach specjalne wentyle. Z kolei na stacjach paliw, 
wzdłuż podjazdu pod dystrybutor znajdą się specjalne maty diagnostyczne. Po najechaniu na nie zostanie zainicjowany pomiar ciśnienia w opo-
nie, jak również skanowanie jej stanu technicznego. Wyniki zostaną wysłane do aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie kierowcy 
bądź managera floty. Uzupełnieniem będzie lista zaleconych działań prewencyjnych lub naprawczych dla każdego koła.

DAF rozpoczyna testy drogowe CF Hybrid 
Firma DAF Trucks rozpoczęła testy drogowe modelu CF Hybrid, aby zebrać doświad-

czenia związane z codziennym użytkowaniem pojazdu. Holenderska firma transpor-
towa Peter Appel obecnie używa dwóch takich innowacyjnych pojazdów ciężarowych do 
zaopatrzenia supermarketów położonych w centralnej części Holandii. W mieście model 
DAF CF Hybrid jest napędzany tylko energią elektryczną, natomiast w trasie hybryda 
wykorzystuje zalety niskoemisyjnego silnika wysokoprężnego. Ten innowacyjny pojazd 
to optymalne połączenie najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania techno-
logii hybrydowej – umożliwia bezemisyjną jazdę w warunkach miejskich, a jednocześnie 
zapewnia duży zasięg oraz elastyczność na długim dystansie.

Volvo Trucks wprowadza na rynek nową generację 
samochodów ciężarowych o wysokiej ładowności
Volvo Trucks prezentuje cztery nowe samochody ciężarowe, przy 

których projektowaniu nacisk położono na otoczenie kierowcy, 
bezpieczeństwo i osiągi. Spodziewany wzrost zapotrzebowania na 
transport wywiera presję na dostępność wykwalifikowanych kierowców 
na całym świecie. Jak wskazują szacunki, około 20 procent wszystkich 
miejsc pracy dla kierowców pozostaje nieobsadzonych. Aby pomóc 
Klientom w rekrutacji i utrzymaniu najlepszych kierowców, firma Volvo 
Trucks skoncentrowała się na opracowaniu nowych samochodów cięża-
rowych, które będą bezpieczniejszymi, wydajniejszymi i atrakcyjniejszy-
mi narzędziami pracy. Samochody ciężarowe z oferty Volvo Trucks są 
dostępne z wieloma różnymi modelami kabin, a ponadto można je opty-
malizować pod kątem wielu zastosowań. W samochodach ciężarowych 
do transportu długodystansowego kabina jest drugim domem kierowcy. 
W transporcie regionalnym samochód ciężarowy często pełni funkcję 
mobilnego biura, natomiast konstrukcja tych pojazdów sprawia, że to solidne i praktyczne narzędzia robocze. Dlatego widoczność, komfort, 
ergonomia, poziom hałasu, zwrotność i bezpieczeństwo były głównymi punktami, na których koncentrowaliśmy się, opracowując nowe modele 
samochodów ciężarowych. Także wygląd zewnętrzny samochodów ciężarowych został zmodernizowany, aby odzwierciedlić ich nowe właściwo-
ści i stworzyć ogólnie atrakcyjne pojazdy.
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Kwietniowe odcinki programu „Na osi” pełne będą ciekawych 
ciężarówek, zarówno nowych, jak i tych już dobrze znanych. 

Pojawią się pojazdy z tradycyjnym napędem, a obok nich auta o coraz 
mocniej dającym o sobie znać zasilaniu elektrycznym. Nie zabrak-
nie tematów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, spraw 
nękających przewoźników i ciekawych historii, związanych z dziejami 
ciężarówek. Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na 
platformach: Cyfrowy Polsat i NC+, oraz w wielu sieciach kablowych 
na kanałach: Motowizja i Tele5.

Premiery w Motowizji w soboty o 16:00, a w Tele5 o tydzień 
później, ale też w soboty o 11:30. Wszystkie godziny emisji programu 
na obu antenach są dostępne na jego stronie internetowej www.naosi.pl 

W najnowszych odcinkach „Na osi” zobaczyć będzie można między 
innymi:

Pierwszy odcinek kwietniowy: co oferuje kierowcy i jak 
sprawuje się na drodze debiutant - Ford F-Max; następny przykład 
prawidłowego mocowania ładunków; gdzie i w czyim towarzy-
stwie dotarły uczestniczki opolskiego 26. Rajdu Pań; przestroga dla 
niechronionych uczestników ruchu drogowego; w cyklu „Truck Story” 
- Scania T - bez żadnej przesady kultowa. 

Drugi odcinek kwietniowy: kolejny pojedynek, w którym 
zmierzą się Iveco Stralis XP i Renault T; dalszy ciąg uwag na niezwy-

kle ważny temat, czyli o mocowaniu ładunków; 
jakie niespodzianki może przynieść nowy 
nabytek, ale z drugiej ręki; jeszcze kilka uwag o 
bezpieczeństwie niechronionych uczestników 
ruchu; ciekawe spostrzeżenia o pojazdach, 
chroniących od utonięcia w śmieciach.

Trzeci odcinek kwietniowy: kilku przed-
stawicieli gwiazdorskiej rodziny, poruszających 
się za sprawą prądu; ciąg dalszy spostrzeżeń na 
temat poprawnych metod mocowania ładun-
ków; pierwsza część relacji z poznańskich targów Budma – Intermasz; 
kolejna przestroga prosto z naszych dróg i ulic; barwna opowieść o 
bardzo interesującej ciężarówce, jaką jest MAN TGS.

Czwarty odcinek kwietniowy: następny pojedynek w którym w 
szranki staną Volvo FMX i Renault K; jeszcze jedna porcja uwag na 
temat prawidłowego mocowania ładunków; dokończenie relacji z po-
znańskich targów Budma – Intermasz; niebezpieczeństwa wynikające 
z nieprawidłowych zachowań na drodze; życiorys stojących na straży 
naszego życia i mienia pojazdów pożarniczych 

Godziny emisji powtórek znaleźć można na oficjalnej stronie 
programu www.naosi.pl oraz na profilu programu na Facebooku.

Zapraszamy do oglądania!

Program „Na Osi” na antenach Motowizji i Tele5

Kolejni klienci zamawiają wodorowe Solarisy
Debiutujący podczas ubiegłorocznego Globalnego Szczytu Transportu Publicznego w Sztokholmie 

innowacyjny pojazd Solaris Urbino 12 hydrogen znalazł kolejnych nabywców. Będąca częścią Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr spółka WSW Mobil GmbH z Wuppertal oraz przewoźnik RVK Köln złożyli 
właśnie zamówienia, na mocy których firma Solaris Bus & Coach S.A. dostarczy obu operatorom łącznie 
25 napędzanych wodorem, ekologicznych autobusów miejskich. Dziesięć z 25 zamówionych autobu-
sów będzie kursować w Wuppertal, natomiast pozostałych 15 swoją pracę wykonywać będzie na liniach 
obsługiwanych przez RVK Köln w pobliskiej Kolonii. Do obu miast pierwsze z zamówionych nowocze-
snych pojazdów Solaris Urbino 12 hydrogen zostaną dostarczone jeszcze w tym roku. Pozostałe zostaną 
przekazane obu przewoźnikom do końca 2021.

Volvo Buses wprowadza nowy piętrowy autokar
Volvo Buses poszerza gamę autokarów turystycznych i długodystansowych, wprowadzając na 

rynek całkowicie nowy, piętrowy autokar Volvo 9700 DD. To kolejny krok w rozwoju autoka-
rów długodystansowych Volvo 9700 i Volvo 9900. Został zaprojektowany tak, aby sprostać wyso-
kim wymaganiom klientów w zakresie większej pojemności przestrzeni pasażerskiej, elastyczności, 
komfortu i bezpieczeństwa. Nowy autokar Volvo oferuje zaawansowane funkcje łączności – pojazd 
może być monitorowany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można na bieżąco zobaczyć w jaki 
sposób jest kierowany, a także odpowiednio zaplanować czynności serwisowe. Funkcja zarządzania 
strefami (Volvo Zone Management – wykorzystywanie komputera do regulowania prędkości pojazdu 
w newralgicznych obszarach) – zwiększa bezpieczeństwo i obniża zużycie paliwa. Kabina kierowcy 

jest przestronna i podwyższona, aby zapewnić optymalną widoczność. Volvo 9700 DD wyposażony jest także w kilka aktywnych systemów 
poprawiających bezpieczeństwo, takich jak elektronicznie sterowane hamulce, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy oraz system przeciw-
poślizgowy. Kierowca korzysta również z systemu wspomagającego jego czujność (Driver Alert Support), systemu monitorowania pasa ruchu 
(Lane Keeping Assistance) i ostrzegania przed kolizją z funkcją hamowania awaryjnego (Collision Warning with Emergency Braking).
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10-tysięczny pojazd DAF z fabrycznie wykonaną 
zabudową wyprodukowany w Leyland
Zakład Leyland Trucks w Wielkiej Brytanii na swojej specjalnej linii fabrycznej wyprodu-

kował 10-tysięczną zbudowę PACCAR Body – to prawdziwy kamień milowy w realizacji 
programu projektowania, produkcji i montażu zabudów skrzyniowych, kurtynowych i Aero-
body. Zabudowy PACCAR Body, wyróżniające się spośród propozycji innych producentów 
pojazdów ciężarowych, są dostępne na podwoziach 4x2 w serii LF i CF marki DAF. Wiodący 
klienci, tacy jak Royal Mail, korzystają z programu zabudów fabrycznych od jego inauguracji 
w 2007 roku. Oferta obejmuje zabudowy skrzyniowe, kurtynowe i Aerobody oraz niezliczoną 
liczbę opcji długości, wysokości i szerokości, platform załadowczych i rodzajów oświetlenia, a także wiele innych możliwości. Brane są pod 
uwagę wymagania poszczególnych klientów, które mogą odnosić się do pełnego wykończenia pojazdu, włącznie z kompletnym lakierowaniem 
i nałożeniem odpowiednich oznaczeń klienta.

IVECO Poland oraz Omega Pilzno podpisały 
umowę na dostawę 50 ciągników IVECO

IVECO Poland ogłosiło podpisanie umowy z firmą Omega Pilzno na dostawę 
50 ciągników siodłowych S-WAY Natural Power o mocy 460 KM wyposażo-

nych w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo gaz ziemny 
(przechowywany w postaci ciekłej – Liquid Natural Gas – LNG). Ciągniki siodłowe 
IVECO S-WAY NP 460 LNG dla firmy Omega Pilzno zostaną dostarczone w wer-
sjach Standard już pod koniec marca 2020 roku. Dodatkowo będą również doposażo-
ne w lodówki, spojlery, opony klasy A, retardery, komfortowe fotele, leżanki i światła 

LED. Na wszystkie ciągniki zostaną uruchomione kontrakty serwisowe 3XL z ANS, holowaniem oraz akumulatorami. Pełne kontrakty 
zostaną uruchomione na okres 5 lat użytkowania pojazdów.

25 korzyści na 25-lecie Scania w Polsce
Z okazji dwudziestopięciolecia istnienia na polskim rynku Scania uruchomi-

ła kampanię sprzedażową dla swoich klientów w Polsce. Klienci, którzy są 
zainteresowani zakupem nowego pojazdu w ramach kampanii jubileuszowej Scania 
zyskują dostęp do pakietu 25 korzyści obejmujących m.in. dofinansowanie do zakupu 
pojazdu, specjalne ceny na umowy obsługowe, obsługowo-naprawcze i kontrakty 
Connected Services, dodatkowe pakiety specyfikacyjne oraz preferencyjne warunki 
finansowania w Scania Finance. Pojazdy zamówione w ramach kampanii zostaną 
dostarczone z jubileuszowym logotypem. Kampania obowiązuje dla ciągników i podwozi długodystansowych o konfiguracji 4x2, 6x2 i 6x2/4, 
z silnikiem 13- lub 16-litrowym, z kabiną sypialną R, S lub G. Zostało nią objętych 500 pojazdów. 

Wielton dostarczył specjalnie dostosowane naczepy 
W lutym spedytor Alcopper Trans odebrał kolejne zamówienie produktów 

dostosowanych specjalnie do jego wymagań. Tym razem Wielton dostarczył 
10 zestawów i 5 naczep Curtain Master Mega wyposażonych w udogodnienia do 
transportu sprzętu AGD. Produkty dostarczone w tym zamówieniu to wynik wielo-
letniej już współpracy producenta naczep ze spedytorem, której celem jest tworzenie 
najlepszych i wysoko skastomizowanych rozwiązań. Naczepy typu Curtain Master 

Mega służą do transportu praktycznie każdego rodzaju towaru. Te wyprodukowane dla Alcopper Trans wyposażone zostały dodatkowo w spe-
cjalne, autorskie rozwiązania, jak system BDE, który pozwala na wykorzystanie całej przestrzeni ładunkowej jednocześnie ułatwiając załadunek 
towarów, głównie sprzętów AGD. Dziesięć zestawów przestrzennych wyposażonych także zostało w dodatkowe mocowania na kłonice, a ich 
zwiększona ilość pozwala na ładowność do 24 ton. Naczepy Curtain Master Mega zaprojektowane zostały również z dużym naciskiem na 
szczelność, co w przypadku urządzeń elektrycznych transportowanych przez Alcopper Trans jest szczególnie istotne.
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10 lat gwarancji
na korozję

LEASING NACZEP
PODKONTENEROWYCH
ORAZ KURTYNOWYCH
Więcej niż proste finansowanie.

CIMC TRAILER 
POLAND sp. z o.o.

Michał Wawrzynowski
+48 515 099 055

/ cimc.pl

Millennium 
Leasing sp. z o.o.

Wojciech Bonk
+48 797 929 410

/ millennium-leasing.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Oferta leasingu
już od 101%*

CIMC SC03 / CIMC Vehicles CS-U

* Suma rat leasingowych w EUR już od 101% ceny naczepy netto.

Prezes Renault Trucks 
przez internet
Internetowy przebieg miała 

konferencja prasowa prezesa 
Renault Trucks w środę, 11 
marca. Bruno Blin rozmawiał 
z dziennikarzem w studio, potem 
można było przekazywać pytania 
online. Internetowe „spotkania” 
zyskały popularność w branży 
motoryzacyjnej jeszcze przed koronawirusem. W minionym, trudnym 
roku sprzedaż Renault Trucks 54.098 w porównaniu z 2018 zmniej-
szyła się o 1 proc. Na rynku Unii Europejskiej, w segmencie pojazdów 
o DMC od 16 ton wzwyż udział Renault wyniósł 8,8 proc. Bardzo do-
bry wynik, 9.442, czyli plus 11 proc. zanotowano w obrocie używanymi 
ciężarówkami. Zamierzenia na ten rok to elektryfikacja gamy, w marcu 
ruszyła seryjna produkcja modelu D Wide Z.E. Znany koncern piwo-
warski zamówił 20 egzemplarzy. Na przyszłość Renault obiecuje pojazd 
z takim napędem w każdym segmencie, za pięć lat udział elektryków 
powinien sięgnąć 10 proc. Drugi, ważny kierunek stanowi fabryczna 
regeneracja podzespołów, silników i całych pojazdów.

#dbajmyosiebie 
Stacje paliw to obecnie jedne z tych punktów, które muszą pro-

wadzić działalność, by społeczeństwo poradziło sobie z obecną, 
trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Są już nie tylko 
miejscem zakupu benzyny, oleju napędowego czy akcesoriów moto-
ryzacyjnych, ale dla wielu osób także najbliższym punktem, w którym 
mogą nabyć środki higieny, czy coś do zjedzenia. To spore wyzwanie 
dla gospodarzy stacji, którzy z jednej strony muszą dbać o dostępność 
produktów na półkach, ale też, a może przede wszystkim o bezpie-
czeństwo klientów i własne. Nierzadko, to im przychodzi też łagodzić 
„emocjonalne skutki” obecnego stanu rzeczy. To niełatwe zadanie, 
ważne więc by klienci stacji paliw im w tym pomagali. Miejmy zatem 
świadomość, że praca sprzedawców jest obecnie ważnym społecznie 
zadaniem. Kluczowe w trosce o bezpieczeństwo jest to, aby na stacjach 
nie pojawiały się osoby chore, a nawet te, które mają choćby pierwsze 
symptomy choroby. Koniecznie należy podporządkować się zasadom, 
jakie obowiązują również w innych, funkcjonujących nadal placówkach 
handlowych. W pomieszczeniu stacyjnym powinno być zatem jak 
najmniej osób, a te które są, powinny dbać o zachowanie między sobą 
odpowiednich odległości (przynajmniej 1,5 m, a lepiej nawet więk-
szej). Z pewnością zminimalizujemy ryzyko przenoszenia się wirusa 
korzystając z realizacji płatności bezgotówkowo. Praktycznie każda 
stacja paliwowa umożliwia dokonywanie płatności kartami (paliwowy-
mi; kredytowymi) czy telefonem. Pamiętajmy o ogólnych zasadach hi-
gieny, w tym o myciu i dezynfekcji rąk. Tankując paliwo z dystrybutora 
załóżmy rękawiczkę z tworzywa, a natychmiast po użyciu wyrzućmy ją 
do kosza. – Bądźmy dla siebie mili i wyrozumiali! To dla nas wszystkich 
trudny czas – apelują inicjatorzy akcji #dbajmyosiebie TM&

TM&
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Wózki i elektryk
Wiodąca tematyka trzech imprez 

odbywających się w halach E i F była 
powiązana z transportem w różnoraki sposób. 
Na stoisku Fenix Systems z Moczydłowa pod 
Warszawą przyciągał wzrok wózek Skilled 
LGV (Laser Guided Vehicle) do automa-
tycznego załadunku ciężarówki paletami. 
Robert Kluf, doradca handlowy, podkreśla, że 
dzięki laserowym czujnikom wózek pracuje 
również w ciemnym i nieogrzewanym maga-
zynie, oczywiście przystosowanym do takiego 
transportu. Pojazd może samodzielnie zmie-
niać trasę, może współpracować z innymi 
wózkami. Podjechawszy do końca rampy, 
za pomocą lasera sczytuje wnętrze naczepy 
i układa palety w środku. Rozładunek nie 
jest możliwy, bo palety w trakcie transportu 
zmieniają swoje położenie. Najnowszy model 
baterii wytrzyma 12 godzin pracy, potem 
starczy godzina ładowania.

Elektryczny na testach
Renault Master Z.E. 33 Electric z za-

budową chłodniczą do -20 stopni Celsjusza 
zaparkował na stoisku Petit Forestier Polska. 
Egzemplarz ten służy do testów w firmach 
na terenie Polski. 

– Zasięg wynosi około 80-100 kilome-
trów – informuje Rafał Żach z Petit Forestier 
Polska. – Agregat ma oddzielne baterie, więc 
nie pobiera prądu z akumulatorów trakcyjnych 
i nie wpływa na zasięg. Ładowność w granicach 
600-700 kilogramów, DMC 3.300 kg. Przy 
DMC 3.500 kg zasięg zostałby ograniczony, to 
świadomy zabieg producenta.

Wśród widlaków
Suret z Dębicy (woj. podkarpackie) 

zajmujący się logistyką przemysłową, wysta-
wił wózek widłowy Clark GTS 25 zasilany 
gazem. Maciej Kaim, manager ds. optyma-
lizacji i nowych wdrożeń, zachwala prostą, 

TEKST: Leon Bilski
ZDJĘCIA: T&M

Od 3 do 5 marca, w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie trwały Międzynarodowe Targi Intralogistyki, Maga-
zynowania i Łańcucha Dostaw IntraMag Poland, Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań 
Warsaw Pack, Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Food Tech Expo.



Trucks & Machines | 9

wytrzymałą konstrukcję wózków widłowych 
Clark. Również obudowy i błotniki są sta-
lowe, co pozytywnie wpływa na ich wytrzy-
małość. Dlatego są powszechnie wykorzysty-
wane w ciężkich aplikacjach (np. produkcja 
płytek ceramicznych, produkcja elementów 
stalowych), gdzie sprzęt pracuje 5-6 tys. mo-
togodzin rocznie w systemach czterobryga-
dowych. Dla porównania, standardowe użycie 
sprzętu oznacza 2 tys. motogodzin. Stero-
wanie w wózkach Clarka najczęściej odbywa 
się tradycyjnymi dźwigniami. To prostsze 
rozwiązanie, tańsze w naprawach.

Wózki Unicarriers posłużyły do rywa-
lizacji operatorów w zręcznościowym kon-
kursie zorganizowanym przez Polsad z Kutna 
w woj. łódzkim. Unicarriers kontynuuje 
tradycje Nissana Forklift, nadal korzysta 
z nissanowskich silników. Do Nadarzyna 
Polsad przywiózł m.in. wersje DX15 i DX32, 
czyli najmniejszą i największą z tej serii.  
Maciej Fajkowski, dyrektor działu importu:

– To nasza flagowa seria, produkowana 
w Hiszpanii, w Pampelunie. Z Japonii pochodzi 
30 do 40 procent komponentów, na przykład 
silniki. W Polsce wiodącym napędem jest nadal 
gazowy, takich wózków sprzedaje się najwię-
cej. W wózkach spalinowych od kilkunastu już 
lat stosujemy trójdrożny katalizator z sondą 
lambda. Cała rama operatora jest zawieszona 
na czterech amortyzatorach z izolatorem gu-

mowym. Patent Unicarriers, nikt inny tego nie 
stosuje. Daje to skuteczną ochronę operatora od 
wszelkich drgań od podłoża, od jego nierówności. 
Wprowadziliśmy też niedawno elektryczny 
model TX, który dostał dwie nagrody, Red Dot 
za stylizację oraz Ifoy jak najlepszy wózek 
w kategorii wózków z przeciwwagą. 

Kolejny atut serii DX stanowi wbudo-
wany system autodiagnostyki. Na wyświe-
tlaczu w wózku pojawia się kod błędu, 
dzięki czemu serwis lepiej przygotuje się do 
naprawy. W praktyce zdaje to znakomicie 

egzamin, przeważająca większość przypad-
ków jest usuwana podczas pierwszej wizyty 
u użytkownika. Oprócz tego można przypi-
sać kody uruchomienia dla pięciu operatorów, 
co przydaje się np. w spornych sytuacjach po 
uszkodzeniu sprzętu.

Sztaplarki prezentowało jeszcze kilku 
innych wystawców. I tak Eddi Complex 
z Kęt (woj. małopolskie) przywiózł elektrycz-
ny wózek Longking LG18BVI. Taki sam 
napęd i udźwig 1.800 kg miał trzykołowy 
wózek Baoli KBET18. Importerem tej marki 
jest Baoli Polska. Firma Niko Alex z pod-
warszawskiego Sulejówka pokazała pojazdy 
marki Hangcha. Elektryczny czterokołowiec 
CP015-AC4 z Serii A charakteryzował się 
półtoratonowym udźwigiem. Z kolei spalino-
wy CPQD25-XRW22F, przedstawiciel Serii 
X, uniesie 2,5 tony. W boksie Grupy BiLift 
stał elektryczny wózek Clark EPX25i.

Stary jak nowy
Nifty4Sale z Bielska-Białej w woj. 

śląskim specjalizuje się w remanufaktury-
zacji, czyli w kompleksowych remontach 
podnośników koszowych Niftylift. Celem 
jest rekonstrukcja maszyn, co jednocześnie 
przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Jak zaznacza Aleksander 
Palus z działu sprzedaży, używanej maszy-
nie są przywracane osiągi nowej. Wymianie 
podlegają zużyte części, a te które nadają się 
do ponownego zastosowania są odnawiane, 
szlifowane i malowane proszkowo. TM&
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Lider gotowy 
na jutro
Lider dziś gotowy na jutro. Takie hasło 

przyświecało spotkaniu z dziennika-
rzami. Trzeba podkreślić – to doprawdy 
wyjątkowe – że DAF nieprzerwanie od 15 lat 
jest na polskim rynku liderem w ciągnikach 
siodłowych. Dane, które przedstawiciele 
DAF-a zaprezentowali na konferencji mówią 
o sprzedaży w zeszłym roku 5.598 egzempla-
rzy w segmencie ponad 16 ton DMC przy 
25.486 na rynku ogółem. Dało to DAF-owi 
udział 22 proc., w samych ciągnikach siodło-
wych było jeszcze lepiej, bo 24,2 proc.

Procent finansowania fabrycznego,  
Paccar Financial Polska, osiągnął 32,7. 
Oprócz tego zanotowano bardzo solidny, 
9-procentowy wzrost sprzedaży części za-
miennych, wobec średniej 5 proc. w pozosta-
łych krajach Unii.

Wyzwania przed liderem
Nie znaczy to jednak, że DAF Trucks 

Polska może pogrążyć się w błogim spokoju 
i odcinać kupony od przeszłości. Nie leżałoby 
to zresztą w charakterze lidera. Mariusz 
Piszczek, dyrektor zarządzający DAF Trucks 
Polska, wyliczył trzy, tegoroczne zagrożenia: 
brexit, pakiet mobilności i koronawirusa. Na 
początku miesiąca taka kolejność była zro-
zumiała, dopiero w następnych tygodniach 
wirus stał się najważniejszym problemem 
całego świata. 

Cele na bieżący rok zakładają przede 
wszystkim zwiększenie udziału w polskim 
rynku, do 23 proc. w ciężkim segmencie, 
do 24,8 proc. w ciągnikach, do 15,5 proc. 
w ciężkich podwoziach i do 7 proc. w lekkim 
segmencie. Ma być również rekordowa sprze-
daż części i fabrycznego finansowania. 

Importer chce wykorzystać bardzo do-
brą reputację marki w transporcie długody-
stansowym. Poza wszelkimi innymi zaletami 
DAF-y są oszczędne. Jak wykazały testy 
u klientów w innych krajach DAF-y palą 
mniej, przy 32 tonach DMC, niż konkuren-
cja. Interwały obsługowe sięgają 200.000 km. 
Niezawodność osiągnęła najlepszy poziom 
w dziejach marki. Sieć powiększy się o obiekt 
firmy Wanicki w Kielcach, nową inwestycję 
w Wielkopolsce zapowiada ESA Trucks 
Polska. 

DAF zamierza poświęcić więcej uwagi 
podwoziom z takimi rozwiązaniami jak oś 
tridem czy oś 10-tonowa. Szczególnie zależy 
mu na wzroście sprzedaży podwozi specja-
listycznych. Diabeł tkwi w szczegółach, a te 
szczegóły przedstawiają się korzystnie dla 
DAF-a. Chodzi o przemyślane rozmieszcze-
nie komponentów pojazdu (nie ma koniecz-
ności ich relokacji), przyjazność dla zabudów 
(fabrycznie przygotowane otwory), czy 
o szeroką ofertę przystawek odbioru mocy.

Budowlanka i alternatywne 
Pojazdów budowlanych niderlandzkiej 

marki dotyczy inny artykuł w niniejszym 
numerze. Na konferencji prasowej Zbigniew 
Kołodziejek, marketing manager, przekony-
wał że w budownictwie stagnacja nie nastąpi. 
Ilość zadań jest całkiem spora: drogi, koryta-
rze kolejowe, biurowce, zwłaszcza w Warsza-
wie. Ponieważ skończyło się łatwe pozyski-
wanie przestrzeni w miastach, na budowach 
robi się coraz ciaśniej. Dlatego tak ważna jest 
zwrotność pojazdów. Dlatego DAF stawia 
m.in. na modele CF/XF FAW z kierowaną 
osią wleczoną tridem. Nowością jest CF 10x4 
z kierowaną osią podporową, łącznie z trze-
ma 10-tonowymi osiami z przodu, wywrotka 
do ciężkich zastosowań, zmodyfikowana 
przez niderlandzką firmę Estepe. 

W jednym z następnych wydań zajmie-
my się napędami alternatywnymi w trans-
porcie drogowym. Temat ten był również 
poruszony na konferencji 6 marca. Zdaniem 
ekspertów DAF-a im większa ładowność 

TEKST: Jacek Dobkowski
ZDJĘCIA: T&M

Rozstrzygnięciu konkursów DAF-a na Dealera Roku i Mechanika Roku towarzyszyła ciekawa konferencja 
prasowa. Impreza miała miejsce w hotelu w województwie kujawsko-pomorskim, w piątek, 6 marca, tuż 
przed wirusową epidemią. 
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oraz im częściej jeździ się poza miastami, 
tym bardziej sprawdzają się tradycyjne 
jednostki wysokoprężne. Silniki elektryczne 
najlepsze są w miastach. Natomiast między 
elektrykami i dieslami rozciąga się obszar, 
w który znaczący udział mogą mieć hybrydy 
plug-in, czyli ładowane również z gniazdka.

Nowość stanowi elektryczny LF o DMC 
19 ton. Poza nim DAF dysponuje CF 
elektrycznym (np. jako śmieciarki) oraz CF 
hybrydowym. Warto dodać, że każdy nowy 
turbodiesel LF, CF, XF może pracować na 
HVO, hydratyzowanym oleju roślinnym bez 
konieczności modyfikacji. HVO powstaje np. 
z tłuszczów z odpadków i nie tworzy jakiej-
kolwiek konkurencji dla branży spożywczej.

Nagrodzeni
Przy kolacji zostały ogłoszone rezultaty 

dwóch, tradycyjnych konkursów na Dealera 
Roku i Mechanika Roku. Wśród mechani-
ków podano czterech najlepszych. Zwyciężył 
Sebastian Franczyk (oddział WTC Opole), 
drugi był Adam Karolik (oddział DBK 
Białystok), trzeci Robert Gogowski (oddział 

ESA Świecko), czwarty Roman Mielimąka 
(oddział CTC Ruda Śląska).

W rywalizacji dealerów kolejność 
okazała się następująca: ESA Trucks Polska 
filia Konin, Nedpol Trucks Service Wa-
nicki, ESA Trucks Polska filia Iłowa. Tak 
więc najwyższy i najniższy stopień podium 
zajęła ESA. Jarosław Szymkowiak, dyrektor 
zarządzający ESA Trucks Polska podał kilka 
interesujących faktów. ESA wywodzi się 

z Holandii i ma tradycje bez mała stuletnie, 
jej początki sięgają roku 1927. Z DAF-em 
związała się po II wojnie światowej, w 1950, 
natomiast w Polsce zaistniała w 2005. Od 
2007 r. ma siedzibę w Komornikach koło 
Poznania. Obecnie prowadzi 15 autoryzo-
wanych serwisów DAF-a w Holandii, Danii 
i w Polsce, gdzie zatrudnia 240 osób. Dwa 
lata temu, przypomnijmy, ESA zdobyła tytuł 
międzynarodowego dealera roku. TM&
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Internetowa konferencja prasowa została 
przeprowadzona w czwartek, 5 marca, 

jeszcze przed nasileniem epidemii korona-
wirusa. Nawet dwa razy, rano i po południu, 
żeby dziennikarze mogli sobie wybrać 
dogodną godzinę. Roger Alm, prezes Volvo 
Trucks, podkreślał znaczenie kierowców 
dla sprawnego funkcjonowania transportu 
drogowego i to na całym świecie. Szacunki 
wskazują, iż około 20 proc. wszystkich miejsc 
pracy dla zawodowych kierowców pozostaje 
nieobsadzonych. W niektórych państwach 
problem nabrał szczególnego znaczenia, 
przykładem Brazylia gdzie brakuje 100.000 
ludzi na tych stanowiskach. Czym więc 
przyciągnąć kierowców? Międzynarodowe 
badania wykazały, że przede wszystkim 
płacami, ale także jakością prowadzenia, 
bezpieczeństwem, zaawansowaniem tech-
nicznym (wydajnością) ciężarówek. I w takim 
kierunku Volvo podążyło.

– Dobry kierowca może w znacznym 
stopniu przyczynić się do rentowności działalno-
ści naszego klienta – uważa prezes Roger Alm. 
– Kierowcy, którzy bezpiecznie i efektywnie 
obsługują samochody ciężarowe, są nieocenionym 
atutem dla każdej firmy transportowej. 

Lepszy interfejs
Ponieważ większość zmian jest wspól-

nych, traktujemy je łącznie, bez szczegó-
łowego rozpisywania się o poszczególnych 
modelach. Wszystkie modele wyposażono 
w nowy interfejs kierowcy do obsługi infor-
macji i komunikacji. Dzięki temu prowa-
dzący może łatwiej przeglądać i nadzorować 
różne funkcje, a wykonywane przy tym 
czynności mniej stresują i mniej rozprasza-
ją. Wyświetlacz zestawu wskaźników jest 

całkowicie cyfrowy, z 12-calowym ekranem, 
który znacznie ułatwia kierowcy wybranie 
aktualnie potrzebnych informacji. W miejscu 
łatwo dostępnym dla kierowcy znajduje się 
9-calowy wyświetlacz obsługujący system 
infotainment, nawigację, informacje na 
temat transportu oraz obraz z kamer. Tymi 
funkcjami można sterować przyciskami na 
kierownicy, głosowo lub bezpośrednio za 
pośrednictwem ekranu dotykowego i panelu 
sterowania.

Przestrzeń i widoczność
FM i FMX mają nową, większą 

kabinę, a także wiele takich samych funkcji 
wyświetlacza w zestawie wskaźników jak 
większe Volvo. Kierownica została wypo-

sażona w funkcję pochylania, co pozwala 
kierowcy lepiej dobrać pozycję podczas 
jazdy. Dolna leżanka w kabinie sypialnej jest 
umieszczona wyżej niż poprzednio. Daje 
to większy komfort i dodatkowe miejsce 
do przechowywania pod spodem. Przej-
ście z fotela na leżankę jest łatwiejsze ze 
względu na nowy, cieńszy i ergonomicznie 
zaprojektowany wybierak zakresów skrzyni 
biegów I-Shift.

Kabina dzienna ma na tylnej ścianie 
nowy, 40-litrowy schowek z wewnętrznym 
oświetleniem. Komfort kabiny zwiększa 
lepsza izolacja przed zimnem, gorącem i ha-
łasem. Sterowana czujnikiem klimatyzacja, 
z filtrem węglowym, gwarantuje dobrą jakość 
powietrza w każdych warunkach.

Z myślą 
o kierowcach

TEKST: Jacek Dobkowski
ZDJĘCIA: T&M

Volvo zmodernizowało większość swojej ciężarowej gamy kładąc nacisk na warunki pracy kierowcy.  
Modernizacja objęła FH, FH16, FM i FMX, które stanowią około dwóch trzecich dostaw Volvo Trucks. 
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Objętość wnętrza zwiększono nawet 
o jeden metr sześcienny, przede wszyst-
kim dzięki pionowym, przednim słupkom, 
zapewniając większy komfort i więcej miejsca 
do pracy. Widoczność jest lepsza dzięki więk-
szym oknom, obniżonej linii drzwi, nowym 
lusterkom. Istnieje także możliwość uzyska-
nia jeszcze lepszej widoczności – wystarczy 
zamontować kamerę narożną po stronie 
pasażera przesyłającą widok z boku pojazdu 
na 9-calowy, dodatkowy wyświetlacz. Kamera 
jest również dostępna w Volvo FH i Volvo 
FH16.

Bezpieczeństwo!
Bezpieczeństwo w FH i FH16 zostało 

jeszcze bardziej zwiększone dzięki takim 
funkcjom jak reflektory z aktywnymi świa-
tłami mijania. Ten system poprawia bezpie-
czeństwo wszystkich użytkowników drogi, 
ponieważ automatycznie wyłącza wybrane 
segmenty świateł drogowych LED, kiedy 
ciężarówka zbliża się do innych pojazdów. 
Światła drogowe są w ten sposób dostoso-
wywane do aktualnej sytuacji, gdy kamera 

i radar wykryją inne pojazdy lub jak kamera 
wykryje zmiany ilości światła wokół Volvo.

Do innych funkcji FH i FH16 po-
lepszających bezpieczeństwo należy tem-
pomat sterujący prędkością przy zjeździe 
ze wzniesienia (tempomat zjazdowy), który 
ustawia maksymalną prędkość, aby ułatwić 
zapobieganie niepożądanemu przyspieszeniu. 
W każdym z czterech modeli udoskonalony 
tempomat adaptacyjny (ACC) działa w całym 
zakresie prędkości, nawet do 0 km/h, czyli 
do zatrzymania auta. Do wszystkich czterech 
modeli można dokupić aktywny układ 

kierowniczy z takimi funkcjami jak monitoro-
wanie pasa ruchu i wspomaganie stabilności. 
Monitorowanie pozwala uniknąć niezamie-
rzonego zjechania z pasa ruchu. Wykrywa 
znoszenie pojazdu w kierunku oznaczeń pasa 
na drodze i powiadamia o tym wibracjami 
kierownicy. Ponadto delikatnie interweniuje, 
kierując samochód z powrotem na środek 
pasa. Funkcja wspomagania stabilności 
pomaga zachować własności trakcyjne na 
śliskiej nawierzchni, automatycznie kierując 
samochód w stronę przeciwną do znoszenia, 
co ułatwia kierowcy odzyskanie kontroli. TM&
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Smary, czyli walka ze 
szkodliwym tarciem 

Stosowanie odpowiednich produktów jest 
istotnym krokiem w kierunku zmniejsze-

nia całkowitego kosztu użytkowania (TCO, 
z ang. Total Cost of Ownership), ponieważ 
może pomóc zwiększyć wydajność podzespo-
łów, obniżyć wydatki związane z konserwacją 
czy zredukować ryzyko nieplanowanych 
przestojów. 

Do głównych zadań smaru należy 
zapewnienie optymalnego smarowania 
metalowych, ruchomych elementów pojazdu 
czy maszyny oraz uszczelnianie. Produkty 
smarne powinny wpływać na wydłużenie 
czasu bezawaryjnej pracy podzespołów, m.in.: 
łożysk, sworzni, tulei, sprzęgieł czy przekład-
ni, zapobiegać uszkodzeniom, które mogą 
powstawać w wyniku tarcia oraz przeciwdzia-
łać przedostawaniu się do układów substancji 
zanieczyszczających, np. brudu, pyłu lub wody. 
Smary najwyższej jakości, jak Shell Gadus, 
spełniają te zadania nawet w ekstremalnych 
warunkach – podczas pracy w skrajnie 
wysokich i niskich temperaturach, przy 
dużych obciążeniach połączonych z niskimi 
prędkościami czy obciążeniach udarowych. 

„Smary Shell Gadus zostały opracowane 
z myślą o obniżeniu kosztów eksploatacji, 
zapewnieniu optymalnej ochrony przez zuży-
ciem i korozją, wydłużeniu żywotności, zmniej-
szeniu generowanego hałasu oraz poprawieniu 
efektywności układów, w których pracują. 
Utrzymują swoje parametry przez długi okres 
użytkowania, a dzięki doskonałej przyczepności 
zapewniają trwałe smarowanie wybranych 
powierzchni. Za wyborem produktów Shell 
Gadus przemawiają nie tylko ich właściwości, 
ale także komfort użytkowania. Smary Shell 
można stosować w automatycznych smarowni-
cach. Dzięki wykorzystaniu systemu wkręcanych 
kartridży Lube-Shuttle® łatwiej dotrzeć 

do trudno dostępnych elementów maszyny czy 
pojazdu, a sam proces pokrycia konkretnych 
punktów smarem przebiega szybko i sprawnie. 
Konstrukcja kartridży pozwala ograniczyć do 
minimum wycieki smaru i umożliwia niemal 
całkowite zużycie produktu. Dzięki temu środek 
smarny się nie marnuje. Co więcej, ograniczany 
jest negatywny wpływ na środowisko. Warto 
podkreślić, że kartridże Lube-Shuttle® są 
wykonane z tworzyw sztucznych o niskim 
poziomie zanieczyszczeń i nadają się do 
recyklingu” – powiedział Robert Gałkowski, 
ekspert techniczny Shell Polska. 

Smary Shell Gadus są dobierane pod 
kątem konkretnych zastosowań przez klien-
tów z branż transportowej, budowalnej czy 
rolniczej. O wyjątkowej wydajności i unikal-
nych właściwościach produktów z tej linii 
decydują zastosowany olej bazowy, zagęsz-
czacz oraz pakiet dodatków. 

W ofercie firmy znajdują się zarówno 
wysokowydajne smary produkowane 
z wykorzystaniem syntetycznego 
oleju bazowego, które są przeznaczone do 
prac w ekstremalnie wysokich lub niskich 
temperaturach i pod wysokim obciążeniem, 
jak i wysokiej jakości smary oparte na bazie 
olejów mineralnych, które dobrze 
sprawdzają się w standardowych warunkach 
pracy. 

Shell nieustannie rozwija ofertę 
produktów, które pomagają chronić najważ-
niejsze podzespoły maszyn i pojazdów przed 
zużyciem, podnoszą ich produktywność, 
wydłużają czas nieprzerwanej pracy i przy-
czyniają się do zmniejszenia całkowitego 
kosztu użytkowania.

Więcej informacji o smarach Shell 
Gadus można znaleźć na stronie 
www.shell.pl/gadus
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Kluczowy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oraz bezawaryjność pojazdów ciężarowych i maszyn 
budowlanych ma prowadzenie przemyślanej gospodarki smarnej, a więc także wybór wysokiej jakości 
olejów i smarów.
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Niektórzy, mniejsi przewoźnicy obawiają 
się, że karty są tylko dla dużych przed-

siębiorstw, albo że kierowcy będą nadużywali 
handlowej swobody, jaką karty dają. Nieko-
niecznie, emitenci kart starają się dotrzeć do 
różnych klientów i przygotowywać konkretne 
oferty. Przykładowo, o wydanie Shell Card 
może ubiegać się dowolny podmiot prowa-
dzący zarejestrowaną działalność gospodarczą 
bez względu na wielkość floty czy ilość tan-
kowanego paliwa. Shell oferuje rozwiązania 
dostosowane do profilu działalności zarówno 
małych i średnich przedsiębiorstw (tanku-
jących do 40.000 litrów paliwa rocznie), jak 
i dużych firm (powyżej 40.000 litrów rocznie).

Oferta kart przedpłaconych BP Kom-
fort jest adresowana do małych firm, które 
posiadają kilka pojazdów i wolą działać na 
zasadzie przedpłaty zamiast starać się o uzy-
skanie zdolności kredytowej. Karta zapewnia 
zbiorczą fakturę za paliwo z całego miesiąca 
i możliwość zakupu paliw na stacjach BP 
w promocyjnych cenach. Użytkownicy mogą 
korzystać z platformy BP on-line i na bieżąco 
monitorować wszystkie transakcje. Otrzyma-
nie karty nie wymaga podpisywania żadnej 
umowy. Wystarczy zarejestrować swoją firmę, 
wypełniając formularz w internecie i dokonać 
przedpłaty na swoje indywidualne konto, 
a następnie przydzielić wpłacone fundusze na 
poszczególne karty, w celu zachowania pełnej 
kontroli wydatków na każdej z nich.

– Pierwszym etapem współpracy z klien-
tem flotowym, który chce przystąpić do programu 
Moya Firma jest indywidualna analiza 
potrzeb, wraz z oceną aktualnych dokumen-
tów finansowych firmy ubiegającej się o karty 
z odroczonym terminem płatności – mówi 
Marcin Puchalski, kierownik regionalny ds. 
sprzedaży hurtowej i flotowej Anwim SA.  
– Właściciel firmy transportowej decyduje, które 
produkty i w jakich ilościach chce udostępnić 
swoim kierowcom na karty flotowe.

Elastycznie podchodzi również Lotos, 
proponując trzy modele rozliczeń do wyboru 
przez klienta: kartę bezgotówkową z limitem 
kredytowym, kartę prepaid z limitem dostęp-
nym w ramach środków przedpłaconych przez 
klienta oraz kartę gotówkową wymagającą 
płatności gotówką lub kartą kredytową, słu-
żącą do naliczenia rabatu. Model rabatowania 
jest dostosowany do specyfiki danej firmy.

Karta może przynieść oszczędności 
nawet do 40 gr na litrze, tak przynajmniej 
obiecują przedstawiciele DKV. Dzieje się tak 
dzięki połączeniu kilku narzędzi: systemów 
rabatowych, wyszukiwania w aplikacjach 
on-line najtańszych stacji paliw oraz specjal-
nym ofertom operatorów kart na wybrane 
sieci stacji. DKV ma na przykład podpisane 
umowy z siecią lokalnych dystrybutorów 
(tzw. „ceny z listy”), gdzie paliwo jest dla 
klientów często 40 gr/l tańsze niż na okolicz-
nych stacjach. Tych specjalnych stacji jest już 
w Polsce ok. 450, w tym marek Moya, Lotos, 
Amic, Pieprzyk, Makro. 

Lotos, pełna kontrola
Na przykładzie Lotosu warto prze-

śledzić, jak wygląda nowoczesna kontrola 
wydatków na karty. Serwis www w czasie 

rzeczywistym dostarcza informacji o trans-
akcjach. Bardzo szerokie są możliwości 
limitowania zakupów w ujęciu dziennym, 
tygodniowym i/lub miesięcznym, w tym ka-
lendarz tankowań umożliwiający aktywowa-
nie karty tylko dla określonych dni tygodnia 
względnie miesiąca. Można indywidualnie 
zaprogramować kartę pod kątem dostępności 
asortymentu na wybranych stacjach, w ra-
mach różnych grup produktowych. Rozbu-
dowany system powiadomień sms/e-mail, 
dedykowany dla klienta, dostarcza informacji 
m.in. o dostępnym limicie, zrealizowanych 
transakcjach, przekroczeniu limitu karty itp. 
Do tego oczywiście należy dodać kontrolę 
procedur transakcyjnych na stacjach.

BP SuperCards
Jest to oferta skierowana do firm, które 

poszukują ciekawego narzędzia motywa-
cyjnego dla pracowników, czy prezentu dla 
kontrahenta handlowego. Umożliwia zakupy 
wszystkich produktów i usług dostępnych 
na stacjach lub wybranych, np. tylko paliwo, 
tylko kawiarenka, tylko myjnia, w zależności 
od preferencji. Korzyści dla firm to możliwość 
odliczenia kosztów zakupu BP SuperCard za-
równo w przypadku celów marketingowych, 

Pomagają oszczędzać
TEKST: Jacek Dobkowski ZDJĘCIA: T&M

Na zysk i sprawne funkcjonowanie firmy transportowej wpływa wiele czynników. W obecnych czasach nie 
da się prowadzić tego typu działalności bez profesjonalnego wsparcia. Jednym z pomocnych instrumentów 
są karty paliwowe. 
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CHARAKTERYSTYKI POPULARNYCH KART

BP
Karta BP + Aral umożliwia bezgotówkowe i bezpieczne regulowanie opłat za wybrane produkty i usługi na ponad 25.000 stacji w Europie, zrzeszonych 
w porozumieniu Routex: Aral, BP, Circle K, Eni, OMV, jak również w części Rosji (na wybranych stacjach BP, Rosneft, TNK, Circle K). Wybierając ten 
produkt, fleet managerowie i kierowcy mogą korzystać z całodobowej pomocy drogowej na terenie Europy, atrakcyjnej oferty zwrotu VAT-u w trybie 
ekspresowym oraz z uniwersalnego urządzenia pokładowego BP Toll Box, pozwalającego rozliczać opłaty drogowe we wszystkich krajach europejskich 
objętych systemem EETS.

DKV
Trzy rodzaje kart: podstawowa DKV Card, DKV Card + chargé i DKV Card Climate. Każda gwarantuje dokonywanie rozliczeń produktów i usług 
związanych z podróżą i eksploatacją pojazdu. Różnica pomiędzy DKV Card, a DKV Card + chargé polega na tym, że ta druga jest przeznaczona do roz-
liczania ładowania pojazdów energią elektryczną. DKV Card Climate z kolei jest kartą paliwową z neutralnym bilansem klimatycznym. Oznacza to, że za 
każdy zakupiony litr paliwa klient inwestuje w certyfikowane projekty ochrony klimatu. DKV ma ponad 100.000 punktów akceptacji w Europie, w tym 
niemal 57.000 stacji. Na polskim rynku oferuje dostęp do blisko 5000 stacji. Są to zarówno stacje dużych koncernów, tj. Orlen, Lotos, Shell, BP, Circle 
K, Jet, Aral, Esso jak i lokalne, tj. Amic, Moya, Pieprzyk, Lotos, Watis i inne. W tym ponad 400 w Polsce to tzw. tanie stacje, czyli takie, na których ceny 
wyliczane są na bazie stawek hurtowych. Dla klientów oznacza to spore oszczędności, bo zapłacą tutaj za paliwo do 40 gr/l mniej niż na dystrybutorze.

E100
E100 to międzynarodowa firma paliwowa i processingowa, emitent własnej karty paliwowo-serwisowej. W swojej ofercie ma również szereg komplek-
sowych usług dla firm transportowych, m.in. zwrot VAT-u i akcyzy, opłaty drogowe, usługi serwisowe, a nawet rozwiązania cyfrowe do zarządzania flotą. 
Firma E100 jako jedyna na rynku łączy wschód i zachód, umożliwiając przekraczanie Europy i Azji bez przystanków. Sieć akceptacji obejmuje 32 kraje 
i ponad 19.000 punktów. Z karty E100 codziennie korzysta ponad 155.000 kierowców. W skład sieci stacji paliw, które honorują kartę E100, wchodzi 
niemal 250 stacji Power Max pod marką własną E100, w tym ponad 120 stacji w Polsce. 

Eurowag
Eurowag oferuje karty paliwowe w pełni dostosowane do rodzaju działalności transportowej zaczynając od małych jedno- lub kilkupojazdowych przed-
siębiorstw rodzinnych poprzez flotę pojazdów osobowych, dostawczych, po duże firmy transportowe oraz spedycje zlecające frachty przewoźnikom. Karty 
pozwalają na wygodne, bezgotówkowe i świadome planowanie wydatków związanych z paliwem. Ceny są z góry znane, przedstawione na portalu klienta, 
umożliwiają analizę kosztów za pomocą raportów dostępnych on-line a także ułatwiają pracę działom księgowości minimalizując ilość dokumentów 
finansowych. Sieć akceptacyjna obejmuje ponad 11.000 stacji paliwowych w 28 państwach. Jedną z wielu funkcjonalności karty jest tzw. system zamków, 
który dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Polega on na odblokowywaniu karty tuż przed tankowaniem przez autoryzowanego kierowcę z jednoczesnym 
powiadomieniem o tym fakcie osoby zarządzającej. Aplikacje mobilne dodatkowo ułatwiają zarządzanie oraz korzystanie z sieci stacji paliw. 

jak i motywacji pracowników. Termin ważno-
ści kart jest liczony od daty aktywacji, o której 
decyduje kupujący, dzięki można skuteczniej 
planować swoje działania. Zakup karty jest 
wolny od prowizji oraz dodatkowych opłat.

Hybrydowy Shell
Nowością jest hybrydowa Shell Card 

Plus łącząca najważniejsze zalety karty 
paliwowej Shell Card oraz karty płatniczej. 
Akceptowane są płatności nie tylko za pa-

liwo, opłaty drogowe czy myjnie, ale też za 
hotele, restauracje, bilety lotnicze i taksówki. 
To pierwsze na rynku rozwiązanie dla flot 
o tak szerokim zasięgu. Obejmuje 6.500 
stacji paliw na terenie Polski, ale także po-
nad 200.000 punktów akceptujących karty 
VISA.

Ambitna Moya 
– Dynamicznie zmieniający się rynek 

usług oraz rosnące oczekiwania klientów 

determinują dalsze działania mające na celu 
uatrakcyjnienie oferty Moya Firma – dodaje 
Marcin Puchalski. – Planujemy wdrożenia 
kolejnych produktów i usług dla branży trans-
portowej, przydatnych w codziennej eksploata-
cji flot pojazdów, zarówno dużych, średnich, 
jak i mikroprzedsiębiorstw. Chcemy zapewnić 
najlepszy serwis paliwowo-usługowo-produk-
towy dla klientów ze wszystkich segmentów 
rynku.

AS24
Karty są dostępne w dwóch wariantach: AS24 i AS24 Eurotrafic. Z tej drugiej można korzystać także na stacjach partnerskich w całej Europie. Jej 
funkcjonalność została dodatkowo poszerzona o opłaty za przejazdy drogami, tunelami, mostami, uiszczanie mandatów czy korzystanie z pomocy np. ho-
lowania. Firma paliwowa AS24 specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z branży transportu, spedycji i logistyki. Europejska sieć liczy blisko 1.000 
stacji własnych i 15.000 partnerskich. Wszystkie punkty są przystosowane do obsługi ciężarówek z uwzględnieniem szerokich podjazdów, wysokich wiat, 
wydajnych dystrybutorów z możliwością jednoczesnego tankowania dwóch zbiorników w pojeździe. Aplikacja Card Control pozwala na zdalne blokowa-
nie lub zawieszenie, ustawienia limitów tankowania, jak też określanie dni, godzin czy krajów, w których będzie lub nie będzie działać. Za pośrednictwem 
aplikacji Card Alert jej dysponent, np. operator floty, może ustawić szereg powiadomień z dostępnej listy.
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UTA
UTA od lat wspiera firmy transportowe umożliwiając wygodne, bezgotówkowe płatności za paliwo i szereg innych usług w całej Europie oraz oferując nowoczesne 
rozwiązania do uiszczania opłat drogowych z bardzo szerokim zasięgiem działania. Najnowsze urządzenie UTA One® aktualnie zapewnia rozliczanie myta w  9 
systemach w 8 krajach: NIEMCY, AUSTRIA, BELGIA, FRANCJA, HISZPANIA PORTUGALIA, WŁOCHY, POLSKA ( A4 Katowice-Kraków). W 
niedalekiej przyszłości Klienci korzystający z UTA One® będą mieli możliwość rejestracji myta w kolejnych krajach, m. in. na Węgrzech, w Czechach i Szwajcarii. 
Karty UTA akceptowane są w 65.000 punktów w 40 krajach Europy, z czego 52.000 to stacje paliwowe. W Polsce honorowane są na ponad 4.300 stacji a ich liczba 
sukcesywnie wzrasta. Tak szeroka sieć akceptacji sprawia, że UTA jest w stanie zaproponować Klientom atrakcyjną ofertę cenową i indywidualnie dopasowane ra-
baty. Na kilkudziesięciu stacjach w całej Polsce, także na stacjach przygranicznych Klienci mogą kupować olej napędowy rozliczany na bazie ceny hurtowej (SPOT). 
W ofercie SPOT jest ponad 300 stacji, w tym stacje przygraniczne i stacje autostradowe. Oprócz transakcji paliwowych Przewoźnicy bardzo często korzystają z 
innych udogodnień, które daje współpraca z UTA np. zwrot VAT i akcyzy, dostęp do raportów i analiz. Dzięki kompleksowej ofercie, UTA zapewnia wszystko to, 
czego Kierowca potrzebuje w trasie a są to m.in. naprawy, serwis 24 h, opłaty za przejazdy przez mosty, tunele, za parkingi, pełen zakres mycia i czyszczenia pojaz-
dów, aż po on-linową rezerwację i zakup biletów promowych przez platformę UTA Ferry  na wszystkie popularne przeprawy promowe w całej Europie.

Shell
Shell Card jest akceptowana w 22.000 punktów w 35 krajach naszego kontynentu, w tym na ok. 900 stacjach Shell i Lotos w Polsce. Oferowane usługi 
to m.in. bezgotówkowe tankowanie, zakupy na stacjach, opłaty za serwisy drogowe, np. w Polsce viaToll oraz autostrady A1, A2 i A4, w Rosji w systemie 
Platon czy DarsGo w Słowenii, a także przejazdy przez tunele i mosty we Francji, Hiszpanii, Belgii oraz Portugalii. Warto podkreślić szeroki zakres 
nowoczesnych narzędzi do elektronicznego poboru opłat w Europie (EETS) m.in. jedno urządzenie pokładowe działające na terenie ośmiu krajów – 
Włoch, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Belgii, Niemiec oraz w tunelach Herrentunnel (Niemcy) i Liefkenshoek w Antwerpii (Belgia), a także na 
polskiej autostradzie A4 (Kraków-Katowice). Do tego Shell oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego rozwiązania dopasowa-
nego do potrzeb konkretnej floty. W katalogu usług dodatkowych znajduje się m.in. przyspieszony zwrot VAT-u z transakcji zagranicznych, zwrot akcyzy 
z ON w sześciu państwach. 

Moya
Karty Moya Firma przeznaczone są zarówno dla dużych flot samochodowych, jak i dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą, którzy korzystają 
z niewielkiej liczby pojazdów. Korzystanie z nich pozwala zoptymalizować koszty operacyjne – posiadacze kart MOYA Firma otrzymują stałe, atrakcyjne 
rabaty na paliwa, pełną kontrolę nad dokonanymi tankowaniami i wygodne rozliczenia. Obecnie karty akceptowane są na każdej z niemal 250 stacji paliw 
MOYA (w tym również na 18 stacjach automatycznych), rozlokowanych na terenie całego kraju, a w wersji europejskiej karty MOYA IQ Europe w ponad 
1.800 obiektach w większości krajów Unii Europejskiej. Warto tu nadmienić, że karty MOYA IQ Europe wyróżnia innowacyjna formuła – gwarantują 
utrzymanie jednej ceny przez cały tydzień, na wszystkich stacjach akceptujących kartę za granicą. Dla komfortu używania kart przez tak zróżnicowaną 
grupę odbiorców wprowadziliśmy trzy modele rozliczeń: bezgotówkową, przedpłaconą (prepaid) oraz gotówkową. Karty MOYA Firma działają w tech-
nologii zbliżeniowej, zarówno na stacjach samoobsługowych, jak i konwencjonalnych, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Oprócz 
zabezpieczeń systemowych oraz przeszkolonej obsługi stacji, użytkownikom MOYA Firma oferujemy przeznaczony specjalnie dla nich helpdesk, który 
dostępny jest w trybie 24/7. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, ułatwiającymi i usprawniającymi proces zarządzania flotą.

Lotos 
Karty LOTOS Biznes są akceptowane na ponad 500 stacjach LOTOS, w tym 21 w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach A1, A2, 
A4, A6 i przy trasach S3, S7. Karty LOTOS Biznes (bezgotówkowe oraz pre-paid) akceptowane są również na 415 stacjach Shell. Stacje obu sieci uzu-
pełniają się geograficznie, są położone na strategicznych trasach tranzytowych, w wielkich miastach i w wielu mniejszych miejscowościach. Na początku 
2020 r. karta LOTOS Biznes zyskała nową szatę graficzną. We współpracy z HPC24 klienci LOTOS Biznes mogą skorzystać z trzymiesięcznego, 
bezpłatnego pakietu próbnego, w ramach którego otrzymują dostęp do sieci 1.000 sprawdzonych serwisów samochodowych. Międzynarodowy zasięg 
zapewnia karta LOTOS ESSO akceptowana na ponad 12.000 stacjach w 15 krajach Europy, w tym ponad 800 stacji autostradowych. Dodatkowe usługi 
dostępne w ofercie międzynarodowej to serwis naprawczy, zwrot zagranicznego podatku VAT, uczestnictwo w systemach automatycznego poboru opłat 
za przejazdy drogami i autostradami w Europie, także możliwość opłaty za przejazdy wybranymi tunelami. Na uwagę zasługuje fakt, że karta LOTOS 
Biznes otrzymała trzy razy z rzędu statuetkę Najlepszej Karty Flotowej w Plebiscycie Fleet Derby 2017, 2018, 2019.

IDS
International Diesel Service jest firmą paliwową, która należy do państwa Kuwejt. Działa od ponad 30 lat w 26 krajach Europy, oferując produkty i usługi 
dla firm transportowych. Stacje IDS pracują 24/7, są w pełni automatyczne, dostosowane do transportu ciężkiego: dogodny wjazd, szybkie pompy oleju 
napędowego, dystrybutor Adblue. IDS wydaje kartę zbliżeniową z kodem PIN (bez paska magnetycznego), która jest akceptowana w czasie rzeczywistym 
na wszystkich stacjach. Opcjonalnie jest wydawany zestaw dwóch kart, dla pojazdu i kierowcy. Karta pojazdu przypisuje tylko transakcję do konkretnej 
ciężarówki, zaś karta kierowcy z kodem PIN służy do jej zatwierdzania. IDS posiada system dla podwykonawców firm transportowych i spedycyjnych 
nazywany VASP (Value Added Service Provider). Karty są wydawane na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy IDS, płatnikiem a podwykonawcą.  
Płatnik czyli firma udostępniająca karty IDS dla swoich podwykonawców posiada pełną kontrolę nad ilością paliwa, które tankują, poprzez portal I account.
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Pora na LNG

Jacek Dobkowski: –2020 rok ma być okre-
sem spowolnienia gospodarczego, także 
w transporcie. Jak pan sądzi, czy to realne 
prognozy?
Piotr Rutkowski: – Odczuwamy to, jest spo-
wolnienie. Oprócz tego co dzieje się od dwóch lat 
w polityce międzynarodowej – myślę o sankcjach 
nakładanych głównie przez administrację pre-
zydenta Donalda Trumpa – dochodzi sytuacja 
z koronawirusem z Chin, czyli coś nadzwyczaj-
nego, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. 
Jest to dużo poważniejsze niż SARS sprzed lat. 
Trudno przewidzieć skutki i jak szybko służby 
medyczne zdołają się z tym uporać. Sytuacja 
może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla 
gospodarki światowej. Mamy siedzibę w Ostro-
łęce, ale obsługujemy klientów w wielu krajach 
Europy i w Rosji. 
JD: – A co z brexitem?
PR: – Nie jeżdżę do Wielkiej Brytanii, 
aczkolwiek jeżeli wymiana towarowa na tym 
kierunku zostanie ograniczona, a wszystko 

na to wskazuje, to firmy który wykonywały tę 
działalność będą szukały innych rynków. Będzie 
to miało wpływ na pozostałych przewoźników. 

JD: – Iloma zestawami pan dysponuje? 
Znalazłem w internecie liczbę 220. 
PR: – Nie, mam 350 samochodów własnych 
i prawdopodobnie ta flota wzrośnie do 400 
w tym roku. Są to MAN-y oraz Iveco. Poza tym 
stali podwykonawcy dysponują 350 samochoda-
mi. Tak więc na wyłączność naszej firmy jeździ 
w tej chwili 700 aut. 
JD: – Kupuje pan 50 zestawów, czyli nie 
wprowadza pan prostych oszczędności, 
tylko stawia na rozwój.
PR: – To nie znaczy, że inwestycja w nowy 
tabor nie jest wprowadzeniem oszczędności. Nie 
ma ona nic wspólnego z brakiem oszczędności, 
ma za to coś wspólnego z ryzykiem. Jest to indy-
widualna kwestia każdego przedsiębiorcy. My 
stwierdziliśmy, że mamy na tyle stabilne relacje 
z naszymi klientami, że możemy inwestować 
i rozwijać tabor. Tym bardziej, że jednym 
z podstawowych elementów tego rozwoju jest 
zakup pojazdów z napędem LNG. Na przeło-
mie kwietnia i maja w naszej flocie pojawi się 

TEKST: Jacek Dobkowski
ZDJĘCIA: T&M

Z Piotrem Rutkowskim, właścicielem firmy Targor-Truck w Ławach pod Ostrołęką w województwie ma-
zowieckim rozmawia Jacek Dobkowski. Rozmowę przeprowadziliśmy 11 lutego, przed epidemią koronowi-
rusa w Polsce.

Nowa siedziba, pod adresem Ławy 97, 
prezentuje się imponująco

Piotr Rutkowski: – Mimo spowolnienia 
gospodarczego nie boimy się inwestować 
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30 takich Iveco. Chcemy też pokazać, że jesteśmy 
firmą, która dba o środowisko i wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom wielu firm, które taką 
politykę mają. 
JD: – Nasuwa się pytanie, gdzie pan będzie 
LNG tankował?
PR: – Będzie budowana stacja LNG u nas 
w firmie, w Ostrołęce. A poza tym sieć LNG 
w Europie dosyć znacząco wzrasta. W Polsce są 
też takie stacje i pojawią się następne. Zasięg na 
LNG wynosi około 1.500 kilometrów, to nie jest 
już mało. 
JD: – Ciągnik wyłącznie na LNG jest droż-
szy od tradycyjnego? 
PR: – Dużo droższy. Z kolei eksploatacja jest 
dużo tańsza, dodatkowo są zwolnienia z mautu 
w Niemczech.
JD: – Transport prowadził wpierw pański 
ojciec Kazimierz. Miał pan na początku 
łatwiej niż niektórzy inni przewoźnicy?
PR: – Czy można mówić, że łatwiej, biorąc pod 
uwagę, że tata w latach 70. miał jedną cięża-
rówkę? To były zupełnie inne czasy. Oczywiście 
łatwiej w sensie takim, że życie toczyło się wokół 
tego transportu i w zasadzie od dzieciństwa 
można było dotykać tego wszystkiego. 
JD: – W tej chwili firma jest bardzo rozbu-
dowana, łatwiej wymienić, czego pan nie 
ma, niż co pan ma. Co pozostaje najważ-
niejsze, transport, spedycja serwis? 
PR: – Wie pan, najważniejsi są ludzie, absolut-
nie. Pracownicy to zasób, który jest najbardziej 
istotny, trzeba o nich dbać. 
JD: – A jak ich znaleźć? Przewoźnicy na-
rzekają, że brakuje kierowców, spedytorów, 
mechaników.
PR: – Myślę, że trzeba tworzyć przyjazne śro-
dowisko pracy i w centrum postawić człowieka. 
Mamy dwa obszary. Pierwszy, to po co tak na-
prawdę jesteśmy? Jaka jest misja firmy, co mamy 

robić? Po zainteresowaniu klienta swoją ofertą 
i po zakodowaniu jego potrzeb, należy stworzyć 
organizację, która to wszystko umożliwi. Tylko, 
że w centrum tej organizacji trzeba postawić 
człowieka, zdefiniować jego potrzeby, przede 
wszystkim samorealizacji, to jest drugi obszar. 
JD: – Część czytelników może to przełożyć 
tak, że pan dobrze płaci i ma dobrych ludzi. 
PR: – Czy pieniądze zrekompensują brak sza-
cunku? Wiemy, że nie. Trzeba tworzyć biznes 
na zasadach partnerstwa, dać pewną wolność, 
adekwatną do każdego stanowiska. Ale wolność 
to znaczy odpowiedzialność. 
JD: – Kiedyś pewien przewoźnik powiedział 
w rozmowie ze mną, że ma 50 kierowców 
i o 50 za dużo. Oczywiście był to sarkazm. 
Jak u pana te stosunki się układają? Są 
opinie, że przewoźnik i kierowca stoją po 
przeciwnych stronach.
PR: – Tak to niektórzy interpretują. Uwa-
żam, że to błędne interpretacje. Wydaje mi 
się, że przede wszystkim należy, w pewnym 
sensie, wczuć się pracę tego kierowcy, która jest 
jedną z najcięższych. Rozłąka z rodziną, dużo 
zmiennych na które kierowca może się natknąć. 
W zasadzie to on na koniec dnia jest odpowie-

dzialny za jakość wykonania usługi. Oczywiście, 
kierowcy wypracowali swoją specyfikę, swego 
rodzaju subkulturę, którą trzeba zrozumieć. 
Adekwatnie do zadań, przed którymi stawia 
nas klient, trzeba ułożyć i zorganizować pod-
stawowy „element” tego biznesu, jakim jest kie-
rowca. W miarę możliwości należy dać kierowcy 
to, czego on oczekuje, żeby był zadowolony. 
Pieniądze są bardzo ważne i nie mogą odbiegać 
od średniej rynkowej, ale poza tym istnieje wiele 
innych czynników. Jednym z podstawowych jest 
ciągła praca nad komunikacją, nad szacunkiem. 
Nie jest to proces łatwy, im większa organizacja 
tym trudniej to osiągnąć. 
JD: – Ma pan kierowców z zagranicy, Ukra-
ina, Białoruś? 
PR: – Mam, ich kwalifikacje nie odbiegają od 
kierowców z Polski.
JD: – Prowadzi pan ASO MAN-a i ASO 
Iveco, poza tym można przyjechać do pana 
z każdym samochodem. Czym różni się 
serwis autoryzowany od niezależnego? 
PR: – Cały proces obsługi klienta jest sprawdza-
ny i weryfikowany przez producenta. Jesteśmy 
poddawani audytom, oficjalnym, nieoficjalnym, 
na przykład poprzez tajemniczego klienta. 
Powstają z tego różnego rodzaju raporty. 
Pokazywane są obszary, które trzeba poprawić. 
Tak więc poza nadzorem wewnętrznym jest 
nadzór zewnętrzny. Autoryzacja daje dodatko-
wy prestiż, oznacza że firma spełnia określone 
standardy. 
JD: – Zajmuje się pan również sprzedażą 
tych dwóch marek?
PR: – Należymy do sieci OK Trucks, sprzedaj-
my używane Iveco, całą gamę. Są to pojazdy 
z różnych rynków, z całej Europy. 
JD: – Dziękuję za rozmowę. TM&
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Niskopodłogowe 
jamniki TEKST: Robert Przybylski 

ZDJĘCIA: Solaris, Marcin Nader

We wczesnych latach 90. w Polsce 
równolegle do zmian gospodarczych 

przebiegała rewolucja w miejskich prze-
wozach publicznych. Wyrósł im konkurent 
w postaci aut osobowych. Nasycenie samo-
chodami osobowymi w 1996 roku w sto-
sunku do 1991 roku wzrosło o ponad jedną 
czwartą, do 206 aut na tysiąc mieszkańców. 

Wzrost liczby aut oraz masowe zwol-
nienia w dużych zakładach pracy i wzrost 
bezrobocia odbiły się na miejskich przewo-
zach transportem publicznym, które zmalały 
w 1996 roku do 5,4 mld pasażerów, gdy na 
przełomie lat 80. i 90. sięgały 9 mld. 

Niekorzystnym tendencjom komuni-
kacyjnym miały zaradzić autobusy niskopod-
łogowe, oferujące wyższy komfort przewozu 
niż dotychczas używane wysokopodłogowe 
Ikarusy lub średniopodłogowe Jelcze. 

Sprzedażą niskopodłogowych auto-
busów miejskich marki Neoplan zajęło się 
powstałe 2 sierpnia 1994 roku w Warszawie 
Biuro Handlowe spółki Gottlob Auwarter, 
właściciela marki „Neoplan”. 

Otrzymało nazwę „Neoplan Polska” 
i należało do Krzysztofa i Solange Olszew-
skich. Pierwszy niskopodłogowy autobus, 
15-metrowy Neoplan N4020/3 trafił w 1994 
roku do MZK Warszawa. 

W kolejnym roku przedsiębiorstwo 
wygrało przetarg na dostawy do Poznania 
72 niskopodłogowych miejskich Neoplaów. 
Zgodnie z warunkami przetargu firma 
Olszewskich we wrześniu 1995 roku podjęła 
decyzję o otworzeniu fabryki autobusów 
w Bolechowie pod Poznaniem. Kredytu 
udzieliły Bank Handlowy i WBK. 

Jesienią pierwszych 36 pracowników 
fabryki spółka wysłała na praktyki do ber-
lińskiego zakładu Neoplana. Z początkiem 

1996 roku rozpoczęli montaż autobusów, 
których kratownice przyjeżdżały z Niemiec. 
Pierwsze egzemplarze Poznań odebrał 
w marcu 1996 roku. Rozwijający się montaż 
wymusił wzrost zatrudnienia, które podwoiło 
się. W 1997 roku pracownicy bolechowskiego 
zakładu zmontowali 222 autobusy, 3-krotnie 
więcej niż rok wcześniej. 

Coś swojego
W 1997 roku spółka Neoplan Polska 

już nie była jedynym w Polsce dostawcą 
niskopodłogowych autobusów, musiała kon-
kurować z Jelczem, którego niskopodłogowy 
model M121M notował sukcesy. 

Na rynku powiało optymizmem, gospo-
darka rosła. Przewoźnicy zaczęli modernizo-
wać floty i w 1997 roku uzyskali rekordowy 
współczynnik odnowy taboru autobusowego. 
Wyniósł 7,13 proc., podnosząc się z poziomu 
2-2,5 proc. notowanego na początku dekady. 
Udział we flotach autobusów mających 
ponad 10 lat zmalał do 37 proc. 

Uruchamiając fabrykę Olszewski 
planował, że w 1997 roku wyprodukuje 600 

autobusów. Rozwój produkcji blokował 
jednak brak kapitałów. Solange Olszewska 
przyznaje, że właściciele Neoplana cały 
czas podchodzili do polskiego rynku z dużą 
rezerwą. – Gdy mąż chciał się bardziej angażo-
wać w sprzedaż autobusów niskopodłogowych 
usłyszał: „po co, tam nie ma takich autobusów. 
A po za tym kraj, którym rządzi szef związków 
zawodowych nie ma szans na rozwój” – wspo-
mina Olszewska. 

– Na dodatek niemiecka technologia nie 
pasowała do polskich warunków. Zauważyli-
śmy, że Neoplany są zbyt delikatne na polskie 
drogi i przy soleniu zimowym rdzewieją. Neo-
plan nigdy nie słynął z zabezpieczenia antyko-
rozyjnego. I tak mąż stwierdził, że musi mieć coś 
swojego – wyjaśnia Solange Olszewska. 

W ten sposób rok 1997 stał się dla fir-
my czasem zmian. Wtedy właśnie Olszewski 
zatrudnił pierwszych konstruktorów i wypo-
sażył ich w dwa komputery PC z procesorem 
Intel DX486. Premierową pracą inżynierów 
był autobus-studio kosmetyczne dla firmy 
Oriflame. W czerwcu 1998 roku, po zakoń-

Olibusy były dla producenta małym krokiem pod względem konstrukcji, ale wielkim pod względem  
technologii. 
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czeniu produkcji Oribusa, pracowało już 
w Neoplanie Polska siedmiu konstruktorów. 

Drugim, bardziej skomplikowanym 
zadaniem dla tego małego zespołu było 
zaprojektowanie autobusu niskopodłogowe-
go, koncepcyjnie przypominającego 12-me-
trowego Neoplana N4016td. Litery „td” 
odnosiły się do tower drive, czyli zabudowy 
wieżowej, z silnikiem stojącym. Wcześniejsze 
wersje miały silniki leżące. 

Przez analogię do Oribusa, został 
potocznie nazwany Olibus od nazwiska 
właściciela firmy, choć fabrycznie otrzymał 
oznaczenie K4016td. – Prosto ze Stanów trafił 
do Neoplana Polska Tedeusz Malinowski, odpo-
wiedzialny za konstrukcję nadwozia. Z Poli-
techniki Poznańskiej ściągnęliśmy przygotowu-
jącego się wtedy do doktoratu Darka Michalaka, 
który później zajął się konstrukcją podwozia 
– wspomina dyrektor biura konstrukcyjnego 
Paweł Kaczalski. Wcześniej Kaczalski był 
pracownikiem Politechniki Poznańskiej 
i konstruktorem Sulzera. 

Pierwsza własna konstrukcja
Dariusz Michalak wspomina, że 

importowane z Niemiec kratownice Neo-
planów nie dość, że słabo zabezpieczone 
antykorozyjnie i drogie, były także mało 
precyzyjnie wykonane. – Praktyka podczas 
montażu autobusu była taka, że po ustawieniu 
osi i układu napędowego, ustawieniu wszyst-
kich kątów, dopiero były spawane łapy zawie-
szenia silnika. Chcieliśmy uniknąć spawania 
na hali montażowej autobusów – tłumaczy 
Michalak. 

Olibus był koncepcyjnie podobny 
Neoplana N4016td. Zarówno kratownica 
podwozia jak i nadwozia były wykonane 
podobnie w obu autobusach, to jest z dużej 
liczby rur o profilu prostokątnym i stosun-
kowo niewielkim przekroju. – Musieliśmy 
zaimplementować nowy silnik plus kilka zmian 
usprawniających i optymalizujących. Zawie-
szenie silnika, było zaprojektowane zupełnie od 
nowa i celowo w zabudowie wieżowej. DAF 
zakończył produkcję silników leżących i trzeba 
było zainstalować silnik stojący – tłumaczy Da-
riusz Michalak. – Skrzynie biegów musieliśmy 
sami dobrać do silnika. Osie, układ kierowniczy 
i hamulcowy były analogiczne jak w Neoplanie. 
Układ elektryczny był zbliżony – porównuje 
konstruktor. 

Olszewski znalazł miejsce do produkcji 
kratownic właśnie konstruowanego autobusu 
w Środzie Wielkopolskiej. Kupił tam w 1997 
roku będące w stanie upadłości przedsiębior-
stwo Tramad wraz z halą o powierzchni 4,5 
tys. m kw. Z tym zakupem pozyskał także 
trzydziestu doświadczonych spawaczy. 

Ruszyły tam 1 kwietnia 1998 roku pra-
ce nad najważniejszym elementem nowego 
autobusu, kratownicą. – Sami robiliśmy przy-
rządy spawalnicze (nazwaliśmy je „heilingi”), 
obmyślał je mistrz spawalni Marian Mistrzak, 
a pomysłami dzielił się z nami Krzysztof Ol-
szewski – wspomina Michalak. 

Nie wszystko od razu się udawało.  
– Robiliśmy element, np. przednią ścianę, która 
po wyjęciu z przyrządu okazała się wypaczo-
na i nie pasowała do reszty kratownicy. Mój 
niewielki zespół opracowywał dokumentację, 
a Marian mówił, czy to się da wykonać. Tak 
pracowaliśmy przez ponad rok, doskonaląc 
konstrukcję i przyrządy. Chodziło nie tylko 
o kwestię dojścia do wszystkich miejsc kratow-
nicy z przyrządem spawalniczym, ale przede 
wszystkim o zachowanie geometrii i precyzji 
wymiarów – podkreśla konstruktor. 

Ostatecznie technolodzy i konstruk-
torzy odnieśli sukces. Kratownice ze Środy 
Wielkopolskiej były tak precyzyjnie wyko-
nane, że można było montować autobusy bez 
spawania na hali montażowej. Nowy pojazd 
ważył 11,3 tony, o 0,3 tony więcej od Neo-
plana. – Pierwsze jazdy Olibusem odbyliśmy 
w listopadzie 1998 roku, a od grudnia pełną 

parą ruszyły prace nad Urbino – przypomina 
Michalak. 

Dodaje, że podczas produkcji kolejnych 
egzemplarzy projekt nie był przerabiany.  
– Przeróbek było naprawdę niewiele – podkre-
śla. Korekty położenia silnika zostały wpro-
wadzone w egzemplarzu numer 2. – Pierwszy 
pojazd do końca swojej eksploatacji pozostał 
niezmieniony. Pamiętam dobrze ponieważ oso-
biście go projektowałem – zaznacza Michalak. 

Olibus był zaplanowany jedynie w wer-
sji 12-metrowej, z rozstawem osi 602 cm. 
– Z tego co pamiętam wyprodukowaliśmy tylko 
3 sztuki wersji 10-metrowej (dla Świdnicy). 
Powstały przy minimalnym nakładzie prac 
inżynierskich. Skrócony został o 2 m rozstaw 
osi i zlikwidowane 3 drzwi. Pozostałe elementy 
pozostały bez zmian – zapewnia konstruktor.

Podkreśla, że praktycznie nie było 
wprowadzanych zmian w trakcie produkcji. 
– Drobiazgi. Całe zasoby inżynierskie jakie 
wtedy posiadaliśmy (relatywnie niewielkie) były 
zaangażowane w projektowanie Urbino. Mie-
liśmy już zaprojektowane Urbino i cała nasza 
energia firmy była ukierunkowana na dopraco-
wanie, promowanie i sprzedaż naszego nowego 
produktu, z którego wszyscy byliśmy bardzo 
dumni. To było nasze dziecko – wymyślone, 
zaprojektowane i wyprodukowane w Naszej 
Firmie – podkreśla Michalak.

Pomysł na reklamę
Nowy produkt musiał wyróżniać się od 

poprzednika. Autobusy serii K były stylizo-
wane przez firmę wzornictwa przemysłowego 



24 | Trucks & Machines

H
IS

T
O

R
IA

OLIBUS

Nc.Art z Sękocina koło Warszawy. Elemen-
ty nadwozia tych autobusów powstawały 
w Warszawie, w piwnicy na ulicy Chłodnej. 

Na tych autobusach pojawił się także 
stylizowany jamnik. – To był mój pomysł. 
Gdzie inżynier wpadłby na coś takiego! Lubię 
psy, a jamnik ma krótkie nóżki i jest niski, dla-
tego jest dobrym symbolem naszego autobusu ni-
skopodłogowego – tłumaczy Solange Olszew-
ska. – Pracownicy byli przeciwni, wskazywali, 
że nikt niczego takiego nie ma. Ale mąż miał do 
mnie zaufanie – podkreśla Olszewska. 

Pozostawało tylko znaleźć chętnych na 
nowość. – Olibus był wprawką, która miała 
wykazać, że sami potrafimy w całości wyprodu-
kować autobus – wyjaśnia odpowiedzialny za 
sprzedaż w Neoplan Polska Wiesław Cieśla. 
– Oferowałem te autobusy tylko zaufanym 
przewoźnikom, którzy po wytłumaczeniu o co 
chodzi godzili się na taki produkt. Olibusów 
zbudowaliśmy 46, więc niewiele. Kupowali 
Olibusa, bo cena była atrakcyjna, choć nie było to 
rozdawnictwo. Nie była to dramatycznie niższa 
cena – podkreśla Cieśla. 

Premiera Olibusa przypadła na począ-
tek kryzysu azjatyckiego, który odbił się tak-
że na polskiej gospodarce. Sprzedaż nowych 
autobusów gwałtownie malała, współczyn-
niki odnawiania taboru w 1999 roku spadał 
do 3,27. – Dyrektorzy zakładów komunika-
cyjnych zazwyczaj wykręcali się z zakupów 
głównie argumentem cenowym – przypomina 
sobie Cieśla. – Ostatnie sztuki Olibusów kupił 
od nas właściciel bydgoskiego przewoźnika 
Forbus Mieczysław Otlewski. Wygrał przetarg 
w Bydgoszczy na obsługę kilku linii, a że nie był 
szczególnie mocny finansowo, sporo czasu mu 

zeszło na zdobycie kredytów. Gdy je uzyskał, był 
już pod ścianą, musiał zaczynać świadczenie 
usług, wiec musiał kupić co mieliśmy. Chyba 
odebrał jeden czy dwa Neoplany, sześć ostatnich 
Olibusów i resztę trzeba było dorobić Urbino – 
wylicza Cieśla. 

Olibusy K4016td miał także MPK 
Radom, ZKM Ciechanów (następnie MPK 
Rzeszów), Legnica, Gdynia. MPK Świd-
nica zakupiła w październiku 1999 roku 
trzy 10-metrowe Neoplany K4010. MPK 
zapłaciła za każdy autobus 529 tys. zł. Był 
to drugi niskopodłogowy model w mieście. 
Pierwszy zakupiony rok wcześniej to poje-
dyncze, 12-metrowe Volvo, wycenione na 597 
tys. zł. – Neoplany jeździły wszędzie, także na 
najbardziej obleganych trasach, niezależnie od 
jakości dróg. Samochody sprawdziły się, dobrze 
je produkowali – ocenia Sławomir Kwiatkow-
ski z MPK Świdnica. 

Olibus otrzymał też dobre oceny 
w MPK Rzeszów. – Zabudowa wieżowa 
ułatwia serwisowanie z powodu łatwiejszego 
dostępu do całości instalacji, aczkolwiek seria 
„N” też była dostępna w wersji z silnikiem 
stojącym – zaznacza Dariusz Bialic z fanpage 
zajmuje się historią rzeszowskiej komunikacji 
miejskiej hrkm.rzeszow. – Robione były na 
bardzo podobnych podzespołach. Jakość instalacji 
elektrycznych była porównywalna. Układ 
pneumatyczny w wersji „K” jest praktycznie ten 
sam co w Solarisach. W środku silnik pracował 
cicho – ocenia Bialic. 

Początek nowej linii
Olibusy pozwoliły spółce Neoplan 

Polska opanować spawanie kratownicowych 
szkieletów, zaś na rynku popularyzowały 

koncept niskopodłowego autobusu. Rów-
noległe Neoplan Polska oferował monto-
wane modele Neoplana, z importowanymi 
kratownicami. 

Wbrew oczekiwaniom modele nisko-
podłogowe nie podbiły tak szybko rynku jak 
oczekiwali tego producenci, a nawet pasaże-
rowie. – Autobusy wysokopodłogowe miały kilka 
zalet, które uwidaczniały się szczególnie zimą – 
zauważa były członek zarządu warszawskich 
MZA Janusz Bosakirski. – Należy pamiętać, że 
kiedyś były prawdziwe zimy. Gdy breja lodowa 
z ulicy zamieniała się w lód, który oblepiał całe 
podwozie, w niskopodłogowych modelach pod jego 
ciężarem zrywały się instalacje pneumatyczne 
czy elektryczne. Takie zamrożone autobusy mu-
sieliśmy po kilku kursach wycofywać na zajezdnię 
i na kanałach rozmrażać dmuchawami – opisuje 
warunki użytkowania Bosakirski.

Podkreśla, że wysokopodłogowe Ikarusy 
w warunkach zimowych wykazywały się 
dużo wyższą bezawaryjną jazdą. – Ponadto 
lepiej radziły sobie na zniszczonych drogach. 
W tamtych latach drogi miały fatalną jakość: 
były nierówne, z dziurami, nie nadawały się 
dla autobusów niskopodłogowych. Gdy po takich 
dziurach przejechał niskopodłogowy przegubo-
wiec, regułą było zaczepienie harmonią o wyboje 
jezdni (prześwit pomiędzy harmonią a jezdnią 
wynosił tylko kilkanaście centymetrów) i ten 
wart około 5 tys. euro komponent nadawał się do 
wyrzucenia – przypomina Bosakirski. 

Przyznaje, że politycy chcieli z ko-
lei więcej niskopodłogowych autobusów, 
nowoczesnych i wygodnych dla podróżnych. 
Natomiast zarządy dróg, podobnie jak przed-
siębiorstwa autobusowe, też były bez pienię-
dzy. – Nie pamiętam nazwiska pani dyrektor 
Zarządu Dróg Miejskich, która mówiła, że te 
nasze 18-tonowe autobusy są i tak zbyt ciężkie 
na warszawskie ulice. Ich podbitka jest stara 
i ledwo wytrzymuje takie ciężary. Natomiast 
politycy chętnie chwalili się nowoczesnym ta-
borem. Jednak nie przypominam sobie korelacji 
zakupu niskopodłogowych autobusów i remontu 
dróg, po których prowadziła dana linia. Nie było 
na to pieniędzy – wyjaśnia Bosakirski. 

Zaś Olibusy niemal zniknęły z dróg. 
Jako jedna z ostatnich wycofała je Świdni-
ca; ich przebieg przekroczył 700 tys. km. 
W grudniu 2019 roku taki 10-metrowy 
autobus wyceniony był na 6 tys. zł. TM&
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Wśród wszystkich Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki SMS–em na nr 791 892 568 do dnia 

24.04.2020 r. rozlosujemy upominki ufundowane przez firmy: 

Nagrodzeni z ostatniego numeru: 
Katarzyna Wolska z Warszawy, Mirosław Kieleszka z Wrocławia 

oraz Zygmunt Groleski z Gdyni. 
Rozwiązaniem są słowa z literą B.



BUDOWLANEMASZYNY
MACHINESTRUCKS&MIESIĘCZNIK SPECJALISTYCZNY

TEKST: Michał Jurczak ZDJĘCIA: T&M

Nieduży rynek 
ważnych maszyn

W przypadku nowych wozideł sztywnoramowych w Polsce mówimy o zakupach na poziomie kilku, co 
najwyżej kilkunastu sztuk rocznie. To niewiele. Maszyny tego rodzaju wprawdzie od kilku lat „przegry-
wają” rywalizację z pojazdami przegubowymi, nie znaczy to jednak, że są całkowicie wypierane z rynku. 
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Pierwsze, wielkogabarytowe pojazdy 
do transportu budowlanego, przewyż-

szające rozmiarami tradycyjne ciężarówki 
powstały ponad osiemdziesiąt lat temu. Za 
przełom w dziedzinie konstrukcji i produkcji 
wozideł sztywnoramowych uznaje się jednak 
połowę ubiegłego wieku. Również teraz 
wozidła sztywnoramowe mają ciągle swoich 
zwolenników, a dowodem jest to, że powstają 
kolejne modele.

Coraz wydajniejsze i bezpieczniejsze 
Użytkownicy wozideł za kluczowe ce-

chy maszyn wymieniają: stabilną konstrukcję 
(trwałość w trudnych warunkach), relatywnie 
dużą pojemność i odpowiednią powierzchnię 
skrzyni, trwały silnik, należytą widoczność 
z kabiny, jak również komfort eksploatacji. 
Jednym z kluczowych walorów jest też eko-
nomia. Dostawca maszyn Caterpillar serii 
G (m.in. 772G) podkreśla, jak ważne dla 
ekonomicznej eksploatacji są nowoczesne, 
elektroniczne systemy sterowania. Silniki 
można zaprogramować w celu osiągnięcia 
wyznaczonego przez użytkownika poziomu 
zużycia paliwa. Dostępne są dwa programo-
walne tryby: ekonomiczny i ekonomiczny 
adaptacyjny. Tryb ekonomiczny umożliwia 
użytkownikowi wybranie redukcji mocy od 
0,5 do 15 proc. Wystarczy nacisnąć jeden 
przycisk, aby ustawienia trybu ekonomicz-
nego zostały zastosowane na wszystkich 
etapach cyklu transportowego. Za pomo-
cą adaptacyjnego trybu ekonomicznego 
wozidło samo monitoruje zapotrzebowanie 
na moc i oszczędza paliwo oraz reguluje 
moc silnika, aby zoptymalizować zużycie 
paliwa. Dodatkową oszczędność zapewniać 
ma nowa funkcja automatycznej pracy na 
biegu jałowym (automatycznie włącza bieg 
jałowy, gdy hamulec pozostaje włączony 
dłużej niż przez 15 sekund przy włączonym 
biegu jazdy do przodu). Bieg włączany jest 
ponownie, gdy operator podniesie stopę 
z pedału hamulca. Działanie tej funkcji 
jest nieodczuwalne dla operatora. Sterowa-
ny temperaturowo wentylator o napędzie 
hydraulicznym zmniejsza zapotrzebowanie 
na energię, ponieważ jest włączany tyl-
ko gdy zaistnieje taka potrzeba i działa, 
nie przekraczając niezbędnej prędkościi 
obrotowej. Nowy układ sterowania skrzynią 
biegów, zwiększająca wydajność strategia 

sterowania elektronicznego (Advanced 
Productivity Electronic Control Strategy, 
APECS) mają zapewniać m.in. płynniejsze 
przełożenia, lepsze przyspieszanie, większą 
prędkość na pochyłościach oraz krótszy czas 
cykli roboczych. Ramę pojazdu wykonano ze 
stali umożliwiającej przenoszenie obcią-
żeń udarowych, natomiast ich skrzynkowa 
konstrukcja ma gwarantować wytrzymałość 
na skręcanie.

Volvo R100E, to jeden ze sztywno-
ramowych kolosów. Dysponuje 95-tonową 
ładownością, a poj. (z nadsypem) przekracza 
60 m sześc. Do napędu służy 783-kilowa-
towy diesel. Konstruktorzy podkreślają, że 
cały układ napędowy zdolny jest wygene-
rować relatywnie wysoki moment obrotowy 
i wyjątkowo wysoką siłę uciągu na kołach. 
Do skrócenia cyklu roboczego przyczynia się 
m.in. układ szybkiego wyładunku. Zasto-
sowano szereg systemów ochronnych, np. 
zabezpieczenie przed nadmiernymi obrotami 
silnika (automatycznie wymusza bezpieczne 
parametry pracy). W utrzymaniu kontroli 
nad maszyną pomaga blokada jazdy na 
biegu neutralnym (ochrona wozidła podczas 
zjazdów ze wzniesień). R100E wyposażono 
także w układ hamowania awaryjnego i po-
mocniczy układ kierowniczy. 

Znacznie mniejsze gabaryty ma 
Komatsu HD405-8, z 386-kilowatowym 
motorem. Poj. załadowcza wynosi 27 m 
sześc. Prędkość maksymalna to 66 km/h, 
maksymalna ładowność sięga 40 t. Funkcja 
automatycznego wyłączania silnika ma mak-
symalizować oszczędności paliwa. Opcjo-
nalnie stosowany jest automatyczny układ 
kontroli trakcji (KTCS). Relatywnie duża 
moc spowalniacza ma zapewniać zarówno 
wysoką wydajność, jak i bezpieczeństwo. 
Opcjonalnie stosowany jest układ zapobiega-
jący blokowaniu się kół podczas korzystania 
z hamulca roboczego i spowalniacza, co 
minimalizuje poślizg w trudnych warunkach. 
Automatyczna kontrola prędkości pozwala 
łatwo ustawiać stałą prędkość zjazdu ze 
wzniesienia i umożliwia operatorowi skon-
centrowanie się na prowadzeniu wozidła. 
Prędkość może być ustawiana odpowiednio 
do kąta nachylenia drogi z dokładnością do 
1 km/h poprzez naciśnięcie przycisku na 
dźwigni sterowania (plus-minus 5 km/h)

Liczy się łatwość obsługi 
Komfort eksploatacji, w tym łatwość 

obsługi to coraz częściej akcentowane 
przez użytkowników walory maszyn. 
W przypadku Komatsu HD405-8 zwraca 
uwagę szeroka kabina Space Cab, z w peł-
ni regulowanym fotelem z zawieszeniem 
pneumatycznym (zawieszenie kabiny jest 
hydropneumatyczne). Fotel operatora jest 
pogrzewany i wentylowany. W obsłudze 
pomaga kolorowy monitor LCD wyświe-
tlający kluczowe informacje. Zraca uwagę 
m.in. bezpieczny dostęp do kabiny, dzięki 
frontowym schodom o dość niewielkim 
kącie nachylenia z poręczami i zabezpie-
czeniem antypoślizgowym. Dostęp do 
akumulatora i jego odłącznika jest możliwy 
z poziomu gruntu. Scentralizowano punkty 
smarowania. Zastosowano specjalny licznik 
„zarządzający” załadunkiem. Masa ładunku 
wyświetlana jest przez cały czas, zarów-
no w kabinie, jak i na zewnątrz. Wygodę 
eksploatacji zwiększa Komtrax, bezprze-
wodowy, fabryczny system monitorowania. 
Umożliwia zarządzanie flotą, bez względu 
na to, gdzie aktualnie znajduje się właściciel 
maszyny (zarządzania maszynami w ich 
aktualnym miejscu pracy). Do wizualizacji 
danych wykorzystywane są mapy, tabe-
le i wykresy. System (dostępny 24/7) ma 
pomóc w przewidywaniu ewentualnych 
problemów, w planowaniu obsługi technicz-
nej z wyprzedzeniem. Zapewnia również 
bezpieczeństwo (chroni maszynę przed 
kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem), 
monitoruje lokalizację, pozwala zdalnie 
zablokować silnik, z drugiej strony pozwala 
na kontrolowanie poziomu paliwa z ostrze-
żeniem o jego ewentualnej kradzieży. 

Opracowany przez Volvo opcjonalny 
system ważenia pokładowego (On Board 
Weighing – OBW) to jeden z atutów 
maszyny R100E. Zintegrowany system 
zapewnia przewożenie optymalnego, 
bezpiecznego ładunku i rejestruje wszystkie 
przetransportowane ładunki, umożliwiając 
zarządzanie i prezentację danych w czasie 
rzeczywistym na wyświetlaczu pokładowym. 
Obsługę ułatwiają inteligentne systemy, takie 
jak Volvo Site Simulation, który dostarcza 
cennych informacji o maszynach, składzie 
floty i konfiguracji miejsca robót.   
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Dla operatora ważne jest też to, że planowe 
czynności konserwacyjne można wykonać 
z szerokiej platformy lub z poziomu gruntu. 
Z myślą o zapewnieniu pełnego bezpie-
czeństwa, zwłaszcza podczas serwisowania, 
maszyny mają wbudowane zintegrowane 
elementy blokad. 

Również dostawca wozideł CAT 
podkreśla, że konstrukcja maszyn serii G 
daje technikom łatwy dostęp do wspólnych 
punktów obsługowych, np. blokady silnika, 
wzierników poziomów cieczy, smarowni-
czek. Trzy odkręcane filtry paliwa gwa-
rantują jego czystość, a główny filtr paliwa 
posiada separator wody oraz elektryczną 
pompę zasilającą. Okres wymiany filtrów 
w układzie kierowniczym, hamulcowym 

oraz skrzyni biegów/przekładni hydroki-
netycznej wynosi 1.000 motogodzin, do 
wyposażenia standardowego należy również 
wskaźnik zużycia hamulców w zespole kół 
tylnych. W wozidłach zastosowano system 
ostrzegania operatora o przekroczeniu 
obciążalności opon. Elementem pomocnym 
w samej eksploatacji jest natomiast system 
zarządzania informacjami o zasadniczym 
znaczeniu (Vital Information Management 
System, VIMS). Udostępnia dane o wy-
dajności, informacje o stanie technicznym 
wozidła oraz statystyki pracy. Pozwalają one 
podejmować decyzje dotyczące szkolenia 
operatorów, czy częstotliwości przeprowa-
dzania konserwacji. Ponadto VIMS prze-
kazuje dane dotyczące rejestracji zdarzeń, 

czasu przestojów i zużycia paliwa. Infor-
macje są prezentowane na wyświetlaczu 
układu Advisor w kabinie. Dzięki central-
nemu umiejscowieniu kabiny jest w niej 
dużo miejsca, a wsiadanie i wysiadanie jest 
łatwe. Elastyczne przymocowanie kabiny do 
ramy umożliwia tłumienie hałasu i drgań. 
Nowe tylne drzwi na zawiasach ułatwiają 
szybki dostęp do kabiny, a nowe poręcze na 
słupkach umożliwiają bezpieczne czyszcze-
nie przedniej szyby. Elementem wyposa-
żenia wozidła jest system monitorowania 
stanu opon względem ton-mil na godzinę 
(TMPH) lub ton-kilometrów na godzinę 
(TKPH). Powiadamia operatora o przekro-
czeniu zalecanego przez producenta zużycia 
opon.

CHARAKTERYSTYKI POPULARNYCH WOZIDEŁ SZTYWNORAMOWYCH

CAT 
Caterpillar 772G to maszyna z zaawansowanym, elektronicznym systemem sterowania. Dzięki ogra-
nicznikowi prędkości wozidło utrzymuje limit prędkości jazdy i odpowiednią prędkość obrotową silnika 
podczas jazdy na najbardziej ekonomicznym biegu. Ta funkcja obniża zużycie paliwa, poziom hałasu 
i stopień zużywania się elementów układu napędowego. Wozidła CAT serii G dają technikom łatwy 
dostęp do wspólnych punktów obsługowych, np. blokady silnika, blokady układów maszyny, wzierników 
poziomów cieczy, smarowniczek, w celu przeprowadzenia regularnej konserwacji planowej. Narzędzie 
serwisowe CAT ET (Electronic Technician) zapewnia dostęp do danych diagnostycznych przy użyciu 
magistrali Cat Data Link, w tym do wszystkich parametrów silnika (położenia przepustnicy, prędkości 
obrotowej, czasu wtrysku i zużycia paliwa) oraz danych z układów sterowania napędem, takich jak wybrane przełożenia i czas zmiany biegów.

KOMATSU
Komatsu HD405-8 to wozidło zaprojektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikowi maksymal-
nej wydajności i możliwie niskich kosztów eksploatacji. Pojemność załadowcza wynosi 27,3 m sześc. 
a maksymalna ładowność to 40 t. Do napędu służy ponad 500-konny diesel. Funkcja automatycznego 
wyłączania silnika maksymalizuje oszczędność paliwa. Zastosowano automatyczny układ kontroli trakcji 
(opcjonalnie). Producent maszyny zwraca uwagę na dużą moc spowalniacza zapewniającą zarówno 
wysoką wydajność, jak i bezpieczeństwo, a także na bezprzewodowy system monitorowania Komatsu: 
Komtrax 5.0, Komtrax Plus. Rozwiązanie dostarcza informacji o oszczędnościach związanych z flotą 
i wyposażeniem, umożliwia proaktywną i zapobiegawczą konserwację. Jest kompatybilne z PC, smartfonem lub tabletem. 

VOLVO
Volvo R100E to pojazd o ładowności 95 t i masie całkowitej niemal 165 t. Pojemność skrzyni to ok. 60 
m sześc. Do skrócenia cyklu roboczego przyczynia się układ szybkiego wyładunku. Opracowany przez 
firmę Volvo opcjonalny system ważenia pokładowego (On Board Weighing — OBW) to zintegrowane 
rozwiązanie, które zapewnia przewożenie przez maszynę optymalnego bezpiecznego ładunku i rejestruje 
wszystkie przetransportowane ładunki, umożliwiając pełne zarządzanie produkcją i prezentację danych 
w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu pokładowym. W utrzymaniu kontroli nad maszyną pomaga blo-
kada jazdy na biegu neutralnym, która chroni wozidło podczas zjazdów ze wzniesień. Wozidło sztywno-
ramowe R100E wyposażono także w układ hamowania awaryjnego i pomocniczy układ kierowniczy.

772G
Off-Highway Truck

Engine
Engine Model Cat® C18 ACERT™
Gross Power – SAE J1995 451 kW 605 hp
Net Power – SAE J1349 410 kW 550 hp
Weights – Approximate
Target Gross Machine Operating Weight 82 100 kg 181,000 lb

Operating Specifications
Target Payload Capacity 46.8 tonnes 51.6 tons

•  Nominal payload and capacity based on Dual Slope body with no liner. 
Attachment selection will affect payload and maximum gross machine 
operating weight.

•  Refer to Caterpillar 10/10/20 Payload Policy for maximum gross machine 
weight limitations.
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Transport metali czy innych materiałów 
ciężkich, np. kruszyw budowlanych, czy 

materiałów opałowych wymaga specjalnych 
rozwiązań technicznych. Wywrotki świetnie 
nadają się do tego zadania. Wśród kluczowych 
marek są najbardziej znani producenci za-
chodnioeuropejscy: w tym Schmitz Cargobull, 
Schwarzmüller czy STAS, ale też rodzimy 
Wielton. Dostawcy naczep-wywrotek pod-
kreślają, że cena przestaje być najważniejszym 
kryterium wyboru. Coraz częściej, kupujący 
zwracają uwagę na zaawansowanie technolo-
giczne pojazdów, koszty i wygodę eksploatacji. 

Waga ma znaczenie
Trend zmierza w kierunku obniżenia 

masy własnej pojazdów, a tym samym zwięk-
szenia ładowności. Doświadczenia pokazują, 
że jedynie tam, gdzie trzeba transportować 
ładunki agresywne, nieodzowna staje się mul-
da z odpornej na uderzenia i ścieranie wyso-
kogatunkowej stali, w innych przypadkach 
(np. transport kruszywa, piasku czy asfaltu) 
sprawdza się lżejsze od stali aluminium. 

W ubr. firma MEGA wprowadziła do 
oferty nową wywrotkę aluminiową Mega-
Light3 oraz unowocześniła tzw. „rynnę”, 
czyli wywrotkę stalową. – Naszym produk-
tem dedykowanym do zadań specjalnych jest 
MEGA FORT, wywrotka zaprojektowana 
i rozwijana przez wewnętrzny dział R&D 
we współpracy z najważniejszymi klientami – 
podkreśla Wojciech Machowski, kierownik 
działu konstrukcyjno-technologicznego, 
MEGA. Do produkcji skrzyń stalowych 

o poj. 25 m sześc. na ramie o długości 7,5 m, 
oraz 28 m sześc. na ramie o długości 8,36 m 
zastosowano stal trudnościeralną w gatunku 
Hardox 450, o granicy plastyczności 1200 
MPa. Podłogę zbudowano z jednego arkusza 
blachy o grubości 5 mm, a ściany z blachy 
grubości 4 mm. Zastosowanie innowacyjnej 
metody kształtowania stali pozwoliło na 
wykonanie monolitycznego zespołu ściany 
bocznej połączonej z belką górną. – O ok. 20 
proc. obniżyliśmy masę własną całego pojazdu – 
dodaje W. Machowski. 

Tylnozsypowe naczepy KH-Kipper 
przeznaczone są głównie do transportu 
materiałów sypkich i masy bitumicznej. 
Półokrągły kształt skrzyń zapobiega przy-
leganiu lepkiego materiału podczas wyła-
dunku. Skrzynia wyróżnia się też mniejszą 
masą w relacji do klasycznej, prostokątnej 
zabudowy z płaską podłogą i użebrowaniem 
wzmacniającym. Do budowy stosuje się 
wysokojakościowe stale Hardox i Strenx, 
skrzynia może być wykonana również z alu-
minium (nawet o 2 t lżejsze od stalowych). 
Tylną szuflę zsypową przystosowano do 
pracy z rozściełaczem asfaltu. 

Na aluminiowej ramie spawanej bazują 
naczepy wywrotki marki Schwarzmüller. 
Trzyosiówka przestrzenna z muldą o wymia-
rach 10 x 2,47 x 2 m mieści ok. 49 m sześc. 
ładunku. Prostokątna, aluminiowa dostoso-
wana jest też do palet (gładka na zewnątrz 
i od wewnątrz). Przednia oś jest automatycz-
nie podnoszona (podnosi się i opuszcza za-

leżnie od ciężaru), jest też system zwiększa-
jący trakcję podczas ruszania (Traction Help 
Plus) na pierwszej osi. Podłoga powstaje 
z 8-milimetrowej blachy, prostopadłe ściany 
przednia i tylna mają 4 mm grubości. 

Sieradzki producent pojazdów Feber 
(grupa Inter Cars) posiada wywrotki o kuba-
turze 24-76 m sześc. w tym ze skrzynią typu 
half-pipe. Klienci mają do wyboru muldę 
wykonaną ze szwedzkiej stali Hardox 450 
lub z aluminium. W obu przypadkach rama 
bazuje na wysokogatunkowej stali Strenx 700 
(half-pipe ze skrzynią stalową – podłoga 5 
mm, ściany boczne 4 mm). Skrzynia alum-
iniowa o kubaturze 24 m sześc. z podłogą 
o grubości 8 lub 10 mm oraz ścianach bocz-
nych o grubości 5 mm to balans pomiędzy 
niską wagą (od 4,88 t), a wytrzymałością. 
Naczepa bazuje na podzespołach: Jost (osie), 
Knorr Bremse (pneumatyka), Hella (układ 
elektryczny) i Hyva (siłownik). 

Model STAS U-rock STAR służy do 
transportu najcięższych materiałów, w tym 
gruzu i dużych kamieni. Występuje w czte-
rech wersjach pojemności, a pojemność 
powiązana jest z grubością ramy (7,5 lub 
8,5 mm), wykonanej ze stali S355. Muldę 
o przekroju w kształcie litery „U” wykonano 
ze stali Hardox HB450. Grubość burt wynosi 
4 mm, podłogi 5 mm. Przednia ściana oraz 
tylna klapa pochylone są o 20 st., co minima-
lizuje przyleganie materiału do ścian muldy. 
Wywrotka ma 5-sekcyjny, stabilizowany 
siłownik Hyva i elektronikę Wabco.

Siodłowe 
z wywrotem 

TEKST: Michał Jurczak 
ZDJĘCIA: T&M

Co piąta spośród trafiających na nasz rynek nowych naczep to pojazdy dla sektora budowlanego, głównie 
wywrotki. Rynek tych pojazdów w ostatnich latach rósł wraz z boomem w budownictwie. Po naczepach 
kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych, właśnie wywrotki stanowią główną jego część. Od kilku lat 
handlowym „hitem” w branży zajmującej się transportem budowlanym są naczepy samowyładowcze  
z aluminiowymi muldami. 
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Naczepa samowyładowcza CMT 
Chojnice ze skrzynią aluminiową panelową 
przeznaczona jest zarówno do transportu 
ładunków standardowych (sypkich), jak 
i dzięki zastosowaniu na całej lewej stronie 
drzwi (jak w ruchomych podłogach) do 
przewożenia ładunków nietypowych. Rzad-
ko spotykane w wywrotkach boczne drzwi 
zapewniają użytkownikowi lepszy dostęp 
do transportowanego materiału, ułatwiając 
rozładunek, nie tylko przy pomocy zain-
stalowanego w przedniej części siłownika 
hydraulicznego, ale też np. wózkiem widło-
wym. Jak powiedział Łukasz Powroźniak, 
kierownik działu sprzedaży CMT, naczepa 
z bocznymi drzwiami jest o ok. 30 proc. 
droższa od standardowej, ale dla niektórych 
użytkowników stanowi świetne rozwiązanie 
ich problemów transportowych. Została 
zresztą zaprojektowana na życzenie klienta. 
Rama naczepy bazuje na stali wysokogatun-
kowej, skrzynia na aluminium o wysokiej 
klasie ścieralności. 

Większą niż dotąd ładowność wywrotki 
wannowej Kögel uzyskano dzięki rozszerzeniu 
modułów o ściany boczne i tylne z aluminium. 
W 2 i 3-osiowych wywrotkach o poj. ładun-
kowej 24 m sześc. możliwe są tym samym nie 
tylko różne grubości stalowych ścian bocz-
nych i klap tylnych, lecz także ściany boczne 
i klapy tylne z aluminium. Trzyosiówka o poj. 
24 m sześc. to wariant wyposażony w koryto 
z dnem o grubości 4 mm z ulepszonej cieplnie 
stali Hardox 450, ściany boczne z odpornej 
na zużycie blachy aluminiowej o grubości 5 
mm oraz 7-milimetrową ścianę tylną z wysoce 
wytrzymałej blachy aluminiowej. Połączenie to 
nadaje się np. do transportu tłucznia czy żwi-
ru. Zaletą wanny stalowej z lekkimi ścianami 
bocznymi i ścianą tylną w porównaniu ze zwy-
kłą wanną aluminiową jest to, że nie trzeba 
co 2-3 lata wykonywać kosztownej naprawy, 
ścierającej się, warstwy podłogi. W miejscach 
o dużym zużyciu zastosowano wysokiej jakości 
stal, natomiast na ścianach bocznych i ścianie 
tylnej narażonej na niewielkie ścieranie lekkie 
aluminium. W stosunku do naczepy stalowej 
(ściany boczne 4 mm, ściana tylną o grubości 5 
mm), oszczędności „na wadze” wynoszą nawet 
430 kg. 

Schmitz Cargobull korzysta m.in. ze 
stali o wysokiej wytrzymałości typu HB 

450. W ofercie są zarówno lekkie skrzynie 
wywrotki (light) przeznaczone do współ-
pracy z ciągnikami siodłowymi 4x2, jak 
i ciężkie (heavy duty) sprzęgane z ciężkimi, 
uterenowionymi ciągnikami 6x6 z siodłem 
przystosowanym do nacisku 23 t. Przy-
kładem są stalowe naczepy o technicznej 
ładowności 36 t. Mogą mieć ładowność 
nawet 50 t i poj. skrzyni od 30 do 34 m sześc. 
(budowlane i kopalniane) lub od 40 do 52 
m sześc. w przypadku wywrotek do węgla. 
Największe z nich, wyposażone w dwuskrzy-
dłowe drzwi tylne otwierane na boki znajdują 
zastosowanie również w transporcie złomu. 
Z kolei najnowszą wersję naczepy S.KI Light 
przygotowano do pracy na drogach państw 
Europy Zachodniej, w których obowiązuje 
maksymalna masa zestawu wynosząca 40 t. 
To tańsza alternatywa dla naczep aluminio-
wych. W całości zbudowana jest z wysoko-
gatunkowej stali. Wywrotka ma poj. 24 m 
sześc. i jest przeznaczona do przewożenia 
ziarnistych, sypkich materiałów (piasek, żwir, 
keramzyt czy asfalt). Pusta waży 4,5 t. 

Rodzina wywrotek aluminiowych 
Wielton Bulk Master to naczepy stworzone 
do transportu objętościowego. Zastosowanie 
obniżonej ramy typu Gooseneck, wykonanej 
ze wysokogatunkowej stalowej S700 gwaran-
tuje obniżenie środka ciężkości, a w efekcie 
większą stabilność podczas jazdy i wywrotu. 
Stal S700 jest dostarczana przez jednego 
z największych producentów szwedzkiej 
stali i sygnowana certyfikatem My Inner 
Strenx. Wyróżnikiem Bulk Master jest także 
zredukowana wysokość całkowita pojazdu 
w porównaniu do naczepy o takiej samej 
kubaturze na ramie prostej (niższy próg za-
ładunkowy podłogi oraz górnej belki). Takie 
rozwiązanie ułatwia załadunek koparko-ła-
dowarką, sprawniejszy przejazd przez bramy 
hal, magazynów czy stacji załadunkowych 
systemów silosowych. Natomiast długość 
zwisu tylnego wywrotki pozwala na sprawny 
wysyp zboża do koszy przyjęciowych i wy-
nosi 1,86 m. Przy rozstawie ramy równym 
7,7 m wysokość zewnętrzna wywrotki o poj. 
45 m sześc. to tylko 3,05 m przy wadze 
wynoszącej 5,85 t. Natomiast dla największej 
dostępnej kubatury z rodziny Bulk Master, 
czyli 67 m sześc., wysokość zewnętrzna 
pojazdu wynosi 3,8 m, a waga 6,3 t. 

Siła funkcjonalnych detali 
Często o wyborze tej a nie innej nacze-

py decydują w istocie „drobiazgi”. Zwłaszcza 
te, które wpływają na bezpieczeństwo i kom-
fort eksploatacji. 

W wywrotkach KH-Kipper plandeka 
(zwijana na bok) charakteryzuje się podwyż-
szoną wytrzymałością na wysoką temperatu-
rę. W zastępstwie takiej plandeki na skrzyni 
naczepy może być zamontowany, sterowny 
ręcznie lub za pomocą pilota, system plande-
kowy Cramaro. W rozwiązaniu KH-Kipper 
system plandekowy zwijany jest na daszku 
nad siłownikiem, nie wchodząc w światło 
skrzyni wywrotki, co umożliwia bezproble-
mowy załadunek. Ciekawą naczepą w ofer-
cie KH-Kipper jest bezramowa naczepa 
samowyładowcza do przewozu materiałów 
sypkich. Skrzynię unikatowej wywrotki za-
montowano bezpośrednio na tylnym wózku. 
Umożliwia to łatwy wyjazd z grząskiego te-
renu lub wyładowanego materiału. Brak ramy 
pośredniej obniża wagę naczepy, zwiększając 
jednocześnie jej ładowność. Naczepę wyróż-
nia także możliwość łatwego nawracania na 
niewielkiej powierzchni. 

Trzyosiówka przestrzenna Schwarz-
müllera posiada zwijaną plandekę z two-
rzywa sztucznego z mocowaniem taśmy, 
z aluminiowa deską i ręczną korbą. Na 
dachu są pośrednie, rurowe poprzeczki 
(4 szt.), zaokrąglone, zdejmowane lub 
obracane, a stanowiące jednocześnie 
oparcie plandeki (nachylenie ok. 100 mm). 
Zabezpieczenie stanowi aluminiowy podest 
roboczy z rusztem, z ochronnymi barierka-
mi i drabiną. 

W CMT podkreślają, że naczepa 
może być wyposażona z tyłu w drzwi lub 
klapo-drzwi. Producent podkreśla, że 
istnieje też możliwość szerokiej modyfikacji 
zamówionej naczepy przez biuro konstruk-
cyjne, w celu dostosowania jej do potrzeb 
zamawiającego. Ł. Powroźniak (CMT) 
wyjaśnia, że można np. zwiększyć kubaturę 
naczepy, wydłużyć ją, dołożyć czwartą oś 
albo zastosować tylko dwie itd. Standar-
dem stało się wyposażanie takich naczep 
w podnoszoną pierwszą oś, ze względu na 
oszczędność paliwa i opon, nabywcy mają 
też inne życzenia (np. podnoszona pierwsza 
i trzecia oś albo trzecia oś samoskrętna, sto-
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sowana w długich naczepach użytkowanych 
w ciasnych miejscach). 

Muldy naczep Schmitz Cargobull mają 
przekrój zbliżony do litery U (half-pipe). 
Taki kształt pomaga przy opróżnianiu wy-
wrotki – ładunek nie przywiera w narożach 
i łatwo się z niej zsuwa. Dostępne warianty 
tylnej ściany to: klapa leżąca wewnątrz z roz-
ściełaczem lub klapa na zewnątrz. Pojazdy 
do transportu asfaltu mogą posiadać hamulec 
do współpracy z maszyną drogową. W ostat-

nim czasie producent zmodyfikował tylne 
zamknięcie – klapę hydrauliczną. Dostępna 
jako opcja w naczepach samowyładowczych 
SKI24SL-7.2SR oraz SKI24SL-8.2SR 
z muldą stalową. Rozwiązanie to cieszy się 
coraz większą popularnością w Europie.

Wyróżnikiem naczep Bulk Master 
jest m.in. niższy próg załadunkowy podło-
gi oraz górnej belki. Powoduje łatwiejszy 
załadunek koparko-ładowarką, sprawniejszy 
przejazd przez bramy hal, magazynów czy 

stacji załadunkowych systemów silosowych. 
Natomiast długość zwisu tylnego wywrotki 
pozwala na sprawny wysyp zboża do koszy 
przyjęciowych i wynosi 1,86 m. Model 
Bulk Master dostępny jest w wersji z kla-
po-drzwiami, klapą prostą lub drzwiami 
lekkimi z funkcją bezpiecznego otwarcia 
drzwi (podczas otwierania drzwi kierowca 
stoi z boku naczepy, a nie bezpośrednio za 
nią), stanowiącą nową opcję w ofercie naczep 
wywrotek Wielton.

CHARAKTERYSTYKI POPULARNYCH NACZEP BUDOWLANYCH

CMT
Naczepa samowyładowcza produkcji CMT Chojnice ze skrzynią aluminiową 
panelową przeznaczona jest do transportu ładunków standardowych (sypkich), 
jak również, dzięki zastosowaniu na całej lewej stronie drzwi (jak w ruchomych 
podłogach), może być wykorzystywana do przewożenia ładunków nietypowych. 
Rzadko spotykane w wywrotkach boczne drzwi zapewniają lepszy dostęp do trans-
portowanego materiału, ułatwiając rozładunek, nie tylko przy pomocy zainstalowa-
nego w przedniej części siłownika hydraulicznego, ale też np. wózkiem widłowym 
(podobnie jak załadunek). Ramę naczepy wykonano ze stali wysokogatunkowej. 
Skrzynię zbudowano z aluminium o wysokiej klasie ścieralności, co zapewnia jej długotrwałe użytkowanie. Naczepa może być wyposażona z tyłu 
w drzwi lub klapo-drzwi. 

FLIEGL 
Naczepa wywrotka Fliegl Alu Light o poj. 41 m sześc., z wyposażeniem waży 
tylko 5,75 t. Jest osadzona na ramie z wysokogatunkowej stali. Muldę wykonano 
z najwyższego jakościowo gatunku aluminium, z największym stopniem ścieral-
ności 110 HB Brinella. Ciekawy pomysł stanowi stożkowy kształt muldy, zmniej-
szający opór powietrza. Mulda jest z przodu węższa o kilka centymetrów niż z tyłu 
i to czyni ją bardziej aerodynamiczną. Rama w lekkich naczepach jest zwężana 
z przodu. Aby ją wzmocnić opracowano i opatentowano rozwiązanie curved chas-
sis. Normalna rama jest z przodu zamknięta prostym profilem, natomiast w tym 
przypadku rama została zaokrąglona. Dzięki temu jest ona bardziej elastyczna i wytrzymała, a naprężenia lepiej się rozkładają. 

FEBER 
Sieradzki producent pojazdów, Feber (grupa Inter Cars) posiada w ofercie wywrot-
ki o kubaturze 24-76 m sześc. Wśród pojazdów dedykowanych do tzw. „budow-
lanki” na uwagę zasługują np. naczepy ze skrzynią typu half-pipe. Klienci mają do 
wyboru muldę wykonaną ze stali hardox 450 lub z aluminium. W obu przypadkach 
rama bazuje na wysokogatunkowej stali Strenx 700. Half-pipe ze skrzynią stalową 
(podłoga 5 mm, ściany boczne 4 mm) to rozwiązanie do transportu gruzu, ostrych 
kruszyw, a przede wszystkim masy bitumicznej (pomimo wysokiej temperatury 
masy bitumicznej, stal w odróżnieniu od aluminium utrzymuje swoją odporność na 
ścieranie). Alternatywę stanowi skrzynia aluminiowa o poj. 24 m sześc. z podłogą o grubości 8 lub 10 mm oraz ścianach bocznych o grubości 5 
mm (waga od 4,88 t). W pojazdach montowane są podzespoły znane użytkownikom produktów marki Inter Cars, np. osie Jost, układ pneuma-
tyczny Knorr Bremse, układ elektryczny Hella, opony Continental oraz siłownik Hyva. 
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KH-Kipper 
Tylnozsypowe naczepy KH-Kipper produkowane są z reguły na 3-osiowych podwoziach 
własnej konstrukcji. Charakterystyczny półokrągły kształt skrzyń zapobiega przyleganiu 
lepkiego materiału podczas wyładunku. Skrzynia wyróżnia się także mniejszą masą w po-
równaniu do klasycznej prostokątnej zabudowy z płaską podłogą i niezbędnym użebro-
waniem wzmacniającym. Użycie materiałów najwyższej jakości w istotny sposób wydłuża 
żywotność i okres bezawaryjnej pracy sprzętu. Stosowane w naczepach KH-Kipper wy-
sokojakościowe stale Hardox i Strenx, ze względu na swoje parametry, zapewniają niższą 
wagę zabudowy przy jednoczesnym zachowaniu dużej wytrzymałości. Skrzynia naczepy 
może być wykonane również z aluminium. Ciekawostkę w ofercie KH-Kipper stanowi bezramowa naczepa samowyładowcza do przewozu 
materiałów sypkich. Skrzynia unikatowej naczepy wywrotki zamontowana została bezpośrednio na tylnym wózku. 

MEGA 
W ubiegłym roku firma MEGA wprowadziła nową lekką wywrotkę aluminiową 
MegaLight3 oraz unowocześniła tzw. „rynnę”, czyli wywrotkę stalową. Pozwoliło to 
na wydłużenie gwarancji na konstrukcje aluminiowe i stalowe pojazdów z serii „3” 
(produkowanych od listopada 2018 r.) do trzech lat. Do produkcji skrzyń stalowych 
o poj. 25 m sześc. na ramie o długości 7,5 m oraz 28 m sześc. na ramie o długości 
8,36 m, zastosowano stal trudnościeralną w gatunku Hardox 450. Podłogę zbudo-
wano z jednego arkusza blachy o grubości 5 mm, a ściany z blachy grubości 4 mm. 
Zastosowanie innowacyjnej metody kształtowania stali pozwoliło na wykonanie 
monolitycznego zespołu ściany bocznej połączonej z belką górną. Ograniczono ilość spoin, zwiększono wytrzymałość konstrukcji. MEGA produku-
je naczepy i przyczepy do samochodów ciężarowych. W 2017 r. producent z Nysy został kupiony przez francuskiego inwestora branżowego Benalu. 

SCHMITZ CARGOBULL  
Najnowszą wersję naczepy S.KI Light przygotowano do pracy na drogach państw, 
w których obowiązuje maksymalna masa zestawu wynosząca 40 t. To lżejsza wersja  
ram oraz muld naczep samowyładwoczych. Ramę naczepy w całości wykonano  
z wysokogatunkowej stali. Naczepa z muldą aluminiową o poj. 24 m.sześc. prze-
znaczona jest do transportu materiałów sypkich (piasek, żwir, keramzyt czy asfalt). 
Masa własna naczepy zaczyna się od 4,5 t, więc w konfiguracji z lekkim ciągnikiem 
siodłowym ładowność takiego zestawu może sięgnąć prawie 30 t (przy dmc 40 t). 
W ofercie są też lekkie naczepy  samowyładowcze  z muldą stalową. W przypadku 
tego typu naczep najchętniej wybierane są jednak wersje wzmocnione z muldą wykonaną ze stali HB450 o kubaturze od 24 do 28 m.sześc. (mulda, 
której przekrój jest zbliżony do litery U). Odpowiadając na potrzeby rynkowe Schmitz Cargobull  zaprezentował całkowicie zmodyfikowaną tylny 
klapę hydrauliczną, która dostępna  jest opcja w naczepach samowyładowczych SKI24SL-7.2SR oraz SKI24SL-8.2SR z muldą stalową.

KöGEL 
Dzięki rozszerzeniu konstrukcji modułowej o aluminiowe ściany boczne i tylną kla-
pę zamykającą, naczepa wywrotka marki Kögel ma teraz jeszcze większą ładowność. 
Co ważne, w dwu i trzyosiowych wywrotkach o poj. ładunkowej 24 m sześc. można 
zastosować różnej grubości ściany boczne i klapę tylną, które są wykonane nie tylko ze 
stali, ale także z aluminium. Inteligentna technika łączenia elementów,pozwala tworzyć 
indywidualne zestawy wywrotek, o różnej grubości ścian i podłóg (muldy), wykonanych 
z różnych materiałów w zależności od potrzeb klientów. Trzyosiowa naczepa wywrotka 
o poj. ładunkowej 24 m sześc. to wariant optymalny dla transportu takich materiałów 
budowlanych (kruszyw), jak tłuczeń czy żwir. Wywrotka wyposażona jest w muldę z dnem o grubości 4 mm ze stali Hardox 450, ściany boczne 
z blachy aluminiowej o grubości 5 mm oraz ścianę tylną z wysoce wytrzymałej blachy aluminiowej o grubości 7 mm. Z uwagi na różną odporność na 
ścieranie się powierzchni, ściany i podłoga zostały wykonane z innego materiału. Takie połączenie pozwoliło także na zmniejszenie ciężaru własnego 
wywrotki aż o 430 kg i zwiększeniu jej ładowności. Dla trwałej ochrony przed korozją, w wywrotkach marki Kögel, cała rama pojazdu wykonana jest 
w technologii nanoceramicznej. Zastosowano tu także powłokę KTL, pokrytą dodatkową warstwą lakieru przed promieniowaniem UV.
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SCHWARZMÜLLER 
Jednym z wielu modeli wywrotek, Schwarzmüller ma również trzyosiową wy-
wrotkę przestrzenną, z muldą zbudowaną z profili aluminiowych. Jedna z wielu 
pojemności to 49 m sześc., a masa własna od 5,7 t. Całość bazuje na aluminiowej 
ramie spawanej (stalowa również w ofercie). Podwozie stanowi układ zawieszenia 
pneumatycznego SAF z osiami z dużymi tarczami hamulcowymi 430 mm. Przed-
nia oś jest automatycznie podnoszona (podnosi się i opuszcza zależnie od ciężaru), 
wraz z dodatkowo wymuszonym sterowaniem, system zwiększający trakcję podczas 
ruszania (Traction Help Plus) na pierwszej osi. Aluminiowe felgi „obuto” w opony 
o rozmiarach 385/65 R 22,5. W naczepie zastosowano podnośnikowe, mechaniczne podpory aluminiowe. Mulda jest prostokątna, dostosowano 
ją również do przewozu palet. Podłoge zbudowano z blachy 8-milimetrowej z gęstym poprzecznym użebrowaniem. Prostopadła ściana tylna jako 
klapo/drzwi ma grubość 4 mm (otwarcie na 270 st.). W mechanizmie wywrotu zastosowano siłownik czołowy z kątem wywrotu ok. 44 st. 

SKIBICKI
Klasykę reprezentuje stalowa naczepa firmy Skibicki, tylnozsypowa 1W, typu 
rynna o poj. 26 m sześc. Podłoga zabudowy wchodzi pomiędzy podłużnice ramy 
naczepy. Tylna burta z górnymi zawiasami otwiera się automatycznie, a do pod-
noszenia skrzyni służy stabilizowany siłownik hydrauliczny renomowanej firmy. 
Plandekę zwija się na bok. Stalowa konstrukcja jest śrutowana, malowana farbą 
podkładową epoksydową, a potem nawierzchniowo farbą poliuretanową (kolory 
RAL). Zawieszenie jest pneumatyczne, z zaworem podnoszenia i opuszczania 
podwozia. Stosuje się osie SAF, BPW oraz innych renomowanych producentów, 
hamulce tarczowe lub bębnowe – pierwsza oś podnoszona, układ hamulcowy (Wabco, Haldex), pneumatyczny hamulec postojowy. Elementem 
wyposażenia są dwie przednie nogi podporowe, płyta sprzęgu z dwucalowym sworzniem królewskim (wysokość siodła ok. 1,2 m).

STAS
STAS to producent dwóch typów naczep: z ruchomą podłogą oraz wywrotek, 
w tym również małych wywrotek przeznaczonych dla sektora budowlanego. 
Model STAS U-rockstar wyróżnia się najbardziej stabilną konstrukcją na rynku, 
dzięki zastosowaniu najszerszego podwozia i wbudowanej osi wywrotu. Służy do 
transportu najcięższych materiałów, w tym gruzu i dużych kamieni. Występuje 
w czterech wersjach pojemności, od 24 do 31 m sześc. Pojemność powiązana jest 
z grubością ramy, wykonanej ze stali S355, która występuje w wersji o grubości 7,5 
lub 8,5 mm. Muldę o przekroju w kształcie litery „U” wykonano ze stali Hardox 
HB450. Grubość burt wynosi 4 mm, podłogi – 5 mm. Przednia ściana oraz tylna klapa pochylone są o 20 st., co minimalizuje przyleganie mate-
riału do ścian muldy. Masa własna wywrotki wynosi zaledwie 6,5 t. Wywrotka ma 5-sekcyjny, stabilizowany siłownik Hyva i elektronikę Wabco.

WIELTON 
Rodzina wywrotek aluminiowych Bulk Master to naczepy stworzone do transpor-
tu objętościowego i przewozu produktów rolnych. Konstrukcja pozwala również 
na transport ładunków paletowych i załadunek do 26 palet. Użytkownicy korzy-
stający z tego rozwiązania zyskują dodatkową przestrzeń logistyczną, w porówna-
niu z tradycyjną naczepą. Z kolei zastosowanie obniżonej ramy typu Gooseneck, 
wykonanej z blachy stalowej S700 gwarantuje obniżenie środka ciężkości naczepy, 
a w efekcie większą stabilność podczas jazdy i wywrotu. Wyróżnikiem Bulk 
Master jest zredukowana wysokość całkowita pojazdu w porównaniu do naczepy 
o takiej samej kubaturze na ramie prostej. W konsekwencji produkt posiada niższy próg załadunkowy podłogi oraz górnej belki. Model Bulk 
Master dostępny jest w wersji z klapo-drzwiami, klapą prostą lub drzwiami lekkimi z funkcją bezpiecznego otwarcia drzwi (podczas otwierania 
drzwi kierowca stoi z boku naczepy, a nie bezpośrednio za nią), stanowiącą nową opcję w ofercie wywrotek Wielton. 
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DAF to trwałe ciągniki i podwozia pod 
wywrotkę, betonomieszarkę hakowiec 

oraz wiele innych zabudów. Pojazdy serii 
CF i LF oferowane są w wersji Construc-
tion, specjalnie opracowanej do zastosowań 
w trudnym terenie. Dzięki dużemu prześwi-
towi i kątowi natarcia sprawdzą się na placu 
budowy oferując najmniej przestojów, jak 
to tylko możliwe. Istotnym kryterium dla 
konstruktorów była bardzo duża odporność 
na uszkodzenia i bezawaryjność. Te cechy 
powodują, że DAF rzetelnie wykona każdą 
pracę za najmniejszą cenę kilometra. Liczą 
się tu przemyślane rozwiązania. Wysokie 
walory trakcyjne wynikają z konstrukcji 
tylnego wózka napędowego mocowanego 
na 8 drążkach reakcyjnych. Dzięki temu nie 
ma konieczności stosowania stabilizatora, co 
gwarantuje jednakowy nacisk kół po prawej 
i lewej stronie niezależnie od wychylenia osi.

Nowa era skrzyń biegów – półautomatyczne 
przekładnie TraXon

Pojazdy dla budownictwa są wyposa-
żone w silniki PACCAR MX-11 i MX-13, 
standardowo sprzęgnięte ze zautomatyzowa-
nymi skrzyniami biegów TraXon. Prze-
kładnie te mają niższe straty spowodowane 
tarciem wewnętrznym i charakteryzują się 
błyskawiczną zmianą biegów. W modelach 
typu Construction serii CF FAD, FAT (pod-
wozia pod zabudowę, odpowiednio 8x4 i 6x4) 
i FTT (ciągniki siodłowe 6x4) TraXon po-
siada dodatkowe oprogramowanie terenowe 
zapewniające optymalne przełączanie biegów 
i operowanie sprzęgłem. Po uruchomieniu 
trybu off-road w skrzyni TraXon zmiany 
biegów są bardzo szybkie i następują przy 
wyższych prędkościach obrotowych silnika, 
aby zapewnić doskonałą trakcję i przyczep-
ność kół osi napędowych. Do zastosowań 
terenowych powrócił kick down. Możliwe 
jest również całkowite wyłączenie ASR, co 
poprawia trakcję w trudnych warunkach.

O jakości tych rozwiązań świadczy 

fakt, że każdy z klientów, który przetestował 
DAF-a w wersji Construction ze skrzynią 
TraXon, pomimo początkowych wątpliwości, 
kolejne pojazdy zamawiał z tego typu prze-
kładnią. Zmiana biegów, bowiem, następuje 
tak szybko, że samochód nie wytraca prędko-
ści nawet podczas jazdy pod stromą górę.

Najniższa masa własna
Kolejną kluczową cechą pojazdów 

DAF jest wyjątkowa, niska masa własna, co 
wynika z zastosowania najlepszych materia-
łów. Podwozia pod zabudowę wyposażono 
w niezwykle kompaktowy moduł EAS 
(układ końcowego oczyszczania spalin), który 
można obecnie zamontować jako pojedynczy 
komponent między pierwszą a drugą osią 
przednią w modelach 8x4 FAD. Pozwala 
to na wykorzystanie wolnej przestrzeni na 
podpory dźwigu, skrzynki narzędziowe lub 
dodatkowe zbiorniki. Zapewnia to także 
większą swobodę w rozmieszczeniu niezbęd-
nych komponentów zabudowy i zwiększoną 
ładowność dzięki masie własnej pomniejszo-
nej o 50 kg.

Dodatkową redukcję masy w wieloosio-
wych ciągnikach i podwoziach pod zabudowę 

osiągnięto również dzięki układom napędo-
wym, które są o 100 kg lżejsze. W nowych 
pojazdach 8x4 firma DAF prezentuje nowe 
zespoły dwóch osi napędzanych ze zwolnicą 
(HR1670T) do intensywnego zastosowania 
terenowego. Taki zestaw osi ma zupełnie 
nową żeliwną pochwę, lżejszą o dodatkowe 
60 kg. Dzięki tym modyfikacjom możliwe 
jest uzyskanie całkowitej oszczędności masy 
do 250 kg w modelach CF FAD 8x4 do 
zastosowań budowlanych.

Łatwa zabudowa
Proces zabudowania DAF-ów stał się 

również najłatwiejszy z możliwych. Dzięki 
temu pojazdy DAF są w tej chwili najchęt-
niej zabudowywanymi podwoziami na rynku. 
Dzieje się tak, ponieważ producent zadbał 
o to, by wykonanie i montaż zabudowy były 
znacznie ułatwione. Nowe moduły mocowa-
nia zabudowy (BAM) odgrywają istotną rolę 
w szybkim montażu ciężkiego dźwigu czy 
wywrotki. Proces sterowania silnikiem przez 
urządzenia napędzane przystawkami odbioru 
mocy jest zintegrowany z komputerami 
pojazdu, co daje olbrzymią ilość dostępnych 
kombinacji parametrów działania przystawek.

TEKST: T&MDla budownictwa
Marka DAF oferuje rozwiązania odpowiednie do każdego rodzaju transportu, również do wszelkich  
specjalistycznych zastosowań dla budownictwa. 
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Międzynarodowe Targi
Maszyn Budowlanych 
i Pojazdów Specjalistycznych

M A S Z B U D   R O T R A

Nowość: 
Forum AUTOSTRADA
• drogi przyszłości 
• gospodarka, biznes, inwestycje 
• zrównoważona infrastruktura

Wstęp na targi bezpłatny
po rejestracji na stronie 

www.autostrada-polska.pl

NOWY TERMIN TARGÓW

Zwrotny tridem
Gama pojazdów DAF dla budownic-

twa została jeszcze powiększona o nowe 
podwozie FAW, dostępne w serii CF i XF. 
Charakteryzuje się potrójną osią (tzw. tri-
dem). Obejmuje ona podwójną oś napędową 
gwarantującą świetną trakcję oraz kierowaną 
wleczoną oś tylną, zapewniającą promień 
skrętu zaledwie 15,6 metra i najlepszą 
w branży zwrotność. Nowe podwozie stanowi 
doskonałą podstawę dla wywrotki, betono-
mieszarki lub hakowca.

Coraz częściej bowiem w obszarach 
miejskich prace są wykonywane na coraz 
mniejszych działkach i kluczowymi sta-
ją się takie parametry jak zwrotność przy 
zachowaniu przez pojazdy technicznych 
możliwości transportu. Promień zawracania 
nowego FAW jest o 1,5 m mniejszy niż 
standardowego podwozia 8x4 z zabudową 
o takich samych wymiarach, co przekłada się 
na znacznie większą szybkość manewrowa-
nia na placu budowy i znaczną oszczędność 
ogumienia. 

Kontrakty, szkolenia
Najbardziej kompletna oferta obejmuje 

również usługi przeznaczone specjalnie dla 
segmentu budowlanego, przykładowo dopa-
sowane do konkretnych potrzeb kontrakty 

serwisowe DAF MultiSupport, oferujące 
zaawansowane pakiety z gwarancją maksy-
malnego czasu pracy bez przestojów. Ponadto 
Akademia DAF proponuje specjalne szkole-
nia dla kierowców pojazdów budowlanych.
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Komatsu zatwierdza opony Continental EM-Master 
dla serii ładowarek kołowych Dash 8
Komatsu, japoński producent sprzętu budowlanego, górniczego, leśnego i wojskowego zatwierdził 

opony Continental EM-Master E3/L3 i E4/L4 do stosowania w różnych warunkach gruntowych. 
Od stycznia 2020 roku klienci w Europie mogą wybierać opony radialne Continental w rozmiarach 
20.5R25, 23.5R25, 26.5R25 lub 29.5R25 przy zakupie ładowarek Komatsu serii Dash 8 (modele: WA270-
8, WA320-8, WA380-8, WA470-8, WA480-8, WA500-8). Opony EM-Master firmy Continental są 
dostosowane do potrzeb placów budowy i kopalń, w których używane są wozidła przegubowe i kopar-
ko-ładowarki kołowe. Opona EM-Master E3/L3 ma powiększony odstęp między blokami bieżnika dla 
łatwiejszego samooczyszczania i lepszej trakcji oraz sprawnego manewrowania na miękkim i błotnistym 
podłożu. Otwarta konstrukcja wzoru bieżnika zapewnia mniejsze nagrzewanie się opony, co przekłada się 
na jej większe przebiegi. Opony EM-Master są wyposażone w zintegrowane czujniki wewnętrzne, mierzące 
ciśnienie i temperaturę. Za pomocą systemów monitorowania ContiPressureCheck (dla poszczególnych pojazdów) i ContiConnect (dla całego 
parku maszyn) można kontrolować na bieżąco stan ogumienia. Wydłuża to czas bezawaryjnej pracy, skraca przestoje i zwiększa efektywność. 
Jednocześnie, systemy te zwiększają bezpieczeństwo pojazdów. 

Ładowarki kołowe Liebherr dostępne 
z oponami Continental EM-Master
Znany producent maszyn budowlanych, niemiecka firma rodzinna Liebherr, zatwierdziła – dla 

swojej oferty ładowarek kołowych – opony Continental EM-Master w wariantach E3/L3 
i E4/L4. Od początku 2020 roku dealerzy i użytkownicy końcowi firmy Liebherr mogą zamawiać 
w fabryce firmy nowe pojazdy na oponach Continental. Opony w rozmiarach 20.5 R25 do 29.5 R25 
są teraz dostępne dla wszystkich ładowarek kołowych Liebherr, od L526 do L586 XPower.

Model DX380LC-7 dopełnia ofertę Stage V    
koparek Doosan o masie 30–40 t
Wprowadzając na rynek nowy 40-tonowy model DX380LC-7, firma Doosan 

dopełniła swoją gamę zgodnych z normą Stage V koparek o masie od 30 do 
40 ton. Podobnie jak zgodne z normą Stage V nowe koparki DX300LC-7 o masie 30 
ton i DX350LC-7 o masie 36 ton model DX380LC-7 stanowi wyjątkowe połączenie 
wysokiej wydajności, przydatnych rozwiązań w zakresie obsługi, oszczędności paliwa, 
niezawodności i wytrzymałości w swojej klasie. Nowe koparki zgodne z normą Stage V 
wykorzystują znakomitą konstrukcję wcześniejszych maszyn zgodnych z normą Stage 
IV. Wprowadzają jednak znaczne udoskonalenia w zakresie wygody operatora, ste-
rowności maszyny, wydajności, czasu pracy i zwrotu z inwestycji z naciskiem na niskie 
zużycie paliwa, większą moc, trwałość i uniwersalność.

Bobcat z nagrodą
Zaawansowany system wybieralnego sterowania pomocniczym układem hydraulicznym (A-SAC) firmy Bobcat do minikoparek z serii 

R o masie 2–4 tony wygrał Nagrodę za Innowacyjność Techniczną przyznawaną przez jury Nagród za Innowacyjność Samoter 2020. 
Nagrodę wręczono na uroczystości, która odbyła się 23 stycznia 2020 r. podczas kolacji dla prasy w hotelu Due Torri na starówce Werony 
we Włoszech. Nagrody za Innowacyjność to część działań związanych z targami Samoter 2020, które odbędą się w Weronie 20–25 marca 
2020 r. System A-SAC będzie prezentowany na stoisku wewnętrznym firmy Bobcat, jak również na zewnętrznym terenie wystawowym. 
To jedno z wielu rozwiązań firmy Bobcat prezentowanych na tegorocznej edycji międzynarodowych targów Samoter, odbywających się co 
trzy lata.

RYNEK
N

EW
S

TM&

TM&

TM&

TM&






