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Rynek w cyfrach
raport sprzedaży pojazdów użytkowych w roku 2020

Tylko IVECO i Ford Trucks odnotowały
wzrosty sprzedaży ciagników
siodłowych w minionym roku

W

2020 roku przybyło 22 156 nowych pojazdów użytkowych o DMC
pow. 3,5t. co oznacza spadek o 28,0% r/r. W grupie samochodów

ciężarowych rejestracji ubyło o 27% w porównaniu z rezultatem

od stycznia do grudnia 2019 r. a w grupie autobusów o 39,9%.

Rynek pojazdów ciężarowych pow. 3,5 t DMC
rok 2020
Marka

pierwsze rejestracje samochodów nowych
styczeń - grudzień 2020

rok 2019

sprzedaż r/r

ogółem

udział

ogółem

udział

zmiana

DAF

4 441

21,48%

5 711

20,17%

-22,2%

MAN

3 500

16,93%

5 256

18,56%

-33,4%

VOLVO

3 433

16,61%

4 247

15,00%

-19,2%

MERCEDES-BENZ

3 358

16,24%

4 499

15,89%

-25,4%

SCANIA

3 008

14,55%

5 273

18,62%

-43,0%

IVECO

1 645

7,96%

1 533

5,41%

7,3%

906

4,38%

1 476

5,21%

-38,6%

RENAULT

ogółem sprzedanych
pojazdów

udział w rynku

* Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP (MSW)
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Rynek ciągników siodłowych pow. 16 t

pierwsze rejestracje nowych samochodów
styczeń - grudzień 2020

rok 2019

rok 2020
Marka

sprzedaż r/r

ogółem

udział

ogółem

udział

zmiana

DAF

3812

26,35%

4925

24,29%

-22,6%

VOLVO

2644

18,28%

3405

16,80%

-22,3%

SCANIA

2292

15,85%

4229

20,86%

-45,8%

MERCEDES-BENZ

2226

15,39%

3100

15,29%

-28,2%

MAN

2221

15,35%

3304

16,30%

-32,8%

RENAULT

581

4,02%

1035

5,11%

-43,9%

IVECO

534

3,69%

242

1,19%

120,7%

1,01%

22

0,11%

563,64%

FORD TRUCKS

146
ogółem sprzedanych
pojazdów

udział w rynku

* Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP (MSW)

W całym 2020 roku rynek samochodów ciężarowych o

chwianie został DAF z liczbą 3 812 rejestracji (-23%).

dmc pow. 3,5 t wyniósł 20 671 szt. Na różnicę, jaka dzieli

Mimo spadku zwiększył udział na przestrzeni roku o 2,1

ostatni roczny rezultat od uzyskanego w 2019 roku

pkt. proc. do pond 26%. Za nim pozostała marka VOLVO

złożyło się 7 646 szt. Po pierwszej połowie ub.r. skumu-

(2 644 szt. -22%), która wzmocniła swój udział o 1,5 pkt.

lowany wynik był niższy o ponad 50% (-51,5%) od

proc. i przekroczyła 18% rynku. Po stracie 1 pozycji w

uzyskanego rok wcześniej. Następnie spadek stop-

porównaniu z sytuacją rok wcześniej na trzecim miejscu

niowo wyhamowywał , ale dopiero dwa ostatnie

ub.r. zamknęła SCANIA po rejestracji 2 292 szt. (-46%;

miesiące roku z wysokimi ok. 40% wzrostami zadecydo-

16% udz.). Niedaleko na czwartym uplasował się

wały o spłyceniu rocznego spadku poniżej 30%.

MERCEDES-BENZ (2 227; -28%) utrzymując ponad 15%

W całej grupie znalazło się 14 465 ciągników i ich

udz. Pierwszą piątkę zamknął ze zbliżonym 15% udzia-

liczebność zmniej-szyła się porównaniu z poziomem w

łem MAN (2 221 ; -33%).

2019r. o 5 807 szt. (-28,6%). Wśród nich na czele nieza-

Rynek pojazdów dostawczych

pierwsze rejestracje samochodów nowych
styczeń - grudzień 2020

rok 2020
Marka

rok 2019

ogółem

udział

RENAULT

8 926

FIAT

8 019

FORD

sprzedaż r/r

ogółem

udział

14,96%

9 880

14,14%

-9,7%

13,44%

11 913

17,05%

-32,7%

7 910

13,26%

8 436

12,07%

-6,2%

MERCEDES-BENZ

7 158

12,00%

6 581

9,42%

8,8%

VOLKSWAGEN

5 567

9,33%

7 270

10,40%

-23,4%

PEUGEOT

4 492

7,53%

5 739

8,21%

-21,7%

IVECO

4 290

7,19%

5 237

7,50%

-18,1%

TOYOTA

3 034

5,09%

1 888

2,70%

60,7%

CITROEN

2 803

4,70%

3 915

5,60%

-28,4%

OPEL

2 802

4,70%

3 799

5,44%

-26,2%

DACIA

1 530

2,57%

2 146

3,07%

-28,7%

MAN

919

1,54%

776

1,11%

18,4%

SKODA

409

0,69%

429

0,61%

-4,7%

MITSUBISHI

337

0,56%

230

0,33%

46,5%

NISSAN

263

0,44%

317

0,45%

-17,0%

ogółem sprzedanych
pojazdów

zmiana

udział w rynku

* Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP (MSW)
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W tym samym czasie przybyło 6 206 kompletnych lub

wzmocnił swój udział sprzed roku o 0,4 pkt. proc. i

skompletowanych podwozi (-22,9%; -1 839 szt.). Wśród

przekroczył 16%. Ale do podium zabrakło mu 75 szt. czyli

nich podobnie jak w 2019 r. zdecydowanym liderem

jeszcze 0,4 pkt. proc. SCANIA była blisko 15% udziału (-

został MAN (1 279 szt. 21% udz.) i vice liderem

4,1 pkt. proc. udziału). Pierwsza piątka skupiła 2020r.

MERCEDES-BENZ (1 130 szt.; 18% udz.). Całkiem blisko na

prawie 86% rynku podczas gdy w 2019 przekraczała

trzeciej pozycji zostało IVECO (1 109 szt. i niecałe 18%

88%. Firmy rejestrujące na regon objęły 93,0% rynku

udz.). Na czwartym miejscu rok zakończyła w tej kate-

(wobec 91,7% rok wcześniej), wśród nich zasadniczą

gorii marka VOLVO (789) a na piątej DAF (716).

część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o

przypadło 75,7% rynku czyli niemal tyle samo co w 2019

DMC powyżej 3,5t w 2020r. najwięcej pojazdów wydał

r. (-0,2 pkt. proc.).

DAF (4 441; -22%). Na drugie miejsce wskoczyła dzięki
rezultatom z ostatniego miesiąca, marka MAN (3 500; -

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t; który

33%) i wyprzedziła markę VOLVO (3 433; -19%).

stanowi 89% rynku samochodów ciężarowych, od

MERCEDES-BENZ podobnie jak rok wcześniej został

początku 2020 w ogólnym rankingu – pierwszy był DAF

czwarty, teraz z niedużym dystansem do podium (3 358

(4 326 szt.; 24% udz.) po spadku o 23%. Na drugim

szt. -25%). Najwięcej w pierwszej piątce straciła SCANIA

miejscu VOLVO (3 416 szt.; 19% udz.) , spadek o 19% a

(-43%) po wydaniu 3 008szt. , która w 2019 r. była druga.

trzecia SCANIA (3 008 szt.; -43% i 16% udz.) która w 2019

Leader DAF przekroczył w 2020 r. 21% udział w rynku.

r. była druga. Tuż za podium MAN (2 973 szt.; -34%; 16%

MAN i VOLVO uzyskały niemal po 17% rynku każdy –

udz.). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (2 912

dzieli je 67 szt. (0,3 pkt. proc udz.). MERCEDES-BENZ

szt.; -27% i 16% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo

Rynek naczep pow. 3,5 t DMC

pierwsze rejestracje nowych naczep
styczeń - grudzień 2020

rok 2019

rok 2020
Marka

sprzedaż r/r

ogółem

udział

ogółem

udział

zmiana

SCHMITZ CARGOBULL

3516

23,9%

5077

24,75%

-30,7%

KRONE

2769

18,8%

3964

19,33%

-30,1%

WIELTON

1838

12,5%

2893

14,10%

-36,5%

KOEGEL

1260

8,6%

1668

8,13%

-24,5%

SCHWARZMUELLER

674

4,6%

553

2,70%

21,9%

BODEX

627

4,3%

597

2,91%

5,0%

KAESSBOHRER

445

3,0%

951

4,64%

-53,2%

KEMPF

380

2,6%

429

2,09%

-11,4%

ZASŁAW

301

2,0%

324

1,58%

-7,1%

FLIEGL

237

1,6%

239

1,17%

-0,8%

INTER CARS - FEBER

234

1,6%

306

1,49%

-23,5%

CIMC

176

1,2%

305

1,49%

-42,3%

MEGA

174

1,2%

247

1,20%

-29,6%

FFB FELDBINDER

142

1,0%

183

0,89%

-22,4%

STAS

139

0,9%

184

0,90%

-24,5%

BERGER

137

0,9%

368

1,79%

-62,8%

PRO-WAM

101

0,7%

103

0,50%

-1,9%

MAGYAR

97

0,7%

98

0,48%

-1,0%

BENALU

80

0,5%

164

0,80%

-51,2%

0,5%

14

0,07%

407,1%

MHS

71
ogółem sprzedanych
pojazdów

e-ROUTE

udział w rynku

* Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP (MSW)
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zróżnicowane RENAULT (840), IVECO (620) a dalej FORD

W ogólnym rankingu przyczep i naczep, według

TRUCKS (146) ale z najwyższym wzrostem o 564%.

podrodzaju od początku ub.r., największą grupę
stanowiły niezmiennie, platformy i zabudowy skrzy-

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w grudniu

niowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące

2020 r. według analiz PZPM przygotowanych na

również skrzyniowo-plandekowe - zgodnie z naze-

podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 7 926

wnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem

nowo zarejestrowanych pojazdów, ze wzrostem o 4,6%

8 015 szt.; mniej (-46% ; -4 496 szt.) niż rok wcześniej. Ich

r/r. W porównaniu z rezultatem z listopada br. rynek

udział sięga 49% wobec 54% w 2019 r. Najwięcej

samochodów dostawczych był wyższy o 33,8% wyższy

rejestracji przypadło marce KRONE (1972 szt.), następnie

(+2 003 szt.). Wynik grudnia jest najwyższym rezultatem

SCHMITZ CARGOBULL (1515 szt.) i WIELTON (1195szt.) a

od 2007 roku. W 2020 roku zarejestrowano 59 649

dalej KOEGEL (1162szt.). Liderzy w tej grupie odczuli

nowych samochodów dostawczych do 3,5t, co jest

spadki odpowiednio o 37%, 43%, 45% i 26%. Na drugim

wynikiem niższym niż w 2019 roku o -14,6%.

miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 3067
szt. (-7%). Zajęły 19% rynku wobec 14% rok wcześniej.

W całym 2020 r. w grupie przyczep i naczep o DMC pow.

Wyróżniono wśród nich 1 929 chłodni (-15%), 810 (-4%)

3,5t. zarejestrowano 16 445 szt.; o 28,4% mniej niż w

furgonów uniwersalnych i 325 izoterm (+83%), których

2019. Tylko przyczep przybyło 1 718 szt. (-30%),

w 2019 roku było 178 szt. Najwięcej chłodni zarejestr-

a

naczep 14 727(-28,2%).

owały marki SCHMITZ CARGOBULL (1346) i KRONE (459).
Na trzecim miejscu wg podrodzaju były wywrotki,

W rankingu marek w 2020r. w grupie przyczep i naczep

których przybyło 2515 szt. -28%. Zajęły 15% rynku o 0,4

pow. 3,5t, na pierwszym miejscu, podobnie jak przed

pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwsze miejsca

rokiem, jest SCHMITZ CARGOBULL, który wydał 3 522 szt.

należą to do marek: BODEX (503 szt.; +3%), KEMPF

- znacznie mniej pojazdów niż przed rokiem (-1 564 szt.; -

(380szt.; -11% ) i WIELTON (315 szt. -44%). Za nim

31%). Podobnie drugi po grudniu jest KRONE z liczbą

SCHMITZ CARGOBULL (238 szt.; -54%). W całej grupie

rejestracji 2 799 szt. i stratą o 30%. Te dwie marki mają

przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t poza innymi,

odpowiednio 21% i 17% udział w rynku. Obie nie-

zarejestrowano także od początku br. 580 szt. cystern (-

znacznie straciły udział w rynku , pierwsza o 0,7 a druga o

12%), 325 szt.. (-6%) kłonicowych i niskopodwoziowych

0,4 punktu proc.. Trzeci na liście - WIELTON stracił

306 szt. a pojemników 285 .

również niewiele - 1,7 pkt. proc. w rynku do (12,4%), po
rejestracji 2 043 szt. ale również notuje głęboki spadek (-

W grupie tylko naczep o DMC pow. 3,5t (14 727 szt.; -

37%). Czwarty KOEGEL, który dostarczył klientom 1 273

28%; 90% udz. w rynku PiN pow. 3,5t)zarejestrowano w

pojazdów po spadku o 25%. Jego udział w skali roku

2020 r.: 7058 platform/zabudów skrzyniowych (-37%);

(8%) jest wyższy o 0,3 pkt. proc. . Na piątym miejscu

3043 furgonów (-7%), na które złożyło się: 1913 chłodni,

SCHWARZMUELLER wydał 683 szt. to pierwsza marka ze

321 izoterm i 806 furgonów uniwersalnych. Kolejne były

wzrostem rezultatów (+20%). Pozwoliło mu to po-

wywrotki z liczbą 2485 rejestracji (-26%).

prawić pozycję w rankingu o dwie lokaty wobec sytuacji
rok wcześniej - zyskał 1,7 pkt, proc. udziału do poziomu
4,1%. BODEX otworzył drugą piątkę z wynikiem 648 szt. i

tekst redakcja/ foto archiwum
więcej na ten temat w wydaniu e-Route on-line
na www.e-route.pl

wzrostem o 3% i wyprzedził markę KAESSBOHRER
(447szt.; -55%).
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DAF LF Electric

F

irma DAF Trucks przedstawia LF Electric — w pełni elektryczny 19tonowy pojazd do dystrybucji miejskiej. Pojazd wyposażony w

najnowocześniejsze technologie ma zasięg do 280 kilometrów .

DAF jest liderem w dziedzinie elektrycznych układów napędowych do
pojazdów użytkowych. Jako pierwszy europejski producent pojazdów
ciężarowych wprowadziła na rynek w pełni elektryczny ciągnik siodłowy —
model CF Electric (masa całkowita zestawu do 37 ton) — przeznaczony
głównie do prowadzenia dostaw do supermarketów i transportu między
miastami. Niedawno rozszerzyła gamę pojazdów z napędem elektrycznym o

e-ROUTE
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pojazd ciężarowy o zerowym
poziomie emisji
spalin przeznaczony
do dystrybucji miejskiej

elektrycznych układów napędowych. Nowy model LF
Electric to najnowszy produkt firmy DAF, w którym
zastosowano w pełni elektryczny układ napędowy.

Regularne trasy
Silnik elektryczny w pojeździe LF Electric ma moc
model 6×2 CF Electric na podwoziu pod zabudowę ze

znamionową 250 kW (wartość szczytowa — 370 kW)

skrętną osią tylną (masa całkowita pojazdu do 29 ton),

oraz nominalny moment obrotowy 1200 Nm (wartość

który doskonale sprawdza się w zastosowaniach takich

szczytowa — 3700 Nm). Czerpie energię z akumulato-

jak wywóz odpadów, jednocześnie zapewniając

rów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) o wydaj-

zerowy poziom emisji spalin.

ności energetycznej brutto 282 kWh (wydajność
użyte-czna — 254 kWh). Dzięki temu model LF Electric

Kierowcy renomowanych przedsiębiorstw z sektora

ma zasięg aż 280 km. Gwarantuje również cichą pracę i

transportu pokonali już setki tysięcy kilometrów w

zerowy poziom emisji zanieczyszczeń, spełnia więc z

pojazdach CF Electric, co przełożyło się na bogate

nawiązką potrzeby firm specjalizujących się w dystry-

doświadczenie firmy DAF w zakresie technologii

bucji miejskiej.
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Akumulatory najnowszej generacji
Firma DAF stosuje tzw. akumulatory LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) we
wszystkich w pełni elektrycznych pojazdach. To akumulatory najnowszej
generacji, niezawierające kobaltu ani magnezu i zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Mają one również ulepszoną konstrukcję, co przekłada
się na większą gęstość energii na litr. Dzięki swoim właściwościom chemicznym zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa termicznego.
Akumulatory LFP są objęte 6-letnią gwarancją, co potwierdza, że firma DAF
kładzie duży nacisk na ich efektywność, niezawodność i trwałość.

Wolne i szybkie ładowanie
Nowy model DAF LF Electric wyróżnia się jedynym w swoim rodzaju układem
wieloźródłowego ładowania. Ten układ umożliwia uzupełnienie energii w
bateriach

pojazdu ciężarowego za pośrednictwem zwykłej sieci

energetycznej. Przydaje się to pod koniec dnia, gdy kierowca wraca do bazy. W
trybie ładowania wolnego (Prąd zmienny 400 V, 22 kW, 3-fazowy) naładowanie
akumulatorów od 20% do 80% trwa 6,5 godziny. Na pełne naładowanie (od 0%
do 100%) potrzeba maksymalnie 12 godzin. W przypadku dostępności
odpowiedniej instalacji szybkie ładowanie akumulatorów (Prąd stały 650 V, 150

e-ROUTE
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kW) z poziomu 20% do poziomu 80% trwa jedynie 60
minut, a pełne — 2 godziny.

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań znanych z serii LF
Oczywiście kierowcy pojazdu LF Electric mogą liczyć na

Dostępność układu e-PTO

te same korzyści co w modelach pokrewnych wypo-

Nowy model DAF LF Electric można kupić z układem e-

sażonych w silnik spalinowy. Jak każdy pojazd z serii LF

PTO 400 V służącym do zasilania wyposażenia doda-

zapewnia łatwy dostęp do kabiny, doskonałą widoc-

tkowego, takiego jak elektryczny system chłodzenia czy

zność w każdym kierunku, wysoki poziom komfortu i

dźwig elektrohydrauliczny. Eliminuje to konieczność

najmniejszy promień skrętu w branży. Te wszystkie

stosowania osobnego generatora i zapewnia, że

zalety przekładają się na doskonałą zwrotność. To

dystrybucyjny pojazd ciężarowy nie emituje żadnych

idealny pojazd ciężarowy dla każdego kierowcy pracu-

spalin.

jącego w dystrybucji miejskiej.

Dwie opcje rozstawu osi

Produkcja pojazdu DAF LF Electric, który został opra-

Początkowo model LF Electric będzie dostępny jako 19-

cowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem Dana

tonowy pojazd ciężarowy na podwoziu pod zabudowę,

Inc., rozpocznie się w maju, w brytyjskich zakładach

z dwiema opcjami rozstawu osi — 5,3 lub 5,85 m.

Leyland Trucks.

Dopuszczalna ładowność to 11 700 kg, dzięki czemu
pojazdu można używać w większości zastosowań w
zakresie dystrybucji miejskiej.
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Brexit a firmy transportowe
– czyli idzie nowe
tekst specjalnie opracowany dla e-Route

W

yjście Wielkiej Brytanii z UE, czyli tzw. brexit skutkuje
licznymi konsekwencjami na gruncie gospodarczym,

w tym dla firm transportowych. Zapoznaj się z najwa-

żniejszymi zmianami dla transportu.
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem UE, gdyż z
dniem 31 grudnia 2020 r. upłynął roczny okres przejściowy opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Z tym momentem
staje się krajem trzecim w stosunkach w stosunkach z UE, w tym i z
Polską. Na początek warto jednak zwrócić uwagę, że decyzja
Brytyjczyków, pozornie nieprzemyślana, w rzeczywistości ma
głębokie źródło w ich podejściu do UE. Mianowicie, mimo członkostwa we Wspólnocie Europejskiej od 1973 r., Brytyjczycy od samego
początku oczekiwali specjalnego statusu. Skutkiem tego był m.in.

e-ROUTE
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brak przyjęcia wspólnotowej waluty i pozostanie przy
funcie, brak uczestnictwa w strefie Schengen, posiadanie
rabatu budżetowego - Wielka Brytania wpłacała do
budżetu mniej, niż wynikało z jej poziomu gospodarczego. Mimo zawarcia między Wielka Brytanią a Unią
Europejską długo negocjowanej umowy, Brexit ma
szerokie konsekwencje dla państw członkowskich UE, jak
i dla samych Brytyjczyków na wielu polach
gospodarczych – w tym dla branży TSL.

Polskie prawo jazdy w GB
Jedna rzecz nie ulega zmianie - polskie prawo jazdy
będzie w dalszym ciągu honorowane na Wyspach, choć
dotyczy to kierowców nie mających stałego zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Analogicznie prawa jazdy
wydane na Wyspach nadal będą honorowane w Polsce.
Brak zmian nie wynika bynajmniej z udanych negocjacji
pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Powód jest inny: Polska,
jak i Wielka Brytania są stroną Konwencji wiedeńskiej o
ruchu drogowym, podpisanej 8 listopada 1968 r. Polska
jest stroną konwencji dopiero od 1988 r., niemniej jej
postanowienia obowiązują niezależnie od członkostwa
w UE.

Powrót kontroli granicznych
W związku z brexitem powracają kontrole graniczne na
granicy francusko-brytyjskiej. Co do zasady kontrole
będą miały zastosowanie do wszystkich towarów
importowanych z UE do Wielkiej Brytanii, jak i towarów
importowane z Wielkiej Brytanii na teren UE. Powrót
kontroli granicznych oznacza kilka negatywnych
konsekwencji dla branży TSL. Po pierwsze, kontrole
wydłużą proces transportu. Na obecną chwilę brak
szczegółowych i konkretnych statystyk, jak bardzo
transport się wydłuży. Na pewno będzie to oznaczać
wzrost stawek za przewóz na kierunku „brytyjskim".
Niezależnie czy pojazd znajduje się w kolejce do kontroli
granicznej, czy przemieszcza się drogami w miejsca
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rozładunku, kierowca pozostaje w trakcie pracy. Musi się
to wiązać ze wzrostem wynagrodzenia kierowców, a więc
wyższymi kosztami poszczególnych transportów. Kolejną
konsekwencją kontroli granicznych może się okazać
spadek ilości zleceń z Wielkiej Brytanii na teren UE i z
powrotem. Dotychczas Wielka Brytania była większym
importerem niż eksporterem towarów, niemniej
przedsiębiorstwa transportowe korzystały z każdej okazji,
aby pojazdy wracały na tzw. kontynentalną część wspólnoty europejskiej z ładunkami powrotnymi. Na obecną
chwilę, transport powrotny może wiązać się z kolejną
kontrolą graniczną, która będzie się wiązała z dalszym
wydłużeniem transportu. W konsekwencji, może się to
okazać nieopłacalne.

Pozwolenie na wjazd do hrabstwa Kent
Szczególne wymogi są w zakresie przewozów
realizowanych na tzw. krótkich trasach, tj. poprzez port w
Dover lub Eurotunel. Kierowcy samochodów
ciężarowych przejeżdżających na tych trasach muszą
sprawdzić, czy mają poprawne dokumenty przed
rozpoczęciem kursu i wjazdem do hrabstwa. Przewoźnicy
muszą skorzystać z usługi sprawdzania gotowości
samochodu ciężarowego do przekroczenia granicy na
stronie gov.uk/transition-haulage, celem sprawdzenia,
czy mają dokumenty pozwalające im na wjazd na krótkich
trasach. Kierowcy z poprawnymi dokumentami otrzymają
cyfrowe pozwolenie na wjazd do hrabstwa Kent (KAP), a
tym samym poruszanie się po wszystkich drogach w tym
hrabstwie. Kierowcy, którzy nie skorzystają z usługi
sprawdzania gotowości samochodu ciężarowego do
przekroczenia granicy lub będą podróżować w kierunku
granicy bez ważnego pozwolenia na wjazd do hrabstwa
Kent, ryzykują identyfikację za pośrednictwem przydrożnych kamer i kamer automatycznie rozpoznających
numery rejestracyjne. Konsekwencją identyfikacji może
być grzywna w wysokości 300 funtów.
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„
Szczególne wymogi są w zakresie przewozów
realizowanych na tzw. krótkich trasach, tj. poprzez
port w Dover lub Eurotunel. Kierowcy samochodów
ciężarowych przejeżdżających na tych trasach muszą
sprawdzić, czy mają poprawne dokumenty przed
rozpoczęciem kursu i wjazdem do hrabstwa.
- mówi Cezary Młotek, radca prawny
z Kancelarii Chmura i Partnerzy
Radcowie Prawni sp.p.
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Konsekwencje celne

importu, który nie może sobie pozwolić na jego

W toku negocjacji brexitowych strony wzajemnie

ograniczenie importu. Powoduje to, że przedsiębiorcy,

ustaliły, że nie będą pobierać ceł, jednakże pewne

którzy wyspecjalizują się w transportach na tym

procedury celne będą nieuniknione. Od stycznia 2021

kierunku, z wysoką dozą prawdopodobieństwa będą

r. towary przywożone z Wielkiej Brytanii lub wywożone

mogli liczyć na wzrost frachtu. Dotychczasowa

do Wielkiej Brytanii będą objęte procedurą celną.

praktyka transportowa (np. sytuacja we Francji po

Oznacza to konieczność złożenia zgłoszenia celnego,

wprowadzeniu Loi Macron) pokazuje, że świat nie

np. dopuszczenia towarów do obrotu w UE, wywozu

znosi próżni. Regularne transporty stopniowo po-

lub tranzytu. Należy pamiętać, że co do zasady zgło-

wrócą na Wyspy, choć zapewne na zmienionych

szenia celne składane są w formie elektronicznej w

zasadach. Finalny wpływ brexitu na branżę trans-

odpowiednich systemach informatycznych.

portową zaobserwujemy dopiero w nadchodzących

Konieczna będzie rejestracja na Platformie Usług

miesiącach.

Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) i uzyskanie
specjalnego numeru EORI.

tekst Cezary Młotek – radca prawny z Kancelarii Chmura
i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p./ foto archiwum

Podsumowanie
Dotychczas zaobserwowane skutki brexitu dla branży
TSL są negatywne. Mianowicie na koniec stycznia 2021
r. zaobserwowano wyraźny spadek ilości transportów
na kierunku „do" i „z" Wielkiej Brytanii. Dla wielu
przedsiębiorców transportowych bardziej opłacalne
są transporty odbywane między innymi państwami
członkowskimi Unii Europejskiej, bowiem w tym
samym czasie można zwyczajnie wykonać więcej
zyskownych zleceń. Z drugiej strony natomiast –
spadek import na teren Wielkiej Brytanii będzie
chwilowy, ponieważ jest to kraj mocno uzależniony od

Kancelaria Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. jest zespołem wysoko
wykwalifikowanych, zaangażowanych prawników wyróżniających się
doświadczeniem, specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej
przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających
w branży TSL. Wieloletnie doświadczenie zawodowe połączone z wiedzą
merytoryczną, gwarantuje klientom ochronę ich interesów na
każdym etapie realizacji ich celów biznesowych.
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Wyłączał tachograf
zapalając światło
w kabinie

C

iężarówkę przewożącą sery z Litwy do

Ciężarówkę skierowano do serwisu tachografów. Tam

Azerbejdżanu zatrzymał patrol ITD we wtorek

zostało zdemontowane niedozwolone urządzenie i

(12 stycznia) na krajowej „dziewiętnastce” w

następnie doprowadzono system tachografu do stanu

powiecie bialskim. Analiza wydruków z tachografu

zgodnego z prawem na koszt właściciela pojazdu.

wzbudziła podejrzenia inspektorów, że w samochodzie

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie admi-

jest zamontowane urządzenie, które pozwala kierowcy

nistracyjne. Za ujawnioną nieprawidłowość grozi mu

na fałszowanie zapisów czasu pracy. Funkcjonariusze

blisko 12 tys. zł kary. W momencie kontroli drogowej

znaleźli ukryte w ciągniku siodłowym urządzenie,

kierowca nie miał wystarczającej kwoty na wpłacenie

służące do rejestrowania rzekomego odpoczynku

kaucji na poczet kary. Ciężarówka została skierowana na

kierowcy w trakcie jazdy. Aby wyłączyć tachograf

wyznaczony parking strzeżony.

należało włączyć oświetlenie wnętrza kabiny.
źródło ITD / foto ITD
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W

czwartek (21 stycznia) na DK10 inspektorzy z

Naczepa w opłakanym
stanie

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu

Drogowego w Bydgoszczy skontrolowali

ciężarówkę tureckiego przewoźnika, której kierowca
wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy. Kontrola
stanu technicznego ciągnika siodłowego oraz oględziny
naczepy ujawniły rażące, zagrażające bezpieczeństwu w
ruchu drogowym usterki techniczne. Tarcze hamulcowe
naczepy były nadmiernie zużyte i popękane, a opony
nadawały się już tylko do wymiany - miały znaczne ubytki
bieżnika, z których wystawały druty osnowy. Ponadto szyba
ciągnika siodłowego była pęknięta. Kierujący został ukarany
mandatem karnym, a wobec przewoźnika wszczęto
postępowanie administracyjne. Wezwany przez przewoźnika mobilny serwis usunął jeszcze na punkcie kontroli
wszystkie stwierdzone usterki techniczne, dzięki czemu
kierowca mógł kontynuować dalszą jazdę.

źródło ITD / foto ITD

Kierowca jechał
non-stop prawie
dobę
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K

ierowca, którego w środę (20 stycznia) skontrolowali
na przejściu granicznym w Trzebini inspektorzy z

kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału Woje-

wódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu,
odpoczywał zaledwie 4 godziny i 52 minuty w ciągu doby
poprzedzającej kontrolę. Analiza danych z tachografu oraz z
karty kierowcy pokazała, że szofer czterokrotnie w kontrolowanym okresie wyciągał z tachografu swoją kartę, rejestrując
tym samym odpoczynek zamiast jazdy. Porównanie danych
pokazało również obraz innych naruszeń w zakresie nieprzestrzegania norm czasu pracy. Kierowca na miejscu zapłacił
mandat w wysokości 2 450 zł, jednak pienię-dzy na opłacenie
kaucji na poczet ewentualnej przyszłej kary pieniężnej już nie
posiadał, więc jego ciągnik został odholowany na parking
strzeżony. Szofer musiał również odebrać 9-godzinny
odpoczynek. Za stwierdzone naruszenia odpowie również
przewoźnik oraz osoba zarządzająca transportem, którym
grozi wysoka kara pieniężna.
źródło ITD / foto ITD
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Rozpoczęcie sprzedaży
Actrosa F i Edition 2
N
owy Actros F to model w ofercie samo-

czającej się genami Mercedes-Benz Trucks. Już od teraz

chodów ciężarowych Mercedes-Benz

klienci z 24 krajów Unii Europejskiej i wybranych krajów

przeznaczony szczególnie dla klientów,

spoza Unii mogą zamawiać ten zaprojektowany pod

którzy poszukują funkcjonalnej ciężarówki, a przy tym

kątem najwyższej funkcjonalności i wydajności model.

nie potrzebują tak bardzo każdej innowacji z Actrosa

Jego produkcja rozpocznie się w kwietniu.

najnowszej generacji. Chcą przede wszystkim ciężarówki o atrakcyjnym stosunku ceny do jakości, odzna-

e-ROUTE
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Połączenie komfortu i funkcjonalności

lusterka zewnętrzne. W połączeniu z systemem nawi-

Wraz z Actrosem F w ofercie Mercedes-Benz Trucks

gacyjnym, klimatyzacją automatyczną i niektórymi

pojawia się nowy wariant kabiny kierowcy. Nowo

innymi elementami wyposażenia dodatkowego,

zaprojektowana kabina kierowcy w wariantach

dodawany jest także przyjazny w użytkowaniu 10-

StreamSpace i BigSpace, o szerokości 2,5 metra, z

calowy Multimedia Cockpit z kierownicą wielo-

tunelem silnika o wysokości 120 milimetrów, oferuje

funkcyjną, montowany obecnie w najnowszej generacji

doskonałą w swej klasie przestronność oraz niskie

Actrosa. Kolejną opcją wyposażenia jest nowy system

wejście/wyjście z jedynie trzema stopniami. Actros F,

Predictive Powertrain Control, który integruje sposób

dostępny w 17 różnych wzorach konstrukcyjnych i

jazdy dostosowany do topografii trasy ze zautomatyzo-

wyłącznie z kierownicą po lewej stronie, idealnie nadaje

waną zmianą biegów, a w połączeniu z precyzyjnie

się do zastosowań w klasycznym i regionalnym trans-

dostrojoną strategią przełączania biegów umożliwia

porcie dalekobieżnym, a przede wszystkim do eksploa-

dodatkowe obniżenie zużycia paliwa. W Europie, tam

tacji z zabudową wymienną, bramową lub silosową.

gdzie wymagają tego przepisy, standardowym wypo-

Wyposażenie standardowe nowego Actrosa F obej-

sażeniem nowego Actrosa F są asystent hamowania

muje między innymi klasyczny kokpit i klasyczne szklane

awaryjnego Active Brake Assist piątej generacji (ABA 5)

e-ROUTE
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oraz asystent utrzymania pasa ruchu. Na życzenie możliwe jest
także zamówienie nowego Actrosa F z asystentem martwego
pola.
Wraz z Actrosem F każdy kierowca zyskuje dostęp do specjalnych
usług Mercedes-Benz Trucks. Są wśród nich elastyczne oferty
leasingowe, bezpieczne możliwości kredytowania oraz komfortowe pakiety serwisowe, pokrywające np. zużycie pojazdu,
naprawy i przeglądy.

Actros Edition 2 – limitowany model specjalny o
zaskakujących walorach
Można też już składać zamówienia na limitowany do 400
egzemplarzy model specjalny Actros Edition 2. Grupę docelową
dla tego pojazdu stanowią kierowcy zawodowi lubiący innowacje oraz przedsiębiorcy osobiście zasiadający za kierownicą,
dla których ciężarówka jest domem, są z nią emocjonalnie
związani i cenią sobie indywidualny styl oraz wysoki komfort.
Model Edition 2 zawdzięcza swój niepowtarzalny charakter
nawet 40 dodatkowym elementom wyposażenia wnętrza i
nadwozia oraz elementom stylizacyjnym przeniesionym z
modelu Edition 1. W rezultacie otrzymujemy Actrosa klasy
premium o zaskakujących walorach, który w obliczu dotkliwego
braku kierowców stanowi mocny atut w ręku przedsiębiorców
transportowych. Model Edition 2 będzie produkowany również
od kwietnia.

Jazda, praca i mieszkanie w wykwintnej atmosferze
Swój luksusowy charakter model Edition 2 zawdzięcza całej
gamie elementów wyposażenia. W jego eleganckim wnętrzu
znajdziemy m.in. deskę rozdzielczą i uchwyty drzwiowe wykończone skórą nappa, rozliczne elementy ozdobne w stylizacji na
włókno węglowe oraz luk dachowy z oświetleniem Ambiente.
Uwagę przyciąga również nowy ekran startowy na głównym
wyświetlaczu kokpitu multimedialnego oraz logo „Edition” z
Nowa kabina kierowcy, klasyczne szklane lusterka
zewnętrzne i klasyczny kokpit – nowy Actros F
jest ukierunkowany na wysoką funkcjonalność
i wydajność.

e-ROUTE

polerowanego i szczotkowanego aluminium po stronie pasażera. Górne łóżko, dostarczane wraz z kompletem pościeli, ma
szerokość 900 mm. Zasłonka dookoła kabiny, wykonana od
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Wyposażenie standardowe modelu
Edition 2 zawiera sześć poniższych pakietów:
Safety Pack z szeregiem systemów asystujących w zakresie bezpieczeństwa czynnego
Comfort Package z oświetleniem Ambiente LED do jazdy i mieszkalnym, lusterkiem do golenia, lodówką itd.
Driving Package z kierownicą wykończoną skórą, elektryczną roletą przeciwsłoneczną i innymi elementami
Sight Package zawierający między innymi reflektory bi-ksenonowe, czujnik deszczu i tylne światła LED
Media Package z systemem nagłaśniającym, uchwytem do notebooka i dodatkowym gniazdkiem 12 V/15
Extra Line ze światłami obrysowymi LED w MirrorCam, kierunkowskazami LED i funkcją Welcome Light

wewnątrz w beżu migdałowym, a na zewnątrz w

we reflektory LED w osłonie przeciwsłonecznej oraz trzy

kolorze czarnym, jest stylowym elementem ochrony

reflektory robocze LED z tyłu kabiny. Z boku uwagę

prywatności. Podobnie jak poprzeczna zasłona przed

przyciągają stopnie wejściowe ze stali szlachetnej. Także

łóżkiem zdobiona gwiazdą Mercedesa.

osłony piast na tylnej osi wykonano ze stali szlachetnej
wraz z nakładkami na nakrętkach kół. Zakres wyposaże-

Atrakcyjne wyposażenie zewnętrzne zawiera m.in.

nia obejmuje ponadto podświetlaną gwiazdę

ścianę boczną oklejoną ekskluzywnie wzorem gwiazdy,

Mercedesa z czarną nakładką, kilka dekoracyjnych

napis „Edition 2” na lakierowanej osłonie przeciwsłon-

aplikacji z ciemnego chromu na ozdobnej kratce oraz

ecznej, emblemat Actrosa z przodu, napis „Actros” u

przyciemnione pierścienie reflektorów.

góry na tylnej ścianie kabiny kierowcy, cztery dodatko-
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Model Edition 2 to wariant dostępny dla wszystkich 2- i 3-osiowych Actrosów z
najnowszej generacji, wyposażonych w kabinę GigaSpace lub BigSpace, z
kierownicą po lewej lub po prawej stronie. Klient może dowolnie wybrać kolor
lakieru kabiny kierowcy, dostosowując go do barw swojej firmy, natomiast
przód pojazdu jest zawsze lakierowany w szarości kamieni księżycowych
metalik, co gwarantuje wysoką

Doskonałe wyposażenie bezpieczeństwa i łączność
sieciowa dostosowana do potrzeb użytkownika
Zarówno najnowsza generacja Actrosa, jak i model Edition 2 są wyrazem
dążenia Mercedes-Benz Trucks do tego, aby poprzez wykorzystanie aktywnych
systemów bezpieczeństwa przyczyniać się do maksymalnie bezwypadkowego
ruchu drogowego, a tym samym przybliżyć realizację wizji bezwypadkowej
jazdy. Realizacji tych celów służą na przykład asystent hamowania awaryjnego
Active Brake Assist piątej generacji (ABA 5), Active Drive Assist do jazdy częściowo zautomatyzowanej (poziom 2), standardowy system MirrorCam zamiast
lusterek głównych i szerokokątnych oraz dostępny fabrycznie asystent martwego pola z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów. W połączeniu z
wymienionymi powyżej systemami asystującymi imponuje też unowocześniony Predictive Powertrain Control (PPC), który może nie tylko znacznie
obniżyć zużycie paliwa, ale również odciążyć kierowcę – także na trasach
międzymiastowych.
Informacje o działaniach i funkcjach systemów asystujących ABA 5, ADA czy
PPC kierowca widzi na przyjaznym w obsłudze kokpicie multimedialnymz
dwoma kolorowymi wyświetlaczami, który jest sercem interfejsu człowiekmaszyna (HMI). Wprowadzono też inne innowacje HMI, na przykład wskazanie
najbliższego zdarzenia nawigacyjnego na wyświetlaczu głównym czy funkcja
informowania o masie całkowitej ciągnika i naczepy.
Kto zamiast Multimedia Cockpit wybierze rozbudowany Multimedia Cockpit
interactive, ten otrzyma jednocześnie szybki dostęp do portalu z aplikacjami –
Mercedes-Benz Truck App Portal. Pozwala on przedsiębiorstwom transportowym na korzystanie z nowych możliwości komunikacji sieciowej, w tym
wyposażenie pojazdów w aplikacje zwiększające wydajność i komfort, np. w
ramach usług telematycznych świadczonych przez Fleetboard lub innych
dostawców, albo usług umożliwiających trwałe zwiększenie dyspozycyjności
pojazdu, takich jak Mercedes-Benz Uptime.

tekst redakcja / foto producent
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Limitowany do 400 pojazdów model specjalny z typoszeregu Actros to nowy
wymiar komfortu, bezpieczeństwa i designu.
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Zakup ciężarówki w 2021 roku

jakie trendy mogą pojawić się na rynku?

P

rzedsiębiorcy transportowi zaczynają coraz

Według danych z systemu telematycznego GBox

lepiej odnajdywać się w pandemicznej

mimo chwilowego spadku przejechanych kilometrów

rzeczywistości. Idą za tym zakupy nowych

na przełomie marca i kwietnia, reszta roku oraz per-

ciężarówek. Na co więc powinni przygotować się

spektywy rozwoju na 2021 zachęciły do inwestycji w

przewoźnicy, którzy w 2021 chcą doposażyć swoją

rozwój floty lub jej wymiany na inną markę. W kon-

flotę? Według raportu Trends Transforming The

tekście rosnących wymagań środowiskowych można

Trucking Industry Outlook in 2021, przygotowanego

przypuszczać, że wkrótce wśród przewoźników

przez Linchpin oszczędzanie na nowych technolo-

wzrośnie zainteresowanie pojazdami z ekologicznym

giach przy zakupie pojazdów do przedsiębiorstw

źródłem zasilania. Największy wzrost sprzedaży

transportowych będzie tylko pozornym „ucięciem”

eksperci Grupy INELO przewidują w segmencie

kosztów. Tomasz Czyż, ekspert GBox z Grupy INELO

ciężarówek wyposażonych w LNG, które przebojem

podpowiada, jakimi kryteriami powinniśmy kierować

wdzierają się na rynek, czego dowodzą kolejne donie-

się dobierając nowe ciężarówki.

sienia o zakupie kilkudziesięciu pojazdów przez
nowych przedsiębiorców transportowych.

Polscy przewoźnicy po niepewnej pierwszej połowie

– Kupowanie coraz większej liczby aut to znak nowych

zeszłego roku już odważniej patrzą w przyszłość.

czasów. Warto zauważyć, że niekoniecznie będą one
dokonywane przez jednego przedsiębiorcę transpor-
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towego. Uważam, że trendem staną się zakupy

Niezależnie od tego, na zakup której generacji zdecy-

grupowe finalizowane przez mniejszych przewoźni-

duje się przedsiębiorca, eksperci podkreślają, że nową

ków. To pozwoli im wynegocjować dużo lepsze

flotę warto wyposażyć w pakiet narzędzi, które od

warunki umowy czy finansowania. Przedsiębiorcy

pierwszych kilometrów pozwoli zbierać informacje o

transportowi coraz częściej zrzeszają się w mniej lub

pojeździe i dostarczyć dane, które umożliwią optymali-

bardziej formalnych organizacjach. W ten sposób

zację tras i czasów przejazdu – również w czasie

budują sieć kontaktów i wspólnie szukają oszczędności

rzeczywistym. Mowa tu o telematyce, czy integracji z

– komentuje Tomasz Czyż, ekspert GBOX, Grupa INELO.

systemem TMS. Zakup nowej floty to dobra okazja by

– Przy kupowaniu nowych pojazdów, jeżeli nie korzy-

zainwestować również w nowe technologie transpor-

stamy z puli pojazdów stojących na „stocku” produ-

towe, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność

centa, warto zastanowić się nad odpowiednim ich

danego przedsiębiorstwa i jednocześnie zamortyz-

doposażeniem, tak aby miejsce pracy i odpoczynku

ować koszt związany z powiększeniem floty.

kierowców, czyli kabina, było jak najbardziej komfortowe – twierdzi Tomasz Czyż i dodaje, że dobrze

Droższy pojazd się opłaci

wyposażony pojazd z mocnym silnikiem jest wizy-

Ze względu na rosnące wymagania techniczne i

tówką firmy, którą łatwiej odsprzedać po okresie

prawne dotyczące transportu można się spodziewać,

użytko-wania.
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że ceny pojazdów będą sukcesywnie, choć w powol-

że ich rozwój stanął w miejscu – to wciąż ta sama, mało

nym tempie, rosnąć. Ostatnie miesiące to czas premier

opływowa bryła z mniejszymi lub większymi zabiegami

kolejnych generacji pojazdów: od drobnych liftingów

stylistycznymi. Największe zmiany zachodzą jednak

po wprowadzanie bardziej zaawansowanych konstru-

pod maską i szoferce. Kierowcy mają do dyspozycji

kcji, innowacje technologiczne i rozwiązania popra-

coraz więcej systemów bezpieczeństwa: inteligentne

wiające komfort prowadzenia. W ten sposób do

radary, automatyczne hamowanie przed przeszko-

portfolio sprzedażowego producentów trafiają często

dami, zaawansowane tempomaty, asystentów pasa

modele obecnej (droższej) generacji oraz poprzedniej,

ruchu, czy światła w technologii LED.

które można już kupić w atrakcyjnej cenie. W zależności
od planowanego czasu użytkowania na wstępie warto

– Musimy pamiętać, że nowe technologie mają służyć

przeanalizować późniejszą wartość sprzedaży pojazdu

w dużej mierze kierowcy. Dzięki nim poprawia się

po zakończeniu finansowania. Może się wówczas

komfort jego pracy i bezpieczeństwo wielogodzinnych

okazać, że nowszy model, pomimo wyższej ceny

i męczących przejazdów, podczas których łatwo o

zakupu, po kilku latach leasingu pozwoli na korzy-

chwilę nieuwagi – podsumowuje Tomasz Czyż.

stniejsze rozliczenie całej inwestycji.
tekst Kamil Badura / INELO / foto archiwum

Polska czy zagranica – gdzie kupować?
W zależności od tego, na jaki pojazd zdecyduje się
przewoźnik, warto rozważyć, czy zakup będzie opłacał
się bardziej w Polsce, czy u naszych zachodnich
sąsiadów. Poza krajem zazwyczaj poszukuje się modeli
spełniających normę Euro 5 i Euro 6 producentów
premium – szczególnie popularnych w świetle
obowiązującej dla ciężarówek od 2022 normy 6D ISCFCM.
– W przypadku zakupu pojazdów nowych w zdecydowanej większości ma to miejsce na terenie Polski.
Jest to po prostu operacyjnie prostsze i opera się na
bliskiej oraz partnerskiej relacji z dealerami. Zakup
pojazdów używanych najczęściej odbywa się w
zachodniej Europie: główne rynki to Niemcy, Holandia,
Francja – komentuje Tomasz Czyż. – Wiele pojazdów za
zachodnią granicą można kupić od pierwszych
właścicieli. Często są to auta po kontraktach serwisowych, czyli regularnie serwisowane w autoryzowanych
stacjach obsługi producenta pojazdu – podsumowuje.

Bezpieczeństwo kierowcy coraz ważniejsze
Biorąc pod uwagę to, jak z zewnątrz prezentują się
kabiny pojazdów ciężarowych, można mieć wrażenie,
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Pierwsza Scania 770S w Polsce

W

yjątkowy pojazd dołączył do floty firmy Kacpi Logistic. Silnik

Scania V8 nowej generacji o mocy 770 KM i momencie 3700

Nm, to prawdopodobnie najmocniejszy obecnie produ-

kowany fabrycznie silnik do pojazdów ciężarowych. Pojazd został wydany
w serwisie Scania w Olsztynie.
Kacpi Logistic to wieloletni klient Scania. We flocie firmy znajdują się
pojazdy Scania o mocy 450, 500, 520, 580, 650 oraz 730 KM. Kacpi ceni nowe
rozwiązania techniczne oraz dba o bogate wyposażenie swoich pojazdów.
Firma wykonuje usługi transportowe na terenie Skandynawii oraz Europy
Zachodniej i Wschodniej.
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Nowa ciężarówka to pojazd trzyosiowy (konfiguracja

– Nowe silniki Scania V8 są jeszcze bardziej wydajne i

osi 6x2). Posiada pełne zawieszenie pneumatyczne.

dostosowane do najbardziej wymagających zadań

Dodatkowe elementy wyposażenia pojazdu to mi.in.:

transportowych. Większa moc idzie w parze ze

skórzane wykończenia wnętrza z motywem V8, siodło

znacznymi oszczędnościami paliwa, które byliśmy w

przesuwne sterowane z kabiny (jednostka BCI), pełny

stanie osiągnąć dzięki wprowadzeniu najnowszych

pakiet malowania z osłonami bocznymi, podgrzewana

rozwiązań technicznych. Silnik ten posiada układ

przednia szyba, czy kamera boczna 180 st.

oczyszczania spalin oparty wyłącznie na SCR, solidną
turbosprężarkę o stałej geometrii i taki sam rodzaj

– Zdecydowaliśmy się na wybór pojazdu z silnikiem

jednoczęściowych kolektorów wydechowych, co

Scania V8 o najwyższej dostępnej na rynku mocy,

pozostałe trzy silniki V8. Większa moc pozwala na

ponieważ stale podnosimy efektywność naszego

zwiększenie wydajności transportu, zwłaszcza w

transportu. Co więcej, wyższa wydajność transportu, to

krajach w których dozwolone jest wykorzystywanie

wyższe przychody i wyższa wartość przy odsprzedaży.

zestawów o większych wymiarach i masach całkowi-

Współpracujemy z firmą Scania od dłuższego czasu.

tych, w tym w Skandynawii Dzięki większej ładowności

Silniki Scania V8 o mocy 730 KM okazały się strzałem w

kalkulacja emisji CO2 na tonę jest korzystna, a ponadto

dziesiątkę. Zapas mocy pod pełnym obciążeniem

pojazdy Scania V8 można eksploatować, używając

przekłada się na czas przejazdu przy niskim zużyciu

biopaliw, co doskonale wpisuje się w strategię zró-

paliwa. Wierzymy, że nowy silnik o mocy 770 KM

wnoważonego transportu Scania – komentuje Paweł

zaskoczy nas jeszcze milej i w naszej flocie pojawi się

Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji, Scania

więcej mruczących V8 – komentuje Łukasz Kusik,

Polska S.A.

właściciel Kacpi Logistic.
tekst redakcja / foto producent

Mocny wybór
Nowy silnik Scania V8 DC16 123 dzięki ogromnej mocy
770 KM zastępuje poprzednią topową jednostkę o
mocy 730 KM. Opiera się on na tej samej, uprzednio
zmodernizowanej platformie, co reszta nowej gamy
V8.
Nowe silniki V8 Scania oferują nie tylko rekordową
moc, lecz także niższe zużycie paliwa. Gdy do układu
napędowego włączona zostanie nowa skrzynia
biegów G33, łączne oszczędności mogą w odpowiednich warunkach sięgać do 6%. Należy tu wymienić – zapewniane przez ponad 70 nowych części –
zmniejszone opory wewnętrzne, wyższy stopień
sprężania, ulepszony system oczyszczania spalin oraz
nowy system zarządzania silnikiem (EMS).
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Czy 2021 będzie rokiem

H

ulająca po świecie pandemia i niepewna przyszłość
sprawiły, że nie wszyscy wyczekują nowego roku z

równym optymizmem. Jednak także na polskim rynku

nie brakuje firm, które szybko przystosowały się do nowych
warunków, m.in. jeszcze chętniej sięgając po najem terminowy.
Czy to oznacza, że kolejny rok będzie rokiem dominacji tej formy
finansowania flot? Wiele na to wskazuje…
Kiedy zadamy sobie pytanie o podsumowanie mijającego 2020
roku, zapewne najwięcej będzie odpowiedzi pesymistycznych.
Pierwsza fala covidowa dosadnie zweryfikowała wiele branż. W
konsekwencji właściciele firm, którym udało przetrwać trudny
czas, obecnie bardzo ostrożnie podchodzą do wszelkich
wydatków I inwestycji.

Dlaczego wynajem terminowy
Niepewne nastroje spowodowały, że przedsiębiorcy zaczęli
poszukiwać innych form pozyskania pojazdów, pozwalających

e-ROUTE
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rządowej pogłębiały niepewność, szczególnie w tym
ostatnim czasie okresu przedświątecznego. Nic więc

m wynajmu?

dziwnego, że do listopada DBK Rental oddał do
dyspozycji przedsiębiorców dosłownie wszystkie
pojazdy w ramach najmu krótkoterminowego, w tym
wiele w kontraktach z klauzulą pojazdu w ramach
wynajmu przedkontraktowego czy z możliwością
zwrotu w dowolnym momencie. Bez ryzyka i nieprzewidzianych kosztów dodatkowych.

Listopad 2020 lepszy rok do roku
Dostosowanie oferty najmu krótkoterminowego do
oczekiwań klientów DBK Rental pozwoliło nie tylko z
optymizmem patrzeć w przyszłość, ale również
zanotować zdecydowanie lepszy okres pod względem liczby rejestracji kontraktów najmu w
pandemicznym listopadzie roku 2020 niż rok wcześniej. Sezonowa górka zamówień, podyktowana
okresem przedświątecznym, to także dobry moment
na odrobienie strat przez branże handlową i transportową. Ta ostatnia, z racji trudnego roku, nie tylko nie
inwestowała w swój park pojazdów, ale wręcz redukowała ich liczbę. Pozyskanie nowych aut na ten okres,
minimalizować ryzyko nieprzewidzianych kosztów, a
także dających możliwości wcześniejszego zakończenia kontraktu na wypadek rynkowych perturbacji.
Kwiecień-maj w DBK Rental był okresem bardzo wielu
zwrotów pojazdów od firm, które zakończyły kontrakty
najmu. Dodatkowo lockdown i jego fatalne dla wielu

kiedy to duża liczba pojazdów potrzebna jest jedynie
na krótki czas, w przypadku wynajmu jest
najbezpieczniejsze. Z takiego też podejścia wyszli
polscy przedsiębiorcy, którzy właśnie w wynajmie
upatrzyli szansę na bezpieczne, a przy tym elastyczne
podejście do zarządzania wielkością floty.

przedsiębiorstw następstwa w postaci utraty płynności
finansowej, a w wielu sytuacjach bankructwa, zmusiły

tekst Łukasz Chyliński , Prezes Zarządu DBK Rental / foto DBK

przedsiębiorców do przedterminowego zamknięcia
kontraktu i zwrotu wynajętych przed czasem aut. W
pewnym momencie tych pojazdów było bardzo dużo,
a standardowe warunki kontraktowe obejmujące 36
miesięczny okres w najmie długoterminowym wzbudzały wyłącznie strach i brak zainteresowania.
Klienci oczekiwali umowy krótkoterminowej poszukując pojazdów „na przeczekanie" trudnej sytuacji na
świecie. Niespójne komunikaty płynące ze strony
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Na innych tablicach
i bez OC

W

str. 32

czwartek (21 stycznia) na ekspresowej
„szesnastce” koło Olsztyna patrol ITD kontro-

lujący prawidłowość elektronicznego poboru

opłaty drogowej zatrzymał zespół pojazdów na niemieckich tablicach rejestracyjnych.
Inspektorzy ustalili, że przyczepa została zakupiona pół
godziny wcześniej i nie jest zarejestrowana oraz nie ma
ważnej polisy OC. Kierujący samochodem dostawczym
obcokrajowiec chciał ukryć ten fakt. Umieścił na przyczepie
tablice pochodząco z innej przyczepy zarejestrowanej w
Niemczech.
Funkcjonariusze ITD zakazali kierowcy dalszej jazdy z
przyczepą i ukarali go mandatem. O braku ważnej policy OC
zawiadomili także Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny..
źródło ITD / foto ITD

W

czwartek (21 stycznia) na krajowej „dziewiętnastce” koło Kocka patrol ITD zatrzymał do

rutynowej kontroli węgierską ciężarówkę.

Nietypowy wyłącznik
tachografu

Zestaw przewoził paszę dla zwierząt do Rosji.
Już wstępna kontrola tachografu ujawniła, że urządzenie
rejestrujące czas pracy kierowcy nie działa prawidłowo.
Ciężarówka została skierowana do najbliższego serwisu
tachografów. Instalacja tachografu była zmodyfikowana dodano drugi czujnik ruchu. Kierowca mógł rejestrować
rzekomy odpoczynek podczas jazdy. Dla inspektorów nie
jest to nic nowego, ale zaskoczył ich sposób blokowania
tachografu. Zwykle są to głęboko ukryte przełączniki i
piloty. Tym razem był to zwykły włącznik ze sprzętu AGD,
który zdecydowanie rzucał się w oczy i nie pasował do
otoczenia w kabinie.
Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Przedsiębiorcy grozi 10 tys. zł kary. Będzie musiał
również pokryć koszty usługi wykonanej w serwisie
tachografów.
źródło ITD / foto ITD
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Kierowca bez badań i szkolenia
w transporcie międzynarodowym

C

iężarówkę należącą do słowackiego przewo-

Inspektorzy ukarali kierującego mandatami i zakazali

źnika zatrzymano do rutynowej kontroli na

dalszej jazdy z miejsca kontroli drogowej. Transport

autostradzie A4 w poniedziałek (25 stycznia).

mógł dokończyć inny kierowca, który posiadał wyma-

Zestaw przewoził wentylatory ze Słowacji do Niemiec.

gane badania i szkolenie. Wobec przewoźnika i osoby

Ładunek nie był właściwie zabezpieczony przed zmianą

zarządzającej transportem w firmie wszczęto pos-

miejsca położenia w trakcie jazdy.

tępowania administracyjne. Słowacki przedsiębiorca
wpłacił kaucję na poczet przyszłej kary pieniężnej.

Dalsza kontrola ujawniła poważniejsze nieprawidłowości. Kierowca nie miał ważnych badań lekarskich,
psychologicznych i szkolenia okresowego w zakresie

źródło ITD / foto ITD

przewozu rzeczy. Jego uprawnienia skończyły się w
grudniu 2019 roku.
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Pierwsza elektrycz
z zabudową KH-KIP

O

d kilku lat na europejskie drogi trafia coraz więcej samochodów
zasilanych energią elektryczną. Pierwszą zabudowę KH-KIPPER na
elektrycznym podwoziu zamontowano na VOLVO FE 6x2.

Wywrotka przeznaczona do lekkiego transportu budowlanego rozpoczęła
niedawno pracę w Norwegii.
Zerowa emisja spalin i mniejszy hałas są niezaprzeczalnymi zaletami
elektrycznych podwozi. Daje to firmom transportowym możliwość realizowania dostaw w miejsca niedostępne dla tradycyjnych samochodów
ciężarowych.
W projekcie zabudowy wykorzystano niezawodną stal HARDOX o minimalnych grubościach zapewniających odpowiednią wytrzymałość.
Wywrotem do tyłu steruje w tym przypadku oddzielny silnik elektryczny.
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zna wywrotka
PPER
Pomimo ograniczonego miejsca w ramie podwozia, KH-KIPPER
umieścił siłownik podpodłogowy, który jest lżejszy w porównaniu z
siłownikiem frontowym. Zastosowane rozwiązania w rezultacie
pozwoliły zmniejszyć wagę i zwiększyć ładowność pojazdu.
Elektryczna ciężarówka przyjechała do KH-KIPPER prosto z fabryki w
Szwecji. Montaż zabudowy odbywał się według ścisłych wytycznych
producenta podwozia i - w stosunku do tradycyjnych pojazdów z
silnikiem spalinowym - wymagał przede wszystkim zwiększonych
środków ostrożności w zakresie spawania w celu ograniczenia ryzyka
związanego z zagrożeniem pożarowym.
tekst redakcja / foto producent
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Czy TSL moż

Euro 6D ISC-FCM
S

tyczeń 2021 roku przyniósł zmiany dla producentów
pojazdów osobowych, które od początku roku, jeżeli

mają poruszać się po Unii Europejskiej, muszą spełniać

normę emisji 6 D-ISC-FCM. Podobny los czeka samochody
ciężarowe. Od roku 2022 rejestrowane oraz produkowane
modele pojazdów będą musiały spełniać wymogi ekologiczne
nie tylko na taśmie produkcyjnej, ale i po dłuższym czasie
eksploatacji.
Historycznie pierwsza norma Euro 1 została wprowadzona w
1993 roku i skłoniła producentów do stosowania na szeroką
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że bać się nowej normy?

skalę katalizatorów pomagających oczyszczać spaliny. W miarę
upływu czasu kolejne normy standaryzowały emisję w samochodach osobowych i ciężarowych. We wrześniu 2018 roku
wprowadzono tymczasową normę Euro 6D-Temp, która regulowała sposób wykonywania testów emisji spalin, przygotowując grunt
pod kolejne nowe wersje przepisów.
Norma 6D ISC-FCM (In Service Conformity; Fuel Consumption
Monitoring) to nic innego, jak rozwinięcie obowiązującej od 2014
roku normy Euro 6. Główna zmiana dotyczy wymogu prowadzenia
badań emisji szkodliwych substancji nie tylko w fabryce, ale
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również na drodze. W praktyce zobowiązuje ona producentów do
wypuszczania na rynek samochodów, które będą odpowiadały standardom ekologicznym pomimo zużycia. Z technologicznego punktu
widzenia oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. pojazdy osobowe muszą
posiadać na pokładzie aparaturę monitorującą konsumpcję paliwa. Na
podstawie jej odczytów można będzie stwierdzić, jak auto spisuje się w
warunkach drogowych w porównaniu do deklarowanych przez producenta wartości. Producenci samochodów ciężarowych mają jeszcze 12
miesięcy by przygotować swoje najnowsze konstrukcje do nowych
wymogów.
Co ważne, w kwestii maksymalnych norm emisji tlenków azotu norma 6D
ISC-FCM dopuszcza te same wartości co poprzednie, czyli 6D-Temp i 6B.
Zmiana dotyczy jednak przekroczenia tych wskaźników podczas jazdy w
ruchu drogowym. O ile wcześniej samochód mógł przekroczyć normę o
2,1 razy, obecne restrykcję definiują tę liczbę na poziomie 1,43. Ale to nie
koniec. Nowy współczynnik jest przejściowy, a jego zaostrzenie przewidywane jest na 2023 rok. Ma to związek z planami wprowadzenie docelowej normy Euro 7, która, zdaniem wielu, oznacza śmierć silnika spalinowego.
– Normy emisji się nie zmieniają, zmienia się jednak podejście do ich
przekraczania w trakcie użytkowania pojazdów i w miarę ich zużycia.
Należy przy tym pamiętać, że za nowymi przepisami nie nadążają kwestie
regulujące uprawnienia kontrolowania tych norm. Wciąż nie ustalono
ostatecznie, kto miałby zarządzać danymi i wynikami, które zostaną
wygenerowane w efekcie połączenia aparatury diagnostycznej do
pojazdu – komentuje Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO.

Euro 6D w TSL: bez zaskoczeń
Przewoźnicy obsługujący trasy międzynarodowe jeżdżą pojazdami ze
standardami Euro 5 lub 6. Zapowiedzi wprowadzenia normy nie są więc dla
nich zaskoczeniem, tak samo jak dla producentów pojazdów ciężarowych,
którzy już od 2 lat oferowali ciężarówki spełniające obowiązujące wkrótce
normy. W branży TSL wzrasta też popularność pojazdów zasilanych
paliwami alternatywnymi takimi jak LNG. Również elektromobilność coraz
śmielej wkracza do transportu ciężkiego, choć „regularne” użycie pojazdów ciężarowych zasilanych prądem zdaje się być jeszcze melodią
przyszłości. Podkreśla się, że możliwym scenariuszem jest wdrożenie do
przewozów hybryd, które pozwolą zmniejszyć emisję, a także spełniać
kolejne normy.
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– Najtrudniejsze dla przewoźników może być utrzymywanie stanu
technicznego aut na odpowiednim poziomie. Stopień skomplikowania
układów oczyszczania spalin rośnie, co często zwiększa ich awaryjność.
Koszty napraw mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych, a jakiekolwiek manipulacje i nielegalne wyłączanie zostaną natychmiast wykryte
przez coraz doskonalsze urządzenia diagnostyczne – podsumowuje
Tomasz Czyż.

Wirus nie opóźni normy
Wbrew oczekiwaniom, pandemia koronawirusa nie opóźniła wprowadzenia normy w Unii Europejskiej. Stało się tak pomimo głośnego
sprzeciwu dealerów samochodowych, którzy przed końcem roku
masowo wyprzedawali spełniające jeszcze normy pojazdy, a po 1
stycznia zostali zmuszeni do zarejestrowania pozostałych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zupełnie inaczej na zmiany regulacyjne zareagowały władze Chin, które
niezależnie od UE wprowadzają na swoim terenie analogiczny do
europejskich regulacji standard China 6. Wdrażana w dwóch fazach
zmiana (jej pierwszy etap dotyczył znormalizowania emisji, a drugi
zaimplementowania mechanizmów diagnostycznych w pojazdach)
została rozciągnięta w czasie właśnie ze względu na pandemię.
– Choć sytuacja na rynku jest trudna, przewidujemy, że wprowadzenie
normy, tak jak nie ominęło producentów samochodów osobowych,
zostanie również terminowo wdrożone w segmencie samochodów
ciężarowych. Jest jednak wąska grupa aut, których te standardy nie będą
dotyczyć. Mowa o bankowozach i pojazdach do przewozu osób niepełnosprawnych, ale również o producentach, którzy z taśmy wypuszczają w
skali roku mniej niż tysiąc aut – dodaje Tomasz Czyż.

tekst Kamil Badura / INELO / foto Tesla
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Szkolenia w czasach zarazy

Wzrasta popularność „Profesjonalnych kierowców”

P

onad 80 zawodowych kierowców wzięło udział

– Akcja „Profesjonalni kierowcy” jest bardzo dobrze

w wykładach online z bezpiecznej jazdy, a

odbierana w branży. Nikt nie ma wątpliwości, jak ważne

kolejnych 50 sprawdziło swoje umiejętności w

jest stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji

praktyce, wsiadając do kabin najnowszych modeli Volvo

zawodowych kierowców. Wsparcie partnerów jest dla

Trucks i wicząc kontrolowane poślizgi na Autodromie

nas niezwykle cenne, bez ich zaangażowania nie

Jastrząb. Pomimo pandemicznych ograniczeń orga-

moglibyśmy kontynuować naszych działań. W tych

nizowana już po raz piąty akcja „Profesjonalni kierowcy”

szczególnych czasach, gdy zawód kierowcy tylko

zakończyła się sukcesem.

zyskuje na znaczeniu, dalsze szkolenia to konieczność,

Co więcej, organizatorzy już planują przyszłoroczne

nasza społeczna odpowiedzialność – nie ma wątpliwo-

działania z jeszcze większą niż dotychczas liczbą

ści Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks

partnerów. W tej chwili trwają rozmowy z kolejnymi

Polska.

zainteresowanymi.
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Bohaterowie naszych czasów

na zwiększenie liczby uczestników. Dodatkową

„Profesjonalni kierowcy” to największa akcja społeczna

wartością dla adeptów tego zawodu była możliwość

branży TSL. W bezpłatnych warsztatach teoretycznych i

przete-stowania najnowocześniejszych samochodów

praktycznych uczestniczą osoby, które mają prawo

ciężarowych na rynku: Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM i

jazdy kategorii C+E, ale nigdy nie pracowały w zawo-

Volvo FMX. W Polsce nowe modele po raz pierwszy

dzie. Od 2016 roku, a więc od początku akcji, Volvo

zostały zaprezentowane we wrześniu. Ich produkcja

Trucks wspólnie z Continental Opony Polska, MJM

ruszy w marcu 2021 roku.

Brokers, Volvo Financial Services, Ergo Hestią i MAK
Ubezpieczenia przeszkolili ponad 900 osób.

Przygotowania do 6. edycji

Zdecydowana większość znalazła pracę w zawodzie.

Volvo Trucks Polska wspólnie z partnerami akcji pracuje
w tej chwili nad programem i harmonogramem

Podczas piątej edycji w zajęciach online, odbywających

przyszłorocznej edycji szkoleń. Zajęcia odbędą się w

się w pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa,

systemie hybrydowym: teoretyczne w sieci, praktyczne

uczestniczyło ponad 80 osób z całej Polski, także te,

na torze. Volvo Trucks chce, by było ich więcej niż w tym

które w tradycyjnych szkoleniach, z różnych powodów,

roku.

nie mogły dotychczas wziąć udziału. Podczas pięciu

– Zamierzamy też wrócić do szkoleń na drogach

spotkań kierowcy uczyli się m.in. mocowania ładunku

publicznych, z których – z uwagi na pandemię –

czy jazdy defensywnej.

zrezygnowaliśmy. Pojawi się także nowy temat: pobie-

– To było dużo wyzwanie, ale kontynuowanie akcji

ranie i odbieranie ładunków w przestrzeni magazyno-

„Profesjonalni kierowcy” było i jest dla nas ważne.

wej. Pierwsze szkolenia zaplanowaliśmy na marzec –

Zawód kierowcy stał się bardzo istotny, szczególnie w

zapowiada Piotr Werner.

okresie wzmożonej aktywności konsumentów na
początku pandemii, gdy bez względu na okoliczności,

W tej chwili na rynku brakuje ok. 100 tys. zawodowych

dostawy do sklepów nie mogły zostać przerwane.

kierowców. Organizatorzy akcji chcą dotrzeć do jak

Kierowcy są bohaterami tych pandemicznych czasów

największej grupy młodych ludzi i zmieni, nie zawsze

– przekonuje Piotr Werner, menedżer ds. produktu

pozytywny, wizerunek tego zawodu.

Volvo Trucks Polska, koordynator akcji.
W zajęciach praktycznych, zorganizowanych na
Autodromie Jastrząb, najnowocześniejszym obiekcie

tekst redakcja / foto producent

szkoleniowym w kraju, wzięło udział 51 osób. Młodzi
kierowcy pod czujnym okiem najlepszych szkoleniowców w Polsce wiczyli m.in. poślizg podczas jazdy
z dużą prędkością czy zachowanie podczas nagłego
wtargnięcia na drogę. W szkoleniach wykorzystywane
były również symulatory o sześciu stopniach swobody,
zaprojektowane z wykorzystaniem kabiny pojazdu
ciężarowego.
Chętnych na szkolenie praktyczne było znacznie więcej
niż miejsc. Niestety obostrzenia sanitarne nie pozwoliły
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Dodatkowe wyposażenie pojazdów Renault Trucks
w kontekście zmian dotyczących nowych norm
bezpieczeństwa w Wiedniu i Londynie.

W

związku z wprowadzanymi ograniczeniami
wjazdu dla pojazdów ciężarowych do

Aglomeracji Londyńskiej i Wiednia, właściciele

pojazdów poruszających się po tych dwóch stolicach, muszą
dostosować swój pojazd do nowych norm bezpieczeństwa.
Nowo obowiązujące wymogi dot. bezpieczeństwa poruszania
się pojazdów ciężarowych po centrach największych miast
Europy to standard, do którego powoli powinni zacząć się
przyzwyczajać wszyscy przewoźnicy. Prognozuje się, że w ślad
za Wiedniem Londynem pójdą kolejne stolice europejskich
miast. Dlatego Renault Trucks Polska wspólnie z firmą Brigade
przygotowało ofertę na niezbędne dodatkowe wyposażenie
pozwalające na spełnienie nowych norm.
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Ograniczenia w Wiedniu
Austria jako jeden z pierwszych krajów Unijnych
wprowadził z dniem 1 kwietnia 2020 roku na terenie
całej aglomeracji miasta Wiednia zakaz poruszania się
pojazdów powyżej 7,5 tony bez posiadania na pokładzie elektronicznego asystenta do skrętu w prawo.
Austriacki Parlament wprowadził w życie rozporządzenie, które umożliwia wszystkim organom administracyjnym w poszczególnych regionach Austrii i ich
miejscowościach wprowadzenie częściowego lub
całkowitego zakazu skrętu w prawo dla ciężarówek
powyżej 7,5 tony, które nie posiadają na pokładzie
monitora martwego pola.
Zakaz skrętu w prawo dla wszystkich ciężarówek bez
systemu wspomagającego skręcanie o maksymalnej
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 7,5 tony
obowiązuje dla całego obszaru Wiednia. Dotyczy to
ciężarówek i ciągników siodłowych.
Niestety nie ma wyjątków dla pojazdów z podwójną

DSV (Direct Standard Vision) to standard bezpieczeń-

obsadą, ciężarówek z nisko wejściowymi kabinami,

stwa egzekwowany przez Transport of London (TFL)

starych ciężarówek i ciężarówek do transportów

wyrażany w gwiazdkach (w skali 0-5) mówiących o tym,

specjalnych. Pojazdy bez systemu wspomagającego

ile kierowca jest w stanie zobaczyć z kabiny na drodze.

skręt o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej

Samochody niespełniające minimalnego wymogu

7,5 t, które nie są zarejestrowane w Austrii czy w

jednej gwiazdki muszą zostać doposażone w dodatko-

Wiedniu, są również objęte planowanym zakazem

we urządzenia do pośredniego widzenia. Przewoźnicy

skrętu w prawo.

muszą jednak pamiętać, przy okazji modyfikacji swoich
pojazdów, że w 2024 minimalne wymagania wzrosną

Ograniczenia w aglomeracji londyńskiej

do poziomu 3 gwiazdek. Pojazdy niespełniające

Ograniczenia w Londynie miały obowiązywać od

wymogu 1 gwiazdki zostaną objęte zakazem wjazdu do

26.10.2020, ale w związku z Covid-19 ich wprowadzenie

Aglomeracji Londyńskiej.

zostało odłożone na 1 marca 2021. Tu ze względu na

udzielane dla pojazdów objętych 1 lub 2 gwiazdkami

wprowadzenie aktu prawnego Standard Direct Vision*

stracą ważność w październiku 2024, a następnie

(standard bezpośredniej widoczności) wszystkie

ponownie trzeba będzie się ubiegać o pozwolenie dla

pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12t będą wyma-

nich, wg. progresywnych warunków bezpieczeństwa.

gały pozwolenia na wjazd do Aglomeracji Londyńskiej

które będzie ważne przez 10 lat. Zezwolenia dla poja-

(Londyn i 32 otaczające go gminy). Ciężarówka

zdów objętych 3/4/5 gwiazdkami będą obowiązywały

wjeżdżająca na teren tzw. Wielkiego Londynu, będzie

przez 10 lat od złożenia wniosku.

musiała posiadać oficjalny certyfikat widoczności.

Pozwolenia na wjazd
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Warto zadbać o wymagane wyposażenie

ukarane grzywną pieniężną w wysokości do 5 000,00

Niedostosowanie pojazdów do nowych wymagań

EUR, w przypadku braku możliwości pobrania kary

wiąże się bowiem z konkretnymi konsekwencjami. W

pieniężnej przewidziana jest kara pozbawienia wolno-

Aglomeracji Londyńskiej, kamery automatycznego

ści do 6 tygodni.

rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) wykryją
pojazd, który zostanie sprawdzony w bazie danych

Dlatego tak ważne jest dostosowanie pojazdu do

zezwoleń TFL. Operatorzy/przewoźnicy niemający

nowych ograniczeń. Zapraszamy do autoryzowanych

zezwolenia mogą zostać ukarani mandatem w wyso-

serwisów Renault Trucks, aby poznać szczegółową

kości 550 £, a kierowcy 130 £, nawet jeżeli pojazd jest

ofertę na dodatkowe doposażenie.

sklasyfikowany pięcioma gwiazdkami.
Zezwolenie jest bezpłatne i nie ma obowiązku oznaczania pojazdu. Aby wystąpić o zezwolenie należy
pobrać formularz zgłoszeniowy TFL w Internecie. W
ciągu 28 dni operator/przewoźnik otrzyma informacje o
pozwoleniu lub jego braku na wjazd. We składanym
wniosku muszą znajdować się m.in. zdjęcia pojazdu
przód i tył z tablicą rejestracyjną oraz bok pojazdu.
W Wiedniu natomiast naruszenie zarządzenia jest
uważane za naruszenie administracyjne i musi zostać
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Kierowco, co wie o Tobie Twój szef?
Telematyka w transporcie.

T

elematyka to narzędzie pozwalające zbierać

stylu jazdy, czyli wypadkowe lokalizacji GPS, a także

mnóstwo danych dotyczących każdego

danych z szyny CAN. Dodatkowo, pobierane są

przejazdu samochodu ciężarowego. Dzięki niej

informacje o aktualnie wybranej czynności w tacho-

poznamy dokładną lokalizację samochodu w czasie

grafie, a w przypadku zastosowania zaawansowanej

rzeczywistym, uzyskując jednocześnie wgląd w raporty

telematyki – dane wprowadzane przez kierowcę do

spalania oraz np. dostępny czas pracy u danego

komputera pokładowego. Mogą one dotyczyć statusu

kierowcy. Wielu przewoźników zdecydowało się na to

realizacji zadania, raportu do cyfrowej karty drogowej, a

rozwiązanie, by zoptymalizować działanie swojej firmy i

także wykazu kosztów czy tankowań.

zwiększyć rentowność. Jednak, z drugiej strony, za

– To faktyczne bardzo dużo informacji, które są jednak

kierownicą ciężarówki siedzą truckerzy, obawiający się

gromadzone w bezpieczny sposób – pod warunkiem,

ciągłej kontroli ze strony szefa. Telematyka wzbudza ich

że trafiają na odpowiednio certyfikowane serwery i do

zaniepokojenie, do tego stopnia, że część z nich

chmury dostawcy systemu telematycznego. Chmuro-

otwarcie wręcz przeciwstawia się nowym technolo-

wa infrastruktura pozwala klientowi w każdej chwili

giom. Czy mają się czego obawiać?

uzyskać dostęp do danych prezentowanych w formie
panelu online, w przeglądarce albo aplikacji na smart-

Co mówi o moim pojeździe telematyka?

fony – komentuje Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa

Podczas przejazdu system telematyczny zbiera m.in.

INELO.

dane o pozycji pojazdu i jego prędkości, informacje o

Tak usystematyzowane dane mogą być również

obrotach, poziomie paliwa, temperaturze silnika oraz

przesyłane dalej za pomocą interfejsu API. W ten
sposób łatwo integrują się z systemem Real Time
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Visibility partnera logistycznego albo z własnym

Wbrew obawom kierowców, profesjonalne urządzenia

oprogramowaniem TMS (Time Management System).

telematyczne nie podsłuchują ani nie nagrywają

Jak podkreślają eksperci, zbieranie danych opłaca się

kierowców w kabinach. Do ich zadań należy natomiast

finansowo nie tylko ze względu na zoptymalizowanie

zbieranie danych z samego pojazdu, które pozwolą w

kosztów operacyjnych firmy przewozowej, ponieważ

przyszłości efektywniej zarządzać flotą. Sam mecha-

standard API i gotowe integracje nie wymagają

nizm i schemat pobierania informacji można porów-

dodatkowej obsługi informatyczno-programistycznej.

nać do tego, w jaki sposób są one zbierane za pomocą

– Warto zwrócić uwagę na jeszcze inny wymiar

tachografu cyfrowego, z którego już w tej chwili

bezpieczeństwa pobierania i udostępniania danych.

korzystają przedsiębiorstwa przewozowe.

Urządzenia telematyczne coraz częściej korzystają z

Zatem co konkretnie będzie wiedzieć o przejeździe

interfejsu FMS, który powoli staje się standardem

firma, która zainwestowała w system telematyczny? W

wyposażenia ciężarówek. Pozwala on na pobieranie

zależności od jej rodzaju, będzie to lokalizacja pojazdu,

danych z szyny CAN w sposób bezpieczny również dla

średnie spalanie i styl jazdy, a także dane z tachografu

samej instalacji – komentuje Tomasz Czyż i dodaje, że

zwykłego lub cyfrowego. W różnych wariantach

sama specyfika informacji udostępnianych przez CAN

można także uzyskać status realizowanego zlecenia –

zależy od modelu, rocznika czy wyposażenia pojazdu.

jego rozpoczęcia, pokonanego dystansu i zakończenia
– lub komunikat o tym, czy kierowca porusza się trasą

Telematyka w logistyce: zarządzanie, nie
podsłuchiwanie

wyznaczoną przez spedytora.

Kierowcy, dla których systemy telematyczne w trans-

Kierowca z czysta kartą

porcie są nowością, mogą utożsamiać je (niesłusznie) z

Główną korzyścią, która ze stosowania telematyki

dodatkowymi obowiązkami. Z kolei ci, którzy na co

wynika dla kierowcy jest ograniczenie podejmowa-

dzień pracują z takimi systemami, zdążyli poznać ich

nych przez niego działań administracyjnych (jak ma to

zalety: rezygnację z prowadzenia papierowych kart

miejsce w przypadku prowadzenia papierowych kart

drogowych, czytelny i prosty sposób raportowania

drogowych). Urządzenia telematyczne wykluczają

załadunków i rozładunków, możliwość skanowania

także konieczność stosowania przez niego prywatne-

dokumentów czy wcześniej opracowane trasy

go telefonu do robienia zdjęć dokumentów i przesy-

dostępne już w nawigacji.

łania danych.

– Z zalet cyfryzacji korzystają obie strony: biuro i

– Wbrew temu, co kierowcy myślą o telematyce, jest

kierowca. Najważniejsze, żeby raz wprowadzone

ona sposobem na ograniczenie bezpośredniej kontroli

oprogramowanie było faktycznie wykorzystywane.

ze strony przełożonego. Jeżeli ma on swobodny

Najlepszy i najbardziej zaawansowany, ale nieużywany

dostęp do danych pojazdu, jego lokalizacji czy przebi-

system, nie wzbudzi entuzjazmu kierowców. Dobrym

egu, nie widzi konieczności regularnego sprawdzania

zwyczajem, który praktycznie gwarantuje sukces, jest

statusu kierowcy telefonicznie – przecież doskonale

wyznaczenie po stronie przewoźnika osoby koordynu-

wie, jak wygląda jego przejazd i bez tego – podsu-

jącej wdrożenie telematyki. Taka osoba dba o to, żeby

mowuje Tomasz Czyż.

użytkownicy systemu mieli na jego temat odpowiednia wiedzę. Jej rolą jest również rozwiewanie

tekst Kamil Badura / INELO / foto daimler

wątpliwości związanych z rzekomo nadmiernym
zbieraniem danych – komentuje Tomasz Czyż.
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Jechali na magnesie
i cudzych kartach

W

poniedziałek (25 stycznia) na krajowej

Z kolei w nocy z piątku na sobotę (22-23 stycznia) na

„dwójce” w miejscowości Broszków koło

krajowej „dwójce” koło Kałuszyna patrol ITD zatrzymał

Siedlec patrol ITD zatrzymał do rutynowej

do kontroli dwie polskie ciężarówki, których kierowcy

kontroli ciężarówkę należącą do litewskiego przewo-

rejestrowali swój czas pracy na kartach należących do

źnika. Zestawem przewożono serwatkę w proszku z

innych osób. Kontrole ujawniły poważne naruszenia

Łosic do Holandii.

norm czasu pracy kierowców. Zostali za to ukarani
mandatami. Inspektorzy zatrzymali karty, którymi

W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili, że kierujący od

kontrolowani kierowcy posługiwali się w nieupraw-

kilku godzin rejestruje rzekomy odpoczynek zamiast

niony sposób i prześlą je do Państwowej Wytwórni

jazdy. Kierowca poinformował, że do impulsatora

Papierów Wartościowych. Oprócz tego zakazali

skrzyni biegów jest przyłożony magnes. Twierdził, że

kierującym dalszej jazdy do czasu odebrania prawid-

przyłożył magnes przed załadunkiem i zapomniał go

łowego odpoczynku. Wobec przewoźników wszczęto

zdjąć. Tachograf i licznik nie rejestrowały przebytej

postępowania administracyjne. Za ujaw-nione

drogi na odcinku około 79 km, co spowodowało

naruszenia grożą im kary pieniężne.

zmianę wskazań drogomierza pojazdu. Kierowcę
ukarano mandatami. Inspektorzy zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.
306a Kodeksu Karnego. Litewski przewoźnik wpłacił
kaucję na poczet przyszłej kary pieniężnej.
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Z

estaw z dwoma kontenerami zatrzymał patrol ITD z
Gniezna na ekspresowej „piątce” w środę (27
stycznia). Jeden z kontenerów był pusty, a w drugim

był przewożony cukier do Środy Wielkopolskiej.

Cukier przeważył
szalę wagi ITD

Ciężarówka z ładunkiem ważyła 42,5 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton. Za duży tonaż spowodował też przekroczenie dozwolonego nacisku podwójnej osi nienapędowej
naczepy na drogę o 1 tonę (nacisk wynosił 19 ton zamiast 18
ton).
Nieprawidłowy transport wstrzymano do czasu przeładowania nadmiaru cukru na inny pojazd. Kierowcę ukarano
mandatem. Wobec przewoźnika drogowego zostało
wszczęte postępowanie administracyjne. Grozi mu 2 tys. 550
źródło ITD / foto ITD

zł kary.

Niedozwolony manewr powodem kontroli ITD

W

poniedziałek (25 stycznia) na odcinku ekspresowej „ósemki” koło Radzymina patrol z

Kontrole świateł

warszawskiego oddziału ITD zatrzymał do

kontroli zestaw należący do polskiego przewoźnika.

Powodem kontroli było niezastosowanie się kierującego do

zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe (znak B-26).

W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili, że ciągnik siodłowy

nie miał ważnego badania technicznego. Z kolei opony po
obu stronach na ostatniej osi naczepy miały nadmiernie
zużyty bieżnik.
Funkcjonariusze ITD zatrzymali dowody rejestracyjne
ciągnika siodłowego oraz naczepy. Kierowcę ukarali mandatem w wysokości 300 zł. Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęli postępowania zagrożone karą w łącznej wysokości 2 tys. 200 zł.
źródło ITD / foto ITD
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LINK wzbogaciła swoją flotę
o 20 ciągników DAF XF FT

W

roku 2020 LINK Sp. z o.o. podpisała kontrakt na
dostawę 83 ciągników siodłowych DAF XF FT 480

Low Deck z silnikiem MX 13 o mocy 480 KM oraz

zautomatyzowaną skrzynią biegów Traxon, kabiną Super Space
Cab i hamulcem silnikowym MX Engine Brake. Firma LINK
wybrała markę DAF po raz kolejny po zakończeniu realizacji
poprzedniego zamówienia opiewającego na dostawę 102
ciągników DAF XF FT w 2019 roku.
W pierwszym tygodniu stycznia 2021 roku przedstawiciele firmy
LINK odebrali pierwsze 20 ciągników. Kolejne wydania
planowane są w pierwszym kwartale 2021. Podczas odbiorów
LINK skorzystał ze szkolenia kierowców Eco Drive +, które
stanowią integralną część oferty DAF. Program szkoleń Eco Drive
+ od lat cieszy się uznaniem zarówno kierowców, jak i firm.
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Przeszkoleni kierowcy podnoszą kompetencje związa-

(FTL) uzupełniony o transport ładunków częściowych

ne z eco-jazdą i optymalnym wykorzystaniem możliw-

(LTL). Transporty realizowane są również w systemie

ości pojazdów oraz odnotowują coraz to lepsze wyniki

just-in-time. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie

spalania. Doskonale wpisuje się to w strategię firmy LINK

rynkowe w optymalizacji procesów transportowo-

– przedsiębiorstwa dbającego o środowisko i promu-

logistycznych, zespół ponad 800 pracowników oraz

jącego eco-driving wśród swoich pracowników.

liczne inwestycje w digitalizację, najnowsze technologie, systemy IT oraz telematyczne, automatyzację

Paweł Moder, CEO LINK Sp. z o.o. podkreśla, że: „Wybór

procesów jak również kompetencje Zespołu i no-

marki DAF przez firmę LINK spowodowany jest przede

woczesną flotę

wszystkim korzystnymi parametrami pojazdów DAF

usługi TSL najwyższej jakości.

pod kątem bezawaryjności oraz średniego zużycia

Flota własna firmy LINK obejmuje 1200 jednostek

paliwa, a także wysokim komfortem użytkowania i jazdy

transportowych, w tym kilkaset nowoczesnych

dla kierowców. Ponadto zdobyliśmy już doświadczenie

ciągników siodłowych oraz kilkaset naczep typu MEGA

w użytkowaniu ciągników marki DAF, odbierając

i MEGA BDE, wspieranych przez dodatkowe zasoby

pierwsze samochody w 2018 roku. Jednocześnie

podwykonawców. Spółka posiada liczne pozwolenia,

Zespół DAF wykazał duże zaangażowanie i profesjona-

licencje oraz certyfikaty potwierdzające kompetencje

lizm w procesie ofertowania i negocjacji, co pozwoliło

oraz dbałość o takie obszary jak: zarządzanie jakością

wspólnie z naszym Partnerem wypracować nowe,

(ISO 9001), zarządzanie środowiskowe (ISO14001),

spełniające nasze oczekiwania standardy dotyczące

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO

zakupu pojazdów. Analizując i uwzględniając wszystkie

45001). LINK otrzymał także wiele nagród i wyróżnień

„za" oraz „przeciw" DAF zaproponował nam w danym

branżowych. Lokalizacja baz transportowych LINK

momencie atrakcyjne warunki, wyróżniające się na tle

(Gliwice, Poznań, Wrocław, Zgierz) wpływa na elasty-

konkurencyjnych ofert flotowych."

czną i optymalną pod względem

pozwalają firmie LINK dostarczać

szlaków

komunikacyjnych w transporcie z krajami Europy
Odebrane pojazdy zostały dodatkowo wyposażone w

obsługę. LINK posiada wieloletnie doświadczenie w

klimatyzację postojową Dirna Lite pod marką Paccar

obsłudze międzynarodowych klientów z takich

Parts –TRP. Ponadto firma LINK skorzystała również z

sektorów, jak: automotive, AGD, e-commerce i retail,

oferty na kontakty serwisowe DAF MultiSupport –

materiały budowlane oraz FMCG. Osiągając cele

wybrany został najbardziej rozbudowany pakiet Full

biznesowe Spółka LINK dba także o zrównoważony

Care, który obejmuje koszty wszelkich napraw i obsług

rozwój, ekologię oraz społeczną odpowiedzialność

w okresie obowiązywania umowy. Dodatkowo kontrakt

prowadzonego biznesu.

rozszerzony został o opcję gwarantującą czas naprawy
Uptime Plus.
tekst redakcja / foto producent

Firma LINK specjalizuje się w międzynarodowym
transporcie drogowym oraz spedycji na terenie całej
Europy, główne kierunki to: Wielka Brytania, Francja,
Niemcy, Belgia, Holandia, Czechy oraz Polska. Firma
oferuje głównie transport ładunków całopojazdowych
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Renault Trucks D Wide
Z.E wyposażony
W panele słoneczne
e-ROUTE
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Dodatkowo, firma Rhyner Logistik zdecydowała się na
montaż paneli słonecznych na zabudowie, aby zapewnić ekologiczną energię dla agregatu chłodniczego.
Ten system jest szczególnie odpowiedni do transportu
w kontrolowanej temperaturze, ponieważ to właśnie
wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka - a
zatem słońce mocno operuje - chłodzenie jest najbardziej potrzebne.
Firma Rhyner Logistik jest przekonana, że mobilność
elektryczna jest najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia neutralności węglowej, dlatego kupiła również
stację szybkiego ładowania.
Aby zoptymalizować procesy logistyczne, ciężarówka
jest ładowana w bazie podczas operacji załadunku.
Pojazd na co dzień porusza się w środowisku miejskim,
które wymaga częstego hamowania. Odzysk energii
prowadzi również do oszczędności od 20 do 30%, co
przekłada się na zyskanie dodatkowych kilometrów
zasięgu.

tekst redakcja / foto producent

F

irma Rhyner Logistik, głęboko zaangażowana w
zrównoważony transport, nabyła Renault Trucks
D Wide Z.E., który będzie zaopatrywał sieć

supermarketów Denner. Szwajcarski przewoźnik
zamontował również panele słoneczne na zabudowie
swojego pojazdu elektrycznego, aby zapewnić źródło
zasilania agregatowi chłodniczemu.
W pełni elektryczny, 26-tonowy Renault Trucks D Wide
Z.E. właśnie dołączył do floty 100 pojazdów
ciężarowych należącej do szwajcarskiego przewoźnika
Rhyner Logistik. Obecnie zaopatruje supermarkety
Denner w Zurychu i na jego przedmieściach. Czyni to z
poszanowaniem środowiska i jakości życia lokalnych
mieszkańców.
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Volvo Trucks podpisuje
duże zamówienie z firmą
Hama Polska na 2021 r.
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K

ońcówka 2020 roku dla Volvo Trucks Polska była bardzo intensywna i
owocna. Niemal do ostatniego dnia roku Zespół Volvo Trucks podpisywał

nowe kontrakty na rok 2021, dokonano też podsumowania współpracy z

Firmą Hama Polska (DBK Rental), której oferta wynajmu średnio i długoterminowego jest uzupełnieniem oferty Volvo Trucks dla Klientów szukających
typowego rozwiązania bazującego na 100% wynajmie.
Współpraca Volvo Trucks z Hama Polska rozpoczęła się w 2019 roku od zakupu 50
ciągników FH 4x2. Kolejne 100 pojazdów dostarczono sukcesywnie, mimo
pandemii, w ciągu całego 2020 roku. Kolejne duże zamówienie na następne 130
jednostek z dostawami w roku 2021 Prezes Hama Polska - Łukasz Chyliński oraz
Dyrektor Zarządzająca Volvo Trucks Polska - Małgorzata Kulis podpisali w
Młochowie, 15 grudnia 2020 roku przy udziale swoich współpracowników: Janusza
Rachwała, Pawła Kęsego i Cezarego Kasperkiewicza. Większość pojazdów
zamówionych przez Hama Polska objętych jest pełnymi- złotymi kontraktami
serwisowymi, zapewniającymi niezawodność ich użytkowania dla wspólnych
Klientów. To pozwala wierzyć, że obecny 2021 rok zaowocuje kolejnymi kontraktami.
Profil klientów Hama Polska obejmuje wykorzystanie sprzętu zarówno w usługach
transportu dalekobieżnego, jak i komunalnych oraz dystrybucyjnych. To pozwala
przypuszczać, że ewentualne zamówienia obejmą podwozia pojazdów Volvo we
wszystkich konfiguracjach kabin oraz przeznaczonych do różnych zastosowań.
Kolejnym znaczącym efektem współpracy Volvo Trucks z Hama Polska, jest zainteresowanie partnerstwem obu Firm w organizowanych od kilku lat przez Volvo Trucks
Polska ofertach rozwiązaniach transportowych 4Poland.

tekst redakcja / foto producent
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Pojazdy Scania na lotnis
C
hoć większość portów lotniczych na świecie ucierpiało w wyniku
pandemii, lotnisko w Liège radzi sobie doskonale dzięki rosnącej

liczbie przesyłek lotniczych. Ten belgijski port codziennie obsłu-

guje 2500 ton przesyłek, które dostarczane są w ramach 140 lotów dziennie.
Te rekordowe ilości plasują Liège na siódmym miejscu na liście największych portów lotniczych w Europie.
Niedawno na lotnisku w Liège wycofano z użytku dwie wysłużone cysterny
na paliwo. Zastąpiono je nowymi pojazdami Scania P320 6x4. Port lotniczy
samodzielnie zajmuje się zaopatrzeniem w paliwo, toteż ponosi odpowiedzialność za cały proces –począwszy od przyjęcia paliwa lotniczego, aż po
tankowanie samolotów. W przypadku samolotów towarowych przylot
przeważnie następuje w nocy, więc po zmierzchu personel zajmujący się
tankowaniem ma zazwyczaj pełne ręce roboty.

e-Route online 02/2021 / e-route.pl

– Współpraca z firmą Scania sięga 1997 roku. Powód
był prosty: Scania była jedynym producentem, który
dostarczał pojazdy na tyle niskie, by zmieściły się pod
skrzydłami BAe 146, które wtedy dominowały na
wszystkich lotniskach – podkreśla Christian Delcourt,
rzecznik prasowy lotniska w Liège.
Cysterny przystosowano do użytku specjalistycznego,
co oznacza, że ich podwozie wydłużono i odpowiednio dostosowano. Zainstalowano w nich także
system pomp z układem filtracji, jak również sprzęt
umożliwiający dostęp do dysz znajdujących się na
wysokości nawet czterech metrów (w przypadku
Boeingów 747).
Oprócz dostarczonego w grudniu 2020 r. pierwszego
nowego pojazdu Scania P320, do floty obsługującej
lotnisko już za kilka miesięcy dołączy kolejny, gdy
zbiornik z wysłużonej cysterny zostanie poddany
regeneracji.

sku w Liège

tekst redakcja / foto producent

Łączna pojemność zbiorników magazynowych paliwa
na lotnisku wynosi obecnie 6000 m3, ale już niedługo
wzrośnie o kolejne 1750 m3. Zmiana ta jest niezbędna,
by sprostać rosnącemu natężeniu ruchu lotniczego. W
2020 r. lotnisko w Liège dostarczyło nieodnotowaną
wcześniej ilość 550 tys. m3 paliwa, a pod koniec
października pobiło wszelkie rekordy, osiągając
poziom 2,5 mln litrów w ciągu jednego dnia.

Cysterny ma lotnisku
Liczba cystern flotowych odzwierciedla wspomniany
rosnący popyt. Lotnisko posiada obecnie osiem
cystern marki Scania. Flota wkrótce powiększy się o
kolejny pojazd.
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Dywersyfikacja prz
nowy trend w bran
P

andemia koronawirusa spowodowała zupełną zmianę percepcji na
prowadzenie biznesu w niemalże każdym sektorze gospodarki. Nie

inaczej stało się w branży TSL. Wśród przedsiębiorców transporto-

wych wzrosło zainteresowanie inwestycjami w warsztaty, myjnie, czy
powierzchnie magazynowe. Na rynku można również znaleźć firmy, które
odnajdują się w imporcie i sprzedaży pojazdów, niejednokrotnie prowadząc
przy tym własny transport czy spedycję. Z czasem to, co miało niwelować
wydatki związane z utrzymaniem floty, staje się usługą oferowaną innym
przewoźnikom. Taka dywersyfikacja przychodu jest popularniejsza za
zachodnią granicą, jednak i w Polsce pojawia się coraz więcej firm, generujących dodatkowe zyski w ten sposób. Jakich trendów inwestycyjnych możemy
się spodziewać w 2021 roku w branży TSL? Odpowiada Tomasz Czyż, ekspert
GBox z Grupy INELO.
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INELO zakładanie dodatkowej, okołotransportowej
działalności to widoczny trend wśród polskich
przewoźników. Rozbudowa na własne potrzeby
warsztatu, myjni lub powierzchni magazynowej
przekłada się po pewnym czasie na dodatkowy
zarobek. Co skłania przewoźników do takich decyzji?
– Ostatnie 12 miesięcy przyniosło zauważalną zmianę
przewoźników w podejściu do nowych technologii w
transporcie. Wiele firm zdecydowało się na wdrożenie
cyfrowych rozwiązań, takich jak np. TMS, umożliwiających dokładną analizę kondycji przedsiębiorstwa
oraz zaplanowanie długofalowej strategii rozwoju.
Niektórzy z nich postanowili zainwestować wolne
środki w dywersyfikację swoich biznesów. Otworzyło

zychodów:
nży TSL

się kilka nowych warsztatów – w praktyce wygląda to
tak, że przedsiębiorca naprawia pojazdy nie tylko swoje,
ale również innych przewoźników. Doskonałym
przykładem może być również prowadzenie myjni dla
cystern, które przed każdym załadunkiem muszą zostać
umyte i uzyskać specjalny certyfikat. Ciekawa jest też
dynamika rozwoju powierzchni magazynowych oraz
przeładunkowych, które z czasem staja się nawet
głównym źródłem dochodu firmy – komentuje
Tomasz Czyż, ekspert GBOX, Grupa INELO.

Zdaniem ekspertów z Grupy INELO, którzy przyjrzeli się

Takie działania wynikają z prostego rachunku

strategiom, jakie polscy transportowcy realizują w

ekonomicznego: budowa multifunkcyjnej hali,

dobie pandemii, krajowe przewozy i wynikające z nich

magazynu czy zakup odpowiedniego sprzętu to

przychody mogą wrócić do poziomy sprzed roku już

inwestycja, która zwraca się po kilku latach i skutecznie

niedługo. Dodatkowo, raport banku Santander na

ogranicza wysokie wydatki zostawiane w kasie

temat kondycji TSL w post pandemicznej rzeczywi-

pośredników. Strategia rozwijania firmy o kolejne

stości upatruje szans w rozwoju Nowego Jedwabnego

usługi to także poduszka finansowa w niepewnych

Szlaku i ugruntowania Polski jako europejskiego hubu

czasach, możliwość szybkiego przebranżowienia się, a

przeładunkowego. To okazja dla przewoźników, którzy

także szansa na znalezienie dodatkowych oszczędno-

oprócz floty posiadają infrastrukturę do obsługi

ści przy rozliczaniu podatków. W takich sytuacjach

pojazdów innych firm.

przedsiębiorcy korzystają również z dofinansowań UE
czy krajowych funduszy wsparcia rozwoju.

Analityczne trendy nakłaniają do zmian
Choć nie jest to wciąż normą, według obserwacji Grupy
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Rekompensaty nierentownych frachtów?
Eksperci GBOX i INELO podkreślają, że prowadzenie dodatkowej działalności
tylko po to, żeby uratować fracht mija się z celem. Rozbudowa oferty to raczej
kolejny element rozwoju organizacji.
– Nie każdy przewoźnik decyduje się na wykupienie dla pojazdów pełnych
pakietów serwisowych. Inni planują używać ciężarówek dłużej niż sam okres
leasingu. To naturalne, że w takiej sytuacji posiadanie własnego warsztatu
stacjonarnego pozwoli utrzymać flotę na wysokim poziomie niezawodności,
co przekłada się bezpośrednio na niższe koszty eksploatacji, redukcję
spalania i większą wartość odsprzedaży pojazdu – dodaje Tomasz Czyż.
Zdaniem Tomasza Czyża najpopularniejszym kierunkiem jest jednak rozwój
własnej spedycji. Dzieje się tak, gdy pojazdy własne nie są w stanie obsłużyć
wszystkich zleceń. Handel ładunkami nie wymaga praktycznie żadnej
inwestycji finansowej. Niezbędne jest natomiast zbudowanie reputacji
pewnego płatnika i profesjonalna obsługa klientów, gwarantująca rozszerzanie kontaktów, które przyniosą wymierny biznesowy efekt.
– Promowanie i rozwijanie nowych trendów jest możliwe dzięki zbudowanej
wcześniej marce szanowanej w branży firmy z wieloletnimi tradycjami. To
inspiruje innych przedsiębiorców do oferowania konkurencyjnych produktów i usług, przez co TSL nigdy nie stoi w miejscu i wciąż się rozwija –
podsumowuje.

Polska specyfika?
Generowanie dodatkowego przychodu w branży TSL jest nie tylko polską
specjalnością. To globalny trend, który na Starym Kontynencie widać
szczególnie mocno w Europie Zachodniej. Wynika on z dużej swobody, jaką
prywatni przewoźnicy cieszyli się tam od wielu lat w czasie, gdy blok wschodni borykał się z centralizacją gospodarki.
– Do rozwoju i sukcesu tych przewoźników często przyczyniały się właśnie
pozostałe aspekty działalności, czyli usługi zewnętrzne i handel, które istotnie
wpływały na finanse firmy – podsumowuje Tomasz Czyż.

tekst Kamil Badura / INELO / foto archiwum
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W

e Wrześni w województwie wielkopolskim
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z

Poznania zatrzymali do kontroli samochód

ciężarowy, którego kierowca jechał po załadunek kontenera z

Dymiąca ciężarówka
bez tachografu

odpadami budowlanymi. Pomimo ustawowego wymogu, w
pojeździe brakowało tachografu, przez co niemożliwym było
sprawdzenie czasu jazdy, odpoczynków i przerw w jeździe
kierowcy. Badanie dymomierzem wykazało, że normy
zadymienia spalin były wielokrotnie wyższe od dopuszczalnej
wartości, a z silnika wyciekały płyny eksploatacyjne.
Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i zakazali
dalszej jazdy. Kierowca został ukarany mandatami karnymi w
łącznej wysokości 500 zł, a wobec przedsiębiorcy wszczęte
zostanie postępowanie wyjaśniające zagrożone karą nawet
10 tys. zł. Osoba zarządzająca transportem w firmie może
również zostać ukarana.
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źródło ITD / foto ITD

Transport bez licencji, a tachograf
bez okresowego badania

2

8 stycznia na drodze ekspresowej S3 w
okolicach miejscowości Kunowo,

zachodniopomorscy inspektorzy Inspekcji

Transportu Drogowego prowadzili akcję ważenia
ciężarówek. Ważeniu poddano m.in. pojazd
czeskiego przewoźnika, którym przewożono wyroby
z drewna ze Szwecji do Austrii. Okazało się, że jego oś
napędowa została znacznie przeciążona. Ponadto
przewoźnik nie wydał kierowcy wypisu z licencji, nie
przeprowadził sprawdzenia okresowego tachografu
oraz nie sczytywał z niego danych w wymaganym
terminie. Od przedsiębiorcy pobrano kaucję na
poczet ewentualnej przyszłej kary i wszczęto
postępowanie wyjaśniające.
źródło ITD / foto ITD
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Firma Primafrio Group zamówiła
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1300
pojazdów
DAF XF 480 z kabinami

Super Space Cab
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D

oskonała niezawodność oraz niskie zużycie

„Większa rentowność"

paliwa przekonały wiodącą hiszpańską firmę

„Dzięki kolejnemu zamówieniu wzmocniliśmy

transportową Primafrio Group, aby pono-

również doskonałe relacje biznesowe z DAF" — dodał

wnie złożyć duże zamówienie w DAF Trucks — tym

José Esteban Conesa. „Dodatkowych 1300 pojazdów

razem na 1300 pojazdów ciężarowych XF 480 z kabi-

ciężarowych DAF XF 480 z kabinami Super Space Cab

nami typu Super Space Cab. Zamówienie flotowe

pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć rentowność i

będzie realizowane zgodnie z harmonogramem

wydajność na trasach, które obsługujemy. Wysoka

dostaw, którego finalna data przypada na koniec 2023

wydajność ciągników siodłowych z serii XF pozwoli

roku. Firma Primafrio przystąpiła właśnie do

także obniżyć emisję CO2 generowaną przez flotę

użytkowania pierwszej partii 400 pojazdów

Primafrio Group. Model DAF XF wpisuje się w filozofię

ciężarowych na obsługiwanych przez siebie trasach w

prowadzenia biznesu, którą wyznajemy — to bardzo

całej Europie.

niezawodny pojazd ciężarowy, który gwarantuje
terminowość dostaw, a także bezpieczeństwo i

Od czasu założenia Primafrio Group na początku lat 60.

doskonały komfort naszych kierowców".

ubiegłego wieku firma osiągnęła pozycję lidera w
branży transportowej, specjalizującego się w przewozie

Ogromne uznanie

żywności chłodzonej i mrożonej oraz towarów o

„Fakt, że wiodące firmy transportowe takie jak Primafrio

wysokiej wartości. Organizacja ta jest jedną z wiodących

Group — bazując na wieloletnich doświadczeniach

firm transportowych na rynku europejskim. Firma

— decydują się na pojazdy DAF XF, stanowi dowód

Primafrio Group ma siedzibę w Murcji, a jej filie znajdują

ogromnego uznania dla niezawodności i wydajności

się w Andaluzji, Katalonii, Kraju Basków i Lizbonie, a także

tych ciężarówek oraz komfortu, jaki zapewniają one

we Francji oraz w Niemczech. Wśród jej nowoczesnych

kierowcom" — dodał Richard Zink, dyrektor ds.

obiektów znajdują się zaawansowane technologicznie,

marketingu i sprzedaży oraz członek zarządu DAF

klimatyzowane magazyny, dzięki którym klienci mają do

Trucks. „To zamówienie traktujemy również jako

dyspozycji szeroki wachlarz korzystnych usług logis-

pozytywny sygnał z rynku: zapotrzebowanie na usługi

tycznych. Do końca 2021 roku flotę Primafrio Group

transportowe powoli wraca. Sprawia nam wielką

zasili 900 pojazdów marki DAF.

radość, że możemy wspierać branżę transportową,
dostarczając wysokiej jakości pojazdy ciężarowe".

„Wyróżnienie za niezawodność”
„W 2016 roku podpisaliśmy pierwszą umowę na
dostawę 1000 ciężarówek DAF do Primafrio Group.

tekst redakcja / foto producent

Pierwszych 300 pojazdów trafiło do eksploatacji już rok
później. Codzienne doświadczenia pokazują, że te
pojazdy wyznaczają standardy pod względem niezawodności, zużycia paliwa i komfortu kierowców" —
powiedział José Esteban Conesa, dyrektor generalny
Primafrio. „Nowe zamówienie wynika z planu
modernizacji naszej floty, który zakłada, że trafią do nas
pojazdy wyposażone w najbardziej zaawansowane
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Nowy salon i serwis
Sobiesław Zasada
Automotive
e-ROUTE
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sześciennych kubatur, w tym 8.000 m2 dróg i parkingów, utwardzonych kostką brukową.
W skład budynku wchodzą: salon z częścią biurową,
serwis z magazynem części zamiennych i hotelem
opon oraz profesjonalna myjnia ręczna. Kierowcy
oczekujący na naprawę mają możliwość skorzystania
ze Strefy Kierowcy oraz umiejscowionych w odrębnym
budynku pokoi hotelowych. Obiekt posiada także
własną Stację Kontroli Pojazdów.
Nowy Serwis Mercedes-Benz to również nowe
możliwości rozwoju młodych mechaników, diagnostów i innych specjalistów.
Inwestor zakłada w niedalekiej przyszłości m.in.
budowę kompleksowej blacharni i lakierni obsługującej dwa oddziały w Rzeszowie.

tekst redakcja / foto producent

N

iedawno rozpoczął swoją działalność
najnowocześniejszy Autoryzowany Salon i

Serwis dla samochodów ciężarowych

Mercedes-Benz w Rzeszowie przy ul. Ludwika Chmury
32. Obsługuje on marki Mercedes-Benz, FUSO, autobusy Mercedesa i SETRY oraz pojazdy specjalistyczne
typu Unimog.
Zlokalizowany jest nieopodal trasy S19 i drogi 94. na
terenie strefy ekonomicznej Rzeszów – Dworzysko.
Liczy łącznie 2.500 m2 powierzchni i 14477 metrów

str. 65

e-Route online 02/2021 / e-route.pl

str. 66

Coś do agregatów U

M

arki Thermo King® oraz Trane Technologies, ogłosiły w styczniu
wprowadzenie nowych funkcjonalności telematycznych do
montowanych pod zabudową agregatów chłodniczych

wyposażonych we własny napęd. Agregaty Thermo King UT-Series, bo o
nich mowa, mogą teraz korzystać z inteligentnych funkcji w czasie rzeczywistym dzięki urządzeniu telematycznemu TK BlueBox i łączności Bluetooth.
Technologia Bluetooth umożliwia użytkownikom będącym w zasięgu łącza
zdalnie inicjować odszranianie, wykonać test pretrip, zmienić nastawę oraz
inne ustawienia pracy agregatu. Agregat jest dostępny i może być zarządzany zdalnie z każdego miejsca na świecie, co jest częścią oferty Thermo
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UT-Series
„Urządzenie TK BlueBox było już dostępne w naszych
agregatach T-Series. Teraz jest ono również kompatybilne z agregatami montowanymi pod zabudową - UTSeries", powiedział Davide Previsdomini, kierownik
produktu Thermo King. „Umożliwia to dyspozytorom i
kierowcom zdalny dostęp do danych agregatu i
otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym,
aby zapewnić, że ładunek będzie chroniony przez cały
czas, a agregat będzie działać najwydajniej. W razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości mogą
natychmiast zidentyfikować problem, aby uniknąć
wpływu na ładunek".
Dostępne dotychczas agregaty Thermo King UT-Series,
w tym modele UT SPECTRUM, UT XTREME HIGH
AMBIENT, UT-Hybrid, również mogą korzystać z oferty
the Thermo King Connected Solutions dzięki szybkiemu montażowi urządzenia TK BlueBox u dowolnego z dystrybutorów Thermo King.

tekst redakcja / foto producent

King TracKing™ dostępnej za pomocą połączenia
internetowego
Dostęp do systemu telematycznego TK Tracking
można uzyskać za pomocą bezpłatnej aplikacji na
smartfony TK Reefer lub przez inne urządzenie z łączem
Bluetooth. System zapewnia dwukierunkową komunikację umożliwiającą zarządzanie agregatem w czasie
rzeczywistym oraz dostęp do danych krytycznych w
celu zapewnienia, że ładunek jest cały czas chroniony.
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Shell uruchomił mechanizm kompensacji
emisji dwutlenku węgla dla swoich
klientów flotowych w Polsce

S

hell wprowadza nową usługę dla swoich

Podczas gdy wiele branż zmierza w kierunku paliw

klientów biznesowych w Polsce. Od stycznia

alternatywnych o niższej emisji dwutlenku węgla, w

2021 r. klienci flotowi mogą zdecydować się na

okresie przejściowym nadal istnieje zapotrzebowanie

kompensację emisji dwutlenku węgla z paliwa

na paliwa tradycyjne. Nowa usługa Shell pozwala

zakupionego za pomocą karty Shell Card. Shell

obliczyć wysokość emisji CO2 generowanych przez

zrównoważy te emisje poprzez zakup kredytów

floty i zrównoważyć ich wpływ na środowisko naturalne.

węglowych pochodzących z międzynarodowych
projektów, które chronią i odbudowują naturalne

Shell ma ambicję, aby do 2050 roku lub wcześniej stać

ekosystemy.

się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto,
odpowiadając tym samym na oczekiwania klientów i

Klienci posiadający karty paliwowe Shell w Polsce mogą

społeczeństwa1. Firma dąży do tego na trzy sposoby. Po

zdecydować o kompensacji emisji dwutlenku węgla

pierwsze, chce osiągnąć zerowe emisje netto podczas

(CO2) pochodzących z paliwa zakupionego za pomocą

wytwarzania produktów. Po drugie, stara się zmniejszyć

karty Shell Card na stacjach Shell i stacjach partnerskich

intensywność emisji dwutlenku węgla w sprzeda-

w wielu krajach.

wanych produktach. Oznacza to zwiększenie
dystrybucji wodoru, biopaliw i odnawialnej energii
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Jak to działa?
Dziś, gdy emisje są nieuniknione, przedsiębiorstwa
mogą zdecydować się na system kompensacji emisji
dwutlenku węgla. Nowa usługa pozwala obliczyć i
zrównoważyć emisje CO2 z paliwa zakupionego za
pomocą karty Shell Card. Decydując się na usługę,
klienci korzystają z karty paliwowej Shell tak, jak zwykle.
Shell śledzi zużycie paliwa i oblicza wynikające z niego
emisje CO2, a następnie za niewielką opłatą wycofuje z
obiegu kredyty węglowe pochodzące z projektów
opartych na ochronie przyrody, aby skompensować
emisje w całym cyklu życia paliwa2. Kompensacja jest
możliwa dzięki zakupowi odpowiedniej liczby kredytów
węglowych generowanych w ramach międzynarodowych projektów środowiskowych, które chronią i
odbudowują ekosystemy3. Projekty te są niezależnie
weryfikowane przez certyfikowanych audytorów, którzy
kontrolują, czy prowadzą one do rzeczywistych redukcji
emisji. Łączna ilość emisji CO2, która została skompensowana w wyniku uczestnictwa w nowej usłudze,
zostanie poświadczona rocznym certyfikatem wydawanym przez Shell.
W Polsce usługa na początku będzie dostępna dla
elektrycznej. Po trzecie, jako dostawca energii, Shell

klientów flotowych Shell. W niektórych krajach, takich

będzie współpracować z sektorami energochłonnymi

jak Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria czy

takimi jak lotnictwo, przewozy i transport ciężki, aby

Szwajcaria, Shell umożliwia kompensację CO2 również

pomóc im w drodze do zeroemisyjności.

klientom detalicznym.

„Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom
flotowym możliwość kompensacji dwutlenku węgla

tekst redakcja / foto producent

przy zakupach paliwa z kartą Shell Card. Kompensacja
emisji CO2, których nie da się uniknąć, to kolejne
narzędzie pozwalające uniknąć lub zredukować emisje.
Wśród innych rozwiązań można wymienić m.in.
wykorzystanie technologii cyfrowych do optymalizacji
tras dostaw czy inwestycje w pojazdy elektryczne lub - w
przypadku floty ciężkiej – w pojazdy LNG" – mówi
Katarzyna Warzywoda, dyrektorka ds. sprzedaży kart
paliwowych, Shell Polska.
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Zielona flota Scania
w Słupsku
20 pojazdów Scania R 410 napędzanych LNG trafiło do firmy Sobańscy.
Pojazdy wydano w serwisie Scania w Słupsku.
– Rozmowy na temat dostawy pojazdów Scania napędzanych gazem LNG
rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku. Po udanych testach nastąpiło
podpisanie kontraktu. W serwisie Scania Słupsk zamontowano również
panele fotowoltaiczne na spojlerach dachowych pojazdów, pozwalające
na doładowywanie akumulatorów. Pojazdy zostały objęte umową serwisową oraz pakietem „Ecolution by Scania” – komentuje Paweł Paluch,
dyrektor ds. marketingu i komunikacji, Scania Polska S.A. Scania Polska S.A.
Wszystkie pojazdy posiadają bogate wyposażenie, w tym pełne oświetlenie
LED, klimatyzatory postojowe, radio z nawigacją, aluminiowe felgi oraz
skórzane kierownice. Pojazdy wyposażono również w systemy bezpie-
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czeństwa, takie jak zaawansowany system hamowania
awaryjnego AEB, który wykorzystuje kamerę i radar do monitorowania sytuacji przed pojazdem. Z kolei system LDW o
przekroczeniu linii, ostrzega kierowcę, gdy pojazd w sposób
niezamierzony przekroczy linię pasa ruchu. Dzięki Adaptive
Cruise Control (ACC), kierowca może samodzielnie ustawić
minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Pojazd
będzie poruszał się z zadaną prędkością dopóki nie dogoni
pojazdu jadącego wolniej. Wówczas dostosuje do niego swoją
prędkość, zachowując bezpieczny odstęp. Gdy droga znów
będzie wolna, automatycznie powróci do zadanej prędkości.
Pojazdy posiadają także skrzynię biegów Opticruise z odłączanym retarderem.
– Zrównoważony rozwój i ekologia są bardzo ważne w naszej
organizacji. Przykładamy do nich dużą wagę na każdym etapie
transportu. Inwestycja w pojazdy Scania napędzane LNG, to
kolejny krok obok ecodrivingu, dbania o stan techniczny
pojazdów, czy wyznaczania optymalnych tras w kierunku
realizacji tego celu. W marcu oddamy do użytku własną stację
LNG w Lęborku – komentuje Grzegorz Sobański, dyrektor
zarządzający firmy Sobańscy.
Firma Sobańscy świadczy usługi transportu drogowego oraz
spedycji w Polsce i Europie od 1989 r. Głównym obszarem
działalności firmy jest transport płodów rolnych, ale oferuje ona
również kompleksowe usługi z zakresu spedycji, transportu
pod plandeką. Firma działa na terenie całej Europy.
– Liczba pojazdów Scania napędzanych LNG w Polsce zwiększa się. Oferujemy największą na rynku gamę silników zasilanych paliwami alternatywnymi. Wykorzystanie gazu ziemnego w transporcie pozwala na redukcję emisji CO2 na
poziomie do 20 proc., możliwe jest też całkowite wyeliminowanie emisji sadzy oraz ograniczenie emisji tlenków azotu.
Zasięg podwozia Scania do zabudowy zasilanego LNG wynosi
aż do 1600 km – dodaje Paweł Paluch.

tekst redakcja / foto producent
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W zakładach Leyland Trucks
powstał dwustutysięczny
egzemplarz pojazdu
ciężarowego DAF LF

F

irma Leyland Trucks świętuje wyprodukowanie dwustutysięcznego podwozia
DAF LF. Ten imponujący wynik uzyskano w światowej klasy zakładzie w Wielkiej

Brytanii, produkującym wszystkie pojazdy ciężarowe DAF LF, jak również

pojazdy użytkowe DAF CF i XF przeznaczone głównie na rynki wymagające prawostronnych układów kierowniczych.
Omawiany pojazd, czyli 7,5-tonowe podwozie pod zabudowę LF City 170, jest dostarczany brytyjskiej firmie transportowej EVTS z Blackpool. EVTS to wieloletni klient DAF-a,
specjalizujący się w dostawach palet na następny dzień na całym terenie Wielkiej
Brytanii i wykorzystujący flotę ponad 30 pojazdów i 50 przyczep. Jubileuszowy pojazd
jest częścią zamówienia na 9 samochodów ciężarowych, obejmującego dodatkowo
dwa 7,5-tonowe pojazdy LF City, dwa ciągniki siodłowe CF i cztery najwyższej klasy
ciągniki XF z kabiną Super Space Cab.
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Miejska dystrybucja palet
200 000-tysięczny pojazd LF zostanie wprowadzony do użytku przy
miejskiej dystrybucji palet w północno-zachodniej Anglii. W celu
zapewnienia najwyższej sprawności został wyposa-żony w silnik
PACCAR PX-4 o mocy 170 KM. Jest wyposażony w zabudowę
kurtynową PACCAR zaprojektowaną przez Leyland Trucks i wyprodukowaną na specjalnie przygotowanej linii produkcyjnej Leyland.

Wzorcowa ciężarówka do transportu miejskiego
Gama pojazdów DAF LF, obejmująca modele o masie całkowitej od
7,5 do 19 ton, sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań. Seria LF,
uznawana za wzorzec w zakresie pojazdów do transportu
miejskiego, charakteryzuje się wyjątkową zwrotnością, zwinnością i
sterownością. Jest wyposażona w przestronną kabiną i platformę
podwozia, która zapewnia ogromną elastyczność wytwórcom
zabudów.

Uznanie
W Leyland Trucks pierwsze na świecie podwozie LF zeszło z linii
produkcyjnej w 2001 roku. Od tego czasu ten wysoko ceniony pojazd
dystrybucyjny DAF został uhonorowany nagrodą International Truck
of the Year w 2002 r., a także wieloma tytułami dla flotowego pojazdu
ciężarowego roku w Wielkiej Brytanii, ostatnio w 2019 r. Obecnie
oferta produktów LF zawiera silniki o mocy od 150 do 320 KM,
manualne, zautomatyzowane i automatyczne skrzynie biegów,
kabiny w wersjach dziennych, dziennych wydłużonych i sypialnych
oraz szeroki zakres rozstawów osi.

„Ważny moment”
„Jesteśmy oczywiście bardzo dumni z osiągnięcia tego przełomowego momentu nie tylko dla modeli LF, ale również całego
zakładu Leyland Trucks", mówi Brennan Gourdie, dyrektor
zarządzający Leyland Trucks. „To ogromne osiągnięcie świadczy o
doskonałej charakterystyce samego pojazdu i odzwierciedla
wiodącą w branży jakość, którą każdego dnia 1000 naszych pracowników z wielkim zaangażowaniem zapewnia klientom na całym
świecie".
tekst redakcja / foto producent
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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

Q-Service Truck Sp. z o.o.
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
Głogoczów
Jaworzno
Małuszów
Pogorzela
Rusocin
Stargard

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

22 714 14 91
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

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
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
Rzeszów
Skoczów
Sosnowiec
Suwałki
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
ul. Rzecha 7
ul. Górecka 48
ul. Logistyczna 4
ul. Szafirowa 6
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
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

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
32
33

Galaauto
MAN Truck & Bus Polska
MAN Truck & Bus Polska
MAN Truck & Bus Polska
Gibas Service Center
Trucks AJ Sp. z o.o.
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.
MAN Truck & Bus Polska
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
Grudziądz
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
Starachowice
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. Rataja 6
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. 1-go Maja 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
600 900 441
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
600 088 792
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

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
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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

Autosfera
TT- Thermo King
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

Biała Podlaska
Białystok / Tykocin
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

ul. Sadowa 2
Jeżewo Stare 1
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

83 343 20 20
85 871 06 40
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

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

TMiK Tomasz Dzida
Volvo Group Truck Center
Volvo Group Truck Center
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 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
Dąbrowa k/Opola
Długołęka k/Wrocławia
Karpin k/Warszawy
Karski
Kielce
Kutno
Świdnik k/Lulina
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. Kamienna 1
ul. Wrocławska 34
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
77 457 60 23
71 399 63 16
22 811 02 37
24 357 05 00
41 343 57 58
24 357 01 00
81 710 40 70
22 383 47 03
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
95 757 68 17
83 343 20 20
572 908 001
32 349 26 00
59 811 18 11
91 469 12 26
24 357 03 00
85 888 00 40
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 marcu 2021

e-ROUTE

