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Renault Trucks rozwija
swoją w pełni
elektryczną gamę
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zwiększać maksymalny zasięg operacyjny, Renault
Trucks woli oferować swoim klientom zakres, którego
faktycznie potrzebują. To rozwiązanie jest dostosowane
do rzeczywistych wymagań klientów, utrzymując
poziom ładowności i zapewniając zachowanie konkurencyjności firmy.
Wcześniej ograniczone do 50 kWh, Renault Trucks D i D
Wide Z.E. można teraz wyposażyć w akumulatory
litowo-jonowe o pojemności 66 kWh, które zapewniają
większą elastyczność działania. Klienci mogą wybierać
spośród pięciu różnych konfiguracji, maksymalnie
nawet sześciu akumulatorów o pojemności 66 kWh dla
Renault Trucks D Z.E., co przekłada się na zasięg do 400
km.

Renault Trucks Master Z.E. teraz
dostępny w wersji o DMC 3,5 tony
Renault Trucks rozszerza ofertę na pojazdy dostawcze
Renault Master Z.E. Teraz można zamówić pojazd o
DMC 3,5t (poprzednio DMC 3,1t). Pomimo dodatkowej
ładowności 400 kg, Renault Trucks Master Z.E. nadal

P

oferuje rzeczywisty zasięg pracy wynoszący 120 km.
ojazdy Renault Trucks Z.E. z napędem w 100%

Pojazd można w pełni naładować w ciągu zaledwie

elektrycznym są bezgłośne i pozwalają zacho-

sześciu godzin.

wać wysoką jakość powietrza w mieście.

Umożliwiają dostęp do obszarów miejskich, nawet tych,

Elektryczny, dostawczy Renault Trucks Master Z.E., jest

na których obowiązują surowe ograniczenia w ruchu.

teraz dostępny również w wersji podwozia z kabiną,
które może zostać dostosowane do wielu branż:

Aby pomóc firmom transportowym przejść na w pełni

zabudowy typu „wywrotka" lub kontener o dużej

elektryczne pojazdy Renault Trucks, można je konfi-

pojemności z windą na zwisie.

gurować w zależności od potrzeb biznesu w zakresie od
3,1 do 26 ton DMC i zasięgu do 400 km.

Gama obejmuje teraz trzy modele (furgon, platforma z
kabiną i podwozie z kabiną) dostępne w trzech różnych

Renault Trucks D i D Wide Z.E. zostały
wyposażone w akumulatory 66 kWh
Akumulatory to jedne z najdroższych części w pojeździe

długościach (L1, L2, L3), dwóch wysokościach (H1, H2,
dwie wersje DMC: 3,1 tony (furgon lub platforma
kabina) lub 3,5 tony (wszystkie wersje).

z napędem elektrycznym. Zamiast systematycznie
tekst redakcja / foto producent
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Renault Trucks Master Z.E.

Renault Trucks D Z.E

- Dopuszczalna masa całkowita 3.1t do 3.5t
- Silnik elektryczny o mocy 57 kW
- Moment maksymalny: 225 Nm
- Prędkość maksymalna: 100 km/h
- Pojemność baterii: 33 kWh (akumulatory litowo – jonowe)
- Zasięg pojazdu wg cyklu NEDC: 200 km
- Zasięg w rzeczywistych warunkach: do 120 km
- Ładowanie 7 kW Prąd przemienny (AC)

- Dopuszczalna masa całkowita: 16t (po
- Dostępne rozstawy osi: 4,400 mm oraz
- Silnik elektryczny o mocy szczytowej 1
- Moment maksymalny: 425 Nm.
- Maksymalny moment napędowy na os
- 2-biegowa skrzynia przełożeń
- Baterie: litowo – jonowe o łącznej poje
- Zasięg w rzeczywistych warunkach: do
- Ładowanie 20 kW prąd przemienny (A

e-ROUTE

E.

odniesiona rejestracyjnie do 16.7t).
z 5,300 mm
185 kW (moc ciągła 130 kW)

si napędowej: 16 kNm

emności 200 do 400 kWh
o 400 km
AC) I 150 kW prąd stały (DC)
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Renault Trucks D Wide Z.E.
- Dopuszczalna masa całkowita: 26 t (podniesiona rejestracyjnie do 27 t)
- Dostępny rozstaw osi: 3,900 mm
- Dwa silniki elektryczne o mocy szczytowej 370 kW (moc ciągła 260 kW)
- Maksymalny moment obrotowy: 850 Nm
- Maksymalny moment napędowy na osi napędowej: 28 kNm.
- 2-biegowa skrzynia przełożeń
- Baterie: litowo – jonowe o łącznej pojemności 200 kWh do 265 kWh
- Zasięg w rzeczywistych warunkach: do 180 km
- Ładowanie 20 kW prąd zmienny (AC) and 150 kW prąd stały (DC)
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Karta drogowa

relikt przeszłości, czy konieczny dokument?

B

ranża TSL nieuchronnie zmierza w kierunku
cyfryzacji. Mimo to przedsiębiorcy transportowi
nadal posługują się papierowymi kartami

drogowymi. Jakie są ich zalety, na co uważać i czy
tradycyjne pliki dokumentów mogą zostać zastąpione
wydrukami generowanymi za pomocą narzędzi
telematycznych?
Parkingi, myjnia do cystern, naprawy, dokupywanie
narzędzi na stacji benzynowej – to tylko niektóre
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wydatki, które ponosi w trasie kierowca. Karta drogowa to doskonałe narzędzie do ich spisania i rozliczenia. Oprócz kosztów, w
karcie zapisywane są także informacje dotyczące m.in. godziny
wyjazdu, załadunku, rozładunku, przekroczenia granicy, konkretnych lokalizacji w kluczowych punktach podróży i czasu pracy
kierującego. Na tej podstawie przedsiębiorca transportowy
wylicza wysokości delegacji, ryczałtów, rozlicza zlecenia i kontroluje, w jaki sposób realizowane są przewozy w jego firmie.

Karty drogowe musza być przede wszystkim
rzetelnie sprawdzane
– Spedytor musi pamiętać o szeregu zezwoleń, umów na realizowany przewóz czy certyfikatów potwierdzających spełnienie
przez pojazd warunków bezpieczeństwa. Przy takim obłożeniu
dokumentami trudno wymagać, żeby kierowca z dokładnością co
do minuty spisywał stan licznika, czy moment przekroczenia
granicy. Drobna nieścisłość w zapisie może wpłynąć na wysokość
wypłacanych diet, a także czasu spędzonego za kierownicą –
komentuje Dawid Kochalski, ekspert GBOX, Grupa INELO. – W
pojedynczych przypadkach nie ma to większego znaczenia, ale
jeżeli przemnożymy to przez liczbę pojazdów we flocie, dodatkowo poniesione koszty okazują się niebagatelne. Co więcej,
pamiętajmy, że to przede wszystkim kierowca odpowiedzialny jest
za wybór odpowiedniej trasy, zaplanować przerwy zgodnie z
obowiązującym czasem pracy oraz przez kilka godzin dziennie
pozostać skupionym i reagować na zmieniające się warunki
drogowe. Presja czasu, stres i trudne warunki pracy to czynniki,
które nie wpływają pozytywnie na konieczność wypełniania kart
drogowych – dodaje.
Konsekwencje mogą być jednak o wiele poważniejsze. Oprócz
strat finansowych przedsiębiorca powinien liczyć się z karami za
nieprawidłowe wypełnianie kart drogowych, a nawet audytem
dokumentacji całej firmy.
– Mimo to niektórzy przedsiębiorcy transportowi nie przywiązują
dużej wagi do tego, w jaki sposób ich kierowcy wypełniają ten
dokument. Samo prowadzenie kart wynika często bardziej z
przyzwyczajenia niż z realnej potrzeby kontroli procesów w firmie.
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W efekcie trudno ocenić, które zlecenie było rentowne.
Liczy się ogólny wynik roczny. Dobrze, jeżeli jest na plusie.
Jednak w przypadku strat, przy pobieżnie prowadzonej
dokumentacji, ciężko określić nawet rodzaje przewozów,
które się firmie nie opłacają – podsumowuje Dawid
Kochalski.

Dla kierowców to jednak głównie nieudogodnienie
Jak deklarują eksperci, samo wypełnienie karty drogowej
nie jest trudne. Problem stanowi raczej konieczność jej
rzetelnego prowadzenia, co w natłoku innych obowiązków może stanowić dla kierowcy sporą niedogodność.
Innym powodem jest bariera językowa, która utrudnia
lub wręcz uniemożliwia kierowcom prawidłowe wypełnienie dokumentu. To problem, który będzie się pogłębiał, ponieważ Polska branża TSL w 2022 roku może
stanąć przed niedoborem 200 000 zawodowych
kierowców, co będzie stanowiło ¼ rynkowego zapotrzebowania na tych pracowników.
Co w takim razie powinna zawierać prawidłowo wypełniona karta drogowa? Co do zasady – kilka podstawo-wych
rodzajów danych, o których decyduje przewoźnik. W
zależności od towaru mogą to być różne kategorie,
ponieważ nie istnieją przepisy z góry zakładające
określone wskaźniki.

Przyszłość karty drogowej – tylko
digital
Digitalizacja to jeden z pięciu czynników kształtujących
przyszłość branży TSL. Dlaczego więc część przedsiębiorców transportowych nadal korzysta z papierowych
wersji kart drogowych?
– Ze względu na znikomy koszt bloczka z formularzami.
Rynek oferuje oprogramowanie generujące dane
potrzebne do karty drogowej, ale to wiąże się ze wstępnymi kosztami. Często właściciele firm z branży TSL nie
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biorą pod uwagę dalszych oszczędności – czasu i pieniędzy, które
wygeneruje ten pierwszy wydatek – komentuje Dawid Kochalski.
Takie rozwiązania to m.in. oparte o telematykę narzędzie TMS,
które kontroluje i zapisuje poziom paliwa, przebieg trasy czy
miejsca na postoje. W zależności od wariantów można także
pobierać informacje o tym, kiedy kierowca wyjechał z bazy, kiedy
przekroczył granicę i w którym momencie zdecydował się na
nocleg. Jeszcze innym rozwiązaniem jest spersonalizowana karta
drogowa, która daje możliwość dodawania statusów uwzględniających potrzeby konkretnej firmy.
– Oczywiście, rozwiązania telematyczne upraszczają prowadzenie
administracji, rozliczanie przewozów i czasu pracy, ale ważne jest
także to, że zdejmujemy z kierowcy dodatkowe obowiązki i
pozwalamy na bezpieczne prowadzenie pojazdu – podsumowuje Dawid Kochalski.
tekst Kamil Badura / INELO / foto archiwum
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Jazda „non stop”
ukraińskiego kierowcy

1

6 grudnia śląscy inspektorzy Inspekcji

przekraczać 10 godzin, u tego kierowcy trwał ponad 22

Transportu Drogowego na autostradzie A4

godziny, a czas jazdy bez stosownej przerwy (limit to

przy bramkach w Gliwicach wytypowali do

4,5 h) wyniósł ponad 14 godzin. Łączna kwota kar za

kontroli samochód ciężarowy ukraińskiego przewo-

stwierdzone naruszenia przekroczyła ponad dwu-

źnika. Ukraiński kierowca jechał z ładunkiem z Holandii

ipółkrotnie ustawowy limit wysokości kary, którą

na Ukrainę. Weryfikacja dokumentów wykazała, że

można nałożyć na przewoźnika podczas jednej

przewoźnik nie posiada zezwolenia na przejazd

kontroli drogowej. Kierowca otrzymał mandaty karne

tranzytowy przez Polskę. Analiza danych z tachografu i

na łączną kwotę 6250 zł. Pojazd trafił na strzeżony

karty kierowcy ujawniła, że kierowca w dniu kontroli

parking do czasu uzyskania zezwolenia na przejazd,

oraz dzień wcześniej używał karty innego kierowcy.

odbycia odpoczynku przez kierowcę i wpłacenia 12

Zsumowanie zapisów z tych dwóch kart dało rzeczy-

tys. zł kaucji.

wisty obraz czasu pracy ukraińskiego szofera. W
ostatnich dwóch dobach jego najdłuższy nieprzerwany postój trwał nieco ponad półtorej godziny.
Dzienny okres prowadzenia pojazdu, który nie może

e-ROUTE
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W

poniedziałek (21 grudnia) na punkcie kontroli
drogowej w Żdżarach na autostradzie A2

konińscy inspektorzy Inspekcji Transportu

Drogowego zatrzymali należący do przewoźnika z Białorusi
pojazd członowy, którym wykonywano międzynarodowy

Bez klocków
hamulcowych

transport drogowy rzeczy do Polski. Podczas wjazdu
zestawu na parking, inspektora zaniepokoiły dźwięki
dochodzące z kół naczepy. Urządzenie diagnostyczne,
które podłączono do komputera ciężarówki wskazało
usterkę układu hamulcowego. Okazało się, że w jarzmie
tarczy jednego z kół naczepy brakuje klocka hamulcowego
a tarcza hamulcowa jest całkowicie skorodowana. Inspektor
wydał zakaz dalszej jazdy, zatrzymując również dowód
rejestracyjny naczepy. Kierowca został ukarany mandatem
karnym. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie

źródło ITD / foto ITD

administracyjne.

Bez zezwolenia po S5
I

nspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Gniezna

na wielkopolskim odcinku drogi ekspresowej S5

zatrzymali do kontroli ciężarówkę, którą przewożono rury

z Kaczyńca do Księginic. Zamiast przepisowych 40 ton
zespół pojazdów ważył prawie 57 ton. Przekroczone również
zostały wartości nacisku poszczególnych osi składowych.
Zestaw był też dłuższy o 3,70 m od normy wynoszącej 16,50
m. Kierujący pojazdem nie okazał w trakcie kontroli
zezwolenia na przejazd po drodze publicznej pojazdem
nienormatywnym kategorii VII, które powinien posiadać.
źródło ITD / foto ITD

Ciężarówkę skierowano na parking strzeżony. Zostanie tam
do czasu uzyskania przez przedsiębiorcę właściwego
zezwolenia na przejazd. Przewoźnikowi grozi teraz wysoka
kara finansowa. Kierowca został ukarany mandatami karnymi
w kwocie 700 zł.
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Mercedes-Benz eActros i
Mercedes-Benz GenH2 Truck
wyróżnione nagrodą
„2021 Truck Innovation Award”
e-ROUTE
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strategię. Wspomnianą nagrodę w formie cyfrowej
odebrali pod koniec listopada bieżącego roku Martin
Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek
zarządu Daimler AG, oraz Sven Ennerst, członek
zarządu Daimler Truck AG, odpowiedzialny za rozwój,
zakupy i region Chin.
W 2016 roku Daimler Trucks, jako pierwszy producent
na świecie, zaprezentował ciężki samochód ciężarowy
z napędem elektrycznym, przeznaczony do miejskiego
transportu dystrybucyjnego. W roku 2018 producent
celebrował światową premierę kompleksowo udoskonalonego prototypu ciężarówki Mercedes-Benz
eActros. Intensywne testy w firmach klientów rozpoczęły się jeszcze w tym samym roku. Zasięg seryjnego
eActrosa znacznie przekroczy zasięg prototypu,
wynoszący ok. 200 kilometrów. We wrześniu 2020 roku
Daimler Trucks zaprezentował samochód koncepcyjny Mercedes-Benz GenH2 Truck z napędem na
ogniwa paliwowe, o zasięgu nawet ponad 1000
kilometrów, przeznaczony do wymagających zastosowań w transporcie dalekobieżnym. Rozpoczęcie
testów GenH2 Truck z udziałem klientów zaplanowano
na rok 2023, natomiast jego produkcja seryjna ma
ruszyć w drugiej połowie obecnej dekady.

N

ajbardziej innowacyjne ciężarówki przygo-

towane na elektryczną przyszłość posiadają
na masce gwiazdę Mercedesa. Taki jest

werdykt renomowanego jury „International Truck of
the Year” (IToY), które przyznało prestiżową nagrodę
„2021 Truck Innovation Award” dwóm samochodom
ciężarowym Mercedes-Benz: eActrosowi z akumulatorowym napędem elektrycznym i koncepcyjnemu
GenH2 Truck z napędem na ogniwa paliwowe. Jury
IToY, składające się z 25 doświadczonych dziennikarzy z
najważniejszych europejskich i południowoafrykańskich mediów branżowych, doceniło również
całościowe podejście do kwestii elektromobilności i
odpowiednio jasno określoną, długoterminową

Martin Daum: „Jesteśmy ogromnie zaszczyceni i
niezmiernie dumni z przyznania przez międzynarodowe jury «International Truck of the Year» prestiżowej
nagrody «2021 Truck Innovation Award» ciężarówkom
eActros i GenH2 Truck. Wyróżnienie to potwierdza
słuszność obranej przez nas strategii, ukierunkowanej
na rozwiązania techniczne o rzeczywiście lokalnie
neutralnym bilansie emisji CO2 – akumulatory i
wodorowe ogniwa paliwowe. Te dwa systemy
doskonale się uzupełniają, co pozwala nam zaoferować klientom najlepsze opcje pojazdów do poszczególnych rodzajów zastosowań. Dzięki eActrosowi
dowiedliśmy w ostatnich latach, że już teraz możliwy
jest na obszarach miejskich ciężki transport dystrybucyjny o lokalnie neutralnym bilansie emisji CO2. W
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ciężarówce GenH2 Truck zaprezentowaliśmy ponadto
naszą klarowną koncepcję rozwiązań technicznych dla
ciężkich samochodów ciężarowych napędzanych
ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do różnorodnych i wymagających zastosowań w transporcie

str. 16

Mercedes-Benz eActros – alternatywa
w miejskim transporcie dystrybucyjnym o lokalnie neutralnej emisji
dwutlenku węgla

dalekobieżnym”.
Wnioski wypływające z testów klienckich eActrosa
Również we wrześniu bieżącego roku Daimler Trucks

wniosły bezpośredni wkład w dalszy rozwój prototypu,

zaprezentował techniczną strategię elektryfikacji

a także jego wdrożenie do produkcji seryjnej. Do tej

wytwarzanych przez siebie pojazdów w segmentach

pory pokazały one, że eActros napędzany wyłącznie

od miejskiego transportu dystrybucyjnego po międ-

elektrycznym napędem akumulatorowym jest idealny

zynarodowy transport dalekobieżny, potwierdzając w

do ekologicznego, ciężkiego transportu dystrybu-

ten sposób swoje zaangażowanie w realizację celów

cyjnego. Pod względem dostępności i wydajności nie

Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu.

ustępuje konwencjonalnej ciężarówce z silnikiem

Częścią tego całościowego podejścia jest też zapre-

wysokoprężnym. W niektórych aspektach seryjny

zentowana po raz pierwszy przez Daimler Trucks

eActros będzie zdecydowanie lepszy od dotychczaso-

globalna architektura platformowa, tzw. ePowertrain,

wego prototypu – np. pod względem zasięgu,

którą szczególnie chwaliło jury nagrody.

osiągów napędu i bezpieczeństwa. Natomiast jego
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krotnym ładowaniu akumulatorów wyniesie ok. 500
kilometrów.

Mercedes-Benz GenH2 Truck – koncepcyjna ciężarówka z napędem na
ogniwa paliwowe, przeznaczona do
różnorodnych i wymagających zastosowań w transporcie dalekobieżnym
Konstruktorzy Daimler Trucks oparli charakterystykę
pojazdu GenH2 Truck na parametrach siły napędowej,
zasięgu i mocy konwencjonalnego samochodu
ciężarowego Mercedes-Benz Actros do transportu
dalekobieżnego. GenH2 Truck ma więc w swoim
wariancie seryjnym oferować ładowność 25 ton przy
masie całkowitej 40 ton. Tak dużą ładowność oraz
ogromny zasięg umożliwią dwa specjalne zbiorniki
ciekłego wodoru oraz niezwykle wydajny system
ogniw paliwowych. To one stanowią więc rdzeń
ładowność dorówna ładowności konwencjonalnego

projektu GenH2 Truck. Daimler Trucks preferuje wodór

Actrosa. eActros pojawi się na rynku w wersji dwu- i

ciekły (Lh2), gdyż jako nośnik energii w tym stanie

trzyosiowej. Daimler Trucks włączy ten pojazd w

skupienia ma on znacznie większą gęstość energe-

kompleksowy ekosystem, obejmujący m.in. usługi

tyczną w stosunku do objętości niż wodór w stanie

doradztwa w zakresie wszelkich aspektów elektrycznej

gazowym. Dzięki temu zbiorniki ciekłego wodoru w

mobilności, a więc także analizy tras, dostępnych

samochodzie ciężarowym napędzanym ogniwami

subwencji, wsparcia operacyjnej integracji floty i

paliwowymi mogą być znacznie mniejsze, a ze

wypracowania odpowiednich rozwiązań w zakresie

względu na niższe ciśnienie – także znacznie lżejsze.

infrastruktury.

Pozwala to na uzyskanie większej przestrzeni ładunkowej i większej ładowności ciężarówek. Jednocześnie

W 2020 roku Daimler Trucks po raz pierwszy zapowie-

można zatankować więcej wodoru, co znacznie

dział też elektryczną ciężarówkę do transportu

zwiększa zasięg pojazdu. Tak więc seryjny GenH2 Truck,

dalekobieżnego, napędzaną wyłącznie akumulato-

podobnie jak odpowiednie konwencjonalne cięża-

rowo – czyli pojazd Mercedes-Benz eActros LongHaul,

rówki z silnikiem wysokoprężnym, nadaje się do

który ma energooszczędnie obsługiwać regularne

wielodniowych operacji transportowych na długich

przejazdy możliwymi do zaplanowania trasami.

dystansach o wysokiej dziennej przepustowości

Gotowość eActrosa LongHaul do produkcji seryjnej

energii.

przewiduje się na rok 2024. Jego zasięg po jedno-

tekst redakcja / foto producent
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IVECO wprowadza
pionierski system
głosowego asystenta
kierowcy
e-ROUTE
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Nowa usługa głosowa została opracowana przez zespół
IVECO Digital przy wsparciu AWS Professional Services i
powstała zgodnie z metodologią Amazon Working
Backward promowaną w programie innowacji cyfrowych AWS. Wykorzystuje ona oferowane przez usługę
AWS technologie samouczących się maszyn, obsługi
głosowej, bezpieczeństwa i pracy bezserwerowej.
„Jesteśmy zachwyceni nową obsługą głosową, która
wyznaczy nowy standard dla branży motoryzacyjnej”.
Mówi Fabrizio Conicella, kierownik działu Digital w
IVECO. „Dzięki wykorzystaniu gamy możliwości AWS,
IVECO mogło w rekordowym czasie opracować,
rozwinąć i wprowadzić nową usługę, która fundamentalnie zmieni sposób oddziaływania kierowców na
swoje samochody oraz komunikowania się w obrębie
społeczności naszych kierowców. Nowa usługa
asystenta głosowego IVECO będzie podstawą strategii
firmy w nadchodzących latach, polegającej na zdefiniowaniu na nowo sposobu w jaki kierowcy wykonują
swoje zadania – interaktywnie i przy wyższym poziomie

F

zarówno bezpieczeństwa jak i komfortu”.
irma IVECO wytycza nową drogę w Europie
wykorzystując systemy uczące się i bezserwero-

tekst redakcja / foto producent

we możliwości usług AWS, a także rozwiązania

Amazon Alexa do poprawy jakości pracy kierowców.
Dzięki nowemu i innowacyjnemu asystentowi sterowanemu głosem, kierowcy pojazdów IVECO będą
mogli głosowo zarządzać planowaniem trasy, sprawdzić stan techniczny i wymagane przeglądy pojazdu
oraz uzyskać wskazówki dotyczące jazdy. Asystent
głosowy może także sterować różnymi funkcjami w
kabinie, co pozwoli kierowcy skupić się na jeździe, a to
wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo na drodze.
Ponadto za jego pomocą kierowcy będą mogli łatwiej
pozostać w kontakcie ze społecznością kierowców
IVECO.
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ColdCube™ Connect FLEX,

mobilne kontenery chłodnicze z funkcją autonomicznej pracy

T

hermo King® i Trane Technologies, wprowad-

trzech rozmiarach dopasowanych do standardowego

zają na rynek przenośny kontener chłodzą-cych,

samochodu dostawczego lub ciężarowego. Kontenery

mrożących i grzewczych ColdCube™ Connect

umożliwiają klientom zapewnienie środowiska o

Flex. Nowe modele Connect FLEX są wyposażone w

kontrolowanej temperaturze w pojazdach bez agregat-

zintegrowany akumulator zapewniający co najmniej 12

ów chłodniczych i zaspokajają szereg potrzeb transport-

godzin chłodzenia w pełni niezależnego od akumula-

owych i magazynowych, w tym potrzeb dostaw w

tora pojazdu.

branży farmaceutycznej, detalicznej, cateringowej i na
ostatnim etapie łańcucha dostaw. Łączność Bluetooth

Kontenery Thermo King ColdCube™ Connect FLEX to

umożliwia klientom bezprzewodowe sterowanie

lekkie, trwałe, wszechstronne rozwiązanie dostępne w

nastawą temperatury i zapewnia pełną widoczność

e-ROUTE
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temperatury i stanu kontenera bez konieczności jego

Certyfikowane pod kątem potrzeb branży farmaceuty-

otwierania. W celu zapewnienia dodatkowej łączności,

cznej modele ColdCube™ Connect FLEX oferują

kontener ColdCube™ Connect FLEX jest wyposażony w

doskonałe, automatyczne chłodzenie, zamrażanie i

montowany fabrycznie czujnik temperatury kompa-

ogrzewanie w zakresie temperatur od -30 stopni

tybilny z systemami telematycznymi Thermo King.

Celsjusza do +30 stopni Celsjusza w zależności od wersji
oraz wydajną wentylację wewnętrzną. To spełnia ścisłe

„Kontenery ColdCube™ to prosty i wszechstronny

wymagania bezpiecznego transportu produktów

sposób przewożenia wrażliwych na zmiany temperatu-

biomedycznych, takich krew, rurki do przechowywania

ry produktów farmaceutycznych, świeżych lub caterin-

krwi, szczepionki oraz próbki biologiczne w najbardziej

gowych w odpowiednim, kontrolowanym środowisku",

wymagających warunkach.

powiedział Oscar Sanz de Acedo Pollan, aftermarket
engineering leader w Thermo King. „Dzięki zintegrowa-

tekst redakcja / foto producent

nemu akumulatorowi i niezależnej pracy, nowe modele
FLEX zapewniają klientom jeszcze więcej elastyczności
działania. Klienci mogą przechowywać kontener poza
pojazdem stosownie do potrzeb, bez konieczności
podłączenia do zewnętrznego zasilania".

Kontenery Thermo King ColdCube™ zapewniają środowisko o kontrolowanej temperaturze
w pojazdach bez agregatów chłodniczych, dla potrzeb dostaw w branży farmaceutycznej,
detalicznej, cateringowej i w ostatnim etapie łańcucha dostaw.
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Pakiet Mobilności:

jak zmieni się transport o DMC do 3,5 tony?

D

yskusja na temat tzw. pakietu mobilności w

Po pierwsze: licencja wspólnotowa

branży TSL nie cichnie od kilku miesięcy.

Pierwszą istotną oraz czasowo najbliższą do wdrożenia

Przegłosowane w lipcu przepisy dotykają

zmianą jest objęcie opisywanej grupy przewoźników

między innymi norm socjalnych, tachografów, czy

obowiązkiem posiadania licencji wspólnotowej

wynagrodzeń kierowców. Szczególna rewolucja

uprawniającej do wykonywania międzynarodowych

nastąpi w transporcie drogowym operującym pojazda-

przewozów rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów

mi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5

potocznie nazywanych „busami”. Dotychczas pojazdy

tony. Ta niezwykle istotna zmiana oznacza włączenie

tego typu nie podlegały regulacjom zawartym w

tych przewozów do przepisów rozporządzenia 1071/2-

rozporządzeniu nr 561/2006 (normy socjalne), czy nr

009. W konsekwencji przewoźnik wykonujący działal-

165/2014 (tachografy i ich obsługa). Co czeka przedsię-

ność w oparciu o wspomniane "busy" będzie musiał

biorców opierających biznes na samochodach o DMC

spełnić szereg obowiązków związanych z dostępem do

do 3,5 tony? Od kiedy zaczną obowiązywać tachografy

rynku, stanowiących podstawę do uzyskania licencji

w „busach” i jakie obowiązki będą ciążyć na firmach

wspólnotowej.

transportowych? Arkadiusz Góra ekspert OCRK z Grupy
INELO podsumowuje nadchodzące zmiany.
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Przewoźnicy mają czas na przygotowanie się do

Efektem uzyskania licencji wspólnotowej będzie dostęp

wprowadzenia licencji wspólnotowych, ponieważ

do rynku przewozowego Wspólnoty Europejskiej na

wskazane przewozy zostaną objęte obowiązkiem jej

zasadach określonych przepisami unijnymi. Pozwoli to

posiadania od maja 2022 roku. Zgodnie z treścią art. 3

na uniknięcie barier wynikających z indywidualnych

ust. 1 rozporządzenia 1071/2009 przedsiębiorca musi

rozwiązań prawnych stosowanych przez poszczególne

spełnić wymogi w zakresie: posiadania rzeczywistego

państwa członkowskie.

miejsca prowadzenia działalności w siedzibie państwa,
w której dostępna będzie kompletna dokumentacja

Po drugie: dotkliwsze kary

dotycząca prowadzonej działalności, zatrudnienia oraz

Na szczególną uwagę przewoźników zasługiwać będzie

realizowanych przewozów, znajomości przepisów

zupełnie nowe podejście uprawnionych służb kontrol-

związanych z prowadzeniem działalności w zakresie

nych do odpowiedzialności za nieprawidłowości

przewozów,posiadania zdolności finansowej w

stwierdzane podczas kontroli na drogach lub przedsię-

wysokości 1 800 € na pierwszy pojazd oraz 900 € na

biorstwach. Po wejściu w życie nowych przepisów wiele

każdy następny, posiadania kwalifikacji potwierdzonych

naruszeń będzie uderzało w tzw. dobrą reputację

certyfikatem kompetencji lub wyznaczenia osoby

przewoźnika, która w określonych przepisami okoli-

posiadającej certyfikat.

cznościach może nawet zostać utracona. Stwierdzenie
podczas kontroli nieprawidłowości może prowadzić nie
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tylko do nałożenia kary finansowej, ale do przypisania

dbania o wiedzę i kwalifikacje kierowców, ponieważ w

naruszenia do grupy tzw. poważnych, bardzo powa-

czasie kontroli drogowych weryfikowana będzie

żnych lub najpoważniejszych. W takim przypadku

aktywność kierowców nawet do 56 dni wstecz. Również

uprawniony organ przekazuje do właściwego rejestru

za umiejętność obsługi tachografów przez kierowców

informację o naruszeniu. Na jej podstawie organ

odpowiedzialność ponosi przewoźnik. Wynika to

wydający licencję ma prawo wszcząć postępowanie w

wprost z rozporządzenia 165/2014, według którego

zakresie oceny dobrej reputacji. W konsekwencji może

przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za

dojść do czasowego zawieszenia przewoźnikowi

zapewnienie, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni,

określonej liczby wypisów z licencji lub np. utraty

a także poinstruowani w zakresie prawidłowego

certyfikatu kompetencji zawodowych. Wymóg posiad-

działania tachografów. Firmy powinny przeprowadzać

ania dobrej reputacji dotyczy przedsiębiorcy oraz osoby

regularne kontrole wewnętrzne, by zapewnić właściwe

zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie –

użytkowanie tachografów przez swoich kierowców.

posiadacza certyfikatu kompetencji zawodowych.

Po trzecie: tachografy w „busach”
Kolejną niezwykle ważną zmianą będzie objęcie

Państwa członkowskie mogą wprowadzać własne regulacje do czasu ich
ujednolicenia

przewozów realizowanych pojazdami lub zespołami

Odnosząc się do międzynarodowych przewozów

pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita

rzeczy realizowanych tzw. "busami" warto wspomnieć o

przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony, obowią-

niedawnej zmianie przepisów na terenie Francji. Od 3

zkiem instalacji i użytkowania tachografów cyfrowych.

września 2020 roku wprowadzono bezprecedensowy

Oznacza to stosowanie wobec kierowców pełnego

zakaz obierania przez kierowców odpoczynków

zakresu norm socjalnych dotyczących czasu jazdy,

dziennych oraz tygodniowych w kabinach pojazdów,

przerw oraz odpoczynków, zawartych w rozporządze-

których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5

niu (WE) 561/2006 oraz obowiązku prawidłowej obsługi

tony. Zakaz obowiązuje bez względu na wyposażenie

tachografu, określonego w rozporządzeniu (UE)

pojazdów w miejsca do spania. W konsekwencji,

165/2014. Również w tym przypadku przewidziano

odpoczynki dzienne i tygodniowe powinny być

okres przejściowy, umożliwiający dostosowanie się

odbierane poza pojazdem, w miejscach do tego

przewoźników do nowej sytuacji. Jeśli wdrożone

przystosowanych, z zachowaniem odpowiednich

niedawno przepisy nie ulegną zmianie, tachografy w

warunków higienicznych. Na pracodawcy i kierowcy

"busach" pojawią się obowiązkowo od lipca 2026 roku.

spoczywa obowiązek wykazania, gdzie i w jakich
warunkach odbierał odpoczynki. Regulacja wynika z art.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z treścią

L3313-4 francuskiego kodeksu drogowego. Tego typu

rozporządzenia 561/2006 przedsiębiorstwo transpor-

praktyki nie będą stosowane, gdy omawiane przewozy

towe odpowiada za naruszenia przepisów, których

zostaną objęte przepisami wspólnotowymi.

dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa, nawet
jeśli naruszenie takie miało miejsce na terytorium
innego Państwa Członkowskiego lub w państwie
trzecim. Na przedsiębiorcy spoczywa więc obowiązek
nadzorowania realizowanych przewozów drogowych,

tekst Arkadiusz Góra, ekspert OCRK / foto archiwum
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Kierowca bez prawa
jazdy i poszukiwany

W

e wtorek (15 grudnia) inspektorzy ITD

miejsce kontroli. Policjanci ustalili, że w 2016 roku

kontrolowali tonaż przejeżdżających

kierowcy zatrzymano prawo jazdy i w dniu kontroli nie

pojazdów krajową „siedemnastką” w

posiadał uprawnień. Oprócz tego był osobą poszu-

Sitańcu koło Zamościa. Używany do tego celu system

kiwaną do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został

tzw. preselekcji wagowej wskazał niewłaściwą masę

przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom

jednego z aut dostawczych. Zatrzymany do kontroli

policji.

drogowej samochód ważył z ładunkiem 5 ton zamiast
dopuszczalnych 3,5 ton. W trakcie wykonywanych
czynności przez inspektorów kierowca oddalił się
pieszo z miejsca kontroli, zostawiając pojazd. Z tego
powodu wezwano patrol policji.
Po kilkudziesięciu minutach kierowca wrócił do
kontrolujących. Jak się okazało zbiegł do firmy, w której
pracował. Tam pracodawca nakazał mu powrót na
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N

a dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy
zjazdem do miejscowości Kąty Wrocławskie, a

zjazdem do Strzegomia, dolnośląska Inspekcja

A4 pod nadzorem ITD

Transportu Drogowego przeprowadziła kontrole ciężarówek. Sprawdzono 25 samochodów. Wykryto naru-szenia
związane z nieprzestrzeganiem przepisów doty-czących
czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i
odpoczynków, a także ujawniono szereg usterek technicznych w kontrolowanych pojazdach. Wszczęto trzy postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców i jedno
wobec osoby zarządzającej transportem. Inspektorzy
nałożyli na kierujących 25 mandatów karnych. W 19 przypadkach mandaty dotyczyły wyprzedzania w miejscach
ograniczonych znakiem B-26 (zakaz wyprzedzania przez
samochody ciężarowe). Cykliczne kontrole prowadzone
przez dolnośląską ITD na A4 mają wpłynąć na poprawę

str. 27
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bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Przewoził odpady bez oznakowania

w
Kontrole świateł

Szczecinie inspektorzy transportu drogow-

ego skontrolowali zespół pojazdów składa-

jący się z ciągnika siodłowego i naczepy. Po

analizie okazanych dokumentów oraz oględzinach ładunku,
przewóz zakwalifikowano jako transport odpadów. Kierowca

wiózł z Norwegii do Torunia zmielony plastik. Zestaw

pojazdów nie był oznakowany wymaganymi przy tym

przewozie tablicami informującymi. Przewoźnik nie posiadał
również wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w
przepisach ustawy o odpadach. Inspektorzy zakazali kierowcy dalszej jazdy. Wszystkie okoliczności tego transportu,
będą wyjaśniane w trakcie postępowania administracyjnego
prowadzonego wobec przedsiębiorcy. Przewoźnikowi grozi
kara administracyjna w kwocie 12 tys. zł.

źródło ITD / foto ITD
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Pay
Per
Use
(PPU)
–
zindywidualizowana oferta przeglądów

i napraw rozliczanych według faktycznego
wykorzystania pojazdu

M

arka IVECO wprowadza nową ofertę
serwisowo-naprawczą dla modeli DAILY,
precyzyjnie dostosowaną do specyfiki

działalności klienta i warunków eksploatacji pojazdu.
Usługa Pay Per Use (PPU), dostępna w ramach topowych kontraktów serwisowych 2XL i 3XL, umożliwia
coroczną weryfikację oraz rozliczanie pierwotnie
zadeklarowanego przebiegu i sposobu eksploatacji
pojazdu. Niezbędne dane są gromadzone za pośrednictwem usług łączności IVECO (moduł telematyczny
Connectivity Box). Takie dopasowanie kontraktu Pay Per
Use może przełożyć się na wymierne korzyści dla firmy
klienta.
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Monica Bertolino, dyrektor ds. usług związanych z

okresie, w którym pojazd rzadziej jeździ w trasy lub

całkowitym kosztem posiadania oraz marketingu

obsługuje lżejsze zadania transportowe, klient płaci

rozwiązań posprzedażowych, powiedziała: „Nowa

mniej za serwis”.

formuła przeglądów i napraw rozliczanych według
faktycznego wykorzystania pojazdu jest doskonałym

Nowa oferta serwisowo-naprawcza PPU stanowi

przykładem podejścia IVECO do planowej obsługi

rozszerzenie portfolio usług cyfrowych IVECO ON w

pojazdów, w której najważniejsze są potrzeby klienta.

obszarze przeglądów i napraw, który obejmuje także

Poprzez tę usługę rozwijamy potencjał usług łączności

inne modułowe pakiety serwisowe Elements. To

w modelu DAILY, osiągając nieznany wcześniej poziom

wyjątkowe podejście pozwala zwiększyć stopień

indywidualizacji oferty. Wszystkie firmy odnotowują

indywidualizacji oferty przeglądów i napraw dla

fluktuacje w swojej działalności. Nasza nowa formuła

użytkowników pojazdów DAILY.

pozwala precyzyjnie dostosować koszty przeglądów i
napraw do intensywności eksploatacji samochodu. W

tekst redakcja / foto producent
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Rozwiązania telematyczne
dostępne w produktach
marki Wielton

Wśród ciągników siodłowych wzrosty sprzedaży
w zeszłym roku odnotowały tylko Scania i Mercedes-Benz.
DAF nadal utrzymuje pozycje lidera w tym segmencie
i w całym rynku pojazdów ciężarowych.

W

ielton sukcesywnie pracuje nad rozwojem swojej oferty
produktowej i wprowadzaniem kolejnych, nowoczesnych

rozwiązań. Wsłuchując się w głosy dobiegające z rynku i

obserwując dominujące trendy w branży, wieluński producent wprowadza rozwiązania telematyczne do swoich naczep. Wielton bazuje na
sprawdzonych rozwiązaniach dostępnych na rynku. Z tego powodu
nawiązał współpracę z trzema producentami urządzeń telematycznych.
To kolejny krok w stronę dołączenia „inteligentnych naczep" do portfolio
polskiego producenta.
Ograniczenie zużycia paliwa, redukcja kosztów eksploatacyjnych
pojazdów, optymalizacja czasu pracy kierowców oraz usprawnienie
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dostaw firm transportowych to efekty wprowadzenia

nawiązaniu współpracy z trzema partnerami: WABCO

telematycznych systemów monitorowania, które coraz

TRANSICS, BPW IDEM i Webfleet Solutions. Producenci

częściej znajdują zastosowanie również w przypadku

Ci dostarczają urządzenia umożliwiające gromadzenie

naczep. Celem systemów telematycznych w

wybranych informacji, profesjonalny system baz

transporcie jest magazynowanie oraz analizowanie

danych oraz łatwą integrację z systemami klientów. Po

danych, które powstają podczas każdego etapu

zamontowaniu systemu telematycznego na naczepie,

przewozu towarów. To istotne źródło informacji dla

urządzenia zbierają informacje o pozycji pojazdu (GPS),

właścicieli firm transportowych i spedycji. Dodatkowo,

dane techniczne z układu hamulcowego (EBS), informa-

wdrożenie rozwiązań telematycznych skutkuje zwiększ-

cje o nacisku na osie oraz poziomie ciśnienia w oponach

eniem bezpieczeństwa kierowców i przewożonych

(w przypadku jednoczesnego zastosowania układu

przez nich ładunków.

TPMS). System dostarcza także profesjonalne oprogramowanie konieczne do magazynowania, przetwa-

W odpowiedzi na głosy dobiegające z rynku, dominuj-

rzania i rozporządzania większymi ilościami danych,

ące trendy w branży oraz potrzeby klientów, Wielton

ułatwiającymi zarządzanie flotą.

wprowadza rozwiązania telematyczne do swoich
naczep. To kolejny etap prac wieluńskiego producenta

Odpowiadając na potrzeby klientów i trendy panujące

w zakresie badań i rozwoju nad wprowadzeniem

w branży transportowej, dajemy możliwość wyposaże-

nowych rozwiązań na rzecz optymalizacji transportu I

nia naszych naczep w system telematyczny. Dzięki

logistyki.

nawiązanej współpracy z doświadczonymi partnerami i
producentami urządzeń telematycznych, nasi klienci

W Dziale Badań i Rozwoju nieustannie pracujemy nad

uzyskają sprawdzone narządzie do poprawy

wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań do naszych

efektywności codziennej pracy, co przełoży się u nich na

produktów. Implementujemy również sprawdzone

konkretne oszczędności i korzyści biznesowe. Nasze

rozwiązania, które znajdują zastosowanie w naszych

pojazdy wyposażone w rozwiązania telematyczne

naczepach. Nowoczesne firmy transportowe, spedy-

pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie flotą oraz

cyjne i logistyczne coraz chętniej korzystają z telematy-

redukcję kosztów eksploatacyjnych. Planujemy rozwijać

cznych systemów monitorowania. Naszym celem jest

się w tym obszarze, oferując nowe usługi i rozwiązania z

dostarczenie klientom niezawodnych rozwiązań

zakresu telematyki. – mówi Andrzej Mowczan, Członek

telematycznych, które będą stanowić źródło cennych

Zarządu, Dyrektor Komercyjny Wielton S.A.

informacji m.in. takich jak położenie pojazdu, nacisk na
osie czy stan techniczny hamulców. Dzięki monitoro-

Naczepy kurtynowe marek Wielton i Viberti z rozwiąza-

waniu i analizie tych danych, nasi klienci mogą opty-

niami telematycznymi są dostępne w ofercie od 2020 r.

malizować zużycie paliwa i redukować koszty

Produkty te są głównie dedykowane dla klientów z

eksploatacji pojazdów. Jednocześnie pracujemy nad

rynku polskiego i włoskiego. To kolejny krok w stronę

bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami telematy-

dołączenia „inteligentnych naczep" do portfolio Grupy

cznymi, które znajdą zastosowanie w naszych nacze-

Wielton.

pach. – mówi Maciej Kaczor, Dyrektor R&D Wielton S.A.
tekst redakcja / foto producent

Wprowadzenie telematycznych systemów monitorowania w produktach marki Wielton było możliwe dzięki

e-ROUTE

str. 31

e-Route online 01/2021 / e-route.pl

str. 32

Scania uruchamia produkcję
pojazdów w Chinach

T

o ważny krok w strategii rozwoju Scania w Chinach i punkt wyjścia
do dużych inwestycji w Azji. Firma zbuduje w Rugao w prowincji

Jiangsu (150 km na północny zachód od Szanghaju) własny zakład

produkcji pojazdów ciężarowych. Rozpoczęcie produkcji seryjnej planowane jest na początek 2022 roku.
– Nasza obecność w Chinach będzie postępować krok po kroku wraz z
pozytywnym rozwojem warunków rynkowych i rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne pojazdy o wyższym stopniu zaawansowania technologicznego. Do końca drugiej dekady poczynimy znaczne inwestycje, aby
skorzystać z tego rozwoju i uczynić z Chin trzeci filar naszej globalnej
struktury produkcji – podkreśla Henrik Henriksson, prezes i dyrektor
generalny Scania.
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Inwestycje Scania w Chinach obejmują również działalność badawczorozwojową.
– Wzmocni to międzynarodową pozycję konkurencyjną i zdolność Scania do utrzymania statusu lidera
zrównoważonego transportu, ponieważ nasza
obecność zapewnia zwiększony dostęp do czołowych
technologii i wiedzy specjalistycznej w takich dziedzinach jak pojazdy elektryczne i autonomiczne –
wyjaśnia Henrik Henriksson.
Chiny są największym na świecie jednolitym rynkiem
pojazdów użytkowych – odpowiadają obecnie za 40
proc. światowej sprzedaży. Co prawda rynek zdominowany jest przez producentów krajowych, ale popyt na
nowoczesne pojazdy o wyższym zaawansowaniu
technologicznym, lepszych osiągach i większej
dostępności rośnie wraz z zapotrzebowaniem na
bardziej wydajną logistykę i zrównoważony transport.
W Chinach świetnie sprawdza się oferta Scania w
dziedzinie technologii silników spalinowych napęPodjęcie decyzji o takiej inwestycji przyśpieszyła

dzanych biopaliwami, jak również elektrycznych.

transformacja ustroju gospodarczego Chin w kierunku
bardziej otwartego systemu opartego na gospodarce
rynkowej.
W celu zwiększenia konkurencji Chiny otwierają się
obecnie na podmioty z kapitałem zagranicznym – tym

– Dążymy do tego, aby pod koniec drugiej dekady
sprzedaż w Chinach była co najmniej taka sama jak na
naszym największym obecnie jednolitym rynku, czyli w
Brazylii – deklaruje Henrik Henriksson.

samym przyczyniając się do realizacji wdrażanych
obecnie cennych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Utworzenie przez Scania własnej jednostki przemysłowej w Chinach stało się możliwe dzięki przejęciu
Nantong Gaokai Auto Manufacturing Ltd. Spółka ta

– Zwiększenie obecności na rynku chińskim jest
kluczowe dla rozwoju Scania i Grupy TRATON na całym
świecie. Nasza działalność w tym kraju będzie stopniowo rozszerzana i przekształcana w pełnowymiarową jednostkę w globalnej strukturze produkcji i

spełnia wymagania Scania w zakresie m.in. warunków
pracy, ochrony środowiska i systemów monitorowania
jakości na wszystkich etapach łańcucha dostaw, jak
również zdolności do zapewnienia najwyższej jakości
obsługi klienta.

dostaw Scania. Celem jest nie tylko uczynienie z Chin
trzeciego filaru naszego przemysłu, ale także stworze-

tekst redakcja / foto producent

nie regionalnego centrum sprzedaży na inne rynki
azjatyckie – dodaje Henrik Henriksson.
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Mercedes-Benz

Certified

– nowa etykieta dla używanych samochodów ciężarowych

N

ie tylko nowe pojazdy Mercedes-Benz Trucks są produktami klasy
premium. Także używane samochody ciężarowe Mercedes-Benz

nadal spełniają najwyższe standardy. Najlepsze z nich oznaczymy

teraz nową etykietą Mercedes-Benz Certified. „Wprowadzając znak jakości
Mercedes-Benz Certified, wzmacniamy swój profil biznesowy w segmencie
pojazdów używanych i składamy naszym klientom mocną obietnicę jakości”,
wyjaśnia Andreas von Wallfeld, szef działu marketingu, sprzedaży i usług
Mercedes-Benz Trucks.
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Etykietę otrzymają wyłącznie samochody ciężarowe
marki Mercedes-Benz, nie starsze niż pięć lat, z maksymalnym przebiegiem 500 tysięcy kilometrów. Certyfikat
Mercedes-Benz Certified potwierdza również, że
wyróżnione nim pojazdy nie wymagają serwisowania
przez okres co najmniej trzech miesięcy lub co najmniej
20 tysięcy kilometrów (ciężarówki o dopuszczalnej
masie całkowitej do 12 ton) wzgl. 30 tysięcy kilometrów
(ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
12 ton) oraz że w tym okresie nie są wymagane żadne
ustawowe przeglądy. Wszystkie certyfikowane ciężarówki wyposaża się ponadto w opony z bieżnikiem o
minimalnej głębokości sześciu milimetrów. Stałym
elementem naszej obietnicy jakości jest 12-miesięczna
gwarancja na układ napędowy. Obowiązuje ona w całej
Europie bez ograniczenia przebiegu i bez udziału
własnego. Dla wybranych modeli dostępna jest nawet
24-miesięczna gwarancja na układ napędowy.
Pierwszym klientem, który zdecydował się na zakup tak
wyróżnionego pojazdu używanego jest firma Jaritz
Transport GmbH – przedsiębiorstwo z Klagenfurtu,
specjalizujące się w transporcie chłodniczym, a w
szczególności w transporcie ładunków wymagających
ciągłego chłodzenia. „Przewozimy łatwo psujące się
towary dla różnych koncernów spożywczych w handlu
detalicznym oraz w sektorze cash and carry w Austrii i nie

pewność co do stanu pojazdu w momencie zakupu.

tylko. Nie możemy sobie pozwolić na awarie. Dlatego

Natomiast gwarancja na układ napędowy zabezpiecza

ogromną wagę przykładamy do wysokiej jakości i

nas na kolejne dwanaście miesięcy”, wyjaśnia Jaritz.

niezawodności pojazdów chłodni. Już od kilku lat

Szczególnie w transporcie chłodniczym podstawą

korzystamy z używanych samochodów ciężarowych

sukcesu rynkowego są precy-zyjnie skalkulowane koszty

Mercedes-Benz”, mówi Robert Jaritz, dyrektor zarzą-

i minimalne ryzyko awarii. „Dlatego nadal będziemy

d z a j ą c y f i r m y J a r i t z T r a n s p o r t . Te r a z j e g o

kupować używane samo-chody ciężarowe Mercedes-

przedsiębiorstwo wybrało pojazd Mercedes-Benz Antos

Benz w TruckStore Voralpenkreuz”, podsumowuje szef

1833 z zabudową chłodniczą i burtą załadunkową.

firmy.

Wrażenia są bardzo dobre, podkreśla Jaritz: „Poprzez
wprowadzenie etykiety Mercedes-Benz Certified,
producent wyraźnie wzmacnia swoją deklarację jakości.
Po pierwsze my, jako klient, otrzymujemy absolutną
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Nowość w segmencie samochodów
ciężarowych – używane pojazdy z
prawem do wymiany

str. 36

potrzeb, nie tylko w segmencie pojazdów nowych, ale
też używanych. Dzięki tak atrakcyjnej ofercie, po raz
kolejny podkreślamy naszą doskonałą pozycję na rynku
samochodów ciężarowych”, mówi Ulrich Loebich, szef
działu pojazdów używanych Mercedes-Benz Trucks.

Kolejną nowością jest 14-dniowe prawo do wymiany,
obejmujące pojazdy posiadające etykietę Mercedes-

Mercedes-Benz Certified zastąpi dotychczasową

Benz Certified, zarejestrowane w UE. Jeśli klient nie jest

klasyfikację „Złoto / Srebro / Brąz” – w pierwszej kolej-

zadowolony z wybranego pojazdu, może w ciągu

ności w Austrii, a od marca 2021 także we wszystkich

dwóch tygodni wymienić go u sprzedawcy. Przy

krajach objętych siecią TruckStore. W pierwszej połowie

wymianie mogą pojawić się związane z nią opłaty, na

2021 r. oferta będzie docelowo dostępna także u

przykład za kilometry przejechane do chwili wymiany.

wybranych dealerów w sieci dealerskiej Mercedes-Benz
Truck.

„Takiej elastyczności oczekują od nas – jako operatora
klasy premium – nasi klienci. Posiadamy szeroką gamę
używanych samochodów ciężarowych, dlatego też
naszym celem jest zaoferowanie każdemu klientowi
modelu dostosowanego do jego indywidualnych

e-ROUTE
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10 pytań do...
W

ywiad z Andreasem von Wallfeldem,
szefem działu marketingu, sprzedaży i

usług Mercedes-Benz Trucks, na temat

specyfiki Mercedes-Benz Certified, korzyści dla klientów
oraz znaczenia handlu pojazdami używanymi dla firmy.

1. Panie Dyrektorze, jaka jest specyfika
deklaracji jakości Mercedes-Benz Certified?
„Przed otrzymaniem etykiety wszystkie ciężarówki
certyfikowane jako Mercedes-Benz Certified są sprawdzane pod względem technicznym przez nasze
własne placówki lub przez autoryzowane serwisy
Mercedes-Benz, według wysokich i jednolitych
standardów. Nikt bowiem nie zna naszych pojazdów tak
dobrze, jak my i nasze zakłady serwisowe. Klient otrzymuje na atrakcyjnych warunkach używany samochód
ciężarowy o parametrach odpowiadających nowemu
pojazdowi z tej samej generacji technicznej. Dlatego nie
obawiamy się wystawiać 12- lub 24-miesięcznej
gwarancji na układ napędowy”.
Andreas von Wallfeldem, szefem działu marketingu,
sprzedaży i usług Mercedes-Benz Trucks

2. W jaki sposób zapewniają Państwo
wysoką jakość techniczną tych
znakomitych używanych ciężarówek?
„Aby uzyskać wspomniany certyfikat, używany samochód ciężarowy musi przejść kompleksową kontrolę
stanu technicznego w serwisie lub oddziale MercedesBenz, zgodnie z obowiązującym zakresem przeglądu
Mercedes-Benz. Jeśli konieczne jest wykonanie
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naprawy lub czynności serwisowych, przeprowadza się

Mercedes-Benz. Przekłada się ona na atrakcyjne raty

je według wysokich standardów marki Mercedes-Benz”.

leasingowe lub warunki kredytowania. Albo na wysoką
cenę uzyskiwaną przy odsprzedaży”.

3. Czy nadal sprzedawane są samo6. Jacy klienci sięgają po używane
chody ciężarowe bez etykiety?
ciężarówki?
„Tak. Również takie pojazdy przechodzą gruntowny
przegląd i, co najlepsze, nawet jeśli nie są oznaczone

„Klientami branży pojazdów używanych są zarówno

etykietą Mercedes-Benz Certified, wybrane używane

kierowcy prowadzący własną działalność gospodarczą

ciężarówki w wieku do ośmiu lat i z maksymalnym

oraz floty firm średniej wielkości, jak i nawet duże floty

przebiegiem 800 tysięcy kilometrów oferujemy z 6-

pojazdów”.

miesięczną gwarancją”.

7. Z jakiego powodu wybierają oni te
4. Jakie znaczenie dla Mercedes-Benz pojazdy zamiast nowych?
Trucks ma działalność biznesowa w
„Klienci są bardzo różni, ale mają jedną cechę wspólną –
segmencie pojazdów używanych?
potrafią liczyć! Używane samochody ciężarowe
„Handel używanymi ciężarówkami postrzegamy jako

Mercedes-Benz oferują operatorom flot niezwykle

bardzo ważny i to z wielu powodów. Rozwinięta sieć

korzystną relację kosztów do osiąganych korzyści, a

sprzedaży samochodów używanych zapewnia

przede wszystkim wysokie bezpieczeństwo

użytkownikowi pojazdu wysoką wartość rezydualną

planowania. Wszystkie czynniki kosztowe są znane, co

pod koniec okresu użytkowania. Z kolei wysoka wartość

pozwala bardzo dokładnie skalkulować koszty

rezydualna obniża koszty eksploatacji. Chcąc sobie

eksploatacji. Używane samochody ciężarowe

zapewnić wartość końcową pojazdu, już przy jego

Mercedes-Benz cechują się ponadto wysokim

zakupie klienci zawierają z nami umowę zwrotu po

stopniem zaawansowania konstrukcyjnego, są

ustalonej cenie, tzw. odkupu (buy-back). Alternatywnie

niezwykle wytrzymałe i sprzedawane w pakiecie z

mogą też oddać używany przez siebie pojazd w

atrakcyjnymi usługami, takimi jak umowy kredytowe lub

rozliczeniu przy zakupie nowego (trade-in). Także w tym

serwisowe”.

przypadku korzystają z wysokiej wartości rezydualnej”.

8. Gdzie można nabywać ciężarówki z
5. Wynika z tego, że także klienci etykietą Mercedes-Benz Certified?
nabywający nowe samochody odnoszą
korzyści z wysokiego popytu na „Dotąd Mercedes-Benz Trucks sprzedawał używane
samochody ciężarowe głównie za pośrednictwem
używane ciężarówki Mercedes-Benz?
własnej sieci TruckStore, natomiast w przyszłości

„Zgadza się. Klienci kupujący czy użytkujący w leasingu
nowe samochody ciężarowe marki Mercedes-Benz
korzystają na ich stabilnej wartości, z jakiej słynie

e-ROUTE

pojazdy te będą dostępne nie tylko w centrach
TruckStore, ale również w sieci dealerskiej MercedesBenz – to rozszerzenie sieci sprzedaży na rynkach
europejskich planowane jest na wiosnę 2021 r.”.
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9. Dlaczego włączają Państwo do tej
oferty swoją sieć dealerską?

TruckStore jest największym w Europie dealerem
zajmującym się sprzedażą używanych samochodów
ciężarowych

„Klienci z branży transportowej przywiązują ogromną
wagę do lokalnego kontaktu. Dlatego centra TruckStore
wraz z siecią dealerską umożliwią nam jeszcze pełniejsze
pokrycie zapotrzebowania niż dotychczas. Włączenie
dealerów do sieci sprzedaży używanych samochodów
jeszcze bardziej przybliży nas do klientów”.

TruckStore, w ramach Daimler Truck AG, jest odpowiedzialny za handel pojazdami używanymi, ze
szczególnym uwzględnieniem marki Mercedes-Benz.
Posiada 24 centra w 13 krajach Europy i jest największym
w Europie dealerem zajmującym się kupnem i
sprzedażą używanych samochodów ciężarowych.

10. Czy nowa strategia sprzedaży
będzie korzystna także dla dealerów?

Kolejne centrum znajduje się w RPA. Międzynarodowa
sieć TruckStore oferuje klientom wygodny internetowy
dostęp do wyjątkowych zasobów używanych
ciężarówek wszystkich marek, roczników i we

„Tak, ujednolicona deklaracja jakości Mercedes-Benz
Certified może być również wykorzystywana przez
uczestniczących w programie dealerów jako przekonujący argument sprzedażowy i pomaga jeszcze lepiej
spełniać oczekiwania klientów. Jak już wspomniałem,
udany handel pojazdami używanymi jest również
cennym wsparciem dla dealerów z branży nowych
pojazdów. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjmują
oni wprowadzenie certyfikatu Mercedes-Benz

wszystkich wersjach. Na stronie internetowej
www.truckstore.com prezentowane są dostępne w
sprzedaży pojazdy wraz ze zdjęciami, cenami i
szczegółowymi opisami w wielu językach. Niemiecka
sieć TruckStore obejmuje aktualnie sześć centrów: w
Bremie, Berlinie-Brandenburgii (Königs Wusterhausen),
Zagłębiu Ruhry (Recklinghausen), Erfurcie, Köngen i
Monachium. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie www.truckstore.com.

Certified”.
tekst redakcja / foto producent
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16 mobilnych jednostek
diagnostycznych
w szeregach ITD

R

olki, szarpaki hydrauliczne, czytniki EOBD, dymomierze,
analizatory spalin, mierniki poziomu dźwięku – m.in. w taki

sprzęt kontrolny będzie wyposażona każda z 16 mobilnych

jednostek diagnostycznych.
Inspekcja realizuje unikatowy w Polsce projekt wzmocnienia potencjału kontrolnego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń
pomiarowo-kontrolnych. Funkcjonalność mobilnych jednostek
diagnostycznych będzie dostosowana do naszych wymogów i
zakresu działalności. Nie jest to rozwiązanie dostępne standardowo
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na rynku, dlatego wykonawca musi najpierw dostar-

rzystaniem urządzeń mechaniczno-hydraulicznych.

czyć GITD prototyp, który przejdzie testy pod okiem

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne mają

ekspertów ITD. Wprowadzenie do działań mobilnych

umożliwić rozstawienie linii na niewielkiej powierzchni

jednostek diagnostycznych na taką skalę wpłynie na

oraz przeprowadzenie badania dwukierunkowo, bez

zwiększenie liczby kontroli oraz ich precyzję.

względu na to z której strony wjedzie na nią badany

Wykorzystanie tego sprzętu w codziennej pracy

pojazd. Inspektor będzie miał możliwość bieżącego

inspektorów będzie miało istotne znaczenie dla

odczytu badanych parametrów, a oprogramowanie

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

zapewni również archiwizację dokumentacji. Linia

zminimalizuje występowanie patologicznych zjawisk

diagnostyczna i jej otoczenie ma być monitorowane, a

ujawnianych wciąż w transporcie drogowym, zapewni

przebieg kontroli rejestrowany.

uczciwą konkurencję i większą ochronę środowiska
naturalnego – podkreśla Alvin Gajadhur, Główny

Wyposażenie mobilnych jednostek diagnostycznych

Inspektor Transportu Drogowego.

umożliwi inspektorom przeprowadzenie kompleksowej kontroli stanu technicznego pojazdów.

Mobilne jednostki diagnostyczne będą w pełni

Sprawdzony zostanie nie tylko układ kierowniczy,

zautomatyzowane, a ich rozłożenie nie powinno trwać

hamulcowy czy stan zawieszenia, ale możliwa będzie

dłużej niż 20 minut. Elementy linii diagnostycznej,

również diagnostyka układów bezpieczeństwa i

transportowanej na specjalnie przystosowanym

elektroniki odpowiedzialnej za ochronę środowiska.

samochodzie ciężarowym, będą rozkładane z wyko-

Zastosowane rozwiązania umożliwią rozpoznanie
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błędów i usterek w większości pojazdów ciężarowych oraz autobusów
– mówi Mariusz Kurczyński, dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
GITD.
Pierwsze mobilne jednostki diagnostyczne powinny zostać dostarczone GITD w drugiej połowie 2021. Realizacja zamówienia potrwa do
końca 2022 r. Umowa podpisana z polskim konsorcjum W.S.O.P Sp. z
o.o. i Gibas Service Center Sp. z o.o., zakłada również przeprowadzenie
szkoleń dla inspektorów WITD z zakresu obsługi i diagnostyki. Koszt
zakupu mobilnych jednostek diagnostycznych oraz szkoleń wyniesie
ponad 30 mln zł.

Skutecznie wpisują się w unijne wymagania
W ocenie Inspekcji, która dziś dysponuje trzema mobilnymi stacjami
diagnostycznymi, skuteczność kontroli z ich wykorzystaniem jest
wysoka i porównywalna z prowadzonymi w stacjach kontroli pojazdów. Od 2011 r. w mobilnych stacjach diagnostycznych inspektorzy
ITD przeprowadzili ok. 11 tys. kontroli. 41 proc. z nich zakończyło się
zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Dla porównania, w tym
samym czasie, w trakcie tradycyjnych kontroli drogowych, bez wykorzystania mobilnych stacji diagnostycznych, tylko 7,15 proc. zakończyło
się odebraniem dowodów rejestracyjnych.
Kontrole z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń są bardziej
szczegółowe i precyzyjne. Ich efektywność potwierdza chociażby
liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, ze względu na
stwierdzone nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów, które
często mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Szybsza
„diagnostyka” pojazdów, i to niemal w każdym miejscu na terenie kraju,
ograniczy ruch tych najbardziej niebezpiecznych. Wykorzystanie
mobilnych jednostek diagnostycznych jest więc kluczowe, aby
osiągnąć wysoki i trwały poziom zdatności do ruchu pojazdów, które
poruszają się po polskich drogach – ocenia Szef ITD Alvin Gajadhur.
Tym samym, zakup i wykorzystanie mobilnych jednostek diagnostycznych, wpisuje się w proces wdrożenia w Polsce dyrektywy
2014/47/UE, która przewiduje wprowadzenie w krajach członkowskich
UE systemu kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów
użytkowych wybranych kategorii, w ramach wstępnych i szczegółowych kontroli.
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Ostatni etap wzmocnienia potencjału
ITD

gotowość operacyjną ITD, wpłynie na szybkość,

Zakup 16 mobilnych jednostek diagnostycznych to

efekty-wność i jeszcze większą dokładność

ostatni etap realizacji projektu „Wzmocnienie poten-

prowadzonych działań, a wykrycie i wykluczenie z

cjału Inspekcji Transportu Drogowego”. Do

ruchu większej liczby pojazdów zagrażających

Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego

bezpieczeństwu oraz niebezpiecznych dla

trafiły już 64 specjalistyczne zestawy do kontroli

środowiska, wzmocni system zarządzania

pojazdów i tachografów oraz 64 nowoczesne furgony

bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce.

Wykorzystanie nowego potencjału podniesie

wyposażone m.in. w testery diagnostyczne,
dymomierze, sonometry i wagi samochodowe.

źródło ITD / foto ITD

Projekt jest w 85 proc. współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budżet

projektu to blisko 66 mln zł.
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Wielton z tytułem Międzynarod

Z

a nami finał 9. Edycji Konkursu Polska Firma –

samej kategorii, spółka otrzymała wyróżnienie. Sukcesy

Międzynarodowy Czempion, organizowa-

Wieltonu w plebiscycie są przede wszystkim wynikiem

nego m.in. przez PwC Polska oraz wydawcę

dynamicznej ekspansji, na którą Grupa stawia od 2015

dziennika „Puls Biznesu". Wielton, największy polski

roku.

producent i sprzedawca naczep oraz przyczep i jeden z
wiodących graczy tego sektora w Europie, po raz kolejny

W ciągu ostatnich pięciu lat, Grupa Wielton nie tylko

został wyróżniony przez jury i zdobył nagrodę główną w

weszła do nowych krajów – na rynki Europy Centralnej i

kategorii „Eksporter – duże przedsiębiorstwo". Firma

Wschodniej (rosyjski, ukraiński, białoruski i do krajów

została doceniona za rosnącą sprzedaż zagraniczną i

bałtyckich), ale także dokonała znaczących akwizycji na

dywersyfikację geograficzną rynków zbytu.

rynku Europy Zachodniej. W 2015 roku Wielton nabył
francuską markę Fruehauf i włoską spółkę VIBERTI. W

Tegoroczna nagroda dla Wieltonu to już trzecie wyróż-

kolejnych latach do portfolio Grupy dołączył niemiecki

nienie w prestiżowym plebiscycie „Polska Firma –

producent pojazdów specjalistycznych Langendorf

Międzynarodowy Czempion", który docenia rodzime

oraz trzeci największy producent naczep w Wielkiej

firmy skutecznie konkurujące na arenie

Brytanii – Lawrence David. Wszystkie te działania

międzynarodowej. Główną nagrodą, tytułem

sprawiły, że Grupa Wielton stała się trzecim pod

Międzynarodowego Czempiona w kategorii eksport, w

względem wielkości sprzedaży producentem przyczep

konkurencji dużych przedsiębiorstw, Wielton został już

i naczep w Europie, jednocześnie wchodząc do grona

odznaczony w 2017 roku. Z kolei w 2018 roku, w tej

Top 10 producentów tej branży na świecie.
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dowego Czempiona w eksporcie

– Trzykrotny wzrost sprzedaży wolumenowej Grupy

Obecnie Grupa Wielton ma w swoim portfolio

Wielton w latach 2015-19 oraz zwiększenie w tym czasie

kilkanaście grup produktowych i zatrudnia ponad 3 tys.

eksportu z 44 do aż 88 proc., potwierdzają, że przyjęta

osób. Jest pionierem pod względem wprowadzania

przez nas strategia rozwoju oraz model biznesowy

nowo-czesnych technologii produkcji w branży

oparty na dywersyfikacji geograficznej, przynoszą

naczepowej. Mimo pandemii COVID-19, Grupa

wymierne rezultaty. Cieszymy się zarówno z tego, jak

pozostała czołowym producentem w Europie. Stabilną

szybko rośniemy na arenie międzynarodowej, jak

pozycję firmy ma w najbliższych latach wspierać m.in.

również, że docenia nas rodzima branża. Jesteśmy

dalsze poszerzanie portfolio o lekkie, zaawansowane

zdeterminowani, by wykorzystać wypracowany przez

technologicznie naczepy, zgodne z zapotrzebowaniem

nas potencjał i podejmujemy w tym kierunku szereg

klientów oraz oczekiwaniami rynku.

inicjatyw, z których korzystają wszystkie spółki w naszej
Grupie. W tym roku zmodernizowaliśmy zakład Wielton

Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion już

w Wieluniu oraz utworzyliśmy centrum kompetencyjne

od 2012 roku promuje aktywność polskich firm na

pojazdów specjalistycznych pod skrzydłami

światowych rynkach i wyróżnia przedsiębiorstwa, które

Langendorf. Wdrażamy też wspólną strategię po-

dzięki swoim inwestycjom zagranicznym oraz

sprzedażową, której jednym z filarów będzie marka

działalności eksportowej przekształcają się w globalne

Aberg – mówi Paweł Szataniak, Prezes Wielton S.A.

podmioty.
tekst redakcja / foto producent
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TSL dekadę temu i dziś –
czy branża przewidziała
kryzys klimatyczny?

Z

jednej strony nacisk na ekologię, z drugiej ponadprzeciętne
zanieczyszczenie powietrza, a także: real-time tracking,
podziemne centra dystrybucji, powstawanie megamiast i

przeniesienie się 75% populacji na tereny zurbanizowane – to nie wizja
postapokaliptycznego świata, ale kilka trendów, które według przewidywań sprzed niemal dekady mają zrewolucjonizować branżę
transportową do 2050 roku. Tomasz Czyż analizuje branżowe
prognozy z ubiegłego dziesięciolecia i sprawdza, czy dzisiejszy
transport zmierza w przewidywanym wcześniej kierunku.
Kryzys klimatyczny nie pojawił się znikąd. O jego ryzyku, a w
konsekwencji konieczności wprowadzenia ekologicznych rozwiązań i
upowszechnienia sprzyjającej ecodrivingowi telematyki, specjaliści
branży TSL mówili od lat. W kwestii ekologii autorzy raportu „Delivering
Tomorrow; Logistics 2050, a Scenario Study” pomylili się w jednym
punkcie – zmiany klimatyczne widzimy o kilkanaście lat wcześniej, niż
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miało to według nich nastąpić. Również zastraszające tempo zmian,
których doświadczył w ciągu ostatniej dekady świat, wpłynęło na to,
w jakim kierunku będzie rozwijać się gospodarka, w tym także sektor
transportowy. Jak dziś wyglądają przewidywania, które niemal
dziesięć lat temu poczynili specjaliści zajmujący się przewozami?

Ciężarówka monitoruje towar, telematyka
pomaga oszczędzić
Według autorów raportu „Delivering Tomorrow; Logistics 2050, a
Scenario Study”, do 2050 roku standardowym wyposażeniem
pojazdu transportowego powinny się stać czujniki monitorujące
przestrzeń ładunkową samochodu, także pod kątem materiałów
wybuchowych i radioaktywnych. W przyszłości monitoring miałby
być integralną częścią planowania przewozów, ponieważ naczepy
same „zdecydują”, który fracht powinien wyjechać wcześniej,
wyręczając tym samym ludzi w procesie logistycznym. Zdaniem
ekspertów część z przewidywań zakładających digitalizację pojazdów już weszła w życie.
– Standardem staje się wyposażanie naczep w narzędzia
lokalizacyjne. Dzieje się tak, ponieważ coraz popularniejszą praktyką
jest przepinanie naczep, co w praktyce oznacza, że są one
udostępniane przewoźnikom przez operatorów logistycznych. To
naturalne, że operator logistyczny wypożyczający przewoźnikowi
naczepę chce mieć kontrolę nad lokalizacją swojego sprzętu. W grę
wchodzą kwestie bezpieczeństwa i real time visibility – komentuje
Tomasz Czyż, ekspert GBOX, Grupa INELO. Same naczepy
udostępniają w tej chwili dane z szyny CAN, między innymi wartości
obciążenia osi czy przebiegu. Jest jednak za wcześnie, żeby mówić o
standardowym monitoringu paki. Sądzę, że to obszar, który dopiero
będzie się rozwijał – przewiduje.
Dziś branża transportowa lepiej radzi sobie z wdrażaniem rozwiązań
telematycznych wspierających real-time tracking, które są coraz
popularniejszą opcją wśród polskich przewoźników.
– Polscy transportowcy, wzorem przedsiębiorców z zachodniej
Europy, przekonują się do zaawansowanej telematyki, która integruje
się również z innymi systemami pojazdów – mówi Tomasz Czyż i

e-ROUTE

str. 47

e-Route online 01/2021 / e-route.pl

str. 48

dodaje, że sama lokalizacja GPS jest już zbyt prymitywna, żeby dostarczyć
wystarczającą ilość danych pomagających zoptymalizować przejazdy,
oszczędzić i zwiększyć efektywność.
Telematyka i cyfryzacja danych, które również zdaniem ekspertów PwC
kształtują i będą dalej kształtować branżę transportową, to rozwiązania
pomagające przewoźnikom opracować strategie oszczędzania w oparciu
o konkretne liczby. Dzięki nim przedsiębiorcy transportowi mogą
wyeliminować puste przejazdy czy zidentyfikować kontrahentów, którzy
nie płacą na czas. Spedytorzy z kolei wyznaczają kierowcom optymalne
pod kątem czasu przejazdu, opłat drogowych i ekologii trasy. To wszystko
możliwe dzięki skrupulatnej analizie danych, których wyodrębnienie
byłoby niemożliwe bez telematyki.

Ekologia na pierwszym miejscu przez galopujący
kryzys
Autorzy raportu „Delivering Tomorrow; Logistics 2050, a Scenario Study” w
2012 roku twierdzili, że ludzkość realnie odczuje skutki kryzysu
klimatycznego w 2030 roku. Praktyka pokazuje, że już dziś poziom mórz
wzrasta, a warunki pogodowe są coraz mniej przewidywalne. Zdaniem
specjalistów do 2050 roku normą w transporcie ma stać się korzystanie z
oprogramowania tworzonego zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju,
co w praktyce oznacza rozwijanie aplikacji zużywających jak najmniej
energii.
– Trudno jeszcze mówić o powszechnym wykorzystaniu z takiego oprogramowania, ale nie ulega wątpliwości, że kolejne przepisy wprowadzają
restrykcje w zakresie emisji spalin, co naturalnie wpływa na transport.
Następuje też rozwój technologii paliw alternatywnych, takich jak LNG.
Cyfryzacja w transporcie przyspiesza także możliwość wdrożenia
elektromobilności. – komentuje Tomasz Czyż. – Dzięki temu pojazdy są
coraz bardziej ekologiczne, spalają mniejsze ilości paliwa oraz emitują
mniej szkodliwych gazów. Trzeba pamiętać, że wraz z nowymi normami
podwyż-szane są zazwyczaj opłaty dla pojazdów mieszczących się w
„starych” widełkach emisji spalin. W konsekwencji wielu przewoźników
wymienia cała flotę, a warto pomyśleć o wdrożeniu zasad ecodrivingu,
który jest wspierany przez narzędzia telematyczne.
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Co mają megamiasta do transportu?
Przewiduje się, że w 2050 r. aż 75% populacji będzie mieszkało na
terenach zurbanizowanych. Silnie rozwijać maja się megamiasta,
stanowiące centra ekonomiczne i produkcyjne świata przyszłości.
Transport, odpowiadający wg szacunków International Energy Agency
za 1/5 globalnej emisji CO2, stanowi problem w obszarach miejskich już
dzisiaj i brak kontroli w tym aspekcie przyczyni się z pewnością do
jeszcze większych zatorów, niższej przepustowości i wzrostu zanieczyszczenia powietrza. Autorzy raportu przewidują, że ten problem
mogą rozwiązać podziemne centra logistyczne. Choć trudno przewidzieć, czy ciężarówki faktycznie znikną z miejskiego horyzontu,
wprowadzane przepisy rzeczywiście coraz częściej uniemożliwiają im
wjazd na takie tereny.
– Rosnąca liczba przejazdów to ogromny problem dla przepustowości
dróg i środowiska. Nieustannie testowane są różne rozwiązania mające
zwiększyć ładowność pojazdów: dłuższe naczepy, które zabiorą więcej
palet, lub łączenie kilku przyczep w jeden „pociąg drogowy”. Niestety
takie rozwiązania sprawdzają się głównie w Australii, ponieważ europejska infrastruktura drogowa nie jest do nich przystosowana – mówi
Tomasz Czyż. – Na skutek wyprowadzenia ruchu ciężarówek z miast
magazyny i centra dystrybucyjne otwierają się na obrzeżach, a same
dostawy do konkretnych punktów wykonują mniejsze pojazdy. Być
może w przyszłości autonomiczne ciężarówki będą same dowoziły
towar pomiędzy magazynami. Takie testy, choć na mniejszą skalę, są już
prowadzone – podsumowuje.

Tekst Kamil Badura, INELO / foto DAF
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W

e wtorek 24 listopada 2020 r. w

pojazdami elektrycznymi, która rozpoczęła się kilka lat

Rheinfelden w Szwajcarii, Bruno Blin,

temu, w końcu się opłaciła. Jesteśmy pierwszą firmą w

prezes Renault Trucks, przekazał kluczyki

Szwajcarii, a nawet w Europie, która eksploatuje te

do pojazdu Renault D Wide Z.E. Thomasowi

przyjazne dla środowiska ciężarówki do transportu

Amstutzowi, CEO firmy Feldschlösschen, spółki należą-

napojów. Naszą ambicją jest osiągnięcie wiodącej roli

cej do Grupy Carlsberg. Pojazd jest pierwszym z histo-

nie tylko w rozwoju piwowarstwa i napojów, ale także w

rycznego zamówienia na 20 sztuk 26-tonowych Renault

ich logistyce i ochronie klimatu ".

Trucks D Wide Z.E. Stawiając na pojazdy z napędem
elektrycznym, Grupa Carlsberg i Feldschlösschen

Firmy Feldschlösschen oraz grupa Carlsberg są mocno

udowadniają, że można prowadzić dystrybucję

zaangażowane w ochronę środowiska i ograniczenie

regionalną, która jest neutralna pod względem emisji

globalnego ocieplenia. Systematycznie realizują cele

szkodliwego dwutlenku węgla.

swojej strategii zrównoważonego rozwoju „Razem w
kierunku ZERO" i dążą do osiągnięcia dystrybucji
neutralnej pod względem szkodliwej emisji CO2. Aby

W lutym Renault Trucks wykonało ogromny krok w

osiągnąć te cele na etapie tzw. „ostatniej mili" w

kierunku transformacji transportu miejskiego, ogłasza-

dystrybucji swoich towarów, firma będzie korzystać z

jąc podpisanie historycznej umowy z grupą Carlsberg

elektrycznych pojazdów ciężarowych ładowanych przy

na dostawę 20 pojazdów Renault D Wide Z.E. o DMC 26

użyciu odnawialnej energii elektrycznej i transportu

t. Bruno Blin, prezes Renault Trucks, wręczył Thomasowi

kolejowego na dużych odległościach.

Amstutzowi, dyrektorowi generalnemu
Feldschlösschen, kluczyki do Renault D Wide Z.E.,
pierwszego pojazdu z zamówienia obejmującego
dwadzieścia w pełni elektrycznych pojazdów, które
zostało złożone przez szwajcarski browar.
"Jestem przekonany, że mobilność elektryczna jest
rozwiązaniem służącym poprawie jakości środowiska
zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń "powiedział Bruno Blin, prezes Renault Trucks. „Cieszę się,
że Renault Trucks wspiera Feldschlösschen i Carlsberg,
pionierską grupę w kwestii inwestycji w technologię
pojazdów z napędem elektrycznym. Transport
przechodzi duże zmiany. Nasza branża zmieni się
bardziej w ciągu najbliższych dziesięciu lat niż w
minionym stuleciu, a dzięki tej współpracy Carlsberg i
Renault Trucks wytyczają drogę przyszłości."
Thomas Amstutz, dyrektor generalny Feldschlösschen,
dodaje: „Jesteśmy dumni, że nasza pionierska praca z

tekst redakcja / foto producent
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Za ciężki
i za długi

Z

str. 52

espół pojazdów należący do przedsiębiorcy z
okolic Radomia zatrzymali inspektorzy ITD z
Gniezna w piątek (11 grudnia) na styku dróg

krajowych numer 92 i 15 we Wrześni. Ciężarówka z przewożonym ładunkiem ważyła 43,85 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton. Stwierdzono również przekroczenie o 1,4
tony dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej
samochodu ciężarowego na drogę. Oprócz tego zestaw był
za długi o 0,75 metra.
Inspektorzy wstrzymali nienormatywny transport do czasu
usunięcia naruszeń. Przedsiębiorca wywiązał się z tego w
trakcie kontroli, więc ciężarówka nie została skierowana na
parking strzeżony. Kierowcę ukarano 300-złotowym
mandatem. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone 500-złotową karą.
źródło ITD / foto ITD

C

iężarówkę przystosowaną do przewozu
artykułów spożywczych zatrzymał patrol ITD z
Gorzowa Wielkopolskiego na ekspresowej

„trójce” w okolicach Skwierzyny w poniedziałek (14
grudnia).

Ciężarówka pełna
nieprawidłowości
technicznych

W trakcie kontroli stanu technicznego ciężarówki
stwierdzono, że tarcze hamulcowe przy obu kołach
przedniej osi pojazdu są popękane. Pęknięta była
również przednia szyba samochodu. Z korka wlewu
paliwa wystawał gumowy wężyk. Kierowca wyjaśnił, że
jest to awaryjny układ zasilania agregatu chłodniczego,
ponieważ oryginalny układ jest niesprawny.
Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnej
ciężarówki i wydali kierowcy zakaz jej dalszego użytkowania do momentu naprawy ujawnionych usterek. Wobec
przewoźnika i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne w
sprawie nałożenia kar pieniężnych.
źródło ITD / foto ITD
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Za ciężki o blisko 24 tony

N

ienormatywny zespół składający się z trzech

matywnym. Oprócz tego poruszał się bez pojazdu

pojazdów, czyli tzw. „stonogę” zatrzymał

pilotującego, pomimo że ważył ponad 60 ton.

patrol ITD z Gniezna na ekspresowej „piątce”

Nieprawidłowy transport został wstrzymany i dopro-

w nocy z niedzieli na poniedziałek (13-14 grudnia).

wadzony do normatywności na miejscu kontroli.

Zestaw przewożący dwa kontenery z ładunkiem ważył

Dlatego ciężarówka nie pojechała na wyznaczony

63,8 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton. Stwierdzono

parking strzeżony. Kierowcę ukarano 200-złotowym

też przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej

mandatem. Wobec przewoźnika zostały wszczęte

osi napędowej ciągnika siodłowego na drogę o 0,35

postępowania z ustawy o transporcie drogowym i

tony. Z kolei nacisk potrójnej osi naczepy był przekro-

prawo o ruchu drogowym. Za stwierdzone nieprawi-

czony o 6,55 tony i wynosił 30,55 tony zamiast przepi-

dłowości przedsiębiorcy grozi 28 tys. zł kary.

sowych 24 ton.
Kierowca ciężarówki nie okazał zezwolenia kategorii VII

źródło ITD / foto ITD

na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienor-
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Skomunikowane pojazdy
przemysłowe

A

ccenture (NYSE: ACN) i Microsoft (NASDAQ: MSFT)
współpracują z CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI),

która firmie z sektora dóbr kapitałowych ma pomóc w

zwiększeniu własnych zdolności cyfrowych oraz umożliwić
tworzenie „inteligentnych”, skomunikowanych produktów i usług.
Program jest integralną częścią inicjatywy CNH Industrial w zakresie
transformacji cyfrowej, w ramach której spółka zamierza zwiększyć
przychody, zbudować zespół wspomagany przez technologie
cyfrowe oraz wzmocnić zrównoważony charakter działalności.

e-ROUTE
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Kluczowym elementem pięcioletniej współpracy jest

Nacisk zostanie położony na tworzenie wartości

stworzenie globalnej sieci centrów cyfrowych — w

biznesowej w jak najkrótszym czasie oraz na znaczne

Brazylii, Europie, Indiach i Stanach Zjednoczonych —

skrócenie harmonogramu wdrażania innowacji. W

gdzie trzy firmy będą współdziałać w zakresie projekt-

ramach prac wykorzystana zostanie Industry X

owania i wdrażania usług cyfrowych oraz zarządzania

Innovation Network, czyli sieć ośrodków innowacyjnych

ich świadczeniem. Dzięki tym usługom produkty marek

firmy Accenture łączących podejście startupowe ze

CNH Industrial staną się jeszcze bardziej inteligentne i

zdolnością do szybkiego tworzenia prototypów oraz

funkcjonalne, jeszcze bezpieczniejsze i jeszcze bardziej

możliwościami realizacyjnymi i rozwojowymi, dzięki

zrównoważone.

którym koncepcje szybko stają się skalowalnymi
produktami i rozwiązaniami.

Skomunikowane pojazdy zapewnią klientom nowe
usługi i funkcjonalności z wielu różnych obszarów,

„Cieszymy się z możliwości udziału we współpracy, która

takich jak rolnictwo wspomagane komputerowo,

pozwoli CNH Industrial na wprowadzanie innowacji i

predykcyjne utrzymanie ruchu, zaawansowane

dokonanie transformacji cyfrowej, co ma szczególne

zarządzanie flotą i transport ekologiczny. CNH Industrial

znaczenie w czasie, gdy wszystkie branże mocno

planuje również opracowanie szerokiego zestawu

odczuwają skutki pandemii” — mówi Axel Schmidt,

usług cyfrowych opartych na danych, aby umożliwić

starszy dyrektor zarządzający w Accenture odpowiedz-

swoim klientom stymulowanie zrównoważonego

ialny za globalną działalność motoryzacyjną.

rozwoju, np. dzięki poprawie plonów w rolnictwie czy
zwiększeniu wydajności pojazdów i lepszemu zarzą-

„To kolejny przykład tego, jak łączymy siły z klientami, aby

dzaniu flotą w sektorze transportu. Rozbudowując

pomóc im przygotować się do czekających ich trans-

model biznesowy, oparty dotychczas na sprzedaży

formacji, służąc naszym doświadczeniem w celu

produktów, o nowe usługi tworzone na bazie techno-

wykorzystania potencjału zmian i uwolnienia nowej

logii cyfrowych, CNH Industrial zamierza znacznie

wartości dla wszystkich zainteresowanych stron” —

zwiększyć swoje przychody.

dodaje Teodoro Lio, dyrektor zarządzający i szef pionu
motoryzacyjnego Accenture na Europę, opiekujący się

Accenture wspólnie z firmą Avanade (joint venture z

globalną relacją z CNH Industrial.

Microsoft) zaprojektuje, zbuduje, przetestuje i wdroży w
dużej skali ofertę usług cyfrowych w celu wsparcia

Firma Microsoft, która współpracuje z CNH Industrial w

nowych skomunikowanych produktów, wykorzystują-

zakresie transformacji cyfrowej już od 2018 r., będzie

cych innowacyjne technologie, takie jak zaawansowana

nadal zapewniać ekspertów branżowych, doradców w

analityka, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i chmura

dziedzinie technologii cyfrowych oraz usługi doradztwa

obliczeniowa. Accenture będzie również odpowiadać

pozwalające na projektowanie i tworzenie nowych

za projektowanie i koordynację działań centrów

produktów skomunikowanych, wykorzystując w tym

cyfrowych oraz zarządzanie tymi placówkami, pomoże

celu ogłoszone niedawno globalne inicjatywy w

CNH Industrial zdefiniować model operacyjny fabryki

zakresie umiejętności cyfrowych, zrównoważonego

cyfrowej oraz zapewni zdolności, zasoby i wyspecjali-

rozwoju i innowacji związanych ze sztuczną inteligen-

zowane kadry, które umożliwią CNH Industrial tworze-

cją, a także platformę Microsoft Azure.

nie na całym świecie kompetentnych cyfrowo zespołów.
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„Z dumą ogłaszamy ten etap realizacji naszej długoterminowej
współpracy z CNH Industrial oraz naszym strategicznym partnerem
Accenture. W warunkach obecnego spadku koniunktury gospodarczej oraz w krytycznym okresie dla sektora pojazdów przemysłowych, nawiązujemy współpracę z CNH Industrial, chcąc wesprzeć
rozwój ekosystemu usług skomunikowanych w celu usprawnienia
bieżącej działalności klientów marek CNH Industrial oraz przyczynić
się do zrównoważonego rozwoju przemysłu”. — mówi Marco
Giletta, globalny dyrektor biznesowy ds. branży motoryzacyjnej w
Microsoft Italy. „Dzięki ścisłej współpracy wszystkich podmiotów,
CNH Industrial zyska dostęp do najbardziej innowacyjnej platformy
technologicznej i kompetencji branżowych, a także możliwość
tworzenia projektów cyfrowych, co sprzyja transformacji cyfrowej
przedsiębiorstwa”.
CNH Industrial będzie beneficjentem ugruntowanej relacji między
firmami Microsoft i Accenture. Te dwa przedsiębiorstwa od ponad
dwudziestu lat ściśle współpracują ze sobą, pomagając firmom
przezwyciężać przeszkody i utrzymywać się w czołówce transformacji w swoich branżach.
„Budowa centrów cyfrowych to kluczowy filar naszej strategii, dzięki
której CNH Industrial z wytwórcy produktów fizycznych, stanie się
podmiotem zdolnym do dostarczania nowych, „urodzonych
cyfrowo” i skomunikowanych produktów i usług”. — mówi Andreas
Weishaar, dyrektor ds. strategii, uzdolnionych kadr, teleinformatyki i
cyfryzacji w CNH Industrial. „W ciągu najbliższych pięciu lat, wspólnie
z Accenture i Microsoft, będziemy w zintegrowany i elastyczny
sposób budować i eksploatować cyfrowe fabryki z pożytkiem dla
klientów i dilerów, społeczeństwa oraz środowiska. Równolegle do
transformacji naszych produktów, będziemy w dalszym ciągu
przeobrażać naszą kulturę firmową, tworząc ogromną wartość
poprzez wzmacnianie zdolności naszego zespołu i integrowanie
naszych tradycyjnych modeli biznesowych z nowymi usługami
cyfrowymi, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na globalny
zrównoważony rozwój".
tekst redakcja / foto producent
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Elektryczny FUSO eCanter
bezszelestnie realizuje
dostawy dla PostNL
e-ROUTE
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D

aimler Trucks dostarcza w Holandii kolejne

połączone w cięższe pakiety paletowe w zabudowach

egzemplarze swojego w pełni elektrycznego

kufrowych o ładowności do 3,5 t. Typowe dostawy

FUSO eCantera. W roku 2020 PostNL – jeden

obejmują m.in. papier do drukarek, zapasy kawy czy

z pierwszych klientów nabywających FUSO eCantera –

świeże ręczniki, dla klientów, wśród których są sklepy,

rozszerzył swoją flotę lokalnie bezemisyjnych lekkich

urzędy miejskie, ministerstwa czy biura ubezpieczenio-

ciężarówek o kolejne cztery egzemplarze tego pojazdu

we. Stukilometrowy zasięg pozwala FUSO eCanterowi

użytkowego. eCantery trafią do eksploatacji w śród-

bezpiecznie spełniać wymogi Stadslogistiek w miejskim

miejskim transporcie dystrybucyjnym, w ramach

transporcie dystrybucyjnym. Wieczorami ciężarowe

Stadslogistiek – innowacyjnej miejskiej inicjatywy

eCantery wracają do swoich Green City Hubs, z których

dostawczej PostNL. Oznacza to, że łącznie już sześć

po nocnym naładowaniu akumulatorów znów nad

elektrycznych FUSO eCanterów obsługiwać będzie

ranem mogą wyruszyć ze zleconymi dostawami do

Stadslogistiek w holenderskich miastach – Hadze (2

śródmieścia.

pojazdy), Nijmegen, Tilburgu, Amersfoort i Maastricht.
Dotychczas klientom holenderskim przekazano 18

Połączenie centrów logistycznych ze
śródmieściem
Stadslogistiek to wspólna inicjatywa PostNL i jej
partnerów, mająca uczynić miejski transport dostawczy
bardziej inteligentnym i ekologicznym. Partnerami są
przedsiębiorstwa spedycyjne zlokalizowane korzystnie
na obrzeżach miasta, gdzie w ramach kooperacji
stworzono centra logistyczne, nazwane Green City
Hubs. Klientami Stadslogistiek są najczęściej firmy

FUSO eCanterów wyprodukowanych przez Daimler
Trucks w portugalskim Tramagal, w ramach krótkiej serii
pojazdów. Jednocześnie FUSO eCanter sprawdza się
jako niezawodny samochód dostawczy również w
innych krajach europejskich oraz w Japonii i USA. Klienci
użytkują już łącznie ponad 180 tych pojazdów, m.in. w
takich miastach, jak Nowy Jork, Los Angeles, Tokio,
Berlin, Londyn, Amsterdam, Paryż, Kopenhaga, Dublin i
Lizbona.
tekst redakcja / foto producent

śródmiejskie. Ich dostawcy zgodzili się na dostarczanie
wszelkich towarów do centrów logistycznych, a nie
bezpośrednio pod adresy docelowe w śródmieściu.
Stadslogistiek odbiera je tam, łącząc dostawy do
klientów zlokalizowanych w centrum miasta. Cichą
gwiazdą tego innowacyjnego systemu logistycznego
jest FUSO eCanter!
Bezszelestny i lokalnie bezemisyjny FUSO eCanter łączy
centra logistyczne ze śródmieściem, przyczyniając się
swą pracą do poprawy środowiska miejskiego. Te lekkie
ciężarówki o masie 7,49 t przewożą różnorodne ładunki
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Bez viaTOLL-a, licencji i
w złym stanie
technicznym

C

iężarówkę zatrzymali inspektorzy GITD

Stwierdzono m.in. uszkodzoną, rozwarstwiającą się

zajmujący się kontrolą elektronicznego

oponę, uszkodzony klosz tylnej lampy, niedziałające

poboru opłat w czwartek (10 grudnia) na

światło przeciwmgłowe i światło cofania.

płatnym odcinku autostrady A4. Brak środków na
koncie viaTOLL nie był jednym naruszeniem. Kierowca

Kontrola ITD zakończyła się zatrzymaniem dowodu

nie okazał wymaganych dokumentów. Na miejsce

rejestracyjnego pojazdu. Kierowcę ukarano manda-

kontroli wezwano patrol z oddziału kędzierzyńsko-

tem. Wobec przedsiębiorcy toczy się postępowanie

kozielskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu

administracyjne. Za ujawnione nieprawidłowości grozi

Drogowego.

mu maksymalna kara ustawowa w wysokości 12 tys. zł.

Funkcjonariusze ujawnili brak wymaganych uprawnień
przewozowych, czyli

zezwolenia na wykonywanie

zawodu przewoźnika drogowego lub licencji. Wiele do
życzenia pozostawiał również stan techniczny pojazdu.

e-ROUTE
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Z

Nadmiar jabłek
przeważył szalę

estaw należący do chorwackiego przewoźnika
zatrzymał patrol ITD w czwartek (10 grudnia) na
ekspresowej „trójce” koło Gorzowa

Wielkopolskiego. W trakcie rutynowej kontroli ustalono, że
w ciągniku zarejestrowanym po raz pierwszy w 2008 r.
zainstalowany jest tachograf analogowy. Tymczasem w
pojazdach ciężarowych i autobusach dopuszczonych do
ruchu po raz pierwszy od dnia 1 maja 2006 r. powinny być
instalowane tachografy cyfrowe.
W kwietniu 2019 r. lubuscy inspektorzy ITD stwierdzili
identyczny przypadek w innym pojeździe tego samego
przewoźnika. Wówczas przewoźnik został ukarany karą w
wysokości 10 tys. zł. Teraz przedsiębiorcy grozi taka sama
kara pieniężna. 2 tys. zł kary może spodziewać się także
zarządzający transportem w firmie. Dodatkowo ciężarówka
została skierowana do serwisu tachografów w celu

źródło ITD / foto ITD

wymiany urządzenia analogowego na cyfrowe.

Niezabezpieczony
ładunek

I

nspektorzy z Lublina zatrzymali do kontroli ciągnik
siodłowy z naczepą należący do polskiego przewo-

źnika. W ładowni naczepy znajdował się przewożony z

Moskwy do Wrocławia ładunek 21 palet węglanu sodu
(utleniającego się materiału niebezpiecznego). 22 tony
nieorganicznego związku chemicznego nie zostało
zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Dodatkowo
stwierdzono nieszczelność worków, obok których znajdowały się pozostałości proszku. Wobec stwierdzonych
nieprawidłowości na kierującego nałożono mandaty karne
na kwotę 600 złotych, a wobec przewoźnika będzie
prowadzone postępowanie administracyjne zagrożone
karą pieniężną w kwocie 1300 zł. Zakazano dalszej jazdy
pojazdu do czasu prawidłowego zabezpieczenia ładunku.

źródło ITD / foto ITD
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F

irmy Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell oraz
Volvo Group utworzyły nową inicjatywę
H2Accelerate (H2A), która będzie platformą

interesów i współpracy na rzecz przełomu w rozwoju
samochodów ciężarowych z napędem wodorowym na
rynku ogólnoeuropejskim.
Kontekstem dla tej współpracy jest rosnące zainteresowanie bezemisyjnym transportem coraz większej
liczby krajów i przedsiębiorstw oraz kluczowa rola
wodoru w pełnej dekarbonizacji sektora transportu
ciężarowego.
Wprowadzenie na szeroką skalę samochodów ciężarowych napędzanych wodorem może oznaczać
pojawienie się nowych gałęzi gospodarki – zakładów
produkujących wodór bez emisji CO2, dużych systemów dystrybucji wodoru, sieci stacji paliw o dużej
wydajności tankowania wodoru ciekłego i gazowego
oraz fabryk samochodów ciężarowych napędzanych
wodorem. Według firm uczestniczących w H2A
synchronizacja branżowych inwestycji w kolejnych
latach obecnej dekady w znacznym stopniu przyczyni
się do masowego wprowadzenia ciężkich samochodów ciężarowych z napędem wodorowym. Jest to z ich
punktu widzenia warunek realizacji do 2050 r. europejskiego celu bezemisyjności transportu.
Upowszechnienie napędu wodorowego w samochodach ciężarowych zajmie ok. dziesięciu lat.
Pierwszego kroku oczekuje się od klientów, którzy już na
wczesnym etapie są zainteresowani tą techniką i chcą
korzystać z odpowiednich ciężarówek. Mają one
pojawić się najpierw w regionalnych klastrach oraz na
europejskich szlakach transportowych o dużej przepustowości i z dobrą dostępnością stacji paliw oferujących wodór. Następnie w ciągu dekady klastry te można
będzie połączyć w jedną paneuropejską sieć.
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cjatywa „H2Accelerate”
Upowszechnienie samochodów ciężarowych z
napędem wodorowym będzie wymagało wsparcia ze
środków publicznych. Dlatego w pierwszej fazie
uczestnicy inicjatywy H2Accelerate chcą wspólnie
pozyskiwać fundusze na wczesne projekty przedseryjne. Jednocześnie będą współpracować z decydentami politycznymi i organami regulacyjnymi. Celem jest
stworzenie odpowiedniego środowiska sprzyjającego
dalszemu rozwojowi seryjnej produkcji samochodów
ciężarowych napędzanych wodorem oraz ogólnoeuropejskiej sieci stacji tankowania wodoru wolnego
od Co2.

tekst redakcja / foto producent
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30 ciągników siodłowych
IVECO S-WAY

M

iędzynarodowy operator logistyczny, firma PUH
EXPORT-IMPORT Adam Lipiński z siedzibą w Sierpcu,
powiększył swoją flotę pojazdów ciężkich o najnowsze

pojazdy IVECO S-WAY Natural Power o mocy 460 KM, zasilane
wyłącznie gazem ziemnym (LNG - Liquefied Natural Gas) i wyposażone w dwa zbiorniki kriogeniczne o pojemności 460 l (194 kg)
każdy, zapewniające łącznie zasięg do 1600 kilometrów na jednym
tankowaniu.
Łącznie firma transportowa z Sierpca posiada już 50 ciągników
IVECO zasilanych gazem ziemnym, są to modele IVECO Stralis LNG i
najnowsze IVECO S-WAY LNG. W chwili obecnej przewoźnik
użytkuje w sumie 170 ciągników siodłowych marki IVECO.
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Oficjalne przekazanie ostatniej partii 19 pojazdów

przyszłości. System poinformuje też kierowcę o konie-

IVECO S-WAY NP 460 LNG, z zamówionych 30 ciągni-

czności wizyty w serwisie. Dzięki temu uniknie on

ków, miało miejsce w siedzibie dealera IVECO TNC w

nieplanowanych postojów.

Lubiczu. Wśród odebranych pojazdów znajduje się 20
IVECO S-WAY w wersji Low Tractor, 10 w wersji Standard,

Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele

z których 5 wyposażonych jest w pakiet ADR, służący do

stron: Pan Adam Lipiński - Właściciel PUH EXPORT-

przewozu ładunków niebezpiecznych. Dodatkowo

IMPORT wraz z kierowcami oraz przedstawiciele marki

należy wspomnieć o bogatym wyposażeniu, obejm-

IVECO, Pan Daniel Wolszczak –Dyrektor Generalny

ującym m.in.: klimatyzację postojową, retarder hydrau-

IVECO Poland, Pan Piotr Kowalski - Direct Sales Manager

liczny, pełne oświetlenie LED, lodówki PREMIUM,

IVECO Poland, Pan Robert Ryczywolski – Key Account

nawigację satelitarną oraz aluminiowe felgi. Na pokła-

Manager IVECO Poland oraz Pan Rafał Kotalewicz –

dzie nie mogło zabraknąć oczywiście nowoczesnej

Akademia Jazdy IVECO.

skrzyni biegów HI-TRONIX i systemów wspomagających HI-CRUISE, które są niewątpliwym atutem

Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland,

nowoczesnych IVECO S-WAY.

powiedział: "Z firmą PUH Export-Import Adam Lipiński
łączy nas wieloletnia i niezwykle partnerska współpraca.

30 nowoczesnych S-WAY otrzymało pakiet serwisowy

To firma Pana Adama Lipińskiego jako jedna z pierw-

2XL Live zawierający między innymi holowanie, obsługę

szych w Polsce zdecydowała się na użytkowanie

akumulatorów, Assistance Non Stop oraz obsługę

pojazdów IVECO zasilanych LNG. Dziękujemy firmie

eksploatacyjną wraz z pełną gwarancją na cały pojazd

PUH EXPORT-IMPORT Adam Lipiński za zaufanie w

przez okres 60 miesięcy.

technologię gazu ziemnego i zaangażowanie w rozwój
zrównoważonego transportu w Polsce”.

Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało profesjonalne szkolenie kierowców przewoźnika przepro-

Adam Lipiński, właściciel PUH EXPORT-IMPORT Adam

wadzone przez trenera Akademii Jazdy IVECO.

Lipiński, powiedział: "Ciągniki IVECO zasilane gazem

Obejmowało ono nie tylko naukę techniki ekonomi-

ziemnym doskonale sprawdziły się w naszych zada-

cznej jazdy, ale również obsługę systemu IVECO HI-

niach transportowych. Złożenie zamówienia na kolejne

CRUISE GPS posiadającego zintegrowane funkcje

jednostki było kwestią czasu. To nie tylko bardzo

wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll

wygodne i nowoczesne pojazdy, z których zadowoleni

oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów i temp-

są nasi kierowcy, ale też niezwykle ekonomiczne i

omatem, wykorzystując w tym celu najnowocześniejszą

ekologiczne ciągniki, z bardzo wysoko zaawansowaną

technologię mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego

technologią, którą wykorzystujemy także do zarzą-

systemu komunikacji IVECO S-WAY pozwoli kierowcom

dzania parkiem pojazdów IVECO w naszej firmie. Nowe

zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność poja-

IVECO S-WAY LNG wyjeżdżają już na drogi Europy

zdu, dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz

zachodniej i realizują postawione przed nimi zadania”.

bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania i
diagnostyki. Pomoc zdalna polega na interwencji

tekst redakcja / foto producent

Control Room IVECO w momencie, gdy system wykryje
potencjalne usterki, które mogą wystąpić w niedalekiej
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Fleet Award dla Sp

M

ercedes-Benz Sprinter – zdobywa uznanie już w swoim trzecim
wcieleniu. Najnowsza generacja modelu zachowuje wszystkie
swoje sprawdzone cechy użytkowe, takie jak: wytrzymałość,

uniwersalność, bezpieczeństwo i komfort, ale jednocześnie jest wysoko
zaawansowanym technologicznie innowacyjnym narzędziem, oferującym
pełną łączność sieciową. Dzięki usługom Mercedes PRO Sprinter pracuje
całkowicie online, co nie tylko ułatwia szereg procesów związanych z
użytkowaniem pojazdu, ale również sprawia, że zarządzanie nim jest tak
proste i efektywne jak nigdy wcześniej.

e-ROUTE

e-Route online 01/2021 / e-route.pl

printera

Mercedes-Benz Vans w Polsce. – Nagroda Fleet Awards
Polska jest o tyle cenna, że przyznają ją specjaliści flotowi.
To dla nas ważny sygnał, że właśnie ta grupa zawodowa
docenia rozwiązania, które zaprojektowaliśmy.
Obejmują one także jakość i profesjonalizm obsługi:
mamy dedykowany, trzyosobowy zespół do sprzedaży
flotowej, który jest w stanie doradzić klientom z wszystkich branż dopasowany do ich potrzeb pojazd oraz
pakiet usług. To ważne, bo dostępny dziś Sprinter
trzeciej generacji – zachowując wszystkie swoje
legendarne walory – jest narzędziem wysoce innowacyjnym. Dysponuje też łącznością sieciową, a dzięki
usługom Mercedes PRO można nim efektywnie
zarządzać. Bardzo dziękujemy wszystkim menedżerom
flot i przedsiębiorcom, którzy oddali na niego swój głos –
to właśnie ich głos jest dla nas najważniejszy.
Plebiscyt Fleet Award Polska, organizowany od 10 lat
przez Magazyn FLOTA, cieszy się wiarygodnością i
zaufaniem przedsiębiorców, dzięki temu, że werdykt
wydają w nim sami przedstawiciele rynku flotowego,
bezpośredni użytkownicy pojazdów. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii wybierani są w dwóch
etapach – najpierw odbywa się Wielki Test Flotowy. W
tym roku, ze względu na ograniczenia z powodu
pandemii COVID-19 został on przeprowadzony w
formie spotkań indywidualnych, co pozwoliło menedżerom flot przetestować wybrane auta w bezpiecznych warunkach. Drugą część stanowiło internetowe
głosowanie, które trwało od 1 czerwca do 30 września.
Plebiscyt obejmował łącznie 16 kategorii pojazdów, a

Wszystkie te cechy docenili bezpośredni adresaci

oceniano w nich w sumie 68 modeli. Mercedes-Benz

innowacji inżynierów ze Stuttgartu, czyli menedżerowie

Sprinter został zwycięzcą w kategorii dużych samocho-

flot i przedsiębiorcy w głosowaniu Fleet Award Polska

dów dostawczych.

2020.
tekst redakcja / foto producent

– Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia dla naszego
flagowego modelu – Sprintera, który już od 25 lat
wyznacza standardy wśród dużych pojazdów dostawczych – mówi Grzegorz Sawicki, Head of Sales
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DAF Trucks Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
tel.: 22 458 95 00

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

Q-Service Truck
ul. Gdanska 27, 05-152 Czastków Polski
tel.:22 714 14 91

1
2
3
4
5
6
7
8

Q-Service Truck Sp. z o.o.
WIMEX Tadeusz Wiszowaty
Bogumił Porębski Sp. Komandytowa
Auto Fiko Sp. z o.o
CS Blach Sp. J.
Turbańscy Sp. z o.o
Moobilo Sp. z o.o
Marcotrans Sp. z o.o

Cząstków Polski
Białystok
Głogoczów
Jaworzno
Małuszów
Pogorzela
Rusocin
Stargard

ul. Gdańska 27
ul. Octowa 4
Głogoczów 944
ul. Niemcewicza 2a
ul. Sportowa 1
Głuchów 34
ul. Dekarska 56
ul. Usługowa 6

22 714 14 91
533 316 389
602 138 382
731 303 303
71 332 95 21
695 999 149
531 919 914
91 579 10 91
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IVECO Poland
Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa
tel.: 22 578 43 00 www.iveco.pl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CTC
Auto-Mróz
Maktronik S.A.
Exmot
ASO Kowalski
TRUCK Nord Center
Gibas Service Center
GTC
STW
Raider System
Gibas Service Center
TIMEX
CTC
TRUCK Nord Center
Uni - Truck
TCL
TIRMET
Uni - Truck
On Road
Truck Partner
DBK
Siltruck
CTC
Gibas Service Center
Selekt
On Road Truck Services
Trans - Poz
POL-CAR
CTC
Targor Truck
STC
Siltruck
WTC
DBK
Gezet
Remo-Car
Torital
Uni - Truck
Auto Mobil
Uni - Truck
ADF Auto
Uni - Truck

Białystok
Borek Wielkopolski
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Jedlińsk / Wsola
Kalisz
Kielce
Kobylanka
Konik Nowy
Kraków
Lubicz
Łódź
Łódź
Międzyrzec Podlaski
Nadarzyn
Niepruszewo
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Piaski
Piła
Płock
Poznań
Poznań
Poznań
Ruda Śląska
Rzekuń k/Ostrołęki
Reszów / Głogów Małopolski
Skoczów
Sosnowiec
Suwałki
Szczecin
Święcice
Toruń
Warszawa
Wejherowo
Wrocław
Wrocław
Zielona Góra

ul. Aleja Jana Pawła II 102
ul. Pow. Wielkopolskich 29
ul. Deszczowa 61
ul. Fabryczna 19
ul. Konwaliowa 144
ul. Jabłoniowa 54
ul. Podmiejska 15a
ul. Warszawska 1
Al. Wojska Polskiego 31
ul. Batalionów Chłopskich 82
Montaniec 31
ul. Terespolska 58
Ujastek 11
ul. Warszawaska 44
ul. Rokicińska 168
ul. Zgierska 250 / 252
ul. Radzyńska 4
Al. Katowicka 70
ul. Świerkowa 2
ul. Flisaków 1
ul. Lubelska 48
ul. Wspólna 6
Bystrzejowice Pierwsze 85B
ul. Wawelska 117A
ul. Krakówka 3
ul. Obodrzycka 73
ul. Wieruszowska 2/8
ul. Gorzysława 9
ul. Radoszowska 1A
Ławy 97
Wola Cicha 150
ul. Górecka 48
ul. Logistyczna 4
ul. Szafirowa 6
Ustowo 57
ul. Zaborowska 1
ul. Poznańska 152
ul. Spedycyjna 11
ul. Gdańska 17
ul. Żmigrodzka 251
ul. Karkonoska 45
ul. Zjednoczenia 128

85 878 48 40
65 572 76 21
52 370 68 36
52 342 16 02
34 365 81 64
58 731 11 00
95 725 66 00
48 321 55 35
62 764 92 33
41 346 31 61
91 563 35 00
22 760 45 00
12 328 38 80
56 621 18 89
42 218 55 85
42 617 53 60
607 122 440
22 739 84 00
61 894 07 42
18 449 68 61
89 535 40 40
77 407 03 00
81 751 26 03
67 349 20 40
24 268 66 93
61 660 62 50
61 860 73 24
61 873 22 44
32 342 77 00
29 765 41 19
17 749 22 22
33 854 86 86
32 733 80 50
87 618 15 80
885 504 509
22 733 76 01
56 651 42 11
22 213 37 70
58 677 66 00
71 395 52 80
71 334 33 02
68 329 77 00

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

Serwisy obsługujące tylko
pojazdy IVECO Daily
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MAN Truck & Bus Polska
Al. Katowicka 9, 05-830 Wolica
tel.: 22 738 69 90 faks: 22 738 69 04

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Galaauto
MAN Truck & Bus Polska
MAN Truck & Bus Polska
MAN Truck & Bus Polska
Gibas Service Center
Agro-Star Tadeusz Nogaj
MAN Truck & Bus Center
Gibas Service Center
TRUCK EURO SERVICE
Transbud Nowa Huta S.A.
Bury Sp. z o.o.
Moto Centrum
Erem Serwis S.C.
MAN Truck & Bus
Redos Pojazdy Użytkowe
DBK Group
Marcar Trucks
JK DIESEL SERVICE Sp. z o.o.
Remo-Car
ALEXAS Marcin Wypchło
ST TRUCK Sp z o.o.
Bury Sp. z o.o.
Targor Truck Sp. z o.o.
PKS Rzeszów Sp. z o.o.
ExpressLogic Sp.J.
CS Service Sp. z o.o. Sp. k.
MAN Truck & Bus Polska
Truck Gigant Sp. z o.o.
Albor
Truck Service Sp. z o.o.
MAN Truck & Bus Polska

Białystok
Czeladź
Dąbrówka
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Kalisz
Kąty Wrocł. k. Wrocławia
Kobylanka
Kórnik
Kraków
Lublin
Łódź
Mińsk Mazowiecki
Modlnica
Nowy Tomyśl
Olsztyn
Opole
Piotrków Trybunalski
Płochocin
Przykona
Radlin
Radom
Rzekuń
Rzeszów
Stare Opole k. Siedlec
Sulechów
Tarnowo Podgórne k. Poznania
Toruń
Wałcz
Wola Rzędzińska
Wolica

Radule 91, Tykocin
ul. Handlowa 1
ul. Graniczna 3, Małopole
ul. Lubowidzka 43
ul. Podmiejska 15 A
ul. Owsiana 7
ul. Józefa Wymyslowskiego 9
Motaniec 31
ul. Jana Gutenberga 2
ul. Ujastek 11
ul. Melgiewska 7-9
ul. Zgierska 250/252
ul. Polowa 1
ul. Częstochowska 22
ul. Kolejowa 31
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28
ul. Oleska 119
ul. Rakowska 52
ul. Zaborowska 1, Święcice
Laski 10A
ul. Rybnicka 123A
ul. Samorządowa 3A
ul.Ławy 97
ul. Towarowa 12
ul. Warszawska 24
ul. Północna 5
ul. Poznańska 4a
ul. Włocławska 191
ul. Bydgoska 32/34
Wola Rzędzińska 487d
Al. Katowicka 9

85 718 20 30
32 296 09 00
29 640 54 00
58 325 33 00
95 725 66 00
62 764 11 34
71 712 22 00
91 563 35 20
61 819 86 01
12 681 81 00
81 469 77 51
42 617 53 41
25 758 42 16
12 620 18 00
61 445 24 53
89 533 56 06
77 459 89 00
44 713 20 01
22 722 97 21
63 280 10 11
32 440 28 00
48 679 64 31
29 767 05 95
17 785 64 24
25 631 95 35
798 946 946
61 816 75 00
56 610 84 20
67 387 21 00
14 626 93 48
22 738 69 90

naprawy
powypadkowe

Mercedes-Benz Polska
ul. Gottlieba Daimlera 1 , 02-460 Warszawa
tel.: 22 312 70 00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mercedes-Benz Sosnowiec
Auto Idea
Sobiesław Zasada Automotive
A.S.O. Piotr Mieczkowski
Polimerc
Mercedes-Benz Warszawa
Mojsiuk
ZTE Radom
Truck Store
Mojsiuk
Jan Kosmowski
Mirosław Wróbel
Nobile Motors
Sobiesław Zasada Automotive
Truck Store
Nobile Motors
Auto Partner
Sobiesław Zasada Automotive
Sobiesław Zasada Automotive
Auto Idea
EWT Automotive Polska
Mirosław Wróbel
Mirosław Wróbel
MB Poznań
Truck Store
Viva Inwestycje
Zeszuta
Sobiesław Zasada Automotive
Mercedes-Benz Warszawa
BTC Czapka

fax.: 22 312 60 60

Będzin
Białystok
Brzoza
Bydgoszcz / Lisi Ogon
Dobczyce
Emilianów
Gorzów Wielkopolski
Gorzyce
Komorniki
Koszalin / Stare Bielice
Kraków
Lubin
Lublin / Niemczyce
Modlniczka
Nadarzyn
Niemce
Nowe Skalmierzyce / Ociąż
Nowiny
Nowy Sącz
Olsztyn
Ołtarzew / Ożarów Maz.
Opole
Pietrzykowice
Poznań / Komorniki
Pyskowice
Pyskowice
Radom
Rzeszów
Siedlce
Skoczów

ul. Czeladzka 67
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9
ul. Bydgoska 36A
ul. Szczecińska 15-19
ul. Obwodowa 6
ul. Gottlieba Daimlera 4
ul. Złotego Smoka 16
Pl. Erazma Mieszczańskiego 12
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 9
ul. Koszalińska 89
ul. Ofiar Dąbia 2
ul. Legnicka 67
Leonów 21
ul. Profesora Adama Rożańskiego 3
Aleja Katowicka 117A
ul. Leonów 21
ul. Ostrowska 6
ul. Zakładowa 1
ul. Tarnowska 159A
ul. Towarowa 11
ul. Poznańska 343
ul. Wrocławska 145
ul. Fabryczna 32
ul. Gottlieba Daimlera 5
ul. Gliwicka 20
ul. Gliwicka 20
ul. Garbarska 79
Al. mjr. Wacława Kopisto 3
Ujrzanów 32A
ul. Górecka 45

32 368 45 00
85 662 31 41
52 582 33 00
52 326 70 10
12 372 89 10
22 312 53 00
95 301 00 00
15 836 21 65
22 312 53 33
94 347 73 50
12 412 95 18
76 746 64 00
81 718 66 00
12 298 42 00
22 312 53 33
81 718 50 00
62 762 92 00
41 250 71 30
18 531 01 00
89 533 48 75
22 733 52 00
77 401 83 83
71 335 98 88
61 658 20 00
698 697 530
32 494 34 00
48 360 87 75
17 850 37 50
25 755 59 45
33 854 86 11

e-Route online / e-route.pl

31
32
33
34
34
36
37
38

EWT Automotive Polska
Mirosław Wróbel
MB Poznań
Mojsiuk
Inter-Car II
Kujawski Truck Center
Duda-Cars
Mirosław Wróbel

Stryków
Straszyn
Swarzędz-Jasin
Szczecin
Świerklany
Toruń / Rogówko
Wrocław
Zielona Góra

Smolice 1L
ul. Starogardzka 24
ul. Rabowicka 6
ul. Pomorska 88
ul. Żorska 39
Rogówko 114 B / Lubicz
ul. Olsztyńska 1
ul. Przylep -Solidarności 86B

42 280 24 00
58 692 27 70
61 654 53 50
91 480 87 00
32 888 53 00
56 662 90 50
71 780 08 00
68 324 06 65

Renault Trucks Polska
Al. Katowicka 215, 05-831 Młochów
tel.: 22 533 02 00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Autosfera
Wimex
Volvo Group Truck Center
Volvo Group Truck Center
Polsad
Intruck
Tandem Trucks
Tandem Trucks
Polsad
Omni Moto
Eurocomplex Trucks
Tandem Trucks
Volvo Group Truck Center
Nijhof-Wassink
Aldo
Volvo Group Truck Center
Intruck Radom
Polsad
Eurocomplex
Volvo Group Truck Center
Retos
Serwisy Józef Skrzypa
Polsad
GAB-TRANS Józef Gaber
Volvo Group Truck Center
Serwisy Józef Skrzypa
Serwisy Józef Skrzypa
Nijhof-Wassink
Volvo Group Truck Center
Serwisy Józef Skrzypa
TT- Thermo King

Biała Podlaska
Białystok
Dąbrowa k/Opola
Długołęka k/Wrocławia
Fabianów
Karpin k/Warszawy
Katowice
Kielce
Kutno
Legnica
Liszki k/Krakowa
Mikołów
Młochów
Nowa Wieś Wielka
Olsztyn
Pruszcz Gdański
Radom
Rzgów
Sędziszów Małopolski
Siedlce
Skoczów
Słubice
Stare Miasto k/Konina
Suwałki
Świdnik
Sycewice
Szczecin
Tarnowo Podgórne
Wrocław / Pietrzykowice
Zielona Góra
Jeżewo Stare 1

ul. Sadowa 2
ul. Octowa 4
ul. Kamienna 1
ul. Wrocławska 34
ul. Południowa 2
ul. Białostocka 8
ul. Tartaczna 6
ul. Transportowców 16
ul. Holenderska 14
ul. Nowodworska 30
Piekary 332
ul. Rybnicka 99
Al.Katowicka 215
ul. Zakładowa 1
ul. Kołobrzeska 54
Będzieszyn 101
ul.Kielecka 118
ul. Rudzka 35A
Olchowa 211D
ul. Strzalińska 6
ul. Górecka 45
Os. Przemysłowe 14
ul. Ogrodowa 73
ul. Raczkowska 167
Kalinówka 73a
ul. Słupska 25
ul. Pomorska 48a
ul. Krucza 2
ul. Fabryczna 28
ul. Kostrzyńska 1
Tykocin

83 343 20 20
85 748 19 50
77 457 60 23
71 399 63 16
62 762 00 02
22 811 02 37
32 355 90 09
41 343 57 27
24 254 34 17
76 850 62 51
12 280 19 20
32 325 77 77
22 383 47 00
24 357 02 10
89 539 90 15
58 629 88 33
48 360 98 08
42 227 86 70
17 221 26 30
25 794 14 20
33 854 86 60
68 341 30 52
63 240 98 23
87 565 94 50
81 710 40 70
59 811 18 11
91 469 12 26
24 357 03 10
71 758 22 02
68 451 71 81
otwarcie styczeń 2019

Centrala Scania Polska S.A.
Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn
tel.: 22 356 01 00 faks: 22 356 01 01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Hołowińscy-Scanserwis
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
WUT Tynfowicz
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Auto Service Truck Scania
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.

Białystok
Bielsko-Biała
Bolesławiec
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Gliwice
Gorzów Wielkopolski
Grajewo
Kalisz
Kielce
Koło
Koszalin
Kraków
Kwidzyn
Leszno

ul. Warszawska 76 / Choroszcz
ul. Międzyrzecka 250
ul. Szwedzka 1C / Chojnów
ul. Makowiska 34
ul. Częstochowska 37 / Mykanów
ul. Energetyczna 17 / Kowale
ul. Rybnicka 197
ul. Sybiraków 42
ul. Wiórowa 11
ul. Kaliska 10 / Nowe Skalmierzyce
Barcza 5c
ul. Sienkiewicza 107
Nowe Bielice 40
ul. Tyniecka 231
ul. Lotnicza 1
Klonówiec 4a / Lipno

85 874 99 70
33 472 25 00
76 749 16 00
52 375 54 24
34 366 12 86
58 766 29 16
32 661 03 00
95 732 56 98
86 211 30 00
62 505 51 90
41 248 61 70
63 261 67 16
94 346 68 97
12 261 70 00
55 619 54 37
61 667 38 00

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

e-Route online / e-route.pl

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Scania Polska S.A.
Scan - Partner
Scan - Partner
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Hołowińscy-Scanserwis
Scania Polska S.A.
Duncan
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scan - Partner
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Hołowińscy-Scanserwis
Scan-Partner
Hołowińscy-Scanserwis
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Hołowińscy-Scanserwis
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.

Lublin
Łowicz
Łódź
Olsztyn
Opole
Piła
Płock
Poznań
Radom
Sandomierz
Sędziszów Małopolski
Siedlce
Sieradz
Słupsk
Szczecin
Świecie
Tomaszów Maz.
Toruń
Warszawa
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zielona Góra

ul. Piasecka 20 / Świdnik
ul. Uchanka 2
ul. Rudzka 35 B / Rzgów
ul. Lubelska 46
ul. Wspólna 6
ul. Garczyńskiego 10
ul. Sierpecka 1i
ul. Poznańska 171 / Tarnowo Podgórne
ul. Kielecka 122 A
ul. Trześniowska 7A
ul. Węglowskiego 6
ul. Warszawska 45, Gręzów / Kotuń
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 132
ul. Przemysłowa 1 / Głobino
ul. Struga 80
ul. Papierników 15
ul. Zawadzka 78/94
ul. Gdańska 8 / Łysomice
Al. Katowicka 316 / Nadarzyn
Al. Jana Pawła II 24 / Słupno
Krzywa Góra 26
ul Fabryczna 21 / Kąty Wrocławskie
ul. Kostrzyńska 4

81 710 20 64
46 837 38 14
42 227 87 87
89 651 05 10
77 447 63 11
67 356 71 20
24 262 41 06
61 652 08 15
48 331 63 55
15 815 01 00
17 221 61 87
25 786 07 00
43 822 00 44
59 847 30 65
91 880 30 20
52 331 17 80
44 723 40 22
56 610 80 61
22 356 02 00
22 429 66 00
54 236 63 66
71 333 12 11
68 451 11 30

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

Volvo Trucks Polska
Al. Katowicka 215, 05-831 Młochów
tel.: 22 383 45 00 faks: 22 383 45 01

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TMiK Tomasz Dzida
Euro-Bial
Volvo Group Truck Center
Volvo Group Truck Center
Euro-Bial
Intruck
Nijhof-Wassink
Tandem Trucks
Nijhof-Wassink
Volvo Group Truck Center
Volvo Group Truck Center
Nijhof - Wassink
Aldo
Volvo Group Truck Center
Omega Truck Center
TMiK Tomasz Dzida
Volvo Group Truck Center
Intruck
Nijhof-Wassink
Eurocomplex Trucks
Volvo Group Truck Center
Volvo Group Truck Center
Serwisy Józef Skrzypa
Etmus
Gab-Trans Józef Gaber
Volvo Group Truck Center
Serwisy Józef Skrzypa
Serwisy Józef Skrzypa
Nijhof - Wassink
TT - Thermo King Sp. z o.o.
Serwisy Józef Skrzypa

Bełk
Białystok
Dąbrowa k/Opola
Długołęka k/Wrocławia
Jeżewo Stare
Karpin k/Warszawy
Karski
Kielce
Kutno
Lublin
Młochów k/Warszawy
Nowa Wieś Wielka
Olsztyn
Pietrzykowice k/Wrocławia
Pilzno
Pszczyna
Pruszcz Gdański
Radom
Rzgów
Sędziszów Małopolski
Siedlce
Skawina k/Krakowa
Słubice
Styrzyniec
Suwałki
Świętochłowice
Sycewice
Szczecin
Tarnowo Podgórne
Tykocin
Zielona Góra

wydawca magazynu:

ul. Główna 2
ul. Komunalna 4b
ul. Kamienna 1
ul. Wrocławska 34
Jeżewo Stare 5, Tykocin
Białostocka 8
ul. Polna 1
ul. Transportowców 16
ul. Holenderska 3
Kalinówka 73a
Aleja Katowicka 215
ul. Zakładowa 1
ul. Kołobrzeska 54
ul. Fabryczna 28
ul. Kraszewskiego 44
ul. Hallera 17
Będzieszyn 101
ul. Kielecka 118
ul. Krasickiego 1
ul. Olchowa 211D
ul. Strzalińska 6
ul. Szwedzka 9
Os. Przemysłowe 14
ul. Sadowa 2
ul. Raczkowska 167
ul. Chorzowska 134 B
ul. Słupska 25
ul. Pomorska 48a
ul. Krucza 2
Jeżewo Stare 1
ul. Kostrzyńska 1

ul.Cynamonowa 1/13
02-777 Warszawa

redakcja:
ul. Cynamonowa 1 pok.12 - 13
02-778 Warszawa
tel / fax.: +48 22 649 44 33
e-mail: biuro@e-route.pl

redaktor naczelny / reklama: Paweł Dziura
e-mail: pawel.dziura@e-route.pl
tel. kom.: +48 609 100 166

prenumerata:
prenumerata@e-route.pl
www.e-route.pl

32 661 83 00
85 676 80 00
77 457 60 23
71 457 60 23
85 718 11 81
22 811 02 37
24 357 05 00
41 343 57 27
24 357 01 10
81 710 40 70
22 383 47 00
24 357 02 00
89 539 90 15
71 758 22 00
14 670 71 12
32 449 36 00
58 629 88 33
48 360 98 08
24 357 04 00
17 221 26 30
25 794 14 20
12 376 65 00
68 341 30 52
83 343 20 20
87 565 94 50
32 349 26 00
59 811 18 11
91 469 12 26
24 357 03 00
85 718 11 81
68 451 71 81

wszelkie prawa zastrzeżone
redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
emitowanych reklam

Dziękujemy Państwu za lekturę
magazynu e-Route, który tworzymy
specjalnie dla Was.

Szerokiej Drogi!

Zapraszamy do prenumeraty naszych wydawnictw,
która jest całkowicie bezpłatna,
a co miesiąc bierzecie Państwo udział w losowaniu
cennych nagród ufundowanych przez
czołowe firmy z branży.

Kolejny numer już

w lutym 2021

e-ROUTE

