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W

lutym 2021r. - w pierwszą rocznicę prezentacji pojazdów MAN nowej generacji - na starcie staje MAN TGX

Individual Lion S, pojazd flagowy nowej generacji. MAN

Individual Lion S jest, podobnie, jak wszystkie nowe pojazdy tego
producenta, wyjątkowo ekonomiczny i uwzględnia różnorodne
potrzeby kierowców. Dodatkowo ma wyjątkowo ekskluzywny
charakter. Wzorowana na pojazdach sportowych sylwetka, ciekawe
detale wzornictwa i wyposażenia mogą zaspokoić najwyższe
oczekiwania.
Göran Nyberg, członek zarządu odpowiedzialny w spółce MAN Truck
& Bus SE za pion Sales i Marketing, z zadowoleniem odsłonił topowy
model na kanale YouTube w nowym formacie MAN QuickStop:
„Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten pojazd naprawdę dostałem
gęsiej skórki. To wrażenie towarzyszy zarówno na zewnątrz, jak i
wewnątrz. Jestem przekonany, że kierowcy prowadzący pojazdy
MAN będą z tego dumni. To rzeczywiście coś pięknego!“
MAN TGX Individual Lion S, zaprojektowany przez dział projektowania MAN wspólnie z MAN Individual, specjalizującego się w modyfikowaniu pojazdów, wyróżnia się węglowymi aplikacjami na
zderzakach i lusterkach oraz czerwonymi akcentami podkreślającymi
sylwetkę pojazdów nowej generacji. Wrażenia zewnętrzne dopełniają: szlachetnie prezentująca się chłodnica wykończona czarnym
lakierem i chromowanymi listwami na czerwonym tle, a także
dostępny opcjonalnie wspornik dachowy z lampami LED oraz
czołowe i boczne wsporniki ze stali szlachetnej, czarne wzornictwo
kół i ekskluzywna przesłona słoneczna MAN Individual.
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Ekskluzywnie zaprojektowanej sylwetce pojazdu w pełni dorównuje
wnętrze kabiny. Czerwony ozdobny szew na wielofunkcyjnej kierownicy
podkreśla sportowy charakter MAN TGX Individual Lion S. Siedzenia z
naturalnej skóry Alcantara mają czerwone diamentowe stebnowanie, a
podłokietniki i tapicerka drzwi zostały do nich odpowiednio dopasowane
stylistycznie. Na zagłówkach widnieje czerwona aplikacja lwa.
Chromowane listwy drzwi są ozdobione charakterystycznym napisem Lion
S, a czerwone pasy bezpieczeństwa podkreślają dynamiczny charakter
pojazdu.
Przyjemną atmosferę pracy w maksymalnie dużej kabinie kierowcy pojazdu
Lion S zapewnia seryjny pakiet „komfort kierowcy”, obejmujący fotele klasy
Premium, bardzo szeroki zakres regulacji kierownicy i w pełni cyfrową deskę
rozdzielczą kombi o rozmiarze 12,3 cala. Dostępne są także liczne systemy
wspomagające kierowcę podczas pracy, takie jak ACC Stop & Go, MAN
ComfortSteering, asystent pasa ruchu, system wspomagania przy zmianie
pasa ruchu i skręcaniu lub asystent świateł drogowych. Możliwe są też
dodatkowe rozwiązania zaprojektowane przez MAN Individual, zapewniające komfort i wygodny odpoczynek podczas przerw: obszerny
schowek o pojemności do 1400 litrów zainstalowany w ścianie zamiast
drugiego łóżka oraz kuchenka mikrofalowa i ekspres do kawy. Dostęp do
informacji i rozrywki z dala od domu oferuje możliwy do zainstalowania na
bocznej ścianie nad łóżkiem telewizor 22-calowy, w optymalnym układzie
także z wygodnie obsługiwaną leżanką do oglądania telewizji.
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Nowy MAN TGX Lion S to nie tylko szlachetnie zaprojektowany i komfortowo wyposażony pojazd. Dzięki silnikom o
mocy od 510 do 640 KM zapewnia on także wyjątkową
trakcję na drodze i jest prawdziwym lwem alfa dla każdej floty
pojazdów.

MAN Individual
Dzięki MAN Individual MAN Truck & Bus oferuje swoim
klientom szerokie spektrum możliwości fabrycznej modyfikacji pojazdu oraz wykonania indywidualnych adaptacji i
zmian technicznych. Dotyczy to zarówno kabiny kierowcy i
podwozia, jak i elektroniki i układu napędowego. Wszystkie
zakresy indywidualizacji i modyfikacji są indywidualnie
projektowane i wdrażane przez ekspertów MAN Individual.

MAN QuickStop
Nowy, emitowany raz w miesiącu na oficjalnym kanale MAN
YouTube format MAN QuickStop koncentruje się na nowych
produktach i innowacyjnych rozwiązaniach. Gospodarzem
tego seryjnego formatu jest aktor i komik John Friedman,
znany jako „Erkan“ z duetu komików „Erkan i Stefan“. Obok
niego zabierają głos osoby, które w firmie MAN i u jej partnerów zajmują się projektowaniem i wprowadzeniem pojazdów na drogi. Ujawniają one zakulisowe informacje i
odpowiadają na pytania przekazywane online. Ważną rolę
odgrywają też klienci korzystający profesjonalnie z pojazdów
ciężarowych, autobusów, autokarów i vanów MAN.

tekst redakcja / foto producent
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Prąd? Wodór?

Wygląda na to, że…
TSL stawia na LNG
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R

osnąca liczba przewoźników decyduje się na

cztery. Docelowo osiem kolejnych, z pierwszą we

inwestycję w paliwa alternatywne. Jest to

Wrocławiu, ma otworzyć Shell. Oznacza to kilkukrotny

spowodowane koniecznością przestrzegania

wzrost liczby punktów oferujących ciekły gaz ziemny,

coraz bardziej restrykcyjnych norm emisyjności i

ale czy to wystarczy? Jeżeli plany się powiodą, Polska

zapisami, które we Wspólnocie wprowadza European

będzie nieźle wypadać na tle pozostałych państw

Green Deal. Przedsiębiorcy transportowi mają do

członkowskich: w całej Europie stacji ma w sumie

wyboru elektryki i gaz. Rzeczywistość pokazuje, że ten

powstać 39.

drugi napęd jest popularniejszy. Czy LNG wkrótce
stanie się wiodącym paliwem w ciężarówkach? O

Dopóki jednak infrastruktura się nie upowszechni

możliwych kierunkach rozwoju paliw alternatywnych

polscy transportowcy stawiający na LNG inwestują z

w transporcie ciężarowym mówi Marta Staniszewska,

budowę takich stacji na terenie własnych baz, co

ekspert GBox i Inelo.

pozwala tankować ciężarówki bezpośrednio w
siedzibie firmy. O popularności tego rozwiązania

Głównym warunkiem wzrostu popularności LNG jest

świadczą internetowe poradniki, z których mogą

rozwój infrastruktury punktów tankowania. Prym

skorzystać przedsiębiorcy.

wiodą w tym zakresie Włosi z kilkoma operatorami
oferującymi taki rodzaj paliwa. Według wyliczeń

– Inwestowanie we własną stację LNG to gigantyczny

Polskiej Platformy LNG nad Wisłą stacji LNG są zaledwie

koszt, ale zainteresowanie tym tematem świadczy o
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niewątpliwym trendzie, z którym mamy do czynienia.

Jest on jednak mniej wydajny, ponieważ na jednym

Jeżeli przedsiębiorcy nie wiązaliby przyszłości z tym

baku można przejechać do około 400 km. Ze względu

paliwem, nie decydowaliby się na taki wydatek. Własna

na to można przypuszczać, że będzie wykorzystywany

infrastruktura jest też w gruncie rzeczy sposobem na

na trasach krajowych lub wręcz lokalnych. Na rzecz

oszczędzanie, ponieważ można zatankować bez

popularności LNG może zaważyć także to, że produ-

płacenia marży zewnętrznemu operatorowi paliwowe-

cenci już teraz oferują pojazdy z fabrycznymi instala-

mu – komentuje Marta Staniszewska, ekspert GBox i

cjami obsługującymi to paliwo, podczas gdy zwolen-

Inelo i dodaje, że taki wydatek może się w przyszłości

nicy CNG muszą w dalszym ciągu stosować jego

zwrócić również ze względu na możliwość sprzeda-

mieszankę z olejem napędowym do silnika Diesela.

wania LNG ciężarówkom innych firm.

Wyjątek mogą stanowić Niemcy, w których z opłat
drogowych zwolnione są pojazdy posiadające nawet

Jak sprawdzić, że LNG się opłaci?

niefabryczną instalację CNG.

Na decyzję o inwestowanie w LNG, zarówno pod kątem
instalacji w pojeździe, jak i infrastruktury w bazie, ma

Prąd i wodór zostają z tyłu

wpływ całościowa kondycja przedsiębiorstwa. W ocenie

Z doniesień prasowych wiemy, że nad technologią

jej składowych pomagają cyfrowe narzędzia, takie jak

pozwalającą napędzać pojazdy wodorem pracują

systemy TMS (ang. Time Management System), które

niektóre koncerny samochodowe. Problemem jest

pozwalają zweryfikować koszty inwestycji całej firmy lub

jednak stworzenie rozwiązania, które pozwalałoby

za pomocą algorytmu obliczą spalanie LNG w stosunku

przechowywać gaz w tani sposób. Również pojazdy

do spalania silnika Diesla (o ile przedsiębiorca waha się

elektryczne, choć utożsamiane z ekologicznymi

pomiędzy tymi dwoma technologiami).

rozwiązaniami, nie są w dłuższej perspektywie przyjazne środowisku. A to tylko jedno z wielu niedogod-

– Możliwość wprowadzenia do systemu danych

ności elektryków.

specyficznych dla naszej firmy pozwala z dużą dokła-

– Podstawowym problemem pojazdów elektrycznych

dnością symulować trasę i koszty przewozu. Dla

jest niewielki zasięg, jaki można na nich przejechać.

przykładu, jeżeli decydujemy się na tankowanie LNG w

Żaden przedsiębiorca transportowy nie zdecyduje się

punktach na trasie, możemy nanieść stacje na mapę

na ładowanie ciężarówki przez 14 godzin tylko po to,

przejazdu i sprawdzić, czy realizujemy transporty w ich

żeby przejechać kilkaset kilometrów. Inną sprawą jest

okolicy – dodaje Marta Staniszewska.

masowe produkowanie baterii, ponieważ wytwarzanie
wielkich ogniw jest w perspektywie czasu nieekologi-

LNG, a może CNG? Który gaz na której
trasie?

elektrycznego, a także coraz bardziej restrykcyjne

Dzięki LNG (ang. Liquified Natural Gas) kierowca może

normy dyktowane przez UE przyczynią się z całą

przejechać aż 1600 km. Dlatego nadzieję w nim upatrują

pewnością do popularyzacji LNG – twierdzi Marta

przewoźnicy międzynarodowi. LNG to gaz ziemny, który

Staniszewska.

cznie. Przeszkody w rozwoju napędu wodorowego i

zmienia stan skupienia na płynny w temperaturze -161
stopni Celsjusza. Kierowcy mają do dyspozycji jeszcze
CNG (ang. Compressed Natural Gas), przechowywany w
stalowych zbiornikach i sprężony do ponad 200 barów.
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F-MAX Blackline
to nie wszystko

F
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ord Trucks wszedł w rok 2021 z nowymi
produktami, funkcjami i technologiami. Oto te

najważniejsze:

Limitowana edycja F-MAX Blackline
F-MAX Blackline to ekskluzywna wersja modelu F-MAX,
który będzie wyprodukowany limitowanej edycji 250
sztuk. Każdy pojazd tego typu Ford Trucks opatrzy
specjalnym numerem seryjnym i emblematem
Blackline Series na drzwiach. Będą one dostępne w
specjalnym srebrnym kolorze „księżycowego pyłu”, z
niebieskimi i czarnymi wstawkami, a także: czarnymi
reflektorami LED, czarnymi kołami i czarnymi obudo-
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wami lusterek.

F-MAX Blackline to także nowoczesna

stylistyka wnętrza, z siedzeniami i kierownicą obszytymi
czarnymi i niebieskimi elementami zdobiącymi oraz

Limitowana edycja 250 sztuk F-MAX Blackline,
to ekskluzywny wariant znanego już
w naszym kraju F-Maxa

dodatkowymi przestronnymi schowkami nad głową.
Przednia konsola F-MAX Blackline oraz schowki nad i pod
łóżkiem również mają charakterystyczne czarne detale.

Temopomat GPS i ConnecTruck
Nowe technologie Forda, które ułatwiają życie kierowcom i
menedżerom floto bejmują tempomat oparty na GPS i
system multimedialny. Także portal internetowy
ConnecTruckGlobal.com został rozsze-rzony o nowe
opcje. Teraz pozwalają one menedżerowi floty śledzić
swoje pojazdy na komputerze stacjonarnym lub tablecie.
Nowe funkcje zapewniają także dostęp do historycznych
danych pojazdów i informacji o trasach za pomocą kilku
kliknięć.

Gustowne dodatki i obszycia nadają
wnętrzu sportowego charakteru

e-ROUTE
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Ford F-MAX L to pojazd z wydłużonym
rozstawem osi i zasięgiem do 5000 km
na jednym zbiorniku

Nowy F-MAX L
Ford Trucks wychodzac na przeciw rynkowi i swoim klientom oferuje także od tego
roku model F-MAX L. Pojazd ma większy rozstaw osi - 3750 mm i zasięg do 5000
kilometrów na jednym zbiorniku paliwa. Zbiornik F-MAX L o pojemności 1350 litrów
jest o 300 litrów większy niż standardowy zbiornik F-MAX. Obie funkcjonalności, czyli
większy rozstaw osi i większy zbiornik paliwa mogą być wybierane oddzielnie.

e-ROUTE
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„Tryb Eco +”
Ponieważ zużycie paliwa i całkowity koszt posiadania są najważniejszymi kryteriami
w sektorze ciężkich pojazdów użytkowych, Ford Trucks wprowadził „tryb Eco +”,
umożliwiający kierowcom zwiększenie efektywności paliwowej nawet o 5%. Od
2021 roku tryb Eco + będzie standardową funkcją wszystkich wariantów F-MAX. Gdy
tryb Eco + jest włączony, system podejmuje działania w celu automatycznego
zmniejszenia zużycia paliwa. Funkcja Max Cruise ustawia najbardziej efektywną
prędkość pojazdu w oparciu o warunki drogowe i topografię zidentyfikowaną za
pomocą danych GPS, które aktywują funkcję Eco Roll znaną z pojazdów innych
marek.
tekst redakcja / foto producent
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Zatrudnię kierowcę bez doświadczenia.
Telematyka transportu wesprze
początkujących truckerów

J

ak wskazuje Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego
(International Road Transport Union) Polska i Rumunia to kraje

UE, w których najbardziej brakuje zawodowych kierowców.

Według szacunków PwC i TLP, aby załatać lukę kadrową, na rynek
każdego roku od 2019 do 2022 musiałoby wchodzić około 15 tys.
truckerów. Tymczasem prognozuje się, że dzięki profilowanej
edukacji przybędzie w tym roku 4 000 adeptów, a w 2024 ponad 12
000. To nadal za mało. Z tego powodu branża otwiera drzwi dla
często niedoświadczonych kandydatów z zagranicy, którzy w
prowadzeniu ciężarówki upatrują szans na rozpoczęcie kariery
zawodowej i zwiększenie zarobków. Co powinni zrobić przewoźnicy,
żeby zapewnić bezpieczne warunki pracy i jednocześnie zadbać o
opłacalność realizowanych zleceń? Najprostsza odpowiedź to
telematyka transportu, czyli nowoczesne rozwiązania technologi-
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powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi pracownik
TSL, zatrudniający jest zobowiązany wypłacać mu
wynagrodzenie jasno określone w polskim prawie.
Składa się ono z bazowej kwoty (o różnych wysokościach w zależności od kierowcy), diety, wyrównania
pensji minimalnych czy premii za paliwo.
Firmy, które oferują atrakcyjne wynagrodzenie, czy też
dodatkowe benefity mogą liczyć na wykwalifikowanych
kierowców. Przewoźnicy mają świadomość, że dobry
pracownik to także inwestycja i większe oszczędności.
Jego doświadczenie w prowadzeniu pojazdu przyczynia się do ekonomicznego przewozu, czego rezultatem
jest fracht opłacalny dla firmy. Dodatkowym atutem jest
umiejętność sprawnego obsługiwania systemów
telematycznych, które usprawniają przepływ informacji,
dostarczając dane potrzebne do rozliczeń, fakturowania
czy kontroli nad czasem pracy.

Telematyka i spedytor – podwójne
wsparcie dla niedoświadczonego kierowcy
Nowy kierowca startując w branży TSL może liczyć na
więcej udogodnień niż jeszcze kilka lat temu. Rynek jest
czne pomagające nowym pracownikom w szybszy

bardzo chłonny i wiele firm przyjmuje pracowników

sposób poznać tajniki zawodu, a przewoźnikom

nawet bez doświadczenia. Więksi gracze mogą po-

ograniczyć potencjalne problemy związane z zatru-

zwolić sobie na zainwestowanie we własne akademie

dnieniem niedoświadczonego kierowcy. Jak to zrobić –

kierowców i sfinansowanie zdobycia uprawnień w

podpowiada Tomasz Czyż, ekspert GBox z Grupy INELO.

zamian za późniejszą umowę lojalnościową. Po takim
przeszkoleniu kierowcy wyjeżdżają zazwyczaj na

Branża TSL cierpi na niedobór wykwalifikowanych

łatwiejsze, krajowe trasy. Z kolei na zagranicznych

pracowników. Od wielu lat naturalnym uzupełnieniem

przejazdach pierwsze przewozy odbywają się zwykle w

tych braków są kierowcy zza wschodniej granicy, a

towarzystwie doświadczonych kolegów, których

nawet mieszkańcy innych kontynentów. W przypadku

zadaniem jest doszkolenie początkujących praco-

obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub

wników i zaraportowanie pracodawcy, kiedy są gotowi

Ukrainy procedura jest uproszczona, bo wystarczy

do samodzielnej pracy.

złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o
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Nowy kierowca wymaga ze strony spedytora szczególnej opieki.
Backupem w kabinie pojazdu są coraz częściej wykorzystywane
systemy telematyczne. Intuicyjne w obsłudze komputery pokładowe sprawiają, że skomplikowane formalności, dzięki technologii są
załatwiane w jednym miejscu.
– Początkujący kierowcy mają problem z samodzielnym analizowaniem czasów pracy czy odpoczynków. Tutaj z pomocą przychodzą
systemy telematyczne, które analizują czas pracy kierowcy 24/7 i
informują go o koniecznych odpoczynkach dobowych, tygodniowych, pozostałym czasie jazdy czy rekompensatach – komentuje
Tomasz Czyż i dodaje, że narzędzie pozwala też na tzw. korytarzowanie zleceń, w efekcie którego kierowcy do gotowych zleceń
otrzymują trasy opracowane na podstawie przejazdów bardziej
doświadczonych kolegów. W ten sposób początkujący truckerzy
otrzymują pełne wsparcie nie tylko w trakcie jazdy, ale również
podczas wypełniania dokumentacji. Telematyka w transporcie daje
ogromne możliwości kierowcom i ułatwia im pracę. Dzięki takim
rozwiązaniom kierowca i spedytor są w stałym kontakcie. W razie
braku dokumentów, jest możliwość natychmiastowego ich dosłania.
Zaplanowanie trasy, która może być korygowana w czasie rzeczywistym wpływa na oszczędzanie cennych godzin i paliwa. Pomaga
unikać korków lub długiego oczekiwania na granicy. Kierowca może
też liczyć na sprawne i bezbłędne rozliczanie godzin pracy czy
ryczałtów za nocleg. Otrzymuje informacje, jak długo może jeszcze
pozostać „za kółkiem”, kiedy wykonać odpoczynki, a także kiedy
ponownie ruszyć w drogę.

Telematyka transportu
Systemy telematyczne pomagają nie tylko kierowcom, ale również
osobom zarządzającym przewozami. Monitoring GPS pojazdów
daje dużą kontrolę nad sprawną realizacją transportu. Spedytor
może śledzić bieżące spalanie paliwa i wie, co aktualnie robi kierowca, gdzie jest i kiedy powinien dotrzeć do celu. Na bieżąco może
także ostrzec truckera o zdarzeniach na trasie. Jest w stanie reagować
na potrzeby kierowcy związane z formalnościami czy czasem pracy.
To wszystko wpływa na to, że zarządzanie flotą jest bardziej efektywne i ekonomiczne. Raport Grupy Inelo z ubiegłego roku wskazywał, że wśród korzyści płynących ze stosowania telematyki, 38
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proc. to oszczędności związane z bardziej precyzyjnym ustalaniem
miejsca docelowego, a 17 proc. to mniejsze zużycie paliwa.
Automatyzacja analizy danych pozwala procesować jednocześnie
setki różnych operacji. Technologia sprawia, że dzięki niezawodności
systemów telematycznych zwiększa się też wydajność człowieka.
– Obserwujemy ciągłe ulepszenia łańcuchów dostaw, łatwo nam też
poprawić mechanizmy, które są nieefektywne. Ale cyfryzacja to nie
tylko wielkie firmy i operatorzy logistyczni - korzystają z niej również
mniejsi przewoźnicy. Telematyka po prostu się opłaca, ponieważ
pokazuje prawdziwy obraz rentowności firmy lub przejazdu na
podstawie wskaźników spalania, możliwości doboru trasy czy
eliminacji pustych przejazdów. Widzimy, że wzrasta świadomość
potrzeby inwestycji w takie narzędzia oraz integrację z systemami
TMS, które uzupełniane danymi z telematyki pomagają analizować
rentowność zleceń, pojazdów czy spedytorów. Powoli stają się one
standardem nie tylko po stronie logistyka, ale także przedsiębiorcy
transportowego – podsumowuje Tomasz Czyż.
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Rynek leasingu pojazdów c
w Polsce w roku 2020. Pods

B

ezsprzecznie rok 2020 był trudnym rokiem dla całej branży
transportowej w tym także dla firm leasingowych.
Finansowanie pojazdów ciężarowych to 17,8% całego rynku

leasingu pojazdów samochodowych w Polsce. W segmencie
ciężarowym branża zanotowała w początkowej fali pandemii
największe spadki dochodzące nawet do 80% rok do roku, a w
przypadku trzech pierwszych kwartałów trend wyhamowywał do
39% spadku. Końcówka roku to bezsprzeczne ożywienie nawet o
21%. Na koniec wartość sfinansowanych transakcji zakupów
pojazdów ciężarowych w oparciu o leasing to 12,5 miliarda złotych.
Dla porównania w roku 2019 wartość ta wynosiła 17 miliardów. Tak
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ciężarowych
sumowanie.
rokiem ubiegłym, dynamika eksportu spadła o 18%, a
popyt na usługi transportowe spadł o 58,3%. Pod koniec
lata obserwowaliśmy znaczące odbicia i poprawę
nastrojów. Jednak ożywienie to korzystniej wpływa na
duże firmy transportowe, te mniejsze dalej borykają się z
narastającymi problemami. To dzięki dużym przewoźnikom rejestracje zestawów ciężarowych powyżej 16
ton DMC w ostatnim kwartale minionego roku wzrosły o
prawie 50%, co pozytywnie odczuła także branża
leasingowa. Z prognozy fachowców wynika, że w roku
2021 finansowanie pojazdów ciężarowych wzrośnie o
około 8,5% i będzie to związane z zakładanym wzrostem
ilości zleceń transportowych w strefie krajów Unii
Europejskiej. Jednak mimo planowanego wzrostu nie
zostaną odrobione straty z roku minionego. Dane
finansowe firm leasingowych dobitnie pokazują, że
sytuacja branży jest ściśle związana z sytuacją gospodarczą w naszym kraju, a sami analitycy, są umiarkowanymi
optymistami co do roku 2021.

tekst redakcja/ foto iveco

słaby wynik to nie tylko pokłosie pandemii i zamknięcia
granic, ale także skutek wprowadzenia pakietu mobilności w Unii Europejskiej, pogorszenie nastrojów w tym
koniunktury w branży transportowej oraz restrykcyjne
spoglądanie urzędników w krajach Unii na polskie firmy
transportowe.
Krytycznym momentem dla branży były miesiące letnie,
gdzie zanotowano spadek

ilości przewożonych

ładunków dochodzący do 17,3% w porównaniu z
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Drugi co do wielkości udział w rynku w historii firmy
DAF mimo kryzysu ma powody do zadowolenia

W

2020 roku firma DAF Trucks umocniła swoją pozycję
światowego producenta pojazdów użytkowych. Udział w

segmencie pojazdów ciężkich (powyżej 16 t DMC) na rynku

europejskim wzrósł do 16,3%. Na Tajwanie i w Brazylii wprowadzono do
oferty najnowszą gamę ciężarówek. DAF zapowiedział również rozpoczęcie produkcji modelu CF Electric o zerowej emisji spalin, co potwierdza czołową pozycję firmy w dziedzinie ochrony środowiska.
W 2020 roku firma DAF zarejestrowała 37 580 pojazdów ciężarowych
spośród łącznej liczby 230 400 egzemplarzy sprzedanych na europejskim
rynku pojazdów ciężkich. Pozwoliło to uzyskać udział w rynku na poziomie 16,3% (w 2019 r. wyniósł on 16,2%), a tym samym drugi najlepszy
wynik w historii firmy. Łączna sprzedaż w segmencie średnich pojazdów
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ciężarowych (o masie 6–16 t) wyniosła w Europie 41 400

Sprzedaż poza terytorium Europy

egzemplarzy, przy udziale DAF w tym rynku na pozio-

W ubiegłym roku firma DAF sprzedała 5 880 cięża-

mie 9,5% (9,7% w 2019 r.).

rówek poza terytorium UE i wprowadziła do oferty
pojazdy najnowszej generacji na Tajwanie (Euro 6), w

Lider rynku w 6 krajach europejskich

Brazylii (Euro 5) oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce

DAF utrzymał pozycję lidera na rynku pojazdów

(Euro 3 i Euro 5). Na Tajwanie, gdzie DAF zajmuje

ciężkich w Holandii (31,8%), Wielkiej Brytanii (31,6%),

czołową pozycję wśród europejskich producentów,

Polsce (23,7%), na Węgrzech (27,9%) i w Bułgarii (25,4%).

dostarczono 10-tysięczny egzemplarz zmontowane-

W 2020 roku holenderski producent ciężarówek

go lokalnie pojazdu ciężarowego. DAF jest także

zdominował również rynek portugalski (21,8%). DAF

liderem na rynku izraelskim i białoruskim.

jest europejskim liderem rynku w segmencie ciągników
siodłowych oraz najczęściej importowaną marką

W 2020 roku firma DAF sprzedała również ponad 2000

pojazdów ciężarowych w Niemczech i we Francji, czyli

silników PACCAR wiodącym producentom autoka-

na dwóch największych rynkach w Europie. Udział w

rów, autobusów i pojazdów specjalnych na całym

rynku w segmencie ciężkich podwozi pod zabudowę

świecie.

do 11,5%.
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Kolejne rekordy
„W 2020 roku podpisaliśmy rekordową liczbę kontraktów serwisowych DAF
MultiSupport, osiągnęliśmy rekordowy udział w rynku usług finansowych dzięki
ofercie PACCAR Financial oraz sprzedaliśmy rekordową liczbę używanych pojazdów
ciężarowych marki DAF nowym właścicielom” — mówi Richard Zink, członek zarządu
odpowiedzialny za marketing i sprzedaż. „Naszym celem jest dalsze umacnianie
pozycji lidera i dlatego współpracujemy z dealerami DAF w zakresie strategicznej
rozbudowy naszej sieci składającej się z ponad 1 100 profesjonalnych dealerów i
punktów serwisowych. W zeszłym roku na przykład nasi niezależni dealerzy otworzyli
w sumie 45 nowych punktów dealerskich w Europie, Ameryce Południowej, Azji i
Afryce”.

Lider w dziedzinie ochrony środowiska
Oprócz ciągłego rozwijania technologii silników spalinowych firma DAF inwestuje w
najnowsze technologie elektrycznych układów napędowych z zasilaniem akumulatorowym i hybrydowym, pozwalające obniżyć poziom emisji CO2 i poprawić jakość
powietrza w obszarach miejskich. Klienci DAF docenili zalety pojazdu ciężarowego CF
Hybrid, który wykorzystuje bezemisyjną technologię akumulatorową podczas jazdy
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po mieście i ekologiczny silnik wysokoprężny na

2020 roku była większa odpowiednio o 1,8% i 26,3% w

trasach lokalnych. DAF zapowiedział produkcję nowej

porównaniu do roku 2019. Udział marki DAF w całym

ciężarówki CF Electric o zwiększonym zasięgu do 200

segmencie powyżej 16 t wyniósł 23,7% i wzrósł o 1,7

kilometrów na zasilaniu elektrycznym i niedawno

punktu procentowego.

wprowadził model LF Electric o zasięgu 280 km oraz
zerowym poziomie emisji.

„Chcemy być jeszcze bardziej widoczni w segmencie
specjalistycznych podwozi lekkich i ciężkich w roku

Gotowość do dalszego rozwoju

2021 i latach kolejnych. Klienci, którzy kupili podwozia

W 2020 roku firma DAF wyprodukowała ponad 37 600

DAF wracają z kolejnymi zamówieniami, ponieważ

pojazdów ciężarowych serii CF i XF oraz prawie 9000

zyskali pewność co do bezkompromisowej jakości,

egzemplarzy modelu LF. „Popyt na pojazdy ciężarowe

t r w a ł o ś c i i n i e z a w o d n o ś c i r o z w i ą z a ń D A F.

w Europie poprawił się w drugiej połowie roku i

Budowaliśmy z mozołem naszą pozycję, przekonaliśmy

odzwierciedlał stan gospodarki krajów europejskich”

do sprzedawania podwozi naszych dealerów, wspie-

— twierdzi Harry Wolters, Prezes Zarządu DAF Trucks.

ramy to marketingowo i finansowo. Nie zapominamy

„Szacuje się, że odbudowa europejskiego rynku

oczywiście o ciągnikach siodłowych, bo to podstawa

pojazdów ciężarowych kontynuowana będzie w 2021

naszej egzystencji.” – zauważa Mariusz Piszczek,

roku, a sprzedaż wyniesie 250 000–280 000 egzem-

Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska.

plarzy. Jesteśmy gotowi na dalszy rozwój, dostarczając
naszym klientom pojazdy o najwyższej jakości wyko-

Segment lekki 6-15,9t okazał się odporniejszy na skutki

nania, bardzo niskim zużyciu paliwa i najwyższym

pandemii zmniejszając volumen rejestracji o 17,1% w

poziomie komfortu kierowcy”.

porównaniu do spadku o 28,2% jaki zanotował segment ciężki. Marka DAF dostarczyła literalnie tyle samo

Osiągnięcia DAF Trucks w Polsce

lekkich podwozi w roku 2020 co rok wcześniej.

DAF Trucks Polska zakończyła rok 2020 poprawą

Zaowocowało to wzrostem udziału rynkowego o 1

wyników we wszystkich segmentach rynku. Po raz 16. z

punkt procentowy do poziomu 5,6%. „Mieliśmy apetyt

rzędu marka DAF stała się najchętniej kupowaną marką

na 8% udziału po znakomitej pierwszej połowie, którą

ciężkich ciągników siodłowych w Polsce osiągając

zakończyliśmy z udziałem powyżej 10%, jednakże, jako

26,3% udziału w rynku, co oznacza wzrost o 2,1 punktu

jedyni dysponujący zakładem produkcyjnym na

procentowego w porównaniu z rokiem 2019. W

wyspach brytyjskich, odczuliśmy skutki braku poroz-

segmencie ciężkich podwozi, pomimo większego

umienia z UK niemalże do ostatnich chwil, co spowo-

spadku wolumenu sprzedaży 3-osiowych podwozi do

dowało spadek sprzedaży na koniec roku wobec

transportu międzynarodowego w porównaniu do

niepewności co do obciążeń celnych.” – kontynuuje

ciągników siodłowych, dzięki przyjętej strategii

Mariusz Piszczek.

działania DAF Trucks w Polsce zakładającej wzrost
udziału w rynku podwozi, DAF osiągnął zwyżkę udziału

tekst redakcja / foto producent

o 0,5 punktu procentowego do wartości 13,5%.
Oznacza to dobre wyniki sprzedaży w segmencie
komunalnym (+78%) oraz budowlanym (+51,5%).
Sprzedaż wszystkich 2- i 4- osiowych podwozi DAF w
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Plany i realizacje w ALBORZE

S

kończył się niezwykły rok 2020. Wszyscy zapa-

Centrum Napraw Powypadkowych (CNP). Nowa hala o

miętamy go na długo, zwłaszcza dzięki słowom-

powierzchni użytkowej około 700 m2 została wyposa-

hasłom – koronawirus, pandemia, lockout,

żona we wszystkie niezbędne instalacje łącznie z

kwarantanna, obostrzenia, zalecenia... Obok tych

instalacją sprężonego powietrza, a także dźwignikiem

nieoczekiwanych wydarzeń o ogólnoświatowym

3,2 tony oraz stanowiskiem do prostowania ram. Obiekt

zasięgu toczyło się życie gospodarcze, a ALBOR jak wiele

pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału firmy

innych firm dzielnie i z sukcesami borykał się z tymi

poprzez fizyczne oddzielenie napraw powypadkowych

nadzwyczajnymi sytuacjami. W rok 2020 wchodził z

od bieżącej obsługi pojazdów ciężarowych.

ambitnymi planami, i trzeba uczciwie przyznać, że

Zatrudniony w CNP zespół specjalistów zapewnia

mimo nie dających się wcześniej przewidzieć okoli-

naszym klientom profesjonalną obsługę i niezbędną w

czności, ALBOR plany te zrealizował z nawiązką.

procesie likwidacji szkód komunikacyjnych pomoc.

Zapoczątkowana w 2019 roku inwestycja – budowa

W roku 2020 nastąpiła rozbudowa salonu sprzedaży

nowej hali warsztatowej w Wałczu – została zrealizowa-

MAN TopUsed z 80 m kw. do 250 m kw. przez co po-

na w tempie więcej niż szybkim. Już 1.07.2020 r. odbyła

prawił się komfort pracy pracowników i wygoda samych

się uroczystość otwarcia hali, która została nazwana

klientów. Zamierzeniem było osiągnięcie większej od
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rekordowego 2019 roku sprzedaży ciężarowych

ALBORU w pracy, pozwalają wierzyć, że kolejne lata

pojazdów nowych i używanych. Styczeń i luty pozwalały

będą równie udane.

mieć nadzieję, że uda się ten cel zrealizować. W marcu

Warto też wspomnieć, że po kilkuletnich staraniach

sytuacja się skomplikowała, a w kwietniu doszło do

Zarząd firmy ALBOR dopiął swego i podpisał umowę

niespotykanej w dotychczasowej historii firmy z Wałcza

serwisową w zakresie realizacji obsług i napraw gwa-

zapaści. Jednak sprzedawcy firmy, jedni z najlepszych

rancyjnych pojazdów specjalnych marki JELCZ.

specjalistów w kraju, nie załamali rąk, tylko systematy-

Oznacza to nowe możliwości obsługi klientów, a także

cznie nawiązywali kontakty i podejmowali ambitne

nowe wyzwania stojące przed serwi-sem. Marka JELCZ

próby obrócenia niekorzystnej tendencji, kształtowanej

to w dużej mierze pojazdy wojskowe, a otwarcie

wprost przez COVID-19. Kolejne miesiące przyniosły

Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) tej marki w Wałczu

nadzwyczajne wyniki, a łączna sprzedaż pojazdów w

wypełniło białą plamę na mapie serwisów JELCZA w

roku 2020 osiągnęła pułap, o jakim na początku roku

Polsce.

firmie się nie śniło. Blisko 700 sprzedanych pojazdów to
wzrost o 175% w stosunku do roku 2019! Zostało to

Albor planuje również kolejną inwestycję, którą

dostrzeżone przez firmę MAN Truck&Bus Polska, a

pochwali się naszej redakcji już po jej finalizacji. Znając

zasłużone gratulacje dla najlepszego sprzedawcy w

niewyczerpalne pokłady energii zarządu, należy

Polsce na corocznym podsumowaniu odebrał w

przypuszczać , że będzie to w niedalekiej przyszłości.

imieniu całego zespołu wiceprezes Łukasz Rafałko.
Poprzeczka jest wysoko, ale ambicje i determinacja
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Zestaw pełen usterek i
naczepa bez przeglądu

W

środę (24 lutego) w Pępowie (powiat

ładunku. Przedsiębiorcy korzystającemu z pojazdu w

gostyniński) funkcjonariusze ITD z

tak złym stanie technicznym grozi 4 tys. zł kary w

Leszna zatrzymali zespół pojazdów

postępowaniu administracyjnym. 1 tys. zł kary grozi też

należący do polskiego przewoźnika. Stan techniczny

osobie zarządzającej transportem w firmie.

ciężarówki odbiegał od norm. W ciągniku siodłowym
inspektorzy stwierdzili nadmierne zużycie tarcz

Z kolei dzień wcześniej (23 lutego) na odcinku drogi

hamulcowych (były na nich widoczne rysy i pęknięcia),

wojewódzkiej numer 305 w Wieleniu patrol ITD z

brak lusterka przedniego i lusterka wstecznego. Na

Leszna zatrzymał do kontroli pojazd członowy nale-

przedniej szybie nie było również wymaganej nalepki

żący do polskiej firmy transportowej. Ciężarówka

kontrolnej. Z kolei w naczepie kontrolerzy ujawnili

przewoziła materiały budowlane. Naczepa nie miała

nadmierne zużycie tarcz hamulcowych przy kołach na

ważnego badania technicznego od 12 sierpnia 2020

wszystkich osiach, znaczące uszkodzenia opon oraz

roku. Inspektorzy mieli również zastrzeżenia do stanu

bieżnikowanie wpływające na warstwę ochronną

bieżnika opon tego pojazdu. Kontrola zakończyła się

stalowego kordu – na niektórych oponach widoczne

zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego naczepy. Za

były druty.

dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu w takim
stanie i bez ważnego przeglądu przewoźnikowi grozi 2

Kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu

tys. zł kary. 200-złotowa kara grozi również osobie

rejestracyjnego samochodu ciężarowego i naczepy.

zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.

Kierowcę ukarano 200-złotowym mandatem. Mógł
warunkowo odjechać do najbliższego warsztatu bez
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O

ciężały samochód dostawczy na zagranicznych
numerach rejestracyjnych zwrócił uwagę
inspektorów ITD, gdy w czwartek (25 lutego)

jechał krajową 61-ką przez Łomżę. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd i sprawdzić jego rzeczywistą masę

str. 31

Dostawczak ze
sporą nadwagą

całkowitą.
Litewski kierowca przewoził artykuły ogrodnicze i kwiaty
cięte z Polski na Litwę. Samochód z ładunkiem ważył 5,3
tony zamiast dopuszczalnych 3,5 tony. Auto było zatem
przeciążone o 1,8 tony względem dopuszczalnej masy
całkowitej.
Inspektorzy ukarali kierującego 500-złotowym mandatem i
zakazali dalszej jazdy do momentu doprowadzenia samochodu do właściwego tonażu.
źródło ITD / foto ITD

Tachograf analogowy zamiast cyfrowego

Z

estaw należący do polskiego przedsiębiorcy
zatrzymał patrol ITD na krajowej „siódemce”

w miejscowości Szewce koło Kielc we

wtorek (23 lutego). Kierowca rejestrował czas pracy i
prędkość pojazdu na wykresówce. Ciągnik siodłowy
był zarejestrowany po raz pierwszy 30 października
2006 r. Tymczasem ciężarówki dopuszczone do
ruchu po raz pierwszy po 1 maja 2006 r. mają być
wyposażone w tachograf cyfrowy.
Za brak wymaganego tachografu w pojeździe
przewoźnikowi grozi 10 tys. zł kary w postępowaniu
administracyjnym. Dodatkowo 2 tys. zł kary grozi
także osobie zarządzającej transportem w
przedsiębiorstwie.
źródło ITD / foto ITD
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Scania 540 S
bezkonkurencyjna
w testach

M

inionej jesieni Scania brała udział w dwóch testach porównawczych zorganizowanych w Niemczech przez wydawnictwa branżowe o ogólnoeuropejskim zasięgu. Niedawno opublikowano wyniki obu z nich. Zarówno w Teście

1000 punktów (1000 Punkte Test), jak i European Truck Challenge (ETC) zwyciężył ciągnik
Scania 540 S, zostawiając konkurentów daleko w tyle.
– Wygrana w testach porównawczych to kolejne potwierdzenie czołowej pozycji, jaką
Scania zajmuje w branży. Kiedy niezależni, doświadczeni dziennikarze oceniają naukowymi metodami wszystkie, istotne parametry naszych rozwiązań i porównują je z konkurencją wówczas, wynik stanowi ważną informację dla potencjalnych nabywców pojazdów ciężarowych – powiedział Stefan Dorski, starszy wiceprezes i dyrektor Scania Trucks.
Test 1000 punktów oraz ETC należą do najwyżej cenionych testów porównawczych
ciężkich pojazdów ciężarowych na świecie. Są organizowane przez niemieckie wydawnictwa przy udziale dziennikarzy z całej Europy. Oceniane są zalety kabin: miejsce
kierowcy, poziom hałasu i komfort wypoczynku, a także własności jezdne, funkcjonowanie
skrzyń biegów i wygoda obsługi serwisowej. Pojazdy ciężarowe pokonują ponad 300 km
drogami różnego typu. W tym czasie precyzyjne urządzenia mierzą rzeczywiste zużycie
paliwa z najwyższą dokładnością. Każdy aspekt funkcjonowania pojazdu ma wpływ na
rezultat końcowy.
Wyniki Testu 1000 punktów, którego organizatorem jest Michael Kern są publikowane
m.in. w magazynie branżowym „Lastauto Omnibus”. Test przeprowadzono w październiku
2020 r., a wzięły w nim udział: Scania 540 S, MAN TGX 18.510 BLS oraz Mercedes Actros 1853
LS.
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ETC odbył się w listopadzie 2020 r. Organizatorem tej próby jest Hans-Jürgen
Wildhage, a rezultaty są prezentowane na łamach „KFZ Anzeiger” i innych
czasopism specjalistycznych. Uczestnikami ETC były: DAF XF 530, Scania 540 S,
MAN TGX 18.510 BLS oraz Mercedes Actros 1853 LS. Do obu prób zostali
zaproszeni wszyscy, liczący się w Europie producenci pojazdów ciężarowych.
tekst redakcja / foto producent
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Codziennie
cztery
Daily.
Jakie dostawczaki kupują Polacy?

1489 egzemplarzy IVECO Daily sprzedała Grupa DBK w

mieć skrzynię ładunkową o kubaturze od kompakto-

2020 roku. Uśredniając, codziennie w punktach dilera

wych 7,3 m3 po bezkonkurencyjne 20 m3 (19,6 w

nabywcę znajdowały cztery samochody dostawcze

największej wersji), a największa dopuszczalna masa

włoskiej marki. Tym samym Daily ponownie był

całkowita to 7 ton. Jeszcze więcej, a konkretnie 7,2 t, na

najpopularniejszym modelem w segmencie. Na jakie

swoje „barki” może wziąć Daily podwozie z kabiną.

warianty najczęściej decydowali się klienci?
Wybór podwozia z kabiną otwiera kolejne możliwości
Liczby najlepiej wyjaśniają popularność Daily. Ten

konfiguracji i adaptacji włoskiego dostawczaka do

model oferuje najszerszą na rynku gamę. Na drogach

potrzeb konkretnego biznesu. IVECO Daily wywrotka,

trudno spotkać dwa takie same Daily, skoro klienci mają

kontener, chłodnia, plandeka, laweta czy brygadówka –

do wyboru jedną z 8 tys. konfiguracji różniących się

wariantów jest mnóstwo, ale łączy je jedno – wszystkie

kolorem, wyposażeniem, wymiarami czy ładownością.

można spotkać na polskich drogach.

Dwie ostatnie cechy są kluczowe. Daily Furgon może
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A jaki kolor?

designerzy IVECO dwoją się i troją, by jazda, czyli praca

Kupujący IVECO Daily może się zdecydować na jeden z

kierowcy, była jak najlżejsza, ergonomiczna i po prostu...

kilkunastu kolorów nadwozia, w tym również metalizo-

przyjemna. Ładowarka indukcyjna do telefonów,

wanych. W palecie są żywe barwy – jaskrawa zieleń,

pneumatyczny fotel, automatyczna klimatyzacja,

malinowa czerwień czy optymistyczny żółty. Jednak

skórzana kierownica, ogrzewanie postojowe, adapt-

zdecydowanie najpopularniejszym kolorem jest biały.

acyjny tempomat czy nowoczesny system multime-

W Grupie DBK prawie 70 proc. Daily jest kupowanych w

dialny – to elementy, dzięki którym kierowca pracuje w

tym jasnym kolorze. Drugie miejsce – daleko, daleko za

lepszych warunkach i mniej się męczy. Równie ważne

bielą – ma ciemnoszary, wybierany przez nieco ponad

jak komfort jest bezpieczeństwo. W tej kwestii nie ma

10,5 proc. klientów. Na podium jest jeszcze czerwony z

kompromisów, szczególnie jeżeli chodzi o bezpie-

udziałem w sprzedaży na poziomie 7,3 proc. Tuż za nim

czeństwo czynne, czyli zapobieganie kolizjom i

– żółty (6,8 proc). Jeżeli chodzi o rodzaj nadwozia, to

wypadkom. Nad tym czuwają układy: automatycznego

bestsellerem są podwozia z kabiną. Wybiera je aż 77

hamowania, utrzymywania pojazdu na pasie ruchu,

proc. kupujących. 18 proc. decyduje się na furgony, a 5

kontroli zjazdu z wzniesienia i zaawansowany system

proc. na nadwozia brygadowe (6+1).

stabilizacji toru jazdy, w tym także w przypadku
podmuchów bocznego wiatru. A w jednym z licznych

Kawa zawsze pod ręką
Obecnie lista wyposażenia dodatkowego i akcesoriów
dostępnych do samochodów dostawczych wcale nie
jest krótsza niż w przypadku „osobówek”. Inżynierowie i

schowków można zmieścić dedykowany do IVECO
ekspres do kawy renomowanej firmy Lavazza, zapewniający „espressowe” pobudzenie, kiedy tylko jest
potrzebne.
tekst Grupa DBK / foto DBK
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Renault D Wide Z.E. 6x2 służącego
do przewozu materiałów
na place budów

P

o wprowadzeniu na rynek wszechstronnej
gamy elektrycznych pojazdów dystrybu-

cyjnych, Renault Trucks wciąż podąża drogą

wiodącą w kierunku zeroemisyjnego transportu.
Producent przedstawił pierwszą elektryczną ciężarówkę
służącą do transportu materiałów na place budów.
Grupa Noblet, która jest silnie zaangażowana w transformację energetyczną, odbiera pierwsze D Wide Z.E. z
zabudową samowyładowczą („wywrotką”) i żurawiem
za kabiną.
Renault Trucks i Grupa Noblet robią duży krok w
kierunku bezemisyjnej eksploatacji samochodów
ciężarowych. Do firmy zostanie dostarczone 26 tonowe
D Wide Z.E. 6x2 z kierowaną osią wleczoną, skrzynią
samowyładowczą i żurawiem. Energia elektryczna jest
magazynowana w czterech pakietach baterii po 66
kWh.
mieszkańców. Kolejną zaletą działania takich pojazdów

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu w miastach

w terenie jest mniejszy stopień wzniecania kurzu: było
to powodowane układem wydechowym skierowanym

Dzięki niskiemu poziomowi hałasu oraz braku emisji

do dołu. Kosztownym sposobem na unikanie tej

spalin, Renault Trucks D Wide Z.E. doskonale nadaje się

niedogodności było instalowanie pionowego wyde-

do dystrybucji materiałów budowlanych, szczególnie w

chu.

podmiejskim środowisku jazdy.
Pojazdy dystrybucyjne Renault Trucks Z.E. spełniają
Na placach budów silniki klasycznych pojazdów często

wymogi restrykcji ekologicznych wprowadzonych w

pozostają włączone, ponieważ napędzają przystawki

wielu miastach: jest to duże ułatwienie w dostawach

odbioru mocy osprzętu. Teraz samochody będą

materiałów konstrukcyjnych na place budów.

pracować nie korzystając z silnika spalinowego, czyli nie
emitując hałasu i CO2. Dzięki temu zdecydowanie

„Zero emisji w użytkowaniu” to właśnie to, czego

poprawi się komfort kierowcy a także okolicznych

poszukuje i oczekuje firma Noblet zajmująca się
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najmem pojazdów z kierowcami. Już na tym etapie są

o mocy 22 kW oraz poniżej 2 godzin z szybkiej stacji o

widoczne zalety: „Niektórzy Klienci z miast w sąsiedztwie

mocy 150 kW.

Paryża, operujący na okolicznych budowach, gotowi są
ponieść wyższe koszty sprzętu, który ma zerowy ślad

Pojazd, który będzie pracować w Aglomeracji Paryskiej,

węglowy oraz co równie ważne: jest cichy. Dodatkowo

może być z łatwością doładowywany na placach

we Francji można skorzystać na niewielkiej utracie

budów lub na jednej z wielu publicznych ładowarek

wartości, która reprezentuje nieco ponad 10% ceny

przystosowanych do potrzeb samochodów użytko-

zakupu” wyjaśnił Laurent Galle, prezes firmy Noblet.

wych. Na przykład: godzinne doładowanie mocą 22 kW
zagwarantuje dodatkowe 15 do 20 km zasięgu. To

Zasięg idealnie wystarcza do miejskich
i podmiejskich zastosowań

sprawia, że technologia napędu elektrycznego jest
idealna do zastosowań miejskich.

Grupa Noblet wybrała D Wide Z.E. wyposażone w 4
pakiety baterii po 66 kWh, które mogą być w pełni

tekst redakcja / foto producent

naładowane w czasie krótszym niż 10 godzin z przyłącza
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Pierwsze urodziny
nowej generacji
M
ija rok od premiery nowej generacji

wzornictwo i komfortowe miejsce pracy kierowcy.

pojazdów ciężarowych MAN, która odbyła

Nowy ciągnik MAN doskonale wypadł również w teście

się w hiszpańskim Bilbao. W tym czasie

Euro Truck Test realizowanym przez niemieckie

wydarzyło się wiele, także nieprzewidzianych sytuacji,

czasopismo Trucker. „Gratulacje dla MAN TGX 18.430 -

jednak jedno jest niezaprzeczalne. Wprowadzając na

w tym po równaniu rzeczywiście pokazał swoją siłę.

rynek nowe pojazdy, MAN odniósł bardzo duży sukces

Zyskał najlepsze opinie kierowców i wyprzedził

zdobywając liczne nagrody, rzeszę fanów a przede

konkurencję pod względem zużycia paliwa.”- napisał

wszystkim wielu nowych klientów.

Trucker.

Przyznana pod koniec 2020 roku dla modelu MAN TGX

W Polsce podczas jednego z przeprowadzanych

nagroda International Truck of the Year 2021 potwier-

testów prasowych na trasie z Poznania do Warszawy

dza, że jest to ciężarówka XXI wieku, która pozwala

pojazd MAN TGX 18.510 z pełnym obciążeniem

przede wszystkim na optymalizację całkowitych

naczepy osiągnął wynik 20,5 l/100 km. Kierujący

kosztów eksploatacji a także dba o komfort pracy i

pojazdem dziennikarz wykorzystał optymalnie zasto-

odpoczynku kierowcy.

sowane w nowym ciągniku systemy opierając swoją
jazdę na dynamicznym żeglowaniu, czyli zastosowaniu

Poza tym najważniejszym w branży wyróżnieniem,

funkcji nowego tempomatu MAN Efficient Cruise,

kabina zdobyła nagrodę Red Dot Award za doskonałe

dzięki któremu w sprzyjających warunkach ukształ-
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R

towania terenu pojazd przyspiesza i zwalnia wykorzystując energię kinetyczną i redukując zużycie paliwa.
„Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN budzi
pozytywne emocje Pomimo wielu ograniczeń nowe
ciężarówki zostały zaprezentowane ponad 1800 razy w
czasie indywidualnych spotkań z klientami i dziennikarzami. Było to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich
ale daliśmy radę.” powiedział Bernard Wieruszewski,
dyrektor ds. produktu i sprzedaży pojazdów ciężarowych w MAN Truck & Bus Polska.
Zainteresowanie jazdami testowymi nowym modelem
wśród przewoźników jest bardzo duże. Firma MAN
Truck & Bus Polska przygotowała specjalny konkurs dla
kierowców MAN Driver Challange. Chętni mogą podjąć
wyzwanie i dzięki stosowaniu się do wskazówek
systemu telematycznego MAN RIO oraz bieżącym
konsultacjom z trenerami jazdy ekonomicznej osiągnąć jak najlepsze wyniki zarówno dotyczące spalania
jak i ogólnej oceny efektywności jazdy.
Od października 2020 w naszym programie udział
wzięło ok. 250 kierowców z całej Polski, osiągając
doskonałe rezultaty i zdobywając atrakcyjne nagrody.
Wielu z nich uzyskało wynik na poziomie niecałych 19
l/100km oraz 100% realizację wskazówek sytemu RIO.
Dla właścicieli flot jest to wyraźny sygnał, że oszczędności w zużyciu paliwa są naprawdę realne.

tekst redakcja / foto producent
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Lawina naruszeń
czasu pracy
kierowcy

T

rzy różne województwa, cztery różne kontrole,

należący do czeskiego przedsiębiorcy. W wyniku

wspólny mianownik. Naruszenia dotyczące

oględzin pojazdu stwierdzono, że nie jest on wypos-

czasu jazdy i odpoczynku kierowcy oraz

ażony w tachograf wymagany w związku z realizowa-

używania tachografów. W lubuskim - białoruski

nym przewozem drogowym. Zgodnie z przepisami

kierowca ciężarówki rejestrował swoją aktywność na

podczas wykonywania przewozu drogowego rzeczy,

karcie innego kierowcy. Na Dolnym Śląsku – dwaj

gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z

kierowcy jadący w załodze „odpoczywali” prowadząc

przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony, w pojeździe

pojazd od kilkunastu godzin, natomiast inny skontro-

samochodowym musi być zainstalowany i użytkowany

lowany przez nich szofer przez 43 godziny jazdy, nie

tachograf. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postę-

wykonał żadnego przepisowego odpoczynku.

powanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w

Natomiast świętokrzyscy inspektorzy Inspekcji

wysokości 10 tys. zł. Dodatkowo za brak tachografu

Transportu Drogowego zatrzymali samochód, który w

odpowiadać będzie również osoba wykonująca

ogóle nie miał tachografu.

czynności związane z kontrolowanym przewozem
drogowym, wobec której prowadzone będzie postę-

Dla przykładu w czwartek (18 lutego) świętokrzyscy

powanie skutkujące karą pieniężną w kwocie 2 tys. zł.

inspektorzy ITD wykonujący czynności służbowe na
drodze krajowej numer 7 w miejscowości Występa
zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów
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W

Szczecinie na DK10, zachodniopomorscy

inspektorzy transportu drogowego zatrzymali
wczoraj (24 lutego) ciężarówkę przewożącą

ładunek rur ze szczecińskiego portu do Tuczna w powiecie
wałeckim. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił brak oznakowania

Tablicę ma,
ale w domu

tablicami barwy biało-czerwonej wystającego poza obrys
naczepy ładunku. Przewoźnik posiadał zezwolenie na
transport ponadnormatywny, ale jak oznajmił kontrolowany
szofer, wymaganą tablicę zostawił w domu. Na kierowcę
nałożono mandat karny i zakazano dalszej jazdy do czasu
oznakowania wystającego ładunku, ponieważ przemieszczanie się pojazdu bez właściwego oznakowania zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego.

źródło ITD / foto ITD

Nietrzeźwy wyruszył w trasę po ładunek

I

nspektorzy ITD zatrzymali rosyjską ciężarówkę w środę (24
lutego) na krajowej 91-ce w Siewierzu. Kierowca przy-

Kontrole świateł

wiózł ładunek z Czech do Polski i blisko dobę odpoczywał

na parkingu. Przed zatrzymaniem był w trasie po kolejny

ładunek dopiero od 16 minut. W kabinie pojazdu czuć było

zapach alkoholu, a kierujący miał problemy z utrzymaniem

równowagi, gdy wstał i sięgnął po dokumenty.

Pierwsze badanie trzeźwości wykazało prawie 0,39 mg/l
(blisko 0,82 promila), a drugie już 0,47 mg/l (ok. 1 promil)
alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu.
Wzrostowa tendencja stężenia alkoholu świadczy, że
mężczyzna musiał pić alkohol niedługo przed zatrzymaniem
do kontroli drogowej przez ITD. Inspektorów próbował
przekonać, że alkohol - cztery piwa - wypił poprzedniego
źródło ITD / foto ITD

dnia.
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Nowy rozmiar paliwooszczędnej

MICHELIN X Multi Energy Z 315 80 R22.5

MICHELIN X Multi Energy Z 315 70 i 80 R22.5

M

arka Michelin wprowadza nowy rozmiar swojej
popularnej opony ciężarowej MICHELIN X Multi
Energy przeznaczonej do transportu międzyna-

rodowego, krajowego i regionalnego. Dotychczasowa oferta
poszerza się o model 315/80 R 22.5 na osie prowadzącą i
napędową. Opona w istotny sposób obniża zużycie paliwa oraz
charakteryzuje się trwałością i wydłużonym czasem użytkowania, co przekłada się bezpośrednio na niższe koszty przewoźników. MICHELIN X Multi Energy w nowym rozmiarze zużywa
nawet o 0,7 l paliwa na 100 km mniej niż jej poprzedniczka (na
podstawie kalkulacji z VECTO).
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j opony MICHELIN X Multi Energy
Gama MICHELIN X Multi Energy do transportu między-

obniżenia emisji CO2. Przynosząca oszczędności gama

narodowego, krajowego i regionalnego powiększa się

MICHELIN X Multi Energy o wyjątkowo niskim oporze

o rozmiar 315/80 R 22.5 na osie prowadzącą i napędo-

toczenia otrzyma homologacje wszystkich wiodących

wą. Rozszerzenie oferty jest odpowiedzią na potrzeby

producentów samochodów ciężarowych w 2021 roku

użytkowników poszukujących ogumienia zapewniaj-

(rozmiar 315/80 R 22.5).

ącego oszczędności i bezpieczeństwo transportu
podczas przewozu ciężkich ładunków. Nowa wersja

VECO

opony stanowi uzupełnienie popularnego w trans-

VECTO, czyli symulator do obliczania zużycia paliwa i

porcie europejskim rozmiaru 315/70 R 22.5 z gamy

emisji CO2 samochodów ciężarowych, to owoc prac

MICHELIN X Multi Energy.

Komisji Europejskiej nad planem redukcji śladu środowiskowego w transporcie drogowym. Od 1 stycznia

MICHELIN X Multi Energy w obu wspomnianych

2019 r. wszyscy producenci pojazdów ciężarowych

rozmiarach wyróżnia się niższym zużyciem paliwa, które

muszą zadeklarować obliczoną przy użyciu VECTO

stanowi około 30 proc. kosztów przewoźników, a także

emisję CO2 nowych ciężarówek sprzedawanych na

obniżoną emisją CO2. Paliwo stanowi drugą największą

rynku europejskim. Oznacza to, że regionalni prze-

pozycję w wydatkach firm transportowych, jednak tylko

woźnicy będą teraz mogli dokonać istotnego dla nich

niewielki odsetek przewoźników ma świadomość, że

wyboru oszczędności paliwa i redukcji emisji CO2. Ma

to właśnie opór toczenia opon pochłania jedną trzecią

to szczególne znaczenie dla właścicieli dużych flot,

paliwa w zestawie ciągnika z przyczepą. Pozostała część

ponieważ w przetargach na usługi transportowe dość

paliwa jest zużywana na pokonanie oporu powietrza i

często pojawia się wymóg niskiej emisji gazów cie-

wewnętrznego tarcia mechanicznego.

plarnianych.
tekst redakcja / foto producent

Opona MICHELIN X Multi Energy jest przystosowana do
pogłębiania i bieżnikowania, co również przekłada się
na oszczędności związane z użytkowaniem ogumienia.
Dodatkowo gama posiada oznaczenie 3PMSF i M+S,
które informuje o bardzo dobrej przyczepności opony
w każdych warunkach pogodowych, co wpływa na
bezpieczeństwo użytkowania.
Wprowadzenie nowego rozmiaru MICHELIN X Multi
Energy jest również odpowiedzią na potrzeby producentów pojazdów, którzy muszą spełnić wymagania
ujęte w nowych regulacjach europejskich dotyczących
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Dziesięciotysięczny pojazd ciężarowy
marki DAF wyprodukowany na Tajwanie

W

Dadu, na Tajwanie, z linii montażowej zjechał dziesięciotysięczny pojazd ciężarowy marki DAF. Stało się to

zaledwie trzy lata po wyprodukowaniu pięcio-

tysięcznego pojazdu. Firma DAF, której udział rynkowy w segmencie
pojazdów o masie powyżej 12 ton wynosi prawie 37%, jest niekwestionowanym liderem na tej wyspie wśród producentów pojazdów
ciężarowych spoza Azji. Oczekuje się, że sukces na Tajwanie będzie
jeszcze większy dzięki wprowadzeniu w ostatnim czasie nowej serii
pojazdów ciężarowych Euro 6.
Od 2005 roku DAF Trucks wysyła co tydzień podzespoły do popularnych serii LF i CF z zakładów w Eindhoven i Leyland na Tajwan, gdzie
we współpracy z firmą Formosa Plastics Group na linii produkcyjnej,
która niedawno została poddana całkowitej modernizacji, montowanych jest obecnie od pięciu do sześciu pojazdów ciężarowych
DAF dziennie. Wszystkie te pojazdy są wyposażane w niezawodne i
wydajne silniki PACCAR Euro 6.
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Wysoka jakość pojazdów ciężarowych
„Każdy pojazd ciężarowy DAF zmontowany na Tajwanie
charakteryzuje się taką samą jakością wykonania jak
pojazdy zjeżdżające z linii produkcyjnych w Holandii czy
Wielkiej Brytanii” — stwierdził Jan van Keulen, dyrektor
ds. sprzedaży odpowiadający za globalne rynki w firmie
DAF. „Dziesięciotysięcznym egzemplarzem pojazdu
marki DAF wyprodukowanym na Tajwanie okazał się
model ciągnika siodłowego CF 480, który będzie
wykorzystywany na tamtejszym rynku do transportu
żwiru i cementu”.

„Te pojazdy nie mają sobie równych”
Zhi-Yong Qiu, dyrektor generalny firmy Yong Yuan
Transport Corporation, złożył zamówienie na ten
dziesięciotysięczny pojazd ciężarowy marki DAF
zmontowany na Tajwanie, opierając się na prawie 15letnim pozytywnym doświadczeniu z tą marką. „Nasza
mieszana flota składa się z około 300 pojazdów. Kilka lat
temu zdecydowałem, że każdy nowy pojazd musi być
pojazdem marki DAF. Podjąłem tę decyzję z prostego
powodu — te pojazdy nie mają sobie równych pod
względem zużycia paliwa, niezawodności i bezpieczeństwa. Dodatkowo lokalna sieć dealerów DAF oraz ich

budowaną sieć oficjalnych dealerów i punktów

wsparcie w zakresie napraw i obsług reprezentują

serwisowych DAF dostępnych na terenie całego kraju”.

niezwykle wysoki poziom”.

„Podziękowania dla zespołu”
„Podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej”

„Jesteśmy naprawdę dumni ze współpracy z firmą

„Doskonała niezawodność pojazdów DAF, niskie koszty

Formosa Plastics Group” — mówi Richard Zink,

w przeliczeniu na kilometr i najwyższy komfort kierowcy

dyrektor ds. marketingu i sprzedaży oraz członek

faktycznie wyznaczają standardy w branży” — wyjaśnia

zarządu DAF Trucks. „W ścisłej kooperacji montujemy

Seiko Chen, prezes Formosa Plastics Transportation

fantastyczne pojazdy ciężarowe, które są cenione na

Corporation i starszy wiceprezes Formosa Plastics

rynku ze względu na ich osiągi i jakość wykonania.

Group. „Teraz, wraz z wprowadzeniem najnowszych

Chciałbym bardzo podziękować za zaangażowanie i

modeli pojazdów ciężarowych DAF Euro 6, podnosimy

profesjonalizm, które zespół Formosa Plastics Group

poprzeczkę jeszcze wyżej. Ponadto te doskonałe

wykazuje podczas montażu najwyższej klasy poja-

pojazdy są oferowane wraz z najwyższej jakości obsługą

zdów z serii LF i CF”.

serwisową i świetnie funkcjonującym procesem

tekst redakcja / foto producent

zaopatrzenia w części, realizowanymi poprzez roz-
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Gazele Biznesu 2020

K

ielecki producent zabudów ciężarowych po raz kolejny znalazł się w
najstarszym i najpopularniejszym rankingu małych i średnich

przedsiębiorstw - Gazele Biznesu, potwierdzając tym samym swoją

elitarną pozycję w gronie najlepszych firm na polskim rynku.
Laureatem nagrody może zostać wyłącznie firma, która działa nieprzerwanie od co najmniej 2017, a jej przychody znajdowały się w przedziale do
200 mln zł. W ostatnich trzech latach odnotowała ich wzrost, nie miała straty
i udostępnia wyniki finansowe umożliwiając ocenę kondycji.
KH-KIPPER zajął 28. miejsce w województwie świętokrzyskim. Chociaż
wirusowy kryzys odcisnął swoje piętno na skali działalności, to producentowi ostatecznie udało się zamknąć 2020 rok na poziomie 1800 sztuk zabudów, przyczep, naczep i urządzeń hakowych, czyli podobnie jak to miało
miejsce w 2018 roku. 84% produkcji trafiło na zagraniczne rynki.
tekst redakcja / foto producent
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Współpraca Wielton i CLI
transportu intermodalne

W

spółpraca firmy Wielton z CLIP Group,

W ostatnich latach można zaobserwować intensywny

czyli jednym z największych i najnowo-

rozwój transportu intermodalnego. To typ transportu,

cześniejszych centrów logistycznych w

który z roku na rok zyskuje na skali. W Polsce pomimo

Europie Środkowo – Wschodniej, stanowi doskonały

korzystnej lokalizacji geograficznej i gęstej sieci

przykład działań na rzecz rozwoju transportu inter-

połączeń kolejowych, w porównaniu z wybranymi

modalnego i poszukiwań rozwiązań niskoemisyjnych.

państwami Unii Europejskiej, nie wykorzystuje się

Wieluński producent dostarczył swojemu partnerowi

pełnego potencjału przewozów intermodalnych.

100 szt. nowoczesnych pojazdów typu huckepack,

Jednak na przestrzeni kilku, ostatnich lat transport

czyli produkty dedykowane do transportu intermo-

kombinowany zyskuje na coraz większym znaczeniu

dalnego za pomocą wagonów kolejowych. To kolejny

także w naszym kraju, dzięki funduszom unijnym

dowód na zaangażowanie firmy Wielton w bliską

przeznaczonym na realizację inwestycji

współpracę skupioną na potrzebach klientów oraz

z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej, rosną-

redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

cemu zainteresowaniu tym rodzajem transportu ze

e-ROUTE

e-Route
e-Route
online
online
04/2020
03/2021
04/2020
/ e-route.pl
/ e-route.pl

str.
str.49
61

IP Group na rzecz rozwoju
ego
strony władz państwa, a także modernizacji i rozbu-

W ostatnim czasie dokonał instalacji innowacyjnego

dowie infrastruktury towarzyszącej. Niewątpliwymi

systemu Lohr Railway, będącego nowoczesną techno-

zaletami transportu intermodalnego są przede

logią pozwalającą na poziomy załadunek standar-

wszystkim redukcja kosztów przewozów oraz ogra-

dowych naczep drogowych na wagony kolejowe. To

niczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska natu-

pierwsze i jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce, które

ralnego.

nie wymaga użycia dźwigu.

W 2020 r. CLIP Group

nawiązał również współpracę z firmą Wielton w celu
Doskonałym przykładem działań na rzecz rozwoju

pozyskania nowoczesnych naczep intermodalnych.

transportu intermodalnego w Polsce jest działalność
CLIP Group, czyli jednego z największych i najnowo-

CLIP Group nieprzerwanie pracuje nad rozbudową i

cześniejszych centrów logistycznych w Europie

unowocześnieniem swojej infrastruktury, tym samym

Środkowo – Wschodniej. CLIP Group nieustannie

wspierając także rozwój transportu intermodalnego w

inwestuje w modernizację swojego Terminalu

Polsce. Z tego powodu niezwykle istotna jest współp-

Intermodalnego.
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raca CLIP Group z partnerami biznesowymi, takimi jak

konstrukcja ramy i zabudowy zapewniają wysoką

Wielton, którzy wspomagają firmę w tych działaniach,

wytrzymałość pojazdu potwierdzoną licznymi testami

dostarczając wysokiej jakości naczepy dostosowane

przeprowadzonymi na stacji do całopojazdowego

do specjalistycznych potrzeb. Dzięki temu CLIP Group

badania naczep w Dziale Badawczo-Rozwojowym

oferuje usługi logistyczne na najwyższym poziomie,

Wieltonu. Jednocześnie zachowano

jednocześnie promując zalety transportu kombinowa-

własną naczepy, co istotnie wpłynęło na obniżenie

nego.

kosztów jej eksploatacji na długich trasach.

Współpraca pomiędzy firmami CLIP Group i Wielton

Możliwość zredukowania ogólnych kosztów procesu

dotyczyła dostarczenia 100 szt. nowoczesnych

transportowego i zmniejszenia negatywnego oddzia-

pojazdów typu huckepack – 50 szt. naczep kurtyno-

ływanie na środowisko naturalne sprawiają, że trans-

wych Mega Curtain Master i 50 szt. naczep furgono-

port intermodalny cieszy się coraz większym zaintere-

wych Dry Master. Pojazdy te są dedykowane do

sowaniem. Posiadamy w Wieltonie wieloletnie

transportu intermodalnego za pomocą wagonów

doświadczenie w produkowaniu naczep wykorzy-

kolejowych. Ponadto, w produktach marki Wielton

stywanych w tym rodzaju transportu. Z tego powodu

szczególny nacisk położono na wytrzymałość, szczel-

cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z CLIP Group

ność i funkcjonalność użytkowania. Nowoczesna

i możemy wspierać kolejnego klienta, dostarczając
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odbojami gumowymi. Tego typu naczepy mogą być
również wykorzystywane do transportu promem po
ich wyposażeniu w uchwyty promowe umożliwiające
właściwe zabezpieczenie naczepy. Dodatkowo,
furgony Dry Master zostały wyposażone z system
podwójnego załadunku DoubleDeck, który umożliwia
maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Z
kolei naczepy Mega Curtain Master posiadają dodatkowe opcje wyposażenia, które zwiększają uniwersalność zestawów pod kątem transportu różnorodnych
towarów m.in. opon i napojów.
Naszym głównym zadaniem jest właściwe dopasowanie produktów do potrzeb klientów, którzy oczekują
przede wszystkim produktów nowoczesnych i
trwałych, a jednocześnie wygodnych w obsłudze i
bezpiecznych. Pojazdy typu huckepack marki Wielton,
dostarczone do CLIP Group, to doskonałe rozwiązania
dedykowane do transportu kombinowanego. Łączy je
innowacyjna i sprawdzona konstrukcja, wysoka jakość
wykonania i rozwiązania ergonomiczne, które usprawniają proces ich załadunku oraz wyładunku, skracając
czas. Tym samym korzystanie z nich jest efektywne, co
unikalne, spersonalizowane pojazdy. Jesteśmy partnerem, który rozumie biznes transportowy, potrafi

przekłada się na konkretne oszczędności. – dodaje
Krzysztof Beder, Doradca Biznesowy Wielton S.A.

słuchać i dostarcza najlepsze rozwiązania, dopasowane
do wymagań klientów. – mówi Przemysław Skrivanek,
Dyrektor Regionu Zachodniego Wielton S.A.

Kontrakt pomiędzy firmami CLIP Group i Wielton został
realizowany w ramach projektu „Zakup naczep
intermodalnych do obsługi połączeń”

Naczepy Mega Curtain Master i Dry Master, dostarczone do CLIP Group, to pojazdy typu huckepack.
Pojazdy te zostały dostosowane do transportu kombi-

współfinan-

sowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

nowanego, dzięki wzmocnionej ramie i zawieszeniu
pneumatycznemu, a także zastosowaniu unikalnych
rozwiązań, jak składany zderzak. Produkty posiadają

tekst redakcja/ foto producent

odpowiednie wzmocnienia w podwoziu, umożliwiające przeładunek pionowy, tj. zawieszenie rozłączne, 4
punkty chwytania „grab handles” rozmieszczenie
zgodnie z normą UIC 596-5 i wzmocnioną tablicę
przyłączeniową, która jest chroniona dodatkowymi
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Shell intensyfikuje działania na rzecz
osiągnięcia zerowej emisji netto

S

hell przedstawił strategię przyspieszenia transformacji firmy w
dostawcę produktów i usług energetycznych o zerowej emisji netto,
dzięki rozwojowi działalności ukierunkowanej na klienta. Shell

potwierdził również swoje przewidywania, że szczytowe wartości całkowitej
emisji dwutlenku węgla dla firmy osiągnięto w 2018 roku, a produkcji ropy
naftowej w roku 2019.
– Musimy zapewnić naszym klientom produkty i usługi, których chcą i
potrzebują, mające jak najmniejszy wpływ na środowisko. Jednocześnie
wykorzystamy nasz wysoki potencjał przy rozwoju konkurencyjnego
portfolio, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa stając się firmą o zerowej
emisji netto – powiedział Ben van Beurden, prezes Royal Dutch Shell.
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– Niezależnie od tego, czy nasi klienci to kierowcy,

W krótkim okresie strategia Shell zakłada wprowa-

gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa, wyko-

dzenie zmian do portfolio usług poprzez inwestowanie

rzystamy globalną skalę prowadzonej przez nas

5–6 mld dolarów rocznie w filar wzrostu, 8–9 mld

działalności i zaufanie do marki, aby rozwijać się na

dolarów w filar transformacji oraz około 8 mld dolarów

rynkach, na których popyt na czystsze produkty i usługi

w działalność wydobywczą.

jest największy, zapewniając sobie w ten sposób
większą przewidywalność przepływów pieniężnych i

Plan obejmuje wzmocnienie wiodącej pozycji na rynku

wyższe zwroty z poczynionych inwestycji.

smarów, zwiększeniu do 40 mln liczby klientów w 55
tys. punktów sprzedaży detalicznej i rozbudowie

Od teraz Shell będzie dokonywał integracji swojej

globalnej sieci ładowania pojazdów elektrycznych z

strategii, portfolio usług oraz planów dotyczących

ponad 60 tys. punktów do około 500 tys. do 2025 r.

kwestii środowiskowych i społecznych w ramach
celów określonych w strategii „Powering Progress” –

W segmencie paliw niskoemisyjnych celem jest dalszy

tworzenia wartości dla akcjonariuszy, osiągnięcia

rozwój działalności w zakresie produkcji i dystrybucji

zerowej emisji netto, dostarczania energii w każdym

biopaliw. Powiązana z Shell spółka joint venture Raízen,

obszarze życia i promowania poszanowania dla

produkująca paliwa z trzciny cukrowej w Brazylii, po

środowiska naturalnego. Shell zamierza osiągnąć te

przejęciu Biosev zwiększy zdolność produkcyjną

cele w ramach trzech filarów biznesowych – wzrostu,

bioetanolu do 3,75 mld litrów rocznie, czyli około 3%

transformacji i wydobycia.

światowej produkcji.

Droga do zerowej emisji netto: kompleksowe zarządzanie emisjami

Zintegrowane rozwiązania energetyczne – celem jest
sprzedaż ok. 560 TWh energii elektrycznej rocznie do

Cel zerowej emisji netto ma dla Shell charakter kom-

2030 roku, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Shell

pleksowy: dotyczy emisji związanych bezpośrednio z

przewiduje obsługę ponad 15 mln klientów detali-

działalnością Shell oraz tych wynikających z wykorzy-

cznych i biznesowych na całym świecie. Celem Shell

stywania wszystkich produktów energetycznych, które

jest stanie się wiodącym dostawcą czystych usług typu

firma sprzedaje. Co ważne, cel obejmuje także emisje

power-as-a-service.

związane z ropą naftową i gazem, które są produkowane przez inne podmioty, a następnie sprzedawane

Shell przewiduje inwestowanie około 100 mln dolarów

przez Shell. Strategia Powering Progress wspiera

rocznie w projekty oparte na ochronie przyrody (NBS),

najbardziej ambitny cel porozumienia paryskiego, tj.

co pomoże klientom osiągnąć zeroemisyjność netto,

ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C.

dzięki możliwości równoważenia tych emisji, których
nie da się uniknąć.

Osiąganie założonych celów dzięki
portfolio, które wspiera transformację energetyczną
Shell obsługuje dziennie ponad milion klientów
komercyjnych i przemysłowych oraz 30 mln klientów
detalicznych na 46 tys. stacji paliw.

Shell wykorzysta wiodącą pozycję w segmencie
zastosowania wodoru poprzez rozwój zintegrowanych
węzłów wodorowych na potrzeby przemysłu i transportu ciężkiego, docelowo zapewniając sobie dwucyfrowy udział w globalnej sprzedaży czystego wodoru.
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Shell wzmocni pozycję lidera w zakresie wolumenu LNG i obsługiwanych
rynków poprzez uważnie dobrane inwestycje, aby do połowy dekady
zwiększać moce produkcyjne o ponad 7 mln ton rocznie. Firma będzie w
dalszym ciągu wspierać klientów w

działaniach na rzecz osiągnięcia

zerowej emisji netto, poprzez m.in. oferowanie klientom paliwa LNG.
Celem jest transformacja sieci rafinerii z 13 obecnych obiektów do 6 parków
chemicznych i energetycznych, w połączeniu z ograniczeniem produkcji
tradycyjnych paliw o 55% do 2030 roku. Firma będzie produkować chemikalia z

przetworzonych odpadów, zwanych chemikaliami w obiegu

zamkniętym, a do 2025 roku będzie przetwarzać rocznie 1 mln ton odpadów
z tworzyw sztucznych.
Priorytetem dla Shell będzie wartość, nie wolumen, a także uproszczenie i
osiągnięcie większej odporności finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnych przepływów pieniężnych w perspektywie roku 2030.
Shell przewiduje stopniowe ograniczanie wydobycia ropy o około 1–2%
tekst redakcja / foto producent

rocznie, między innymi w ramach dezinwestycji i z przyczyn naturalnych.

Aby osiągnąć zerową emisję netto, Shell:
- nadal będzie realizować cele krótkoterminowe, w tym nowe cele cząstkowe w
zakresie redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla netto: 6–8% do 2023, 20% do
2030, 45% do 2035 i 100% do 2050 roku, względem roku 2016,
- zakłada, że jego całkowita emisja dwutlenku węgla osiągnęła najwyższy poziom w
2018 roku, kiedy wyniosła 1,7 gigaton rocznie,
- potwierdza, że jego całkowita produkcja ropy naftowej osiągnęła szczyt w 2019 r.,
- będzie dążyć do zapewnienia sobie możliwości sekwestracji (CCS) dodatkowych 25
mln ton CO2 rocznie do 2035 roku.
- dąży do wykorzystania rozwiązań opartych na ochronie przyrody (NBS), aby kompensować emisje około 120 mln ton CO2 rocznie do 2030 roku, zgodnie
- z przyjętą filozofią, że najpierw należy unikać i ograniczać emisje, a jeśli jest to
niemożliwe,wtedy kompensować,
- będzie współpracować w ramach Science Based Targets Initiative, Transition
Pathway Initiative i innych inicjatyw, aby tworzyć standardy dla przemysłu i dostosowywać się do nich,
- począwszy od 2021 roku będzie przedkładać akcjonariuszom Plan Transformacji
Energetycznej do głosowania konsultacyjnego, będąc pierwszą firmą w branży podejmującą tego rodzaju działanie. Plan będzie aktualizowany co trzy lata.
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Marka Mercedes-Benz zwyciężyła w
pojazdów dostawczych XIII Badania
Dealerów Samochodowych

R

ok 2020 był jednym z najtrudniejszych dla wielu branż, w tym
motoryzacyjnej. Pandemia COVID-19 zachwiała stabilnością i

zatrzymała rozwój niejednej firmy dealerskiej, jednak duży

wpływ na to, z jakim wynikiem zamknął się rok, miała jakość współpracy z
importerem. Jak wynika z XIII Badania Satysfakcji Dealerów
Samochodowych, w kategorii pojazdów dostawczych najwięcej
powodów do zadowolenia mieli dealerzy marki Mercedes-Benz.
O tym, czy dana firma poradziła sobie z sukcesem z realiami ubiegłego
roku w dużym stopniu decydowało też wcześniejsze przygotowanie i
kondycja sprzed pandemii. W przypadku dealerów pojazdów dostawczych Mercedes-Benz obydwa te parametry utrzymane były na wysokim poziomie, m.in. dzięki wdrożeniu projektu Van ProCenter – czyli
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trwało od połowy października do początku grudnia.
Jak zwykle wzięli w nim udział właściciele, a także osoby
zarządzające stacjami dealerskimi w dwóch oddzielnych kategoriach: samochodów osobowych oraz
dostawczych do 3,5 t. Wybrane obszary satysfakcji były
oceniane w pięciostopniowej skali, od „1” do „5”. Każdej
marce poświęcona była osobna ankieta składająca się z
82 pytań, na podstawie których powstało 26 ocen
cząstkowych decydujących o ocenie końcowej.
Próba badawcza została założona na poziomie
minimum 30% wszystkich dealerów danej marki.
Ocena satysfakcji dealerskiej obejmowała trzy aspekty
oceny współpracy z importerem. Pierwszy dotyczył
produktów oferowanych przez importera: ich jakości,
niezawodności, dostępności oraz zadowolenia klienta.

w kategorii
a Satysfakcji

W drugim oceniano politykę importera jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu – obejmował m.in. konkurencyjność strategii rynkowej i
podejście do prowadzenia biznesu. Trzecia kategoria
podsumowywała funkcjonowanie centrali w Polsce –
jej kulturę organizacji, styl pracy i profesjonalizm ludzi,
których zatrudnia.
– Wynik tego badania potwierdza skuteczność
naszych strategii zarówno na poziomie koncernu, jak i

m.in. 12 salonów dedykowanych wyłącznie klientom

polskiej centrali. Oznacza, że nasi dealerzy są zadowo-

aut dostawczych, zapewniających obsługę na naj-

leni z narzędzi, które im oferujemy i mają poczucie

wyższym poziomie w każdym obszarze współpracy. W

partnerskiej współpracy. To sprawia, że klienci mają w

lipcu 2020 roku marka uruchomiła też odświeżoną

nich odpowiednich reprezentantów trójramiennej

wersję internetowego salonu samochodów dosta-

gwiazdy i mogą mieć pewność oferty na poziomie

wczych, czyli Salon Online 2.0, w którym zdalnie można

premium – podsumowuje Thomas Greipel.

wybrać i skonfigurować dowolny pojazd z oferty
Mercedes-Benz Vans, dobrać finansowanie i jednym
kliknięciem skontaktować z doradcą.
Badanie Satysfakcji Dealerów Samochodowych
odbywa się corocznie wiosną – w 2020 roku ze względu na pandemię odbyło się w ostatnim kwartale,

tekst redakcja / foto producent
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DHL Freight i Volvo Trucks łączą siły

D

HL Freight – jedna z czołowych firm świad-

Jak dotąd głównym obszarem zastosowań elektry-

czących usługi przewozowe w Europie – i

cznych samochodów ciężarowych jest transport na

Volvo Trucks podjęły współpracę, której

mniejsze odległości, w obrębie miast i aglomeracji.

celem jest szybsze wprowadzenie elektrycznych

Obecnie DHL Freight i Volvo Trucks zapoczątkowały

samochodów ciężarowych o dużej ładowności w

projekt koncentrujący się na transporcie cięższych

europejskim transporcie regionalnym. Ta wspólna

ładunków na dłuższych dystansach. Przedmiotem tej

inicjatywa stanowi kolejny ważny krok we wdrażaniu

współpracy jest jedyny w swoim rodzaju, pierwszy na

rozwiązań transportowych neutralnych dla klimatu.

świecie pilotażowy projekt wykorzystania w pełni

e-ROUTE

e-Route online 03/2021 / e-route.pl

elektrycznego pojazdu ciężarowego Volvo FH o

Pozyskane dane pomogą wypracować właściwą

maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej zestawu

równowagę pomiędzy długością trasy, ciężarem

60 ton. Począwszy od marca br. pojazd taki będzie
kursował pomiędzy dwoma terminalami magazynowymi DHL Freight, oddalonymi od siebie o około 150
km. Podczas prób Volvo i DHL zdobędą cenne doświadczenie i wiedzę w kwestii konfiguracji i użytkowania
niezbędnej infrastruktury ładowania akumulatorów.
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– Naszym celem jest zredukowanie do zera wszystkich

ktrycznego ekosystemu, m.in. ładowanie akumulato-

emisji związanych z logistyką i w jego realizacji mamy już

rów, planowanie tras, konfigurację pojazdów, obsługę

istotne osiągniecia: w porównaniu do poziomu z 2007 r.,

serwisową i inne potrzebne wsparcie.

efektywność naszej Grupy pod względem emisji CO2
wzrosła o 35%. Jednak aby kontynuować, potrzebujemy

– Branża transportowa szybko się zmienia i dla wielu

innowacyjnych rozwiązań technicznych i solidnych

naszych klientów możliwość osiągania równowagi

partnerów. Jestem przekonany, że bliska współpraca z

ekologicznej stanowi istotną zaletę. Dlatego oferujemy

Volvo Trucks, jedną z czołowych marek samochodów

efektywne rozwiązania transportowe umożliwiające

ciężarowych na świecie, pomoże nam w osiągnięciu

szybsze odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz np.

naszych ambitnych proekologicznych celów w sektorze

elektryczności. Z DHL współpracujemy od dawna. Ich

transportu drogowego – mówi Uwe Brinks, dyrektor

rozległa wiedza w dziedzinie logistyki w skali globalnej

generalny DHL Freight.

pozwala nam analizować warunki osiągania postępów
w tej transformacji technologicznej, dostosowywania

W tym, koniecznym przechodzeniu na transport wolny

jej do potrzeb i specyfiki działalności klientów – mówi

od paliw kopalnych Volvo Trucks stara się zapewnić, by

Roger Alm, Prezes Volvo Trucks.

elektryfikacja postępowała możliwie sprawnie i bez
zakłóceń. Bierze więc pod uwagę każdy aspekt ele-
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DHL Freight aktywnie realizuje różnorodne projekty
technologiczne w obszarach zrównoważonego
rozwoju i odchodzenia od paliw kopalnych. W Szwecji
firma wdrożyła specjalny, proekologiczny program
dostarczania przesyłek. Klienci korzystający z tego
programu uiszczają dodatkową stałą opłatę za każdą
wyekspediowaną paczkę lub paletę, a wygenerowany
w ten sposób dochód jest w całości inwestowany w
ramach szwedzkiej sieci dostaw.
– Sektor logistyczny stoi przed ogromnym wyzwaniem,
które jednocześnie oferuje ogromne możliwości:
dekarbonizacją transportu towarowego. Współpraca z
Volvo Trucks pomaga DHL Freight odgrywać jeszcze
większą rolę w procesie przechodzenia na ekologicznie
zrównoważone alternatywy i kolejnym ważnym
wyznacznikiem realizacji naszej długofalowej strategii
transportu neutralnego dla klimatu – wyjaśnia Robert
Zander, dyrektor generalny DHL Freight Sweden.
Aktualnie w seryjnej produkcji znajdują się pojazdy
ciężarowe Volvo FL Electric i Volvo FE Electric, przeznaczone dla miejskiego transportu dystrybucyjnego.
Niedawno DHL Supply Chain wprowadziła nowe Volvo
FL Electric do eksploatacji w Londynie. To pierwszy w
Wielkiej Brytanii specjalnie zbudowany, w pełni
elektryczny samochód ciężarowy Volvo do dystrybucji
towarów w mieście.
Pod koniec ubiegłego roku Volvo Trucks i Ameryce
Północnej rozpoczęło sprzedaż modelu VNR Electric,
zaś w tym roku zapoczątkowana zostanie sprzedaż
elektrycznych samochodów ciężarowych o dużej
ładowności w Europie.
– Podjęliśmy zobowiązanie, że najpóźniej do roku 2040
cała nasza gama samochodów ciężarowych zostanie
uniezależniona od paliw kopalnych – konkluduje Roger
Alm.
tekst redakcja / foto producent
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Elektryzujący kamień milowy –
ponad 200 FUSO eCanterów
w codziennej eksploatacji

T

rzy lata po rozpoczęciu małoseryjnej produkcji

Od czasu wprowadzenia modelu eCanter w 2017 roku

FUSO eCantera, dostawy tego w pełni ele-

marka FUSO uchodzi za pioniera i prekursora w dzie-

ktrycznego, lekkiego samochodu ciężarowego

dzinie elektrycznych samochodów ciężarowych – i

Daimler Trucks przekroczyły próg 200 pojazdów.Na tę

konsekwentnie pracuje nad wdrażaniem zrównowa-

niezawodną elektryczną ciężarówkę do miejskiego

żonych, neutralnych pod względem emisji CO2

transportu dystrybucyjnego postawili już klienci z

rozwiązań transportowych. Od lutego 2021 r. klienci

jedenastu krajów, z miast takich, jak Nowy Jork, Tokio,

eksploatują ponad 40 FUSO eCanterów w Stanach

Berlin, Londyn, Amsterdam, Paryż, Dublin, Oslo,

Zjednoczonych, ponad 60 w Japonii i ponad 100 w

Kopenhaga, Helsinki czy Lizbona. Sukcesywnie reali-

Europie. Łączny dystans pokonany przez globalną flotę

zowane są kolejne dostawy pojazdu.

eCanterów z napędem wyłącznie elektrycznym
przekracza obecnie trzy miliony kilometrów – co
odpowiada około 75 okrążeniom kuli ziemskiej.
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Ten pojazd o masie 7,49 tony i zasięgu przekraczającym
100 kilometrów jest przeznaczony w szczególności do
lokalnie bezemisyjnego i cichego miejskiego transportu
dystrybucyjnego. Ponadto FUSO eCanter wyróżnia się
takimi cechami, jak doskonałe obciążenie użytkowe
podwozia, wynoszące 4,15 tony, które jest aż nadto
wystarczające w miejskim transporcie dystrybucyjnym.
Typowe zastosowania eCantera to dostawy ładunków
drobnicowych na krótkich trasach, zamówień ecommerce i poczty, a także transport napojów i gazów
przemysłowych. Wśród klientów eksploatujących FUSO
eCantera są m.in. znane firmy logistyczne PostNL,
Dachser, Deutsche Post DHL, Grupa Rhenus i DB
Schenker.
Jako pionier w segmencie samochodów ciężarowych z
napędem elektrycznym, FUSO realizuje wizję przyspieszenia elektryfikacji i lokalnej bezemisyjności transportu
w branży pojazdów użytkowych. Zgodnie ze strategią
zrównoważonego rozwoju Daimler Trucks, FUSO
wyznacza przyszłościowy kierunek rozwoju branży
pojazdów użytkowych i dąży do tego, aby najpóźniej do
roku 2039 wszystkie nowe pojazdy sprzedawane na
rynkach tzw. triady (w Europie, Ameryce Północnej i
Japonii) były podczas jazdy („tank-to-wheel”) neutralne
pod względem emisji CO2. eCanter odegra istotną rolę
w urzeczywistnieniu transportu neutralnego dla
klimatu, co jest celem wielu rządów w krajach europejskich, a także za oceanem.

tekst redakcja / foto producent
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Pod wywrotką
uginały się opony

W

str. 64

piątek (19 lutego) wielkopolscy inspektorzy
Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili

kontrole na drogach powiatu gostyńskiego.

Do sprawdzenia wytypowali trzyosiową ciężarówkę
lokalnego przewoźnika. Ich podejrzenia wzbudziły mocno
uginające się opony. Pojazd skierowano na punkt wagowy
w miejscowości Szelejewo. Po zważeniu okazało się, że
całkowita masa pojazdu o dmc 26 ton przewożącego
kruszywo wyniosła ponad 35 ton. Nacisk na podwójnej osi
napędowej został przekroczony o 8,5 tony. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne
zagrożone nałożeniem kary w wysokości 15 tys. zł.
Nakazano również przeładunek nadmiernej ilości kruszywa
na inny pojazd.
źródło ITD / foto ITD

Tragiczny wypadek
ciężarówek
2

2 lutego na DK65, w Kukowie koło Olecka doszło
do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. W

wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł

kierowca pojazdu litewskiego przewoźnika. Ładunek sypki
z obu naczep wysypał się na drogę. Na miejscu trwają
czynności prowadzone pod nadzorem prokuratury
rejonowej w Olecku. Inspektorzy Inspekcji Transportu
Drogowego z Olsztyna z oddziału w Ełku zabezpieczyli i
przekazali policjantom dane cyfrowe jednego z pojazdów
oraz tachograf analogowy wymontowany z drugiej
ciężarówki.
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Naczepa z niesprawnymi hamulcami

Z

estaw należący do białoruskiej firmy transpor-

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i

towej zatrzymał do rutynowej kontroli patrol

wydali zakaz jej dalszej jazdy do czasu naprawy układu

ITD na krajowej „dwójce” w miejscowości

hamulcowego. Za dopuszczenie do ruchu pojazdu z

Woroniec (powiat bialski) w środę (17 lutego).

niebezpieczną usterką konsekwencje grożą przewoź-

Ciężarówka przewoziła ponad 20 ton ładunku z Polski

nikowi. Wobec niego wszczęto postępowanie admini-

do Rosji.

stracyjne. Przedsiębiorcy grozi 2 tys. zł kary.

Kontrola stanu technicznego naczepy ujawniła niebez-

źródło ITD / foto ITD

pieczną usterkę. Przy prawym kole na drugiej osi
naczepy brakowało siłownika hamulcowego, co
oznacza, że koło w ogólne nie hamowało. Awaria nie
nastąpiła w trasie. Przewoźnik świadomie dopuścił
pojazd w takim stanie do wykonywania międzynarodowego przewozu rzeczy.
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Scania wprowadza podnoszoną i odłącz

S

cania wprowadza wózek napędowy RB662 z opcjonalną
funkcją podnoszenia i odłączania tylnej osi. Nowa opcja, po

załączeniu, pozwala zaoszczędzić do 6% paliwa (zależnie od

typu wykonywanych zadań), a także zmniejsza promień skrętu
pojazdu. Podnoszenie osi zajmuje mniej niż 25 sekund, a przy
standardowej wysokości podwozia i oponach, prześwit wynosi
prawie 70 mm.
– W niektórych zastosowaniach jest to funkcja bardzo pożądana
przez klientów. Bardzo się cieszę, że to praktyczne rozwiązanie jest
dostępne w naszej ofercie. W przypadku kursu bez ładunku różnica
w zużyciu paliwa może wynosić nawet 6% w zależności od typu
eksploatacji. Jest to znaczna oszczędność, zwłaszcza przy kursach
powrotnych o długości 150 – 200 km, typowych dla pojazdów do
przewozu drewna w Szwecji. Do tego dochodzą kolejne plusy:
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„Sprzęgło kłowe” jest elementem, który sprawia, że oś
napędowa Scania RB662 daje się zarówno podnosić,
jak i odłączać, co owocuje znacznymi oszczędnościami paliwa, mniejszym zużyciem opon i znacznym
zmniejszeniem promienia skrętu.
Opcja LDTA nie może być obecnie łączona ze zwolnicami w piastach lub konfiguracjach typu tridem.
Kierowca podnosi oś za pomocą przełącznika w
kabinie. Jeśli pojazd wykryje przeciążenie uniemożliwiające podniesienie osi, na desce rozdzielczej pojawi
stosowne ostrzeżenie. Funkcję podniesienia osi
można włączyć przy dowolnej prędkości. Samo
odłączenie odbywa się poprzez „sprzęgło kłowe”.
– Jesteśmy przekonani, że opcja ta znajdzie się w wielu
konfiguracjach zamawianych pojazdów. Dodatkowy
koszt zostanie szybko zrekompensowany przez
oszczędności operacyjne naszych klientów – dodaje
Bo Eriksson.

zaną oś napędową

tekst redakcja / foto producent

mniejsze zużycie opon i większa zwrotność. – podkreślił Bo Eriksson, kierownik produktu w Scania Trucks.
Podnoszona i odłączana oś napędowa (LDTA)
wymaga zawieszenia pneumatycznego i podnosi
masę własną pojazdu o 60 kg. Większość oszczędności
paliwa wynika ze zmniejszonego tarcia w przekładni
drugiej (odłączonej) osi. Około 10% oszczędności jest
skutkiem zmniejszonych oporów toczenia. Osie
dostępne są w trzech wariantach: 19, 21 i 26 ton.
Dopuszczalne obciążenie przy uniesionej drugiej osi
wynosi dla każdego z wariantów odpowiednio 9,5,
10,5 i 13 ton.
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eActros i eEconic
kontra mróz
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zarządzania temperaturą i energią. Oba te elementy
zapewniają energooszczędne utrzymanie odpowiedniej temperatury zarówno w układzie napędowym, jak i w kabinie kierowcy, nawet w niskich
temperaturach. Prototyp eActrosa już od 2018 r. jest z
powodzeniem eksploatowany przez klientów w
każdych warunkach pogodowych. Najnowsze testy
potwierdzają, że eActros i eEconic są gotowe do
działania nawet w warunkach zimowych!
Rozpoczęcie produkcji seryjnej ciężarówki MercedesBenz eActros, przeznaczonej do ciężkiego transportu
dystrybucyjnego, zaplanowano na bieżący rok. W
niektórych aspektach seryjny eActros będzie zdecydowanie lepszy od dotychczasowego prototypu – np.
pod względem zasięgu, osiągów napędu i bezpieczeństwa. Na przyszły rok przewidziano rozpoczęcie
produkcji seryjnej niskopodłogowego samochodu
ciężarowego Mercedes-Benz eEconic, zbudowanego
na bazie eActrosa. Obecnie planowane są jego
pierwsze testy u klientów. eEconic znajdzie zastosowanie głównie jako śmieciarka w gospodarce komunalnej.

P

tekst redakcja / foto producent

rzedseryjne prototypy ciężarówek MercedesBenz z akumulatorowym napędem elektry-

cznym sprawdzają się na śniegu i lodzie –

zarówno w codziennej eksploatacji transportowej u
klientów, jak i podczas intensywnych jazd na torze
testowym. W siarczystych lutowych mrozach tego
roku inżynierowie testowi Mercedes-Benz Trucks w
Jurze Szwabskiej poddali eActrosa i eEconica wnikliwej
analizie oraz przeprowadzili z ich udziałem szereg
różnorodnych testów. Eksperci zwrócili szczególną
uwagę na zachowanie akumulatorów i elektrycznego
układu napędowego w niekorzystnych warunkach
pogodowych. Intensywnie testowano także układy
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LE CAMION CLASSIQUE,
oferta dla pojazdów
7 letnich i starszych
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zaprojektowane i homologowane do pojazdów
zgodne z wymogami technicznymi odpowiadają
rygorystycznym kryteriom dotyczącym niezawodności,
bezpieczeństwa i norm ochrony środowiska.
Oryginalne części i ich wymiana w autoryzowanym
serwisie gwarantują zachowanie fabrycznych osiągów,
spełniają bowiem wszystkie wymagania w zakresie
mobilności, niezawodności i bezpieczeństwa.
Doskonała logistyka zapewnia dostępność i szybkie
dostawy części.
Przy okazji warto dodać, że oprócz oryginalnych części
zamiennych w swojej ofercie Renault Trucks posiada
również zrefabrykowane części zamienne w ramach
oferty Exchange Standard. W procedurze regeneracji
zużyte lub uszkodzone elementy są wymieniane na
oryginalne w pełni sprawne części. W ramach tej
procedury zużyte komponenty poddawane są recyklingowi, dzięki czemu przyczynia się ona również do
ochrony środowiska. Części w ramach oferty Exchange
Standard zachowują oryginalne osiągi i dodatkowo
gwarantują najlepszą jakość w stosunku do ceny, która

Z

finalnie jest niższa niż przy zakupie nowych części.
myślą o klientach posiadających pojazdy
Renault Trucks 7 letnie i starsze firma Renault
Trucks Polska przygotowała specjalną ofertę

«Le Camion Classique » (tł. klasyczna ciężarówka).
W związku z niesłabnącą popularnością modeli
Magnum, Premium, Kerax i Midlum na polskim rynku,
Renault Trucks Polska uruchamia ofertę dla tych
pojazdów Le Camion Classique oferując rabat 35%
na oryginalne części zakupione i zamontowane w
autoryzowanym serwisie Renault Trucks Polska.
Używanie nieoryginalnych części zamiennych wiążę się
z dużym ryzykiem utraty bezpieczeństwa oraz jakości.
Producent podkreśla, że oryginalne części zamienne są

tekst redakcja / foto producent
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Scania testuje
pojazdy na aut
w Szwecji
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S

cania będzie testować autonomiczne pojazdy ciężarowe
na autostradzie E4 pomiędzy Södertälje i Jönköping.
Próby są prowadzone we współpracy z TuSimple.

TuSimple to lider w rozwoju autonomicznych pojazdów i
kluczowy partner firmy Scania i Grupy Traton w tej dziedzinie.
Zezwolenia na prowadzenie testów na drodze E4 udzieliła
Szwedzka Agencja Transportu.
Autonomiczne pojazdy ciężarowe Scania będą prowadziły
przewozy komercyjne w ramach działalności przewoźnika
Scania Transport Laboratory. Ich ładunek będą stanowić komponenty do produkcji pojazdów Scania. Testy obejmą czwarty
poziom jazdy autonomicznej, według 5-stopniowej klasyfikacji
SAE. Oznacza to, że pojazdy ciężarowe Scania będą poruszały się
autonomicznie, ale ze względów bezpieczeństwa będzie
nadzorował je kierowca. W kabinie będzie również inżynier
prowadzący test. Jego zadaniem będzie monitorowanie i
weryfikacja informacji przekazywanych pojazdowi przez czujniki
umożliwiające autonomiczną jazdę.
– Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Chinach prowadzone są już na drogach publicznych testy pojazdów autonomicznych na poziomie 4, lecz z tego, co wiem, Szwecja jest pierwszym państwem w Europie, które będzie testować to rozwiązanie na autostradzie, na pojazdach obciążonych ładunkiem
– mówi Hans Nordin odpowiedzialny za projekt Hub2hub.

e autonomiczne
tostradzie
e-ROUTE
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Jeszcze w bieżącym roku Scania zamierza wydłużyć trasę testową, aby
obejmowała cały odcinek między Södertälje i Helsingborgiem. –
Spodziewamy się, że w nadchodzących latach będziemy mogli przetestować
jazdę autonomiczną w innych państwach europejskich oraz w Chinach –
dodaje Hans Nordin.
Scania prowadzi testy autonomicznych pojazdów ciężarowych w australijskich kopalniach od 2017 roku. – Doświadczenie zdobyte podczas tych
testów wskazuje, że autonomiczne pojazdy mogą zostać wdrożone na
zamkniętych obszarach np. kopalń czy terminali w ciągu kilku lat – zapewnia
Hans Nordin.
Jego zdaniem transport określany jako Hub2hub, czyli odbywający się
autostradą między centrami logistycznymi, jest pierwszym typem przewozów, w których mogą znaleźć zastosowanie autonomiczne pojazdy ciężarowe na drogach publicznych.
– Tempo rozwoju pojazdów autonomicznych pozwala nam na wprowadzenie na rynek tego rozwiązania w ciągu najbliższych 5 lat, przynajmniej w
tego typu przewozach. Sądzę, że więcej czasu upłynie nim pojazdy autonomiczne pojawią się na drogach o ruchu dwukierunkowym oraz w środowisku
zurbanizowanym – podsumowuje Hans Nordin..
Firma TuSimple, z którą współpracuje Scania, została założona w 2015 roku i
od tamtej pory jej pojazdy autonomiczne w ramach testów na poziomie 4
pokonały miliony kilometrów autostrad, przyczyniając się do rozwoju tego
rozwiązania. TuSimple jest uznawana za lidera na polu jazdy autonomicznej.
Siedziba firmy jest w San Diego w Stanach Zjednoczonych, a zakłady mieszczą
się w Tucson, Szanghaju i Pekinie.
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Nieuczciwe praktyki
w międzynarodowym
transporcie

D

wa zestawy należące do białoruskiego i rosyjskiego
przewoźnika zatrzymał do rutynowej kontroli patrol ITD z

Ostrołęki w poniedziałek (15 lutego) na krajowej „ósemce”

w Prosienicy koło Ostrowi Mazowieckiej. Przewoziły ładunek z Rosji do
Czech oraz z Białorusi do Francji. W jednym przypadku okazane
zezwolenie jednorazowe było wypełnione w niewłaściwy sposób.
Natomiast w drugim nie przedstawiono do kontroli drogowej
wymaganych certyfikatów do zezwolenia wielokrotnego.
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Z kolei w piątek (12 lutego) na ekspresowej „ósemce” w

międzynarodowego bez ważnego zezwolenia.

okolicach Radzymina patrol ITD z Warszawy zatrzymał

Inspektorzy ujawnili, że kierowca od dnia wyjazdu z

do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do

Serbii na podstawie tego samego zezwolenia wykonał

białoruskiego przewoźnika. Zestawem przewożono

już cztery przewozy.

ładunek z Uzbekistanu do Niemiec. Kierowca okazał
inspektorom do kontroli zezwolenie uprawniające do

Wszystkie transporty wstrzymano. Ciężarówki skiero-

wykonywania międzynarodowego przewozu dro-

wano na wyznaczone parkingi strzeżone. Zostaną tam

gowego rzeczy w przewozach dwustronnych i

do momentu okazania ważnych zezwoleń i wpłacenia

tranzytowych. Jednak w dokumencie tym nie było

kaucji przez przewoźników. Wobec zagranicznych

wpisanego państwa rozładunku.

przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne. Grozi im po 12 tys. zł kary.

W czwartek (11 lutego) na autostradzie A1 w Godowie,
tuż przed granicą z Czechami, patrol ITD z Wodzisławia

źródło ITD / foto ITD

Śląskiego skontrolował zespół pojazdów należący do
serbskiego przewoźnika. Ciężarówka przewoziła
mrożonki z Polski do Serbii. W tym przypadku kontrola
danych z tachografu pomogła w wykryciu przewozu
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Wielki kontrakt:

W

łoska firma transportowa i logistyczna

w trakcie którego porównywała Volvo FH wyposażone

Lannutti Group złożyła zamówienie na

w pakiet I-Save z innymi użytkowanymi przez siebie

dostawę 1000 nowych pojazdów ciężar-

samochodami ciężarowymi różnych marek. Test

owych Volvo FH, wyposażonych w najnowszą techno-

zakończył się imponującym rezultatem: zużycie paliwa

logię sprzyjającą oszczędzaniu paliwa: I-Save. Dzięki

okazało się mniejsze o 10 procent, w porównaniu z

temu ma nadzieję zredukować swoje zużycie paliwa o

równoważnym standardowym samochodem ciężar-

10 procent, a także zmniejszyć emisję Co2.

owym.

Lannutti Group działa w ośmiu krajach Europy, dyspo-

Zasadą przy odnawianiu floty w Lannutti Group jest

nując flotą 1800 samochodów ciężarowych. Decyzję o

preferowanie pojazdów niskoemisyjnych. Poza nieza-

zakupie 1000 nowych pojazdów Volvo FH firma podjęła

wodnością, najważniejszymi czynnikami są dla nas jak

po trwającym rok, kompleksowym teście zużycia paliwa,

najmniejsza masa własna pojazdu, pozwalająca
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włoski przewoźnik kupuje
1000 samochodów
ciężarowych Volvo
maksymalizować ładowność, oraz jak najniższe zużycie paliwa. Po udanym teście
postanowiliśmy, że wszystkie nasze nowe samochody ciężarowe Volvo będą
wyposażone w I-Save – mówi Valter Lannutti, prezes Lannutti Group
Volvo FH w wersji I-Save łączy w sobie superoszczędny silnik i szereg innych rozwiązań sprzyjających oszczędzaniu paliwa w transporcie długodystansowym – bez
kompromisów pod względem właściwości jezdnych. Ponadto pojazdy te wzbogacono o dodatkowe elementy systemu bezpieczeństwa, takie jak Układ
Wspomagania Zmiany Pasa Ruchu i Układ Monitorowania Reakcji Kierowcy, pomagające w unikaniu wypadków drogowych.
Nie uznajemy kompromisów w kwestii bezpieczeństwa. Z jednej strony chodzi o
zapewnienie naszym kierowcom bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy, z
drugiej zaś o zabezpieczenie ciągłości naszych dostaw. Na szczęście większość
wypadków nie jest poważnych. Niemniej jednak w ich wyniku pojazdy często
wymagają napraw, co wiąże się z kosztownymi przestojami. Dlatego uważam, że te
dodatkowe systemy bezpieczeństwa są dobrą inwestycją – dodaje Valter Lannutti.
1000 zamówionych Volvo FH I-Save zostanie dostarczonych do Lannutti w ciągu
2021 i 2022 r.
Z Lannutti Group współpracujemy od dawna i jestem dumny z faktu, że obdarzają
Volvo swoim zaufaniem, a także, że potwierdzają wyjątkową ekonomikę paliwową
naszych samochodów ciężarowych w konfiguracji I-Save. To bardzo istotne zarówno
dla naszych klientów, jak i dla klimatu – mówi Roger Alm, prezes Volvo Trucks.
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Goodyear Ventures inwestuje
w TuSimple, firmę z branży
autonomicznego
transportu pojazdami
ciężarowymi
e-ROUTE
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Kierując się misją zwiększenia bezpieczeństwa,
obniżenia kosztów transportu i zmniejszenia emisji
dwutlenku węgla, TuSimple opracowuje gotowe do
komercyjnego wykorzystania rozwiązania do jazdy
autonomicznej na poziomie 4, które przekształcą
branżę logistyczną.
W ubiegłym roku Goodyear ogłosił strategiczne
partnerstwo, w ramach którego będzie dostarczał
opony i rozwiązania do zarządzania oponami dla Sieci
Autonomicznego Transportu (AFN) firmy TuSimple,
pierwszej na świecie sieci autonomicznej. Jako partner
AFN, Goodyear będzie również prowadził badania
dotyczące zużycia ogumienia, aby trafniej planować
konserwację i wymianę, a także uzyskać dane na temat
trwałości opon, oraz zmniejszyć emisję dwutlenku
węgla przez floty.
„Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji możemy rozwijać
współpracę Goodyear z TuSimple” – powiedział Abhijit
Ganguly, starszy menedżer w dziale Goodyear
Ventures. „Autonomiczna technologia firmy TuSimple
w połączeniu z jej wizją autonomicznego transportu
towarowego jako usługi ma potencjał, aby stworzyć
dużą wartość w branży komercyjnego transportu
towarowego.”

G

oodyear Ventures dodał TuSimple, globalną

firmę zajmującą się technologią autonomicznego transportu ciężarowego, do swojego

rosnącego portfela inwestycyjnego. TuSimple obsługuje samojezdne ciężarówki wyjeżdżające z baz w
Arizonie, Teksasie, Chinach, Japonii i Europie, korzysta-

Więcej informacji na temat Goodyear Ventures można
znaleźć na stronie www.goodyearventures.com. Aby
dowiedzieć się więcej o TuSimple, odwiedź stronę
www.tusimple.com.
tekst redakcja / foto Shell

jąc z ekosystemu składającego się z cyfrowych map,
terminali strategicznych i autonomicznego systemu
operacyjnego floty.
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IVECO świętuje 75-lecie
historycznej marki
Pegaso
Siedemdziesiąt pięć lat po utworzeniu marki Pegaso w Hiszpanii

dziedzictwo jej pasji oraz pionierski duch i siła wciąż są obecne w

DNA IVECO. Historyczna hiszpańska marka Pegaso została
powołana przez Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) w
1947 r. Jej nazwa pochodzi od uskrzydlonego konia z greckiej
mitologii, który symbolizuje moc i lekkość. Linię produkcyjną
Pegaso ulokowano początkowo w dawnej fabryce Hispano
Suiza w Barcelonie, skąd w 1955 r. przeniesiono ją do nowej
fabryki w Madrycie — tej samej, gdzie do dziś produkowane są
samochody ciężarowe IVECO.
Luca Sra, dyrektor ds. operacyjnych działu pojazdów ciężarowych IVECO, powiedział: „W tym roku obchodzimy ważną
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rocznicę w historii IVECO, która jest dla nas okazją do

początku samochody ciężarowe Pegaso wyróżniały się

przypomnienia imponującego dziedzictwa innowacji,

osiągami i niskim zużyciem paliwa.

przełomowych osiągnięć i pionierskiego ducha
legendarnej marki Pegaso. Jej przyszłościowe i wizjonerskie podejście do projektowania pojazdów i determinacja w dążeniu do doskonałości są obecne w
postawie naszych pracowników oraz w pojazdach
IVECO przemierzających drogi całego świata”.

Wizjonerska innowacja: prototyp
elektrycznej ciężarówki z 1952 r.
Jednym z przejawów pionierskiego ducha Pegaso było
zaprojektowanie i wyprodukowanie pierwszej prototypowej ciężarówki z napędem elektrycznym już w 1952
r. Pegaso II po pięciogodzinnym ładowaniu mógł

Kultowe wzornictwo samochodów
ciężarowych

temat tego prototypu nawet dziś brzmi całkiem

Dwa pierwsze ciężarowe modele, Pegaso I i Pegaso II,

współcześnie, bo wspomina o imponującym przyspie-

odziedziczyły po Hispano Suiza 66-D nowoczesną

szeniu, niskim zużyciu paliwa, niskiej emisji hałasu oraz

kabinę z płaskim przodem, która stała się tak popularna,

korzyściach podatkowych. Prototyp elektrycznego

że jeszcze przez wiele lat pojazdy z kabiną nad silnikiem

Pegaso II nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, ale

nazywano ciężarówkami „typu Pegaso”. Od samego

posłużył za podstawę opracowania trolejbusów.

przejechać 75 kilometrów. Promocyjny komunikat na

Pegaso II po pięciogodzinnym ładowaniu mógł przejechać 75 kilometrów.

tekst redakcja / foto producent
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Marka Pegaso zrobiła duże wrażenie na Targach Motoryzacyjnych w
Barcelonie w 1989 r., prezentując pierwszy koncepcyjny samochód
ciężarowy w Europie. SOLO 500 wyprzedzał swoją epokę wieloma
powszechnie dziś wykorzystywanymi technologiami — takimi jak
GPS, kamery cofania, radar zbliżeniowy i inne systemy wspomagające kierowcę.

Historia doskonałej jakości produkcji
Pierwszą fazę budowy fabryki Pegaso w Madrycie ukończono w
1955 r. Przez cały okres swojego działania zakład nieustannie
ewoluował, a dziś jest jedną z najnowocześniejszych fabryk na
świecie. Był pierwszą fabryką CNH Industrial, która uzyskała poziom
Gold w programie World Class Manufacturing (WCM) w 2017 r. W
2008 r. wyprodukowano w niej milionowy pojazd. Dziś znajdują się
tam linie produkcyjne oraz centrum badawczo-rozwojowe ciężkich
pojazdów IVECO.
W 1957 r. Pegaso zakupiła firmę SAVA, która w swojej fabryce w
Valladolid produkowała lekkie i średnie samochody użytkowe. Od
1990 r. w zakładach tych działa linia produkcyjna modelu Daily. Przez
lata fabryka wypracowała sobie międzynarodową renomę, a dziś
jest pionierem przemysłu 4.0 i ma certyfikat Gold w programie WCM.
Produkuje Daily w wersji z kabiną i podwoziem, a także Daily
Hi-Matic z 8-biegową przekładnią automatyczną IVECO. W
Valladolid produkowane i lakierowane są też blachy kabin dostarczane do zakładów IVECO w Madrycie.

Dziedzictwo zwycięstw na światowych torach
wyścigowych
Pegaso, która swego czasu produkowała także samochody osobowe, jako jedna z nielicznych marek może poszczycić się rywalizacją
w takich zawodach, jak GP Monako (1952), 24-godzinny wyścig Le
Mans (1953) czy Carrera Panamericana (1954). Z IVECO łączy ją też
historia udziału w wyścigach samochodów ciężarowych.
Samochody Pegaso startowały w Wyścigowych Mistrzostwach
Europy Samochodów Ciężarowych w 1989 i 1990 r., odniosły cztery
zwycięstwa z rzędu na torze Jarama oraz uczestniczyły w kilku
edycjach Rajdu Paryż-Dakar.
tekst redakcja / foto producent
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Z

estaw należący do polskiego przedsiębiorcy został
zatrzymany na ekspresowej „siódemce” w Baraku
koło Szydłowca przez patrol ITD z Radomia we

Rejestrował czas pracy
na konto innego kierowcy

wtorek (16 lutego). Ciężarówka jechała ze Szwecji do Polski.
W chwili rozpoczęcia kontroli w tachografie znajdowała się
karta należąca do innego kierowcy. Kierujący rejestrował
więc swój czas pracy na konto innej osoby. W ten sposób
mógł jechać dłużej niż zezwalają przepisy.
Inspektorzy skontrolowali 29-dniowy okres czasu pracy
kierowcy i stwierdzili skrócenie odpoczynku dobowego. Za
popełnione naruszenia kierowca został ukarany mandatami
na kwotę 2 tys. 400 zł. Funkcjonariusze ITD zatrzymali także
kartę, którą bezprawnie się posługiwał. Za stwierdzone
naruszenia konsekwencje grożą również przewoźnikowi.
Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary w wysokości 4 tys. 350 zł.
źródło ITD / foto ITD

Usterki „naprawione”
trytytkami

Z

estaw należący do litewskiej firmy transportowej zatrzymał do kontroli patrol ITD na

krajowej „ósemce” koło Białegostoku w środę

(17 lutego). Ciężarówka przewoziła lody mrożone z
Litwy do Niemiec.
Stan techniczny naczepy budził spore zastrzeżenia.
Uszkodzona była belka i tylna lampa zespolona naczepy.
Belka i lampa trzymały się na tzw. trytytkach, czyli
plastikowych opaskach zaciskowych. Ujawnione wady
zakwalifikowano jako niebezpieczne.
Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i
wydali zakaz jej dalszej jazdy do czasu właściwej
naprawy stwierdzonych usterek. Za dopuszczenie do

źródło ITD / foto ITD
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ruchu pojazdu w takim stanie technicznym odpowiedzialność finansowa grozi przewoźnikowi. Wobec
niego toczy się postępowanie administracyjne. Wpłacił
2 tys. 500 zł kaucji na poczet kary.
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IVECO Poland przekazało firmie
FINE LOGISTICS 500. egzemplarz
ciągnika siodłowego IVECO
napędzanego gazem ziemnym

I

VECO Poland przekazało FINE LOGISTICS 4 ciągniki siodłowe S-WAY
Natural Power o mocy 460 KM wyposażone w najnowocześniejszy układ

napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquefied

Natural Gas – LNG). Wśród odbieranych przez klienta IVECO pojazdów, znalazł
się wyjątkowy, bo 500. egzemplarz w Polsce ekologicznej ciężarówki. Oficjalne
przekazanie kluczyków i wyjątkowy prezent dla klienta, odbyło się w siedzibie
dealera IVECO TIMEX S.A. w Koniku Nowym.
Firma FINE LOGISTICS od lat realizuje zadania transportowe towarów w
relacjach krajowych i międzynarodowych. W swojej flocie posiada 10 ciągników siodłowych marki IVECO. Misją firmy jest zapewnienie klientom naj-
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wyższych standardów obsługi, z wykorzystaniem, nowoczesnego i
ekologicznego taboru samochodowego, zaawansowanych systemów
informatycznych i telematycznych oraz indywidualnie dostosowanych
rozwiązań służących efektywnej realizacji wszelkiego rodzaju zadań
transportowych. Ciągniki IVECO S-WAY Natural Power (LNG) doskonale
wpisują się w dążenia przewoźnika do osiągnięcia niskoemisyjnego
transportu, przyjaznego środowisku naturalnemu, a jednocześnie
zapewniającemu doskonałe parametry ekonomiczne i konkurencyjność
rynkową.
Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało szkolenie kierowców
przewoźnika przeprowadzone przez trenera Akademii Jazy IVECO.
Obejmowało ono między innymi naukę techniki ekonomicznej jazdy
oraz obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS posiadającego zintegrowane funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll oraz
przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem, wykorzystując
w tym celu najnowocześniejszą technologię mapowania GPS. Poznanie
nowoczesnego systemu komunikacji IVECO S-WAY pozwoli kierowcom
zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność pojazdu, dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz bezprzewodowej aktualizacji
oprogramowania i diagnostyki.
Podczas przekazania ciągników IVECO S-WAY LNG obecny był właściciel
FINE LOGISTICS – Pan Dariusz Wakuła oraz przedstawiciele IVECO Poland:
Pan Robert Ryczywolski – Key Account Manager i Pan Rafał Kotalewicz –
trener Akademii Jazdy IVECO.
Dostarczone pojazdy IVECO S-WAY LNG o mocy 460 KM, zostały wyposażone w zbiorniki na gaz ziemny o pojemności 390 kg. To rozwiązanie
technologiczne doskonale sprawdzi się w usługach transportowych
klienta zapewniając zasięg pojazdów do 1600 km na jednym tankowaniu.
Ponadto ciągniki IVECO posiadają nowoczesną automatyczną skrzynię
biegów HI-TRONIX i systemy wspomagające HI-CRUISE. Wszystkie S-WAY
LNG klienta zostały dodatkowo wyposażone w nawigację satelitarną,
retarder, automatyczną klimatyzację wraz z klimatyzacją postojową,
oświetlenie LED i lodówki w wersji Premium. Pojazdy klienta objęte są
kontraktem serwisowym IVECO 3XL Life, z limitem 900 tysięcy km w
okresie 4 lat.
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

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

DBK
TB Truck & Trailer Serwis
Nedpol Truck Service
Murbet Gabrylewicz
DBK
ESA Trucks Polska
ESA Trucks Polska
DBK
Firma Wanicki
WW Wanicki
TB Truck & Trailer Serwis
DBK
Warsaw Truck Center
ESA Trucks Polska
Raben Transport
Skwarek Logistic
Cracow Truck Center
WW Wanicki
TB Truck & Trailer Serwis
Warsaw Truck Center
DBK
DBK
ESA Trucks Polska
DBK
Firma Wanicki
TB Truck & Trailer Serwis
Warsaw Truck Center
TB Truck & Trailer Serwis

Białystok
Biała Podlaska
Częstochowa
Ełk
Gdańsk
Iłowa
Konin
Koszalin
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Poznań
Radom
Ruda Śląska
Rzeszów
Siedlce
Sosnowiec
Suwałki
Szczecin
Świecko
Toruń
Ustroń
Warszawa
Wrocław
Wyszków

Al. Jana Pawła II 102
Woskrzenice Duże 130
ul. Romanów 10B, Kamienica
ul. Przemysłowa 3
ul. Lubowidzka 33
Konin Żagański 177 - 179
Modła Kolonia 5F, Stare Miasto
ul. Koszalińska 60, Kretomino
ul. Myślenicka 19, Mogilany
ul. Piasecka 130, Świdnik
ul. Katowicka 121/123, Rzgów
ul. Lubelska 43 A
ul. Wrocławska 151
ul. Ks. Wawrzyniaka 1, Komorniki
ul. Poznańska 71, Gadki
ul. Witosa 10
ul. Radoszowska 1A
Trzciana 162, Trzciana
ul. Budowlana 3
ul. Logistyczna 4
ul.Szafirowa 6
ul.Szczecińska 117, Radziszewo
Świecko 39
ul. Poznańska 290 D
ul. Katowicka 148
Al. Katowicka 40, Wolica
ul. Polna 31, Długołęka
ul. Sienkiewicza 26

85 878 48 00
83 378 09 90
34 326 20 50
87 610 60 95
58 320 98 07
61 668 44 90
63 240 97 10
94 316 65 70
12 372 70 00
81 710 55 00
42 209 22 22
89 534 42 11
77 402 65 31
61 890 53 00
61 898 85 22
48 345 09 88
32 342 77 70
17 860 47 00
25 684 90 00
32 733 80 50
87 618 15 80
91 883 83 01
95 788 13 88
56 658 03 01
33 857 88 03
22 458 95 81
71 799 45 42
29 643 09 90

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

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

naprawy
powypadkowe

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

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

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

fax.: 22 312 60 60

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

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

32 368 45 00
85 662 31 41
52 582 33 00
52 326 70 10
12 372 89 10
22 312 53 00
95 301 00 00
15 836 21 65
22 312 53 33
94 347 73 50
12 412 95 18
76 746 64 00
81 718 66 00
12 298 42 00
22 312 53 33
81 718 50 00
62 762 92 00
41 250 71 30
18 531 01 00
89 533 48 75
22 733 52 00
77 401 83 83
71 335 98 88
61 658 20 00
698 697 530
32 494 34 00
48 360 87 75
17 850 37 50
25 755 59 45
33 854 86 11
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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
40

Scania Polska S.A.
Scan - Partner
Scan - Partner
Scania Polska S.A.
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
Mława
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. Płocka 128
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 Spółdzielcza 8 / Grębocin
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
23 684 20 00
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

serwis

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

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 kwietniu 2021

e-ROUTE

