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Ewolucja Renault Trucks t, C
ujawniona w Euro Truck Sim
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Wysoki poziom bezpieczeństwa kierowców i użytk-

C i K w 2021 r.
mulator 2

owników dróg również odegrał kluczową rolę w
rozwoju gamy Renault Trucks T, C i K. Wydajność
pojazdów z punktu widzenia klientów również uległa
poprawie, przy coraz niższym zużyciu paliwa i emisji
CO2 oraz zwiększonej dostępności pojazdów, w
szczególności dzięki kontraktom serwisowym Predict.

Już teraz usiądź za kierownicą Renault
Trucks T z 2021 r.!

W

2021 r. nastąpi rozwój w gamie pojazdów
Renault Trucks dla transportu długody-

stansowego (T) i pojazdów budowlanych

(C i K) pod względem komfortu, bezpieczeństwa i
efektywności. Po raz pierwszy w sektorze pojazdów
ciężkich, francuski producent zaprezentuje swoje
pojazdy ciężarowe w grze wideo Euro Truck Simulator 2
i zaoferuje wirtualne wrażenia z jazdy.
Renault Trucks oferuje swoim fanom nowe, innowacyjne i interaktywne doświadczenie. 6 kwietnia 2021 r.
producent zaprezentuje ewolucję Renault Trucks T w
2021 r. w Euro Truck Simulator 2, grze wideo symulującej
jazdę ciężarówką. Projekt zewnętrzny, pozycja kierowcy
i układ kabiny zostaną ulepszone, a wszystko będzie
można przetestować wirtualnie.

Najbardziej rozbudowana ewolucja w
Renault Trucks od 2013 r.

6 kwietnia 2021 r. możesz usiąść w kabinie Renault
Trucks T i T High 2021, przetestować nową ergonomię
kabiny kierowcy i docenić komfort pojazdu w mieście,
na drogach regionalnych czy też na autostradach. Aby
to zrobić, wystarczy zalogowa się do gry Euro Truck
Simulator 2 na PC, z której korzysta ponad 9 milionów
graczy na całym świecie, lub podzielić się wrażeniami z
jazdy innych graczy za pomocą hasztagu #renaulttrucksevolution w mediach społecznościowych.
Ponadto od 29 marca 2021 r., społeczność graczy Euro
Truck Simulator 2 zobaczy w grze Renault Trucks T z
2021 r. ukryte pod czerwoną zasłoną przed salonami
Renault Trucks. Podczas oczekiwania na podniesienie
zasłony, Renault Trucks będzie zapraszać w swoich
mediach społecznościowych za pomocą hasztagu
#renaulttrucksevolutioniscoming do konkursów, z
wieloma nagrodami do wygrania.

tekst redakcja / foto producent

W 2021 r., Renault Trucks ulepsza swoje gamy pojazdów
dalekobieżnych (T) i budowlanych (C i K). Jest to
największy rozwój od czasu całkowitego odnowienia
gamy tego producenta w 2013 r.
W trosce o dobre samopoczucie kierowców, Renault
Trucks dokonał istotnych ulepszeń pod względem
komfortu jazdy, jak i komfortu na pokładzie pojazdu.
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Volvo Trucks Polska wprowadza do kraju
pierwsze w pełni elektryczne pojazdy
ciężarowe.

N

a zorganizowanym w dniu 4 marca spotkaniu

- Volvo Trucks zawsze wychodziło na przeciw oczekiwa-

w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Paliw

niom swoich klientów. Dodatkowo dwie główne

Alternatywnych, firma Volvo Trucks ujawniła

wartości naszej firmy to bezpieczeństwo i ochrona

szczegóły dotyczące planów rozwoju elektrobilności w

środowiska, zatem rozwój zeroemisyjnych rozwiązań

Polsce. Obecnie każdy klient, który jest zainteresowany

transportowych leży niejako w naszej naturze i zawsze

elektryczną ciężarówką w swojej flocie na terenie Polski,

był nam bardzo bliski. Zdajemy sobie oczywiście sprawę

może nabyć taki samochód. Już w maju tego roku

z wyzwań jakie stoją przed nami, ale wprowadzając

pierwszy samochód Volvo Trucks Volvo FE elektryczne,

pierwszy tego typu samochód, mamy nadzieję, że

trzy osiowe podwozie do dystrybucji miejskiej, trafi na

popchniemy rozwój infrastruktury oraz procesy

nasze drogi. Na naszych ulicach Warszawy zobaczymy

związane z wszelkiego rodzaju dofinansowaniami bądź

ten samochód w czerwcu.

ulgami dla firm transportowych, które zainteresują się
naszą ofertą.
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Do tego projektu przygotowujemy się naprawdę od
wielu miesięcy współpracując na tak wczesnym etapie z
wieloma instytucjami – mówi Małgorzata Kulis dyrektor
zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Aktualnie największą przeszkodą w rozwoju zeroemisyjnego transportu jest brak odpowiedniej infrastruktury. Dlatego firma Volvo podjęła współpracę z Polskim
Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, które od lat
działa na rzecz popularyzacji elektromobilności.
- Dzisiejsza premiera adresuje poważne wyzwania
stojące przed Polską i Europą. Według danych Komisji
Europejskiej, ciężarówki, autobusy oraz autokary
odpowiadają za ok. ¼ wszystkich emisji CO2 pochodzących z transportu drogowego oraz za 6% wszystkich
emisji dwutlenku węgla w państwach członkowskich.
Dekarbonizacja tego sektora ma więc kluczowe
znaczenie w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów
klimatycznych. Nie dojedzie do niej bez postępującej
elektryfikacji w segmencie pojazdów ciężkich. Dziś
przechodzimy od słów do czynów wraz z prezentacją
pierwszego w Polsce seryjnego pojazdu ciężarowego z
napędem elektrycznym. Przed nami szereg wyzwań,
przede wszystkim związanych z koniecznością rozwoju
dedykowanych stacji ładowania pozwalających na
korzystanie z zeroemisyjnych samochodów ciężarowych nie tylko w miastach, ale również na dalszych
trasach. Obecnie w Polsce taka infrastruktura praktycznie nie istnieje. Aby zbadać, na jakich zasadach i w
jakich warunkach floty w segmencie transportu
ciężkiego w Polsce będą mogły się

elektryfikować,

”

- Patrząc na zainteresowanie tematem elektromobilności,
jestem bardzo dobrej myśli jeśli chodzi o realizację założonych,
bardzo ambitnych celów sprzedażowych na ten rok.
Kolejny raz nasi klienci pokazali, że prowadzą swoje
biznesy w sposób odpowiedzialny i rozsądny, szukając
jednocześnie przewagi konkurencyjnej, którą my,
jako Volvo Trucks Polska jesteśmy w stanie im
dostarczyć – podsumowuje Małgorzata Kulis
dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska

rozpoczniemy w drugiej połowie roku realizację szeroko
zakrojonego projektu pilotażowego, w ramach którego
przetestujemy elektryczną ciężarówkę Volvo w rzeczywistych warunkach użytkowania” – mówi Maciej Mazur,
Dyrektor Zarządzający PSPA.
tekst redakcja / foto producent
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Najnowsza kolekcja gadżetów i materiałów
promocyjnych DAF dostępna w nowym
sklepie internetowym
Całkowicie nowa kolekcja gadżetów i materiałów promocyjnych jest już
dostępna w zupełnie nowym sklepie internetowym DAF. Fani marki będą
mieli z czego wybierać. Specjalnie zaprojektowana nowa kolekcja DAF
zawiera bogaty wybór wysokiej jakości praktycznych i stylowych gadżetów oraz ubrań dla mężczyzn, kobiet i dzieci, które doskonale sprawdzą
się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w sytuacjach biznesowych.
Kolekcja DAF 2021 zawiera atrakcyjne i praktyczne ubrania (od T-shirtów,
koszulek polo i bluz z kapturem po czapki, kurtki i skarpetki), a także bogaty
wybór akcesoriów, w tym solidnych toreb podróżnych, okularów przeciwsłonecznych, zegarków oraz luksusowych i wytrzymałych skórzanych
wyrobów DAF.
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Dla dzieci i firm
Specjalna oferta dla dzieci obejmuje odzież, zabawne
naklejki na szyby, czapki z daszkiem, przytulanki oraz
akcesoria dla niemowląt. Pełna gama gadżetów i
materiałów promocyjnych dla firm obejmuje między
innymi serię notatników, długopisów, powerbanków i
słuchawek bezprzewodowych.

Miniaturowe modele pojazdów DAF
Sklep internetowy DAF oferuje aż 18 różnych miniaturowych modeli wykonanych przez firmy Tekno i WSI. W
asortymencie doskonale odwzorowanych pojazdów
znajdują się przyczepy/naczepy, podwozia pod
zabudowę, wywrotki, a także pojazdy niskopodwoziowe i holownicze. Szczególną uwagę przyciąga przepięknie wykonany i bardzo realistyczny model klasycznej ciężarówki DAF A1600 oraz miniaturowy ciągnik
siodłowy XF z limitowanej edycji w czarnym kolorze
kabiny — oba w skali 1:50.
Kolekcja DAF jest teraz dostępna na stronie www.dafshop.com oraz za pośrednictwem ponad 1100 oficjalnych
dealerów i punktów serwisowych DAF.

tekst redakcja / foto producent
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Za ciężkie
transporty
bez zezwoleń

I

nspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w
trakcie prowadzonych działań kontrolnych, zwracają szczególną uwagę na pojazdy, które ze względu

na przekroczone parametry, jak m.in. ich waga, mogą
powodować zagrożenie w ruchu drogowym, a także
niszczą nawierzchnię dróg.
W ostatnich dniach wielkopolscy inspektorzy ujawnili
dwa przypadki, kiedy transporty ciężkich maszyn, były
przeciążone. Kierowcy nie mieli wymaganych zezwo-

normie 2,55 m, wyniosła 2,95 m. Stwierdzono również
zbyt duży nacisk potrójnej osi nienapędowej naczepy
na drogę, który zamiast 24 t, wyniósł 27,05 t.
Przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 17 tys.
zł.
Z kolei w Siedlcu na inspekcyjne wagi trafił zespół
pojazdów przewożący koparkę kołowa z trzema
łyżkami. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu o jedną tonę, a dopuszczalny
nacisk pojedynczej osi napędowej na drogę był
również za duży o blisko tonę. Przewoźnika czeka
postępowanie administracyjne zagrożone karą
pieniężną w wysokości 8 tys. zł.
Transporty mogły wyruszyć w dalszą trasę po doprowadzeniu pojazdów do ich normatywności.

leń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
źródło ITD / foto ITD

22 marca w Brzezinie inspektorzy z Gniezna zatrzymali
zespół pojazdów, którym wieziono specjalistyczną
maszynę budowlaną – wozidło sztywnoramowe.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 40 t, została
przekroczona o 5 t, a dopuszczalna szerokość, przy
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W

czwartek (25 marca) na ekspresowej „siódemce” koło Grójca inspektorzy ITD z Radomia

zatrzymali samochód ciężarowy należący do

polskiego przewoźnika. Przewożono nim stalowe rury.

Bez prawa jazdy
i wykresówki

W trakcie kontroli ustalono, że kierowca i zarazem przedsiębiorca ma cofnięte uprawnienia kategorii C. Jechał bez
wykresówki włożonej do tachografu, więc nie rejestrował
swojego czasu pracy, ani przejechanej drogi oraz prędkości
pojazdu.
Kontrola ITD zakończyła się interwencją policji. Wobec
przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia 5 tys. zł kary. Za ujawnione
naruszenia 500 zł kary grozi również zarządzającemu

źródło ITD / foto ITD

transportem w przedsiębiorstwie.

Bez ważnych badań technicznych
i kalibracji tachografu

W

środę (24 marca) na krajowej 29-ce w
Krośnie Odrzańskim funkcjonariusze ITD

Kontrole świateł

zatrzymali ciężarówkę należącą do polskiej

firmy transportowej.Przewoziła ładunek z Polski do

Niemiec.

Ciągnik siodłowy i naczepa nie miały ważnych badań

technicznych. Okazało się też, że tachograf nie został
poddany wymaganej kalibracji po zmianie numeru
rejestracyjnego pojazdu.
Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne obu
pojazdów z powodu braku ważnych badań techniźródło ITD / foto ITD
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cznych. Za ujawnione naruszenia odpowie przedsiębiorca oraz osoba zarządzająca transportem w firmie.
Zostaną wobec nich wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
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Eco-driving w ciężarówce

– jak zaoszczędzić nawet 80 tysięcy rocznie?
Ranking kierowców

Ranking kierowców stanowi główny element nowego modułu –
dzięki wstępnej konfiguracji przez użytkowania, na jego podstawie
można określić normę spalania dla floty, ekonomiczne zakresy
obrotów oraz maksymalne dopuszczalne prędkości, a także szybko
ocenić styl jazdy kierowców oraz sprawdzić jego wpływ na oszczędność, bądź zbędny przepał paliwa. Mocno obrazowym wskaźnikiem
jest średnia spalania dla całej floty, zestawiona z wynikami poszczególnych kierowców. Na podstawie łącznego przebiegu floty jesteśmy
w stanie stwierdzić, jak wykorzystywany jest potencjał drzemiący w
naszych pojazdach, przy czym należy zaznaczyć, że duża w tym
zasługa spedytorów, którzy układają pracę kierowców tak, aby
optymalnie wykorzystać ich czas pracy.

Moduł Eco-driving to czytelny interfejs z którego łatwo możemy
wytypować najlepszych kierowców w naszej flocie i zobaczyć
wymierne oszczędności jakie jej przynoszą .

Ranking kierowców wzbudza również nutkę eco rywalizacji wśród
kierowców. Nikt nie chce być w ogonie stawki, a dodatkowo wielu
pracodawców premiuje kierowców za utrzymywanie wcześniej

P

określonych norm spalania. Dane i analizy pomagają w indywidualnej
aliwo to temat, który budzi wiele emocji w branży transporto-

pracy z kierowcami, aby eliminować błędy i podnosić umiejętności.

wej. Nic dziwnego, w końcu stanowi średnio 30% kosztów

Niejednokrotnie rozmowa motywacyjna, wraz z pokazaniem

każdego przewoźnika, a im więcej pojazdów, tym większa

obszarów do poprawy, daje wymierne efekty i pozwala zrozumieć

skala kosztów. Elementem nieodłącznie związanym z paliwem jest

pracownikowi popełniane błędy.

Ecodriving – pojęcie, które zagościło na stałe w branżowym słowniku.
Ecodriving wbrew pozorom jest dziedziną bardzo rozbudowaną i
niezmiennie dąży do jednego – ograniczenia kosztów i poprawy
rentowności.
Moduł Eco-driving PRO, dostępny dla zestawów GBox, jest nowym
punktem na mapie produktów i usług Grupy Inelo, którego podsta-

Oprócz rankingu kierowców
Eco-driving PRO
posiada również takie parametry jak:

wowym założeniem jest wymuszenie zmiany w podejściu do
ekonomiki jazdy, poprzez zwiększenie świadomości w obszarach,
które generują zbędne koszty.
Aby analizować styl jazdy kierowców i przedstawiać go w formie
rankingu, należy dostarczyć do systemu dane odpowiedniej jakości.
Pozwala na to telematyka wykorzystująca informacje udostępniane
przez szynę CAN pojazdu, do której poprzez interfejs FMS najczęściej
podłączany jest system GBox. Parametry, jakie możemy uzyskać, to
między innymi aktualne obroty silnika, prędkość, nacisk na pedał gazu
oraz przede wszystkim dane dotyczące paliwa – jego poziom, czy
ilość, która „przepłynęła przez wtryski”. Na podstawie danych,

Definiowanie grup pojazdów Eco-Driving oraz parametrów dla każdej
z nich (norma spalania, zakres ekonomicznych obrotów,
maksymalna prędkość)
Podgląd wykorzystania tempomatu przez kierowców
Eksport raportu kierowcy do pliku PDF
Obroty ekonomiczne
Średnie zużycie paliwa i średnie obroty
Pojazdy ( dystans, średnie zużycie paliwa)
Oszczędność paliwa względem normy
Zużyte paliwo i dystans
Operowanie pedałem gazu, postój na włączonym silniku
Średnia prędkość i ilość przekroczeń wybranej prędkości
Postój z włączonym silnikiem

przetwarzanych za pomocą odpowiednich algorytmów, użytkownik
systemu otrzymuje gotowe analizy oraz wykresy wartości w czasie.

tekst inelo / foto inelo
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Szkoda w międzynarodowym
transporcie drogowym.
Jak się bronić.
tekst specjalnie opracowany dla e-Route

C

zęsto zdarza się, że przesyłka ulega w trakcie przewozu
zniszczeniu lub uszkodzeniu. W konsekwencji może
zdarzyć się, że to spedytor bądź też przewoźnik będzie

odpowiedzialny za powstałą szkodę. Problem pojawia się jednak
wówczas, gdy postępowanie sądowe – zgodnie z działaniami
poszkodowanego – ma toczyć się w innym kraju niż teren
Rzeczpospolitej Polskiej. Są jednak sposoby, aby temu zaradzić.

Dlaczego warto prowadzić spór sądowy na
terenie Polski?
Prowadzenie procesu na terenie własnego kraju wiąże się oczywiście
z mniejszymi kosztami. Co więcej, w innych krajach interpretacja
Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego

e-ROUTE

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

towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (dalej jako: „Konwencja”) znacząco się różni. Nie wspominając już o tym, że
każdy kraj posiada również swoją odmienną regulację,
która również może w danej sprawie znaleźć zastosowanie.
Często jednak zdarza się tak, że przewoźnik lub spedytor
nie podejmuje żadnych działań, czekając na reakcję
drugiej strony. Niestety, taki sposób obrony prowadzi
najczęściej do tego, że musi on brać udział w postępowaniu sądowym zainicjowanym przez poszkodowanego w
jego kraju.
Co zatem może zrobić przewoźnik bądź spedytor, aby
wyprzedzić działania drugiej strony i jednocześnie
spowodować, że postępowanie sądowe będzie się
toczyło na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej?

Postępowanie o ustalenie istnienia
umowy spedycji
Pierwszym sposobem jest doprowadzenie do wszczęcia
postępowania o ustalenie istnienia umowy spedycji.
Porównując regulacje zawarte w Konwencji oraz w
prawie polskim, należy zdecydowanie opowiedzieć się
za korzystniejszym uregulowaniem sytuacji spedytora w
regulacji krajowej. Zgodnie z polskim prawem, spedytor
jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia,
chyba że nie ponosi winy w wyborze. Jeżeli zatem
spedytor wykaże, że dołożył należytej staranności przy
wyborze przewoźników i dalszych spedytorów, tzn.
powierzył wykonanie usługi takim przewoźnikom i
dalszym spedytorom, którzy z uwagi na reprezentowany
przez nich profesjonalizm, posiadane referencje świadczące o jakości świadczonych przez nich usług, informacje o ich ubezpieczeniu itp., zasługiwali na zaufanie, to
wówczas jest wolny od odpowiedzialności. Natomiast,
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zgodnie z Konwencją przewoźnik nie może powoływać
się dla zwolnienia się od odpowiedzialności ani na wady
pojazdu, którym się posługuje dla wykonania przewozu,
ani na winę osoby lub pracowników osoby, u której
pojazd wynajął. Oznacza to, że nawet jeżeli przewoźnik
wykaże, że dochował należytej staranności przy wyborze
przewoźników i dalszych spedytorów, to dalej jest
odpowiedzialny za powstałą szkodę.
Co więcej, w orzecznictwie sądów europejskich
powszechnie przyjmuje się, że Konwencja nie znajduje
zastosowania do umowy spedycji. Zatem, spedytor może
oczywiście próbować to wykazywać w odpowiedzi na
złożony pozew przez drugą stronę, jednak wówczas
będzie zmuszony do uczestniczenia w postępowaniu
prowadzonym poza granicami kraju. Natomiast, jeżeli
spedytor udowodni, że zawarł umowę spedycji, może
występować przed sądem polskim z powództwem o
ustalenie istnienia umowy spedycji.
W każdym jednak przypadku należy zweryfikować treść
zawartej umowy, ponieważ może się okazać, że zawarta
została umowa prorogacyjna, tj. umowa, która wyłączy
możliwość prowadzenia postępowania sądowego w
innym kraju niż wybrany zgodnie przez strony tej umowy.

Postępowanie o ustalenie braku lub
ograniczenia odpowiedzialności z
Konwencji
Co jednak w przypadku, gdy brzmienie zawartej umowy
nie budzi wątpliwości i oczywistym jest, że zastosowanie
znajdują przepisy Konwencji? W takiej sytuacji również
możliwe jest doprowadzenie do rozpoznania sprawy
przez polski sąd, wnosząc powództwo o ustalenie braku
odpowiedzialności z Konwencji lub powództwo o
ograniczenie odpowiedzialności z Konwencji.
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„
Porównując regulacje zawarte w Konwencji oraz w
prawie polskim, należy zdecydowanie opowiedzieć
się za korzystniejszym uregulowaniem sytuacji
spedytora w regulacji krajowej. Zgodnie z polskim
prawem, spedytor jest odpowiedzialny za
przewoźników i dalszych spedytorów, którymi
posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba
że nie ponosi winy w wyborze.
- mówi Małgorzata Duś, adwokat z Kancelarii
Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p.
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Zgodnie z przepisami Konwencji, powód może

której postępowanie zostało już zainicjowane.

wnosić sprawę do (1) sądów umawiających się krajów,

Natomiast, zgodnie z wyrokiem Trybunału

określonych przez strony w drodze wspólnego

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takie powództwo

porozumienia, a ponadto do (2) sądów kraju, na

jest uznawane za powództwo w tej samej sprawie, co

którego obszarze pozwany ma stałe miejsce

powództwo o odszkodowanie wytoczone przewoźni-

zamieszkania, główną siedzibę lub filię albo agencję, za

kowi.

której pośrednictwem zawarto umowę o przewóz
albo (3) znajduje się miejsce przyjęcia towaru do
przewozu lub miejsce jego dostawy i nie może wnosić
sprawy do innych sądów.

Postępowanie przeciwko podwykonawcy lub ubezpieczycielowi
Czasami jednak zdarza się, że przewoźnik bądź
spedytor nie jest w stanie doprowadzić do wszczęcia

O ile orzecznictwo europejskie skłania się ku
poglądowi, że strony mogą dowolnie wybrać sąd
spośród miejsc wymienionych w punktach (1) – (3)
powyżej, o tyle sądy polskie stoją na stanowisku, że w
przypadku, gdy strony w umowie określą sąd właściwy
do rozpoznania sprawy, nie można już rozważać
miejsc wymienionych w punktach (2) – (3) powyżej.

wyżej wymienionych postępowań w swoim kraju.
Wówczas można spróbować skierować pozew wobec
podwykonawcy lub ubezpieczyciela spedytora bądź
przewoźnika. Przewoźnik lub spedytor będzie w takim
postępowaniu domagał się odszkodowania lub
ustalenia istnienia odpowiedzialności za szkodę po
stronie podwykonawcy lub ubezpieczyciela spedytora bądź przewoźnika.

Jak z powyższego wynika, w przypadku, gdy zastosowanie w sprawie znajdują przepisy Konwencji,
można doprowadzić do ustalenia właściwości sądu
polskiego. Na podstawie polskich przepisów można w

tekst Małgorzata Duś – adwokat z Kancelarii Chmura
i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p./ foto archiwum

takiej sytuacji wnieść pozew o ustalenie, że przewoźnik
nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub też, że
jego odpowiedzialność jest ograniczona do danej
kwoty. W takiej sytuacji, mając na uwadze przepisy
Konwencji, zakazane będzie wszczęcie ponownego
postępowania w innym kraju w tej samej sprawie, w

Kancelaria Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. jest zespołem wysoko
wykwalifikowanych, zaangażowanych prawników wyróżniających się
doświadczeniem, specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej
przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających
w branży TSL. Wieloletnie doświadczenie zawodowe połączone z wiedzą
merytoryczną, gwarantuje klientom ochronę ich interesów na
każdym etapie realizacji ich celów biznesowych.
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Dystrybucja artykułów spożywczych
ciężarówkami z napędem elektrycznym
– firma MAN uczestnikiem badań w Berlinie

R

ozpoczęte właśnie badania

„ZeroEmissionDeliveries –

Berlin”, realizowane przez stowarzyszenie ekologiczne

Transport & Environment na konkretnym przykładzie Grupy

REWE, przeanalizuje warunki, w których istniałaby możliwości
przestawienia regionalnego transportu dostawczego na pojazdy
elektryczne. W badaniu uczestniczy firma MAN Truck & Bus, oferując
swoją wiedzę producenta pojazdów. Wyniki badań spodziewane są
na jesieni tego roku.
Firma MAN Truck & Bus widzi w elektryfikacji miejskiego i regionalnego transportu towarowego i osobowego istotny potencjał w zakresie
ochrony klimatu. Korzystanie z pojazdów elektrycznych napędz-
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anych wyłącznie energią elektryczną pozwoli na redukcję śladu CO2
w transporcie. Zastąpienie flot pojazdów o tradycyjnym napędzie
pojazdami z napędem elektrycznym jest jednak procesem bardzo
złożonym, wymagającym powstania nowej infrastruktury ładowania
oraz odpowiedniego dostosowania sieci elektrycznych i trybu pracy.
Firma MAN wraz z zespołem ekspertów MAN Transport Solutions już
od 2018 roku wspiera swoich klientów przy wymianie floty i przechodzeniu na pojazdy elektryczne. Napęd elektryczny jest rozwijany
a za tym pojawiają się także nowe dla klientów możliwości. Jedną z
nich jest, na przykład, realizacja dostaw w centrach miast poza
godzinami szczytu, przy zastosowaniu pojazdów z napędem
elektrycznym, które generują znacznie mniej hałasu. W tym zakresie
firma MAN współpracowała już w ramach projektu EIT Urban Mobility
ZEUS. Rozpoczęte przez Transport & Environment badanie „ZeroEmissionDeliveries – Berlin“ ma na celu zbadanie na konkretnym przykładzie możliwości elektryfikacji. Trzon projektu tworzą T&E, REWE
Group, MAN Truck & Bus i Instytut Fraunhofer ISI zajmujący się
badaniem systemów i rozwiązań innowacyjnych (Fraunhofer-Institut
für System- und Innovationsforschung), który będzie realizował
badanie. Pozostałymi partnerami uczestniczącymi w projekcie są:
Stromnetz Berlin, Allego i Compleo. „Wspólny projekt jest ważnym

MAN eTGM realizujący praktyczne zadania
w ramach projektu CNL w Austrii – dane
uzyskane przy realizacji tego projektu
zostaną wykorzystane w ramach
badania T&E „ZeroEmissionDeliveries – Berlin“.

krokiem w kierunku wprowadzenia pojazdów elektrycznych do
transportu dostawczego. Po licznych ‚projektach i „mapach drogowych” nadszedł już czas, aby przedstawić przedsiębiorstwom jasny
obraz sytuacji. Przy pomocy Instytutu Fraunhofer ISI staramy się
ustalić, jakie możliwości istnieją już dziś, a jakie działania muszą być
podjęte przez polityków, operatorów infrastruktury i producentów
pojazdów, aby elektryfikacja flot pojazdów dostawczych w dużych
miastach mogła ruszyć z miejsca“, wyjaśnia Jekaterina Boening,
Senior Policy Manager w T&E Germany. Punkt wyjścia analizy stanowią należące do REWE Group centra logistyczne Oranienburg i AltMariendorf. Badanie ma być przeprowadzone na praktycznym
przykładzie regionalnego systemu logistycznego w Berlinie i okolicach. Przeanalizowane zostaną trasy dostawcze dla ponad 250
marketów REWE w tym regionie. „Przy zaopatrywaniu naszych
supermarketów w Berlinie i w okolicy wszystko ściśle się zazębia.
Niezawodny napęd naszej floty pojazdów dostawczych odgrywa tu
kluczową rolę. Dotychczas dzięki poprawie techniki jazdy i optymalizacji planów tras udało nam się znacznie ograniczyć zużycie paliwa.
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Jesteśmy bardzo zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami
zapewniającymi poszanowanie surowców i dlatego z przyjemnością
angażujemy się w ten projekt“, mówi Torsten Prag, kierownik działu
REWE Ost. Badanie ma przynieść odpowiedzi między innymi, na
następujące pytania:
Jakie pojazdy są potrzebne? / Jak wygląda optymalny plan tras dla
pojazdu elektrycznego? / Jak można stworzyć sprawny mix obejmujący infrastrukturę prywatną i publiczną? / Jakie wymagania wynikają z
tego dla sieci rozdzielczej i wytwórców energii?
Cenne doświadczenia dotyczące elektrycznego pojazdu
dostawczego eTGM, które firma MAN od 2018 roku gromadziła w
rzeczywistych warunkach eksploatacji w ramach realizowanego w
Austrii projektu CNL, mogą okazać się pomocne przy realizacji
badania T&E. Ze strony MAN Truck & Bus badaniom będzie
towarzyszył Michael Treier, kierownik działu Sales Truck Market
Preparation eMobility. „Badanie T&E dotyczące bezemisyjnego
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transportu dostawczego dostarczy wszystkim uczestnikom projektu
cennych informacji, ze względu na uwzględnienie konkretnych
wymagań Grupy REWE. W szczególności będę mógł wspólnie z
naszym zespołem sprzedaży ustalić na tej podstawie niezbędne
specyfikacje dla naszej przyszłej palety pojazdów elektrycznych oraz
stwierdzić, jaka infrastruktura systemów ładowania będzie musiała w
najbliższych latach powstać w środowisku miejskim”, tak swoje
oczekiwania odnośnie do wyników studium podsumowuje Michael
Treier.

tekst redakcja / foto producent
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Phoenix z umieszczonym z tyłu
dwucylindrowym silnikiem o
pojemności skokowej 1,06 l
i mocy 4 KM.

R
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ok 2021 jest dla Daimler Trucks rokiem szczególnym –
związanym potrójnym jubileuszem. W 1896 r. Gottlieb Daimler

zaprezentował pierwszy samochód ciężarowy. W 1946 r. przez

bezdroża przedzierał się pierwszy prototypowy Unimog. Wreszcie w
1996 r. pojawił się prototyp pierwszej nowoczesnej ciężarówki –
Mercedes-Benz Actros.

1896

–
pierwszy samochód ciężarowy
Gdy w 1896 r. Gottlieb Daimler prezentował swoją pierwszą ciężarówkę,
stojącą jeszcze na drewnianych kołach w żelaznych obręczach, świat na
ten pojazd nie czekał. W Niemczech nie znalazł się nabywca, a w Anglii,
gdzie w końcu pojazd znalazł klienta, członek jego załogi musiał
wówczas biec przed pojazdem z czerwoną flagą, ostrzegając innych
uczestników ruchu drogowego. A jednak Phoenix, bo tak nazwano ten
wehikuł z umieszczonym z tyłu dwucylindrowym silnikiem o pojemno-
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Mercedes-Benz SK („Schwere Klasse”, klasa ciężka) oraz

2021

rok jubileuszy
w Daimler Trucks

obecnie w pojazdach budowlanych.

1946

–
pierwszy prototyp Unimoga
W 1946 r. swoją pierwszą jazdę próbną odbył „Prototyp
1” Unimoga. Za kierownicą siedział sam główny
konstruktor Heinrich Rößler, który przetestował
prototyp na nierównych leśnych drogach w pobliżu
Schwäbisch Gmünd – jeszcze bez kabiny, ale za to z
pełnym ładunkiem drewna. Rozwój Unimoga był ściśle
związany z trudną sytuacją zaopatrzeniową w powo-

ści skokowej 1,06 l i mocy 4 KM, był iskrą inicjującą

jennych Niemczech. Sytuacja żywnościowa w latach

bezprecedensową historię sukcesu w transporcie

1945–1946 była katastrofalna. Te warunki sprawiły, że

towarowym.

Albert Friedrich, wieloletni szef działu rozwoju silników
lotniczych w Daimler-Benz AG, wpadł na pomysł

Przy czym Phoenix miał niewiele wspólnego z prawdzi-

stworzenia rolniczego pojazdu mechanicznego, który

wą ciężarówką. Ściśle rzecz biorąc, był to przerobiony

mógłby zwiększyć wydajność produkcji rolnej.

pociągowy wóz towarowy – taki, jakie po ówczesnych
ulicach ciągnęły konie. Jego podwozie wyposażono w
zamontowane poprzecznie resory piórowe z przodu i
sprężyny śrubowe z tyłu. Zawieszenie to było niezbędne nie tylko z powodu złego stanu dróg, ale również
ze względu na wrażliwość silnika na wstrząsy.
Nowoczesnym rozwiązaniem była ostatnia część
układu przeniesienia napędu: pas przenosił siłę
napędową silnika na wał zamontowany pod kątem
prostym do osi wzdłużnej pojazdu, a na obu końcach
wału umieszczono zębniki, czyli małe koła zębate. Zęby
zębnika zazębiały się z uzębieniem wewnętrznym
wieńca zębatego, trwale połączonego z napędzanym
kołem. Ta zasada konstrukcyjna stała się znacznie
później znakiem rozpoznawczym samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz – jako oś na zwolnicach
planetarnych w seriach ciężarówek Mercedes-Benz NG
(niem. „Neue Generation”, nowa generacja) i następnie

W 1946 r. swoją pierwszą jazdę próbną
odbył „Prototyp 1” Unimoga.
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Po zakończeniu wojny Friedrich odświeżył swoje kontakty z producentem konstrukcji metalowych Erhard & Söhne ze Schwäbisch
Gmünd, dostawcą firmy Daimler-Benz – i jeszcze w grudniu 1945 r. jej
dział rolniczy rozpoczął odpowiednie prace. Kierownictwo nad nimi
Friedrich przekazał swojemu byłemu pracownikowi, konstruktorowi
Heinrichowi Rößlerowi, który podjął tę pracę 2 stycznia 1946 r. W
ciągu zaledwie kilku tygodni opracowano nowy projekt ogólny, w
którym blok silnika i skrzyni biegów umieszczono po prawej stronie,
przy osi pojazdu. Umożliwiło to ustawienie rur reakcyjnych, chroniących wałki napędowe, pod kątem prostym w stosunku do osi. Dzięki
temu w podwoziu wystarczyło zastosowanie zaledwie czterech
przegubów napędowych. Ta genialna konstrukcja jest nadal stosowana dziś, 75 lat później, w Unimogu o wysokiej mobilności – typoszeregu U 4023/U 5023. W marcu 1946 Hans Zabel z firmy Gaggenau,
od początku uczestniczący w tym projekcie, wymyślił nazwę „Unimog” (niem. Universal-Motor-Gerät, uniwersalna maszyna motorowa), a już w październiku 1946 r. pojazd odbył jazdę próbną.

Pod koniec września 1996 r. na targach pojazdów
użytkowych IAA Mercedes-Benz zaprezentował
nową wysokotonażową ciężarówkę, Actrosa.
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Mercedes-Benz Actros
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Pod koniec września 1996 r. na targach pojazdów użytkowych
IAA Mercedes-Benz zaprezentował nową wysokotonażową
ciężarówkę, która miała zrewolucjonizować branżę. Był nią
Actros – pierwszy samochód ciężarowy wyposażony w
hamulce tarczowe przy wszystkich kołach i w elektroniczny
układ hamulcowy EBS. Oba te rozwiązania uczyniły Actrosa
najbezpieczniejszym pojazdem w swojej klasie. Innowacyjna
technika, np. systemy Telligent, przyczyniła się również do
znacznego zwiększenia jego ekonomiczności. Między innymi
ponad dwukrotnie wydłużono odstępy międzyprzeglądowe,
zużycie paliwa obniżono (w zależności od rodzaju eksploatacji)
o trzy do siedmiu procent, a ładowność wzrosła nawet o 400 kg.
Znacznie zwiększyły się również bezpieczeństwo i komfort
pojazdu. Zastosowanie układu hamulcowego Telligent z
hamulcami tarczowymi przy wszystkich kołach umożliwiło
przykładowo skrócenie drogi hamowania Actrosa z prędkości
85 km/h o dobrą długość zestawu ciągnika z przyczepą.
Dopracowano również detale: okładziny błotników nowego
rodzaju niezawodnie redukowały mgłę wodną podczas jazdy
w deszczu.
Ekologiczność pojazdu zwiększyły m.in. nowo skonstruowane,
oszczędniejsze silniki widlaste, a także usprawnienia w montażu pojazdów – tutaj zużycie energii zmniejszyło się niemal o
50 procent. Nowe kabiny oferowały nawet o 47 procent więcej
przestrzeni wewnętrznej i były specjalnie dostosowane do
potrzeb kierowców. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników
kabiny przeszły szereg testów zderzeniowych, zarówno
symulowanych, jak i rzeczywistych. Jedną z nowości były
poduszki powietrzne i fotele ze zintegrowanymi napinaczami
pasów bezpieczeństwa.
Każdy kolejny nowo prezentowany Actros był wyróżniany
tytułem „Truck of the year” – i dziś w dalszym ciągu Actros jest
pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa.

tekst redakcja / foto producent
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98 lat doświadczenia
serwisową w całej Europie i gwarantuje dostawy części zamiennych w
ciągu 24 godzin. Firma przykłada znaczną uwagę do wykończenia
swoich produktów, które wytwarzane są z wyselekcjonowanych,
wysokiej klasy surowców oraz głębokiego technicznego chromowania w nowoczesnej i ekologicznej galwanizerni.
Cylindry teleskopowe NUMMI używane są przez wiodących
europejskich producentów wywrotek, przyczep i pojazdów oraz do

H

wyposażenia wymiennego. Mechanizmy wywrotu i hydraulika Wipro
istoria Nummi zaczęła się w roku 1923, a więc obecnie
upływa 98 lat jej działalności. Firma, należy do globalnego

koncernu Wipro Infrastructure Engineering Oy, a ponad

70% jej obrotów pochodzi z bezpośredniego eksportu. Główne rynki
marki to: Skandynawia, Polska, Rosja, Dania, Holandia, Niemcy, Austria i
Szwajcaria.

to niekwestionowani liderzy na rynku skandynawskim, którzy są znani
w swojej branży na całym świecie. Wipro Infrastructure Engineering
Oy posiada własną sieć dystrybucji w Europie. W innych częściach
świata dystrybucja odbywa się również przy wsparciu producentów
pojazdów ciężarowych. Fabryka w Perniö produkuje cylindry
wywrotu, siłowniki jedno i dwukierunkowe oraz siłowniki specjalne,
dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, tzw. OEM, w

Zakład produkujący cylindry NUMMI, od zawsze znajdował się w

urządzeniach typu żurawie, hakowce, bramowce, wozidła, wózki itp.

Finlandii, w miejscowości Perniö, ale W.I. E. Oy posiada też fabryki w
Szwecji, Rumunii, Brazylii, Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych.

W Polsce skandynawskie siłowniki NUMMI stosowane są przez wielu
producentów takich jak: ISTRAIL, KH-KIPPER, MEGA, NTB – NORDIC

Fińska marka jest niezawodnym dostawcą, zapewniającym elastyczność i szybką realizację zamówień, poprzez stałą interakcję z

TRUCK BODIES, SOMMER, CONTAINER MODUL, FEBER, CMTCHOJNICE, SIGMA PROJECT, SKIBICKI i inni.

klientami. Personel firmy składa się z profesjonalistów, a dewiza jej
działalności to: jakość i wiarygodność. Producent rozumie biznesy
swoich odbiorców i pragnie wspierać ich potrzeby. Kompleksowa
usługa marki obejmuje wszystko, poczynając od projektowania i

Decydując się na zakup nowej wywrotki, zawsze warto zapytać
producenta podwozia o zastosowanie i dostępność siłownika
NUMMI.

produkcji, poprzez dostawy części zamiennych i odpowiedzialność

tekst Nummi / foto producent

gwarancyjną. Posiada jednocześnie nieustannie rozbudowywaną sieć
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Kabina ciężarówki

– mobilne centrum dowodzenia
kierowcy. Jak się zmieniały?

L

odówka, łóżko i… najnowocześniejsze systemy telematyczne to już
podstawa

Kabiny ciężarówek to dziś zdalne biura, w których zawodowi kierowcy
spędzają zwykle więcej czasu niż we własnym mieszkaniu – bo nawet 294
dni w roku. Komfort w tej niewielkiej przestrzeni jest podstawą wydajnej i
bezpiecznej pracy, dlatego producenci samochodów ciężarowych starają
się zapewnić najwygodniejsze warunki jazdy. Ergonomiczne fotele i coraz
wyższe kabiny, ułatwienia do prowadzenia pojazdów jak inteligentne
tempomaty wspierane radarami, ekrany dotykowe czy automatyczne
skrzynie biegów. Do tego systemy telematyczne, które prowadzą kierowcę
do celu, upraszczają wiele formalności i spraw administracyjnych, a także
niemniej ważne rzeczy w życiu truckera – łóżko, lodówka czy dobry sprzęt
grający. - Ciężarówki są projektowane już nie tylko z myślą o poprawie
parametrów technicznych, ale też dla lepszej ergonomii i większej prze-
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strzeni pracy dla kierowcy tym, kto ten załadunek

nawet średniej wysokości kabiny pozwalają kierowcy

przewiezie – podkreśla Tomasz Czyż, ekspert Grupy

się wyprostować, a poruszanie się po niej stało się

INELO.

wygodniejsze. Obecnie najwyższe wersje mierzą
ponad dwa metry, co pozwala na swobodne przebra-

Początek lat 90. XX wieku to czas prywatyzacji wielu

nie się czy przysłowiowe rozprostowanie pleców.

branż w Polsce – w tym także transportowej. Krajowy

Więcej przestrzeni w szoferce dało też zlikwidowanie

rynek zaczął eksportować wyroby na Zachód, co

drążka zmiany biegów. Standardem stały się skrzynie

spowodowało, że również rodzimi przewoźnicy

automatyczne. Ich manualne wersje stosuje się

otworzyli się na inne kraje. Choć trasy stały się dłuższe i

obecnie jedynie w pojazdach specjalistycznych.

wymagające, bardziej niż na komfort kierowcy właściciele firm transportowych zwracali uwagę na stan

- Ostatnie lata to seria zmian i udogodnień, na których

ciężarówki i wybierali te, które dawały największe

korzystają kierowcy. Im bardziej intuicyjna obsługa

szanse na przejazdy bez usterek. Na rynku królowały

pojazdu i wypoczęty kierujący, tym bezpieczniejszy

używane pojazdy sprowadzane z Zachodu. Nikt nie

przejazd. Z tego powodu deski rozdzielcze zaczynają

myślał wtedy o konfigurowaniu nowej ciężarówki i jej

przypominać te z pojazdów osobowych. Zmniejszono

kabiny.

też liczbę przełączników. W niektórych pojazdach
zostały one wręcz całkowicie zastąpione elektrycznymi

- Na początku lat 90. przewoźnicy mieli często ogra-

wyświetlaczami, które truckerzy obsługują wielo-

niczone możliwości finansowe, a także znacznie

funkcyjnymi manetkami lub przyciskami na kierownicy

mniejszy wybór dostępnych na rynku pojazdów - więc

– zauważa Tomasz Czyż.

sprowadzali ciężarówki, które po prostu były dostępne i
niezbyt drogie. Raczej nie zwracano uwagi na wyso-

Dziś przeciętny polski kierowca w trasie spędza od 192

kość kabiny, dlatego sporo pojazdów kupowano w

do nawet 294 dni w roku. W pojedynczej delegacji

wersji z mniejszą lub średnią wysokością szoferki, co nie

może przebywać nawet cztery tygodnie. Dlatego do

pozwalało kierowcy na swobodne wyprostowanie

listy pozytywnych zmian trzeba też zaliczyć zwię-

sylwetki. Poruszanie się wewnątrz utrudniał dodatko-

kszenie liczby schowków, w których można teraz

wo wysoki tunel środkowy. Podsumowując, kabiny były

zmieścić bagaż nawet na wiele dni w trasie.

zdecydowanie mniej przestronne, a ich wnętrza
posiadały tylko podstawowe funkcje. Królowały

W zasadzie w każdej kabinie znajduje się też lodówka,

również manualne skrzynie biegów, a także kokpity

której pojemność także wzrosła w ostatnich latach. Od

pełne analogowych przycisków i wskaźników. Jednym

wielu lat oczywistym elementem wyposażenia kabiny

słowem – nie było wygodnie - – komentuje Tomasz

jest łóżko (pierwsze montowano już sto lat temu),

Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO.

dzięki któremu kierowcy mogli odbierać odpoczynki
nie opuszczając pojazdu. Wprowadzony niedawno

Trzy dekady zmian

pakiet mobilności, a także w myśl wyroku Trybunału

Im bliżej obecnych czasów, tym lepiej. Projekty kabin

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, regularna tygo-

zaczęły uwzględniać wymagania i komfort kierowców.

dniowa przerwa po pracy, która trwa 45 godzin, nie

W ten sposób niektórzy producenci pojazdów całko-

może jednak odbywać się w kabinie pojazdu. W

wicie wyeliminowali tunel środkowy, a inni zmniejszyli

przeciwnym razie przewoźnik naraża się na mandat w

jego wysokość do kilku centymetrów. Dzięki temu

wysokości do 30 tys. euro.
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W kabinie kierowcy mają jeszcze inne udogodnienia, które pomagają im w
pracy. - Bardzo ważnym elementem wyposażenia kabiny jest dobry sprzęt
grający. W związku z długimi trasami kierowcy często słuchają muzyki,
audiobooków i podcastów. Zestawy audio, które montuje się w kabinach, są
coraz lepszej jakości. Dla przykładu, na popularności zyskują fabrycznie
instalowane głośniki niskotonowe. Same radia mają ekrany dotykowe i wiele
rodzajów łączności. Kierowca może odtwarzać muzykę z pendrive’a, karty
SD lub przez bluetooth – komentuje Tomasz Czyż i dodaje, że standardowym elementem wyposażenia są radia z wbudowanymi zestawami
głośnomówiącymi, które w oczywisty sposób zwiększają bezpieczeństwo
na drodze.

Centrum dowodzenia w kabinie
Przed 2006 rokiem sposób liczenia czasu pracy nie podlegał w Unii
Europejskiej wspólnym przepisom. Obliczenia wykonywano na własna rękę
za pomocą papierowych tarcz. Wraz ze zmianą prawa z kabin ciężarówek
zniknęły analogowe tachografy, które zastąpiono obowiązkowymi cyfrowymi odpowiednikami. Zmian w kierunku digitalizacji szoferek było zresztą
na przestrzeni lat więcej. W XXI wieku zaczęły upowszechniać się systemy
GPS, które zrewolucjonizowały przejazdy i sposób wyznaczania tras. Rozwój
GPS i sieci GSM oraz powstanie map uwzględniających wymagania pojazdów ciężarowych przyczyniły się z kolei do stworzenia systemów telematycznych, które ułatwiły pracę zawodowemu kierowcy.
- Dzięki telematycznym komputerom pokładowym nie muszą przejmować
się wypełnianiem papierowych kart drogowych, notowaniem czasu pracy
czy zgłaszaniem, na jakim etapie trasy się znajdują. Telematyka zdejmuje z
nich obowiązek zapisywania godzin przekroczenia granicy czy dopełniania
innych typowo administracyjnych czynności. Mogą zająć się bezpieczna
jazdą– dodaje Tomasz Czyż.

Dłuższe kabiny przyszłości?
Maksymalne wymiary europejskich ciężarówek są określone odpowiednimi
przepisami. Do ich długości wlicza się także wielkość kabiny. We wrześniu
2020 roku nowe prawo dopuściło możliwość przedłużenia szoferki o 90 cm.
Powodem jest zwiększenie aerodynamiki pojazdu i strefy zgniotu. Zmiana
jest jednak na tyle świeża, że producenci nie zaczęli jeszcze masowo
produkować pojazdów o nowych wymiarach. Nowego projektu wymagają
także ciężarówki przewożące towary na Wyspy Brytyjskie.
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Od 1 marca 2021 roku pojazdy wjeżdżające do Londynu i otaczających go 32
gmin muszą mieć pełną widoczność, którą zapewnią przeszklenia, a nie lusterka.
Wydaje się, że produkowanie pojazdów przeznaczonych tylko na rynek londyński będzie na tyle nieopłacalne, że nigdy nie dojdzie do skutku. Ale jakich
innych rozwiązań można spodziewać się po ciężarówkach przyszłości?
- Trzeba liczyć przede wszystkim na to, że producenci ciężarówek projektując
kolejne modele czy dokonując liftingu obecnych modeli, będą brali pod uwagę
oceny użytkowników, czyli kierowców. Często bardzo dobrą konstrukcję kabiny
psuje kilka detali, które przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Na pewno
rozwijać się będą nowe technologie, telematyka będzie coraz mocniej wspierać
kierowców, a obsługa pojazdu będzie coraz bardziej cyfrowa. Na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat widać, że producentom zależy coraz bardziej na
komforcie kierowców. Ciężarówki są projektowane już nie tylko z myślą o jak
największej mocy czy spełnianiu norm ekologicznych, ale też o tym, kto ten
załadunek przewiezie – podsumowuje Tomasz Czyż.
tekst Andrzej Klemba / INELO/ foto IVECO
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Renault Trucks oferuje gamę
elektryczną dla każdego
segmentu rynku od 2023 r.

R

enault Trucks nadal intensywnie inwestuje w

Aby pomóc w osiągnięciu celu określonego w poroz-

mobilność elektryczną. Począwszy od 2023 r.,

umieniu paryskim związanego z ograniczeniem

gama w pełni elektrycznych pojazdów Renault

globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C w

Trucks będzie dostępna dla każdego segmentu, tj.

porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej,

segmentu pojazdów dystrybucyjnych, budowlanych i

Renault Trucks zobowiązuje się do przekształcenia

transportu długodystansowego. Aby wspierać ten

rynku pojazdów ciężarowych poprzez stopniową

rozwój i móc oferować kompletny i konkurencyjny

elektryfikację swojej floty. W tym założeniu w ciągu 30

asortyment na rynku, spółka tworzy jednostkę dedy-

lat ma się stać neutralna pod względem emisji dwu-

kowaną mobilności elektrycznej. Tym samym Renault

tlenku węgla. Ponieważ długość życia ciężarówek

Trucks potwierdza swoje zaangażowanie w transport

wynosi co najmniej dziesięć lat, wszystkie pojazdy

bezemisyjny.

oddane do eksploatacji przez producenta w 2040 r.
będą jeździć niskoemisyjnie. Energia elektryczna

e-ROUTE

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

Renault Trucks Master Z.E. spełniają wymogi transportu
miejskiego, dostaw, dystrybucji i odbioru odpadów.
Jednak Renault Trucks stara się rozszerzać elektryfikację
pojazdów tak, aby objęła wszystkie zastosowania.
Producent przygotowuje się do wprowadzenia na
rynek ciągnika Z.E., aby sprostać potrzebom transportu
regionalnego i międzyregionalnego od 2023 r. Do tej
daty dostępna będzie również w pełni elektryczna
gama do w budownictwie miejskim.
Począwszy od 2025 r., Renault Trucks będzie w stanie
oferować gamę pojazdów wyposażonych w wodorowe ogniwa paliwowe, głównie do użytku na długich
dystansach.

Jednostka ds. badań i rozwoju zajmująca się mobilnością elektryczną: aby
wspierać jej ambitne cele.
„Mobilność elektryczna jest filarem naszej strategii, a
naszym celem jest bycie liderem w tej dziedzinie” –
zapowiedział Bruno Blin, Prezes Renault Trucks. „Dążymy
do tego, aby w 2025 r. 10% naszej sprzedaży stanowiła
sprzedaż elektryczna i 35% – w 2030 r. Do 2040 r.
wszystkie nasze pojazdy będą w 100% bezemisyjne”.
Aby osiągnąć swoje cele, Renault Trucks wspierane jest
przez wyspecjalizowane jednostki, zarówno w obszarze
badań i rozwoju, jak i organizacji sprzedaży i obsługi
zdominuje tę istotną transformację w kierunku trans-

posprzedażowej.

portu bezemisyjnego.
W zakresie badań i rozwoju, Renault Trucks zamierza

Ciągnik Z.E. i wersja budowlana od
2023 r.

rewolucji poprzez strategiczne partnerstwa, a także

W marcu 2020 r., Renault Trucks zaczęło seryjną produ-

dzięki synergiom w ramach grupy Volvo, do której

kcję drugiej generacji pojazdów elektrycznych w

należy, aby zwiększyć wolumen i obniżyć koszty.

sprostać głównym wyzwaniom technologicznym tej

zakładzie w Blainville-sur-Orne. Francuski producent
może obecnie pochwalić się wszechstronną na rynku

Aby zagwarantować przewoźnikom najlepsze rozwią-

gamą w pełni elektrycznych pojazdów, od 3,1 do 26 ton.

zania w obszarze mobilności elektrycznej, Renault

Pojazdy takie jak Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. i

Trucks będzie korzystać z prac zrealizowanych przez
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nową jednostkę rozwojową grupy Volvo dedykowaną pojazdom o
średnim tonażu, które stanowią kluczowy segment dla stopniowego
wprowadzania elektromobilności pojazdów ciężarowych. Renault
Trucks będzie również czerpać korzyści z partnerstwa dzięki rozwiązaniom opracowanym przez Volvo Energy, nowy podmiot grupy zajmujący
się dostawą, drugim życiem i recyklingiem akumulatorów oraz rozwiązaniami w obszarze ładowania. W zakresie rozwoju baterii akumulatorowych specjalnie do zastosowań w pojazdach ciężarowych, skorzysta
na strategicznym sojuszu zawartym przez grupę Volvo z Samsung SDI.
Aby ułatwić tę zrównoważoną transformację, Renault Trucks otrzyma
również wsparcie swojego nowego centrum badawczo-rozwojowego
w Lyonie – X-Tech Arena – które stanowi inwestycję o wartości 33 mln
euro i zostanie zbudowane do początku 2023 r.

Wspieranie transformacji energetycznej klientów
poprzez gamę pojazdów elektrycznych o wysokiej
wartości dodanej
Jeżeli chodzi o marketing gamy Z.E. i wsparcie dla klienta, Renault Trucks
utworzyło nową jednostkę odpowiedzialną za projekty mobilności
elektrycznej, aby zwiększyć zarówno wydajność operacyjną, jak i
zadowolenie klienta. Zespół ten zdobył wysoki poziom wiedzy i pracuje
nad rozwojem partnerstw obejmujących wszystkie zainteresowane
strony (przewoźników, dystrybutorów, organy publiczne, dostawców
energii itd.) w celu zaproponowania inteligentnej i konkurencyjnej
gamy pojazdów elektrycznych o wartości dodanej dla przewoźników.
Na koniec Renault Trucks zadbało o włączenie usług do oferty pojazdów, aby ułatwić życie swoim klientom, którzy szukają rozwiązania
najlepiej dopasowanego do ich działalności. Oprócz pojazdu, marka
Renault Trucks oferuje kompleksowy pakiet usług transportowych,
obejmujący akumulatory, rozwiązania w zakresie instalacji stacji
ładowania w siedzibie klientów, optymalizację zużycia energii, naprawy
i obsługę, finansowania i ubezpieczenie. Renault Trucks jest zaangażowany w ułatwianie życia swoim klientom i stara się być producentem,
który zapewnia spokój. W okresie dużych zmian i niepewności jest to
coś, czego przewoźnicy potrzebują najbardziej.
tekst redakcja / foto producent
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DAF umocnił swoją
pozycję w 2020 roku

W

2020 roku firma DAF wyprodukowała ponad 37 600 pojazdów
ciężarowych serii CF i XF oraz prawie 9000 egzemplarzy modelu

LF. „Popyt na pojazdy ciężarowe w Europie poprawił się w

drugiej połowie roku i odzwierciedlał stan gospodarki krajów europejskich”
— twierdzi Harry Wolters, Prezes Zarządu DAF Trucks. „Szacuje się, że odbudowa europejskiego rynku pojazdów ciężarowych kontynuowana będzie w
2021 roku, a sprzedaż wyniesie 250 000–280 000 egzemplarzy. Jesteśmy
gotowi na dalszy rozwój, dostarczając naszym klientom pojazdy o najwyższej
jakości wykonania, bardzo niskim zużyciu paliwa i najwyższym poziomie
komfortu kierowcy”.
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Osiągnięcia DAF Trucks w Polsce

(+78%) oraz budowlanym (+51,5%). Sprzedaż wszys-

DAF Trucks Polska zakończyła rok 2020 poprawą

tkich 2- i 4- osiowych podwozi DAF w 2020 roku była

wyników we wszystkich segmentach rynku. Po raz 16. z

większa odpowiednio o 1,8% i 26,3% w porównaniu do

rzędu marka DAF stała się najchętniej kupowaną marką

roku 2019. Udział marki DAF w całym segmencie

ciężkich ciągników siodłowych w Polsce osiągając

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

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

procentowego.

procentowego w porównaniu z rokiem 2019. W
segmencie ciężkich podwozi, pomimo większego

„Chcemy być jeszcze bardziej widoczni w segmencie

spadku wolumenu sprzedaży 3-osiowych podwozi do

specjalistycznych podwozi lekkich i ciężkich w roku

transportu międzynarodowego w porównaniu do

2021 i latach kolejnych. Klienci, którzy kupili podwozia

ciągników siodłowych, dzięki przyjętej strategii działa-

DAF wracają z kolejnymi zamówieniami, ponieważ

nia DAF Trucks w Polsce zakładającej wzrost udziału w

zyskali pewność co do bezkompromisowej jakości,

rynku podwozi, DAF osiągnął zwyżkę udziału o 0,5

trwałości i niezawodności rozwiązań DAF.

punktu procentowego do wartości 13,5%. Oznacza to

Budowaliśmy z mozołem naszą pozycję, przekonali-

dobre wyniki sprzedaży w segmencie komunalnym

śmy do sprzedawania podwozi naszych dealerów,
wspieramy to marketingowo i finansowo. Nie zapom-
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inamy oczywiście o ciągnikach siodłowych, bo to podstawa naszej egzystencji.” – zauważa Mariusz Piszczek, Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska.
Segment lekki 6-15,9t okazał się odporniejszy na skutki pandemii zmniejszając
volumen rejestracji o 17,1% w porównaniu do spadku o 28,2% jaki zanotował
segment ciężki. Marka DAF dostarczyła literalnie tyle samo lekkich podwozi w
roku 2020 co rok wcześniej. Zaowocowało to wzrostem udziału rynkowego o 1
punkt procentowy do poziomu 5,6%. „Mieliśmy apetyt na 8% udziału po
znakomitej pierwszej połowie, którą zakończyliśmy z udziałem powyżej 10%,
jednakże, jako jedyni dysponujący zakładem produkcyjnym na wyspach
brytyjskich, odczuliśmy skutki braku porozumienia z UK niemalże do ostatnich
chwil, co spowodowało spadek sprzedaży na koniec roku wobec niepewności
co do obciążeń celnych.” – kontynuuje Mariusz Piszczek.
Polska sieć dealerska zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich krajowych
organizacji dealerskich w Europie w osiąganiu celów jakościowych i miejsce 4.
w realizacji celów ilościowych.
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Plany DAF Polska na rok 2021
Wśród celów na rok 2021 do realizacji w Polsce warto wymienić zwiększenie
udziału w rynku polskim:
Ciężki segment: 23%
Ciągniki siodłowe: 25.0%
Ciężkie podwozia : 16.5%
Lekki segment: 7%
Ponadto zaplanowane działania to rozpoczęcie sprzedaży elektrycznych
pojazdów, dalsze zwiększenie udziału w zastosowaniach specjalistycznych,
kolejna rekordowa sprzedaż PACCAR Parts, udział PACCAR Financial: 34% i
udział kontraktów serwisowych: 55%.

tekst redakcja / foto producent
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Ciężarówki w złym
stanie technicznym

W

poniedziałek (29 marca) na lubuskim

jednym z jej kół i nadmiernie zużyte ogumienie. Nie

odcinku autostrady A2 patrol ITD

lepszy był stan techniczny ciągnika siodłowego. Z

zatrzymał do rutynowej kontroli dro-

pojazdu wyciekały płyny eksploatacyjne. Natomiast

gowej zespół pojazdów należący do litewskiego

kierowca nie zabezpieczył przewożonych stalowych

przewoźnika. Ciężarówka przewoziła sklejkę z Łotwy

elementów, choć w naczepie były pasy mocujące.

do Francji. Samochód wysłano w tak daleką trasę

Został ukarany mandatami na kwotę 500 złotych.

pomimo złego stanu technicznego. Przy lewym kole
na pierwszej osi ciągnika siodłowego inspektorzy

Obie kontrole zakończyły się zatrzymaniem dowodów

stwierdzili zużytą i popękaną tarczę hamulcową.

rejestracyjnych pojazdów i wydaniem zakazu ich
dalszej jazdy do czasu naprawy usterek. Za dopuszc-

Z kolei w czwartek (25 marca) we Włostowie koło

zenie do ruchu ciężarówek z usterkami zagrażającymi

Opatowa funkcjonariusze świętokrzyskiej ITD zatrzy-

bezpieczeństwu, odpowiedzialność finansowa grozi

mali do kontroli zestaw należący do polskiej firmy

przewoźnikom i zarządzającym transportem w

transportowej. Gdy ciężarówka zjeżdżała z drogi na

przedsiębiorstwach. Wobec nich wszczęto postępo-

parking wystrzeliła jedna z opon naczepy. Kontrola

wania administracyjne w sprawie nałożenia kar

stanu technicznego potwierdziła liczne usterki.

pieniężnych.

Naczepa nie miała ważnych badań technicznych.
Stwierdzono też pękniętą tarczę hamulcową przy
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W

poniedziałek (29 marca) na drodze wojewódzkiej nr 158 w Ludzisławicach koło Gorzowa

Wielkopolskiego patrol ITD zatrzymał do

rutynowej kontroli ciężarówkę. Kierowca jechał na załadunek z Gorzowa Wielkopolskiego do Gościmia. Od mężczyz-

Nietrzeźwy jechał
po ładunek

ny czuć było woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało
blisko 0,58 promila alkoholu w powietrzu wydychanym
przez kierującego. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że mógł
nie być w najlepszej formie. Dlatego opóźnił planowany
wcześniej wyjazd o dwie godziny. Kontrola trzeźwości
wykazała jednak, że powinien wsiąść za kierownicę znacznie
później.
Nietrzeźwego kierowcę przekazano do dalszych czynności
funkcjonariuszom Policji. Za jazdę pod wpływem alkoholu
odpowie przed sądem.
źródło ITD / foto ITD

Niesprawna ciężarówka
z niezabezpieczonym
ładunkiem

W

piątek (26 marca) na krajowej 92-ce w
Wilkowie koło Świebodzina patrol ITD

zatrzymali do rutynowej kontroli ukraińską

ciężarówkę. Kierowca jechał z Danii do Ukrainy. Ciągnął
stamtąd nowo zakupioną naczepę samowyładowczą. Na
naczepie znajdował się samochód osobowy oraz
przyczepa przystosowana do przewozu samochodów, na
której był kolejny samochód osobowy. Przewożony
ładunek nie był zabezpieczony przed zmianą położenia w
trakcie jazdy.
Z kolei kontrola stanu technicznego ujawniła usterkę
źródło ITD / foto ITD

układu pneumatycznego w ciągniku siodłowym.
Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i
ukarali kierowcę 500-złotowym mandatem. Szoferowi
zakazano dalszej jazdy z miejsca kontroli drogowej do
momentu usunięcia nieprawidłowości.
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Inteligentny, oszczę
aktualizacji oprogra
IVECO nadal rozszerza swoją ofertę usług cyfrowych
IVECO ON, koncentrując się na ułatwianiu życia kierowcy i
pomaganiu menedżerowi floty w utrzymaniu wydajnej i
produktywnej floty. Innowacyjna funkcja IVECO OtA
(Over the Air), dostępna we wszystkich pojazdach Daily i
IVECO S-WAY wyposażonych w moduł telematyczny,
umożliwia klientom samodzielne i zdalne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania, oszczędzając czas i
zwiększając dyspozycyjność pojazdu.
Funkcja IVECO OtA (Over the Air) jest niezwykle łatwa w
użyciu i umożliwia szybką aktualizację oprogramowania
pojazdu, wygodną dla kierowcy i kierownika floty, bez
konieczności odwiedzania serwisu. Klient może to zrobić
w dowolnym miejscu i czasie - wymaga jedynie zaparkowania pojazdu w bezpiecznym miejscu i zajmuje zaledwie kilka minut przy bardzo prostej procedurze. Oznacza
to, że kierowca może zainstalować aktualizację w
dowolnym momencie, podczas postoju w trakcie misji,
nie tracąc czasu.
Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „W IVECO
nieustannie szukamy sposobów, aby ułatwić życie
naszym kierowcom i menedżerom flot oraz pomóc im
wydajniej pracować. W związku z tym stale poszerzamy i
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ędzający czas sposób
amowania pojazdu
ulepszamy naszą szeroką gamę usług umożliwiających
łączność. Nowy sposób aktualizacji IVECO OtA (Over the
Air) ułatwia wgranie najnowszego oprogramowania
pojazdów (nowych funkcji, aplikacji i ulepszeń). Nasi
klienci mogą być pewni, że ich pojazdy są zawsze zaktualizowane, chronione i działają jak najlepiej, bez marnowania czasu na serwis. Łatwo, szybko, wydajnie - jednym
słowem, sprytnie”.
Aby skorzystać z funkcji IVECO OtA (Over the Air), klient
musi posiadać pojazd Daily lub IVECO S-WAY z modułem
telematycznym Connectivity Box i być zarejestrowanym
użytkownikiem portalu

IVECO ON wraz z aktywnymi

usługami łączności dla danego pojazdu. Po otrzymaniu
informacji, że aktualizacja jest dostępna, a pojazd jest
bezpiecznie zaparkowany, klient może ją pobrać i
zainstalować za pomocą systemu multimedialnego HICONNECT lub (dla pojazdów gamy ciężkiej S-WAY)
aplikacji na smartfon Easy Way. Po kliknięciu przycisku
aktualizacji IVECO OtA (Over the Air), system wyszuka
aktualizację i rozpocznie pobieranie. Jest to tak proste, jak
aktualizacja urządzenia mobilnego. Nowa funkcja będzie
wkrótce dostępna także w aplikacji dla pojazdów gamy
lekkiej – Daily Business Up.

tekst redakcja / foto producent
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Mercedes-Benz eAct
napędem akumulat

M

ercedes-Benz eActros, napędzany wyłącznie elektrycznym napędem akumulatorowym, od lipca 2019 r. dobrze sprawdza

się w intensywnych testach praktycznych w firmie
Logistik Schmitt. Na drogach północnego
Schwarzwaldu eActros pokonał już łącznie ok. 50 tysięcy
kilometrów podczas 5 tysięcy przejazdów, przewożąc
ponad 100 tysięcy nośników ładunku. Przetransportował w ten sposób ok. 30 tysięcy ton ładunku.
Eksploatacja eActrosa w firmie Logistik Schmitt dowodzi
więc, że ciężarówka z elektrycznym napędem akumulatorowym może wykonywać te same zadania, co
konwencjonalny pojazd z silnikiem wysokoprężnym.
Częścią wieloletnich testów ciężkiej ciężarówki elektrycznej, przeprowadzanych w dolinie rzeki Murg w
pobliżu Rastatt i Gaggenau, będzie zaplanowane na
czas późniejszy porównanie tego systemu napędu z
zasilaniem pojazdu z napowietrznej sieci trakcyjnej
(eWayBW) – sam Daimler nie planuje ciężarówek
napędzanych z sieci trakcyjnej. Prototyp eActrosa już od
2018 r. jest z powodzeniem eksploatowany przez wielu
innych klientów. Rozpoczęcie produkcji seryjnej
eActrosa w fabryce w Wörth zaplanowano na bieżący

Pojazd z elektrycznym napędem akumulatorowym
pokonał łącznie ok. 50 tysięcy kilometrów
w ramach 5 tysięcy przejazdów.

rok.
Opierając się na swoich pozytywnych doświadczeniach,
firma Logistik Schmitt już od stycznia tego roku używa
eActrosa dodatkowo na nowej, bardziej wymagającej
trasie, wiodącej drogą B462. Jej przebieg pokrywa się w
dużej mierze z planowaną trasą napowietrznej linii
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napędzie akumulatorowym i wodorowych ogniwach
paliwowych. Umożliwiają nam one uwzględnienie

tros z elektrycznym
torowym

wszystkich rodzajów zastosowań naszych klientów
przy zachowaniu pełnej elastyczności wyboru tras.
Praktyczne testy przeprowadzane z udziałem eActrosa
wykazują, że ciężarówka z elektrycznym napędem
akumulatorowym doskonale nadaje się do ciężkiego,
miejskiego transportu dostawczego. Z myślą o
zastosowaniach wymagających większych zasięgów i

trakcyjnej eWayBW. Start eActrosa na wspomnianej

ładowności, od 2024 r. planujemy włączyć do seryjnej

trasie przewidywano pierwotnie na połowę 2021 r. – z

produkcji dalekobieżny samochód ciężarowy eActros

udziałem udoskonalonego wariantu tej elektrycznej

LongHaul, napędzany również wyłącznie energią

ciężarówki. Eksperci Mercedes-Benz chcą jednak

elektryczną pochodzącą z akumulatorów. Do jeszcze

również wykorzystać możliwość gruntownego

bardziej wymagających zastosowań zamierzamy w

sprawdzenia aktualnego prototypu. Ponieważ eActros

drugiej połowie bieżącej dekady uzupełnić naszą

zasilany jest wyłącznie akumulatorowo, oferuje pełną

ofertę o produkowane seryjnie samochody ciężarowe

elastyczność krótkoterminowych zmian trasy. Jego

do transportu dalekobieżnego z napędem na wodo-

nowy dzienny przebieg wynosi od 250 do 300 kilome-

rowe ogniwa paliwowe. Napęd akumulatorowy

trów – czyli o ponad 100 kilometrów więcej niż

sprawdził się już bardzo dobrze w ramach naszego

dotychczas. Podczas gdy dotąd masa ładunku eAct-

projektu testowego w północnym Schwarzwaldzie”.

rosa wynosiła zazwyczaj ok. czterech ton, teraz, na
trasie dodatkowej przewozi najczęściej wielokrotnie
więcej. Wykorzystanie eActrosa na nowej trasie
stanowi już pierwszy krok w kierunku jego porównania
z eWayBW. Tego lata Mercedes-Benz Trucks planuje
przekazać firmie Logistik Schmitt udoskonalony,
przedseryjny prototyp eActrosa. Informację tę ogłosiły
dziś Mercedes-Benz Trucks i Logistik Schmitt podczas
cyfrowego eventu w Muzeum Unimog w Gaggenau,
znajdującego się bezpośrednio przy drodze B462.

Firma Logistik Schmitt eksploatuje elastycznego Mercedes-Benz eActrosa w
systemie just-in-time
Rainer Schmitt, wspólnik zarządzający firmy Logistik
Schmitt: „Zaopatrujemy naszych klientów w systemie
just-in-time. W przypadkach zamknięcia dróg, robót
drogowych czy innych nieprzewidzianych zdarzeń
musimy elastycznie korzystać z tras alternatywnych – a
to właśnie umożliwia nam eActros ze swoim elektrycznym napędem akumulatorowym. Dzięki temu

Napęd akumulatorowy i wodorowe ogniwa
paliwowe elastycznie pokrywają wszystkie
rodzaje zastosowań u naszych klientów

Do ładowania akumulatora wykorzystujemy w

Dr Manfred Schuckert, odpowiedzialny za kwestie

dalszym ciągu istniejącą infrastrukturę, ponieważ

emisji i bezpieczeństwa w dziale kontaktów zewnę-

eActros wymaga zaledwie jednej stacji ładującej”.

mogliśmy szybko wysłać go na nową, dodatkową trasę.

trznych Daimler Commercial Vehicles: „Nasze działania
rozwojowe koncentrujemy na dwóch prawdziwie
neutralnych pod względem lokalnej emisji CO2,
całkowicie elektrycznych systemach napędowych –

Wymagające wyzwanie transportowe na
B462. Ładowanie akumulatorów pomiędzy
kursami
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Oprócz realizowanych od 2019 r. przejazdów między bazą logistyczną w
Ötigheim, należącą do firmy Logistik Schmitt, a zakładem w Rastatt,
będącym częścią fabryki Mercedes-Benz w Gaggenau, teraz eActros
odbywa również kursy z Ötigheim do fabryki Mercedes-Benz w
Gaggenau – drogą B462. Także na tej trasie Logistik Schmitt używa
eActrosa zamiast konwencjonalnej ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym. eActros wykonuje codziennie sześć 14-kilometrowych kursów do
Rastatt i sześć 28-kilometrowych kursów do Gaggenau, co daje w sumie
dwanaście kursów w systemie trzyzmianowym. Rzeczywista liczba
przejechanych kilometrów wynosi łącznie nawet do 300 dziennie.
Wynika to częściowo z przejazdów na terenach zakładowych. Ładowanie akumulatorów eActrosa z mobilnej stacji ładującej odbywa się
pomiędzy poszczególnymi przejazdami, w trakcie załadunku i rozładunku pojazdu na terenie zakładowym Logistik Schmitt. Do Rastatt
eActros przewozi obudowy skrzyń biegów, a do Gaggenau dostarcza
komponenty do osi. Latem 2021 r. obecnie eksploatowany pojazd
zostanie zastąpiony udoskonalonym, przedseryjnym prototypem
eActrosa. Zasięg dotychczasowego prototypu po jednokrotnym
ładowaniu akumulatorów wynosi ok. 200 kilometrów, a zasięg nowego
pojazdu znacznie go przekroczy.

Test porównawczy z ciężarówkami zasilanymi z napowietrznych linii trakcyjnych
W ramach projektu eWayBW transport towarów na drodze B462 w
pobliżu Rastatt ma zostać testowo zelektryfikowany z wykorzystaniem
ciężarówek zasilanych z napowietrznych linii trakcyjnych. Działania te
obejmą również testy porównawcze eActrosa z elektrycznym napędem
akumulatorowym z ciężarówkami innych producentów – pojazdów
zasilanymi z napowietrznych linii trakcyjnych oraz pojazdów z napędem
na ogniwa paliwowe. Przejazdy na podobnych trasach mają dostarczyć
podmiotom uczestniczącym w testach istotnych danych i spostrzeżeń
dla porównania różnych koncepcji pojazdów, na przykład pod względem ich użyteczności w ramach danego zastosowania. Mercedes-Benz
już podejmuje aktywność na tym polu, rozpoczynając przejazdy
eActrosa nową trasą, prowadzącą drogą B462. Oprócz tych „równoległych przejazdów” w późniejszym terminie przewidziano też bezpośrednie porównanie z innymi ciężarówkami. W tym przypadku
eActros przez określony czas będzie wykonywał identyczne operacje,
jak ciężarówki zasilane z napowietrznych linii trakcyjnych, na dokładnie
tej samej trasie linii napowietrznej. Posłuży to walidacji jazd równo-
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ległych. W ramach bezpośredniego porównania
eActros – dokładnie tak jak ciężarówki z projektu linii
napowietrznych (eWayBW) – będzie transportował
zwoje papieru z papierni w Gernsbach-Obertsrot do
zakładu logistycznego firmy Fahrner w Kuppenheim,
na odcinku ok. 18 km.

Daimler nie planuje prac nad ciężarówką
zasilaną z sieci napowietrznej
Daimler, jako producent globalny, pracuje nad
przyszłościowymi rozwiązaniami, które mogą być
szybko wdrażane na całym świecie. Do tych rozwiązań
koncern nie zalicza napowietrznych linii trakcyjnych. W
pełni elektryczne pojazdy ciężarowe – zasilane
akumulatorowo lub z wodorowych ogniw paliwowych – to elastyczne rozwiązanie Daimler Trucks,
którego skokowy rozwój umożliwi całkowitą dekarbonizację drogowego transportu towarowego.

Elektryfikacja rodziny ciężarówek Daimler
Trucka oparta na napędzie akumulatorowym i ogniwach paliwowych
Daimler Trucks & Buses wdraża strategię korporacyjną
opartą na zrównoważonym rozwoju oraz wyznacza
sobie ambitny cel, aby do roku 2039 na rynku europ-
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ejskim, japońskim i północnoamerykańskim oferować
już tylko takie samochody nowe, których eksploatacja
(„tank to wheel”) będzie miała neutralny bilans CO2. Już

Produkcja spojlerów

w roku 2022 oferta pojazdów Daimler Trucks & Buses

oraz elementów karoseryjnych
do samochodów
ciężarowych i dostawczych

na głównych rynkach zbytu – w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Japonii – ma zawierać seryjne
samochody z elektrycznym napędem akumulatorowym. W drugiej połowie tej dekady Daimler Trucks &
Buses chce zaoferować również seryjne pojazdy z
napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. Celem
nadrzędnym jest transport drogowy neutralny pod
względem emisji CO2 do roku 2050.

tekst redakcja / foto producent
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Produkty Wielton wzbogac
naczep i zabudów na rynku

W

ielton S.A., który już w 2017 r. położył podwaliny pod
swoją obecność na rynku niemieckim, zdecydował

rozwinąć swoją działalność w tym kraju. Poprzez spółkę

z nową siedzibą w Trebbin zaoferuje tamtejszym klientom wysokiej
jakości produkty i rozwiązania z charakterystycznym wielbłądem w
logo. Szerokie portfolio oferowane niezależnie przez Wielton GmbH
będzie jednocześnie uzupełnieniem oferty pojazdów specjalistycznych znanej w Niemczech od kilkudziesięciu lat spółki
Langendorf - należącej również do Grupy Wielton.
Działalność Wielton GmbH pozwoli marce Wielton dotrzeć do
klientów na rynku niemieckim. W nowej siedzibie w Trebbin w
Brandenburgii firma początkowo skupi się na oferowaniu uniwersalnych naczep kurtynowych i furgonowych, naczep podkontenerowych, naczep platformowych, naczep wywrotek oraz zestawów
przestrzennych, a także przyczep pod kontenery rolkowe oraz
wymiennych podwozi tandemowych. Wszystkie te pojazdy można
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autoryzowanych partnerów serwisowych, która daje
pewność, że najważniejsze usługi oraz części zamienne
będą dostępne na terenie całego kraju.
"Spółka Wielton GmbH będzie

prowadzić na rynku

niemieckim niezależną działalność od spółki
Langendorf oferującej pojazdy specjalistyczne, głównie
inloadery, naczepy niskopodwoziowe i wywrotki.
Szeroka oferta Wietonu na ten rynek, obejmująca m.in.
naczepy kurtynowe, furgonowe i zestawy przestrzenne,
będzie stanowiła uzupełnienie portfolio produktowego
Langendorfa. Posiadamy zróżnicowaną ofertę opartą na
sprawdzonych rozwiązaniach, dopasowaną do potrzeb
rynku niemieckiego, którą planujemy systematycznie

cą ofertę przyczep,
u niemieckim

rozszerzać o nowe produkty. Ważne jest dla nas również
zapewnienie wysokiej jakości serwisu i możliwość
spersonalizowania produktów. W ten kompleksowy
sposób planujemy odpowiada na potrzeby naszych
niemieckich klientów. Stawiamy także na bliską współpracę z firmami transportowymi i wspólne wypracowywanie najlepszych, innowacyjnych rozwiązań. W efekcie
wznowienia działalności i aktywnych działań rynkowych

skonfigurować, aby jak najlepiej odpowiadały specyfice
pracy i potrzebom ich użytkowników.

spółka Wielton GmbH odnotowała pierwsze znaczące
zamówienia w pierwszym kwartale tego roku.” komentuje Jacek Stokowski, Dyrektor Eksportu Wielton

Spółka Wielton GmbH z siedzibą w Trebbin w

S.A.

Brandenburgii stawia sobie wysoko poprzeczkę i ma za
zadanie znacząco rozwinąć obecność produktów

tekst redakcja / foto producent

Wielton na rynku niemieckim. Jej działalność pozwoli
dotrzeć do tamtejszych klientów i konkurować z
największymi producentami. Dotychczas, dzięki
przejęciu w 2017 roku spółki Langendorf - uznanego
producenta działającego od dziesięcioleci na tym rynku
- Grupa Wielton oferowała niemieckim klientom
pojazdy specjalistyczne. Teraz oferta skierowana na ten
rynek, będzie znacznie szersza. Oprócz samej gamy
produktów ogromnym atrybutem, z punktu widzenia
klientów marki Wielton, będzie również rosnąca sieć
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W kwietniu transportowa zapaść,
a w lipcu odrabianie strat

P

rawie 2,5 miliarda kilometrów – tyle przejechali polscy
kierowcy wyposażeni w systemy telematyczne GBox w

2020 roku, który upłynął pod znakiem pandemii. To były

trudne miesiące dla europejskiego transportu. Przewoźnicy oprócz
zmieniających się z dnia na dzień obostrzeń, mierzyli się z widmem
zbliżającego się brexitu, obawami związanymi z pakietem mobilności i brakiem rąk do pracy. Analiza danych systemów INELO
wskazała, że po spokojnym początku roku, w kwietniu z powodu
koronawirusa, transport dopadł pierwszy kryzys. W lipcu, a potem w
ostatnim kwartale straty udało się odrobić, ale niepokój względem
przyszłości pozostał. - Branża TSL w minionym roku mocno doceniła nowe technologie, które niejednokrotnie zapewniły bezpieczeństwo i pozwoliły zwiększyć rentowność przedsiębiorstw w
kryzysowych momentach. Dzięki temu polski transport wyszedł
mocniejszy z 2020 roku – podkreśla Magdalena Magnuszewska,
prezes Zarządu Grupy INELO.
Dane pochodzące z ponad 30 tysięcy ciężarówek wyposażonych w
oprogramowanie GBox Grupy INELO wskazały, że pierwszy kwartał
2020 roku był obiecujący i mógł napawać przewoźników optymizmem. Z miesiąca na miesiąc frachtów przybywało - w styczniu
kierowcy przejechali 182 milionów kilometrów, a w marcu ponad
200 milionów.

Koronawirusowy kryzys po obiecującym początku roku
Wtedy jednak światowa pandemia koronawirusa odbiła się bardzo
mocno na transporcie w Polsce i w Europie. W wyniku obostrzeń
wprowadzanych przez rządy wewnątrz Unii Europejskiej i okresowego zamknięcia przejść granicznych, spadła liczba zleceń. W
kwietniu systemy telematyczne GBox wyliczyły, że kierowcy
przejechali około 50 mln kilometrów mniej niż w marcu. To spadek
aż o 25 procent.

e-ROUTE

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

GPS pojazdów wiemy, że udział Polski w wolumenie

Czwarty kwartał 2020 roku lepszy niż
rok wcześniej

wszystkich przejechanych kilometrów w Europie wzrósł

Ostatnie miesiące ubiegłego roku, mimo drugiej fali

w kwietniu z 40 do 44 procent. Nasi przewoźnicy szukali

koronawirusa, pokazały jak skutecznie branża TSL

wyjścia z tej sytuacji i zwłaszcza, kiedy granice były

dostosowała się do nowych warunków rynkowych. W

zamknięte, postawili mocniej na transport krajowy.

porównaniu do danych z 2019 roku przewoźnicy,

Ruch wzrósł także w Holandii i Danii, w których na

wyposażeni we wspomnianą telematykę, przejechali w

początku pandemii oferowano więcej frachtów. Bardzo

takim samym okresie 2020 roku o 190 milionów

duże spadki zanotowano w krajach mocno dotkniętych

kilometrów więcej. W 2019 roku było to 732 miliony

koronawirusem: Włoszech, Francji i Hiszpanii. Tam w

kilometrów, a w ubiegłym 922 miliony kilometrów.

– Cała UE tego doświadczyła, ale dzięki monitoringowi

kwietniu liczba przejechanych kilometrów spadła
odpowiednio o 30, 35 i rekordowe 39 procent. Dość

– Wielu przedsiębiorców zlecających transport prze-

stabilnie pod tym względem wypadły Niemcy – spadek

niosło się do Internetu. Lawinowo wzrosła liczba

o 22 procent – mówi Bartosz Najman, prezes OCRK,

zamówień wysyłkowych, które trzeba był obsłużyć. W

Grupa INELO.

ubiegłym roku klienci zakupy świąteczne mogli zrobić
głównie dzięki usługom e-commerce. System monito-

Odrabianie strat w lipcu

rowania pojazdów wykazał, że przełom października i

Na podstawie liczby przejechanych kilometrów można

listopada to miesiące, w których polscy kierowcy

zaobserwować, że odbudowanie polskiego transportu

przejechali najwięcej kilometrów. Obsługiwali szczyt

do poziomu sprzed pandemii zajęło branży TSL trzy

przedświątecznych zamówień. W grudniu był delikatny

miesiące. Przewoźnikom udało się przystosować się do

spadek, ale i tak przewozy były na poziomie podobnym

nowych realiów. W lipcu kierowcy wyposażeni w

do „rekordowego” lipca. Warto zwrócić uwagę, że pod

telematykę GBox przejechali 220 mln kilometrów, o

koniec 2020 roku wzrosła liczba przejechanych kilomet-

około 40 procent więcej niż w kwietniu. – Spotkaliśmy

rów w Wielkiej Brytanii. To jedyny spośród badanych

się z opinią klientów, że to był miesiąc, który pozwolił

krajów, w których przejazdów było więcej. Dane te

odrobić straty z kwietnia i maja. Przewoźnicy bardzo

pokazują, że Brytyjczycy zamówili dużo więcej towarów

szybko zaadaptowali się do nowych warunków na

niż zwykle, jako zabezpieczenie przed brexitem –

rynku. Pomimo trudności związanych z ogłaszaniem

komentuje Magdalena Magnuszewska, prezes Zarządu,

kolejnych obostrzeń, zmieniających się przepisów

Grupa INELO.

właściwie w każdym kraju, nierzadko z dnia na dzień, a
także przestojem w takich branżach jak np. automotive,

Jaki będzie pierwszy kwartał nowego roku dla branży

bardzo istotnej z punktu widzenia TSL, na rynku było

TSL? Przekonamy się o tym już niebawem, ale wszystko

coraz więcej zleceń dla przewoźników. Tendencja

wskazuje na to, że branża transportowa poradzi sobie z

wzrostowa po „pandemicznym przestoju” na początku

pandemicznymi realiami znacznie lepiej, niż w roku

kwietnia utrzymała się właściwie do końca roku, z lekkim

ubiegłym.

spadkiem w czasie świąt – komentuje Bartosz Najman,
prezes OCRK, Grupa INELO.

tekst Andrzej Klemba / INELO/ foto archiwum
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Unimog z rozstawem kół
dostosowanym do
uprawy ziemniaków

P

omocnik polowy o mocy 25 KM. Jedną z maszyn

samochodu osobowego Mercedes-Benz 170 D. Na

dołączanych do Unimoga w jego pierwszych

potrzeby Unimoga jego moc zmniejszono z 38 KM do

latach była półautomatyczna sadzarka do

25 KM. Ta popularna jednostka napędowa – pierwszy po

ziemniaków. Projektanci Unimoga dostosowali rozstaw

wojnie wysokoprężny silnik do samochodów osobo-

kół tego pojazdu do rzędów ziemniaków – wynosił on

wych – była montowana standardowo w samocho-

1270 mm, dzięki czemu pomiędzy kołami mieściły się

dach osobowych i Unimogu aż do 1963 roku.

dokładnie dwa rzędy. Po rolnictwie Unimog szybko
podbił inne dziedziny gospodarki, zimą używano go na

tekst redakcja / foto producent

przykład w zestawie z pługiem śnieżnym.
Napędzany był wówczas silnikiem wysokoprężnym OM
636 o pojemności skokowej 1,7 l, skonstruowanym do
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Nowy portal IVECO ON i zmiany
w aplikacji Easy Way

M

arka IVECO uruchamia nowy portal IVECO ON,
zapewniający dostęp do szerokiej oferty marki w
zakresie skomunikowanych usług, opracowanych

z myślą o pomocy klientom w efektywnym zarządzaniu parkiem
pojazdów i firmą oraz ułatwieniu pracy kierowców.
Nowy portal zaprojektowano pod kątem sprawnej obsługi,
dzięki przejrzystej nawigacji oraz wprowadzonym ulepszeniom
i nowym widgetom. Wykorzystano w nim zaawansowaną
technologię i wiedzę zespołu ekspertów w dziedzinie cyfrowych rozwiązań. Aplikację IVECO ON również zaktualizowano o
nowe funkcje.
Fabrizio Conicella, Global Head of Digital & Adv Technology
Commercial & Specialty Vehicles, powiedział: „Nowy portal
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IVECO ON został opracowany na podstawie informacji

W nowym portalu IVECO ON wprowadzono także

zwrotnych i sugestii przekazanych nam przez klientów.

funkcje Safe Driving poprawiające bezpieczeństwo

Wszystkie nasze skomunikowane usługi są w nim

jazdy oraz dodano nowe wskaźniki KPI oparte na danych

dostępne poprzez jednolity interfejs. Na przykład

z ADAS (zaawansowane systemy wspomagające

menedżerowie floty mogą szybko zapoznać się z

kierowcę). Dzięki tej modernizacji raporty zawierają

parametrami pojazdu i trendami zużycia paliwa, żeby

więcej informacji pomagających kierowcom w nauce

określić działania, które pozwolą obniżyć całkowity koszt

bezpiecznego stylu jazdy oraz menedżerom floty w

posiadania. Kierowcy korzystający z aplikacji mają

promowaniu kultury bezpiecznej jazdy wśród praco-

wygodny dostęp do wszystkich cyfrowych usług, które

wników.

ułatwiają im życie i pracę w trasie — takich jak ocena
stylu jazdy czy zdalna pomoc drogowa. Aplikacja

Firma IVECO zaktualizowała aplikację IVECO ON Easy

umożliwia także zdalne sterowanie większością funkcji

Way w ciężkich pojazdach IVECO S-WAY, wzbogacając

w kabinie”.

doświadczenie użytkownika między innymi o uproszczony proces rejestracji i logowania, automatyczne

Udoskonalenia ważne dla jakości doświadczenia

parowanie pojazdu z urządzeniami mobilnymi z

użytkownika to zmodyfikowana i intuicyjna nawigacja,

Androidem i iOS, automatyczne łączenie z Wi-Fi oraz

uproszczona procedura rejestracji i aktywacji oraz

intuicyjną nawigację.

utworzenie osobnej sekcji zarządzania pozwoleniami
na korzystanie z różnych funkcji sterowania ustawie-

tekst redakcja / foto producent

niami kabiny.
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Daimler Truck AG i Cummins
nawiązanie globalnej wspó

S

półka Daimler Truck AG i amerykański producent silników, firma
Cummins Inc. (NYSE: CMI) ogłosiły podpisanie wspólnego listu

intencyjnego (memorandum of understanding). Treścią

dokumentu jest globalne partnerstwo strategiczne w zakresie silników
średniej pojemności. Rozważane są także dalsze kroki, zacieśniające
kooperację.
W ramach planowanego partnerstwa strategicznego Cummins chce
zainwestować w doskonalenie bazowych silników średniej pojemności,a także w ich globalną produkcję i dostarczanie na rzecz Daimler
Trucks & Buses od drugiej połowy bieżącej dekady.
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„Z przyjemnością ogłaszamy nawiązanie ważnego
strategicznego partnerstwa z Daimler Truck, w rezultacie którego będziemy dostarczali systemy napędowe
średniej pojemności dla Daimler Trucks & Buses na
globalnych rynkach”, powiedział Tom Linebarger,
chairman i CEO w Cummins Inc. „Współpraca ta
stanowi dla obu przedsiębiorstw świetną szansę na
polepszenie swojej konkurencyjności, wdrożenie
globalnych innowacji, poszerzenie oferty dla klientów,
a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Cieszy nas
perspektywa tej współpracy, gdyż pozwoli ona obu
naszym przedsiębiorstwom rozwinąć swój potencjał
rozwojowy. Jako renomowany, niezależny globalny
dostawca tak zwanych power solutions, firma
Cummins stara się zaproponować właściwe rozwiązanie każdemu klientowi na świecie, dając do wyboru
szeroką paletę zaawansowanych technologii napędowych – wysokoprężnych, gazowych, całkowicie
elektrycznych, wodorowych i innych”.

s Inc. planują
ółpracy

Produkcja silników Cummins średniej
pojemności w fabryce koncernu Daimler w
Mannheim
Firma Cummins Inc. zamierza uruchomić na terenie
zakładu Mercedes-Benz w Mannheim produkcję
silników średniej pojemności, spełniających normę
emisji spalin Euro VII. Produkcja ta ma ruszyć w drugiej

Martin Daum, prezes zarządu w Daimler Truck AG i
członek zarządu Daimler AG: „List intencyjny, który
podpisały Daimler Truck AG i Cummins, zabezpiecza
przyszłość fabryce silników w Mannheim i zarazem
wzmacnia naszą konkurencyjność. Decydując się na
wdrożenie normy Euro VII, musielibyśmy zainwestować spore środki w udoskonalenie naszych napędów średniej pojemnoś. Obecnie koncentrujemy te
środki na technologiach, które w toku ogólnej transformacji naszego przemysłu będą miały decydujące
znaczenie dla naszego długofalowego sukcesu

połowie dekady, przy czym Cummins chce dostarczać
napędy na rzecz zarówno Mercedes-Benz, jak i innych
odbiorców biznesowych. Innymi słowy, napędy te –
podobnie jak inne produkty Cumminsa – mogą
znaleźć zastosowanie również w pojazdach użytkowych innych marek. Wynikające stąd tzw. korzyści
skali pozwolą na ekonomiczne wytwarzanie typoszeregu silników również w dalszej przyszłości. Dzięki
nowemu strategicznemu partnerstwu, Daimler Truck
AG i Cummins na długi czas zapewnią w zakładzie
mannheimskim wiele miejsc pracy. Aktualna obecność

biznesowego”.
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handlowa Cumminsa i jego rozwinięta sieć produkcyjno-dostawcza
we wszystkich innych regionach przysłuży się dalszym markom
należącym do Daimler Trucks, m. in. markom Daimler Trucks North
America.
„Podpisany list intencyjny stwarza zakładowi w Mannheim obiecujące
widoki, gdyż silniki średniej pojemności będą tu wytwarzane również
w dalszej przyszłości. Jest to dla Mannheim dobra wiadomość”,
stwierdził Martin Daum. „Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nastąpią
tu zmiany. W najbliższych latach będziemy wdrażali tę transformację
wspólnie z radą zakładową, wypracowując takie rozwiązania, które
uwzględnią interes klientów, pracowników i przedsiębiorstwa.”

Alternatywne technologie napędowe oraz silniki klasy
ciężkiej do pojazdów użytkowych
Daimler Truck AG zamierza w przyszłości skupić się na doskonaleniu
alternatywnych technologii napędowych oraz komponentów
ciężkiego układu przeniesienia napędu w pojazdach użytkowych.
Dlatego koncern zaprzestaje inwestowania w rozwój własnej generacji silników medium duty (MDEG), która znajduje zastosowanie w
samochodach ciężarowych klasy lekkiej i średniej, w autobusach
miejskich i dalekobieżnych, a także w pojazdach innych producentów. Daimler Truck AG po uruchomieniu produkcji Cummins
będzie sukcesywnie wygaszać swoją produkcję MDEG. Najbliższy krok
to uzgodnienie konkretnych planów w zakresie produkcji średniej
pojemności silników do pojazdów użytkowych. Rozważona zostanie
możliwość szerszej globalnej współpracy strategicznej – opartej na
synergii w dziedzinie komponentów do układów przeniesienia
napędu i do systemów silnikowych.
W ofercie Daimler Truck AG pozostanie generacja silników heavy duty
(HDEP) do ciężkich pojazdów Daimler Trucks & Buses. Napędy te będą
nadal produkowane w ramach globalnej sieci, opartej na zakładach w
Mannheim i Detroit – z przeznaczeniem do wysokotonażowych
samochodów ciężarowych i autobusów, a także do pojazdów innych
producentów.
tekst redakcja / foto producent
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Naczepa z pękniętymi
tarczami hamulcowymi

W

str. 62

czwartek (18 marca) na ekspresowej „siódemce” w miejscowości Sople koło Ostródy

patrol ITD zatrzymał do rutynowej kontroli

drogowej zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. Przy lewym kole na pierwszej i drugiej osi naczepy
inspektorzy stwierdzili pęknięte tarcze hamulcowe. Tarcze
hamulcowe w takim stanie mogły rozpaść się w trakcie
jazdy i zablokować koła pojazdu.
Kontrola ITD zakończyła się zatrzymaniem dowodu
rejestracyjnego naczepy i wydaniem zakazu dalszej jazdy
do momentu naprawy usterki. Kierującego ukarano
mandatem. Za dopuszczenie do ruchu drogowego
pojazdu z usterką zagrażającą bezpieczeństwu odpowiedzialność finansowa grozi przewoźnikowi. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie w sprawie nało-

źródło ITD / foto ITD

W

żenia kary pieniężnej.

ostatnich dniach patrole wielkopolskiej i
mazowieckiej ITD kontrolowały czy kierowcy

zagranicznych ciężarówek jeżdżą po polskich

drogach z wymaganymi zezwoleniami na wykonywanie
przewozu drogowego rzeczy. W pobliżu bramek do
poboru opłat na autostradzie A2 w Gołuskach. Inspektorzy
z Leszna ujawnili, że kierowcy dwóch ukraińskich i jednej

Tranzytem bez
ważnych
zezwoleń

białoruskiej ciężarówki nieprawidłowo wypełnili zezwolenia. Tak samo było w przypadku rosyjskiego zestawu,
którego zatrzymali do kontroli na ekspresowej „ósemce”
koło Radzymina inspektorzy ITD z Warszawy.
Wszystkie cztery kontrole zakończyły się skierowaniem
ciężarówek na wyznaczone parkingi strzeżone. Zostaną
tam do momentu wpłacenia kaucji na poczet przewidywanych kar i okazania właściwie wypełnionych zezwoleń.
Wobec przewoźników wszczęto postępowania administracyjne. Każdemu z nich grozi kara 12 tys. zł.
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Działania kontrolne z Mobilną
Linią Diagnostyczną

Ś

ląscy inspektorzy kontrole prowadzili na drodze

również postepowania administra-cyjne. W dwóch

krajowej nr 78 w Zawierciu i w Siewierzu oraz na

przypadkach inspektorzy wydali zakazy dalszej jazdy.

drodze krajowej nr 46 w Blachowni. W sumie

przez linię diagnostyczną przejechało osiemnaście

W trakcie działań inspektorzy zwrócili też uwagę m.in. na

ciężarówek i tzw. dostawczaków.

dodatkowe wzmocnienia zawieszenia w dwóch
kontrolowanych pojazdach o dopuszczalnej masie

Lista stwierdzonych naruszeń, w tym uznanych za

całkowitej do 3,5 tony. Pojazdy technicznie były

niebezpieczne, była bardzo długa. Najczęściej powtarz-

sprawne, ale przypuszczenia inspektorów co do

ające się usterki to różnica sił hamowania na osi kierow-

powodów wprowadzonych zmian okazały się słuszne.

anej powyżej 50 proc., nadmierny ubytek powietrza

Oba pojazdy zważono. Zamiast dopuszczalnych 500 kg

mający wpływ na hamowanie koła, nadmierny luz

ładunku, każdy z nich przewoził 1,5 tony. Kierowcy

końcówki drążka poprzecznego czy drążka stabilizatora,

zostali ukarani mandatami w wysokości po 500zł, a

zniszczone tablice wyróżniające pojazd długi i ciężki,

przewoźnik musiał zorganizować dodatkowy pojazd i

uszkodzony klosz lampy przedniej, pęknięta szyba

przeładować nadmiar przewożonego towaru w

czołowa w polu widzenia, zużyte i zniszczone ogum-

miejscu kontroli.

ienie. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w
stanie technicznym pojazdów zatrzymano ich dowody
rejestracyjne, a wobec przewoźników wszczęto

źródło ITD / foto ITD
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Używane pojazdy dostawcze
z gwiazdą – i certyfikatem

Z

początkiem 2021 roku w sieci dealerskiej Mercedes-Benz
Vans w Polsce ruszył ogólnoeuropejski program Mercedes-

Benz Certified dla pojazdów dostawczych marki. Dzięki

niemu klient kupujący używanego vana z gwiazdą zyska pewność, że
został on uprzednio gruntownie prześwietlony przez autoryzowanych techników i uzyskał odpowiedni certyfikat.
Kupując używany samochód, szczególnie taki, który ma charakter
użytkowy, klienci muszą mieć pewność, że pojazd jest w pełni zdolny
do pracy, a zatem sprawdzony pod kątem technicznym oraz pod
względem historii serwisowania i przebiegu. Jednocześnie w
przypadku zakupu marki premium samochód powinien oferować
wszelkie inne jej atuty – także zewnętrzne. W przypadku używanych
pojazdów dostawczych z gwiazdą nabywcy będą mogli spać
spokojnie – dzięki programowi Mercedes-Benz Certified, sprzedaw-
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ane przez dealerów marki samochody używane będą

Korzyści dla klienta już dostępne

spełniać wszystkie standardy Mercedes-Benz.

Z zakupem używanego pojazdu dostawczego w
ramach programu Mercedes-Benz Certified wiąże się

– Jako koncern postanowiliśmy stworzyć obowiązu-

także wiele benefitów dla klienta – takich, które

jący w całej Europie jednolity program sprzedaży

zapewnią kompleksowy najwyższy poziom obsługi

pojazdów używanych, który będzie reprezentował

zgodny ze standardami marki, podobnie jak ma to

wartości marki Mercedes-Benz, a jednocześnie

miejsce w przypadku samochodów nowych. Są to

uwzględni specyficzne wymagania rynkowe poszcze-

m.in. ogólnoeuropejska gwarancja ważna do 24

gólnych krajów – mówi Jarosław Wołukanis, Used Van

miesięcy na wszystkie pojazdy z certyfikatem, pakiet

Operations Manager w Mercedes-Benz Vans. – Dzięki

MobiloVan i Mobilo (w przypadku vanów osobowych –

Mercedes-Benz Certified łatwiej będziemy mogli także

Klasy V i Klasy X), gwarancja, że pojazd certyfikowany

spełniać bieżące potrzeby klientów, zarówno stacjona-

nie będzie wymagał przeglądu serwisowego przez pół

rnie, jak i przez internet. Jednocześnie zależy nam na

roku lub 10 tys. km od zakupu, dedykowane finanso-

tym, żeby zakup używanego pojazdu był maksymalnie

wanie, jazda testowa, oferta odkupu aktualnego

przejrzysty, a nasi klienci mogli podejmować decyzje z

pojazdu, oferta usług łączności.

takim samym zaufaniem, jak w przypadku samochodów nowych.

Wszystkie samochody objęte programem MercedesBenz Certified mogą mieć maksymalnie 6 lat i poniżej

Zasady programu

160 tys. km przebiegu. Na klientów, którzy poszukują

Klientowi poszukującemu używanego pojazdu

pojazdu używanego, u dealerów będących partnerami

dostawczego dealer będący partnerem programu

programu czekać będą wyspecjalizowani doradcy,

przedstawi samochody, które uprzednio przeszły

znający doskonale ich potrzeby oraz rynku, na którym

staranny proces certyfikacji. Każdy oferowany pojazd

działają. Programem objęte są wszystkie modele z

używany zostanie w tym celu sprawdzony zgodnie z

oferty Mercedes-Benz Vans.

listą kontrolną, obejmującą m.in. takie parametry jak:
data następnego przeglądu, przebieg, kontrola silnika,

Certyfikowane w ramach programu pojazdy można już

podwozia, hamulców, kół i opon, wyposażenia

kupić u siedmiu dealerów marki, są to firmy: Duda-Cars

elektrycznego i mechanicznego. Ponadto samochód

w Golęczewie, AUTO FRELIK w Bydgoszczy, Auto Idea w

będzie poddany testowi drogowemu, aby sprawdzić

Łomiankach k. Warszawy, Mirosław Wróbel we

działanie wszystkich niezbędnych elementów do

Wrocławiu, Sobiesław Zasada Automotive w

jazdy: skrzyni biegów, kierownicy, świateł itp. Na koniec

Modlniczce k. Krakowa, MB Motors w Falentach k.

pojazd zostanie dokładnie wyczyszczony ze śladów

Warszawy oraz Inter-Car Silesia w Rudzie Śląskiej.

użytkowania, takich jak oklejenia, etykiety, umyty, a
ustawienia zresetowane. W momencie zakupu klient

tekst redakcja / foto producent

otrzyma pełną dokumentację i dwa kluczyki.
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DAF otrzymał duże zamówienie
od belgijskich sił zbrojnych

F

irma DAF otrzymała duże zamówienie od belgijskich sił
zbrojnych. Zamówienie obejmuje dostawę i serwis 879

pojazdów ciężarowych CF Military z napędem na wszy-

stkie koła. Pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone w 2022 r., a
ostatnie — w 2025 r.
Zamówienie na 879 pojazdów ciężarowych z serii CF Military
obejmuje 636 ciężarówek 2-osiowych z napędem 4×4. Będą one
wykorzystywane do przewożenia różnego rodzaju ładunków.
DAF dostarczy również 243 ciężarówki 4-osiowe z napędem 8×8
do szeregu zastosowań (wywrotki, kontenerowce oraz dźwigi).
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Niezrównane możliwości w terenie
W zakresie modeli CF Military firma DAF ściśle współpracuje z renomowanym przedsiębiorstwem TATRA
Trucks z Republiki Czeskiej, co przekłada się na wyjątkową koncepcję podwozia z niezależnym zawieszeniem i
światowej klasy układem napędowym DAF, wbudowanymi w ramę centralną. Zapewnia to niezrównane
możliwości pojazdów CF Military podczas jazdy
terenowej i wyjątkowy komfort kierowcy, nawet w
najtrudniejszym terenie. Ciężarówki są wyposażone w
silniki PACCAR MX-11 (4×4) i MX-13 (8×8) o pojem-

„Jesteśmy bardzo dumni, że otrzymaliśmy to prestiżowe zamówienie od belgijskich sił zbrojnych” — mówi
Harry Wolters, prezes DAF Trucks. „Z uwagi na to, że
fabryka innowacyjnych kabin i osi DAF znajduje się w
Westerlo, uważamy Belgię za nasz rynek macierzysty,
co czyni to zamówienie bardzo wartościowym dla
firmy. Poprzez dostawę modeli CF Military zapewniamy belgijskim siłom zbrojnym szeroki wachlarz
wyjątkowych pojazdów ciężarowych, dzięki którym
mogą wywiązać się ze wszystkich zadań w dowolnych
okolicznościach”.

ności 10,8 l oraz 12,9 l i mocy od 300 kW / 410 KM do 340
kW / 460 KM.

tekst redakcja / foto producent

Jako dostawcę wszystkich podnośników hakowych i
dźwigów do transportu ładunków firma DAF wybrała
przedsiębiorstwo HIAB. W zakresie zaopatrzenia w
zabudowy wywrotek zdecydowano się na współpracę
z VS-Mont. Nadwozia skrzyniowe wyprodukuje firma
Porgest. Łącznie 352 pojazdy CF Military zostaną
wyposażone w najnowocześniejszą kabinę z ochroną
balistyczną wytworzoną przez TATRA Defense Systems.

Kabiny produkowane w Belgii
Produkcja kabin do pojazdów ciężarowych z serii CF
Military będzie prowadzona w fabryce kabin DAF w
Westerlo w Belgii. Silniki powstaną w fabryce silników
DAF w Eindhoven w Holandii. Podwozia natomiast
zostaną wyprodukowane w zakładzie firmy TATRA w
Republice Czeskiej.

Serwis u dealerów DAF
Pełny serwis pojazdów ciężarowych CF Military dla
belgijskich sił zbrojnych zapewni profesjonalna sieć
dealerów DAF, działająca w 27 lokalizacjach w Belgii i
ponad 1100 na całym świecie. Globalną organizację
dealerów DAF wspiera PACCAR Parts, co gwarantuje
wiodący w branży poziom dostępności części
zamiennych.
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Wyniki
sprzedaży
w
2020
r.
Renault Trucks utrzymuje swoją pozycję
W szczytowym okresie pandemii
ponad 90% sieci sprzedaży Renault
Trucks pozostało otwarte
18 marca 2020, w trosce o bezpieczeństwo swoich
pracowników, Renault Trucks zdecydowało się
zamknąć swoje cztery francuskie fabryki. Produkcja była
stopniowo wznawiana od 23 kwietnia 2020 r.
Głównym priorytetem Renault Trucks w 2020 r. było
wspieranie swoich klientów i pomaganie im w kontynuowaniu ich działalności, co było niezbędne podczas
kryzysu. Podczas lockdownu w marcu producent zdołał
utrzymać otwarte ponad 90% swojej sieci sprzedażowej
i serwisowej na całym świecie, dzięki wprowadzeniu
najbardziej restrykcyjnych zasad BHP.

Prezes Renault Trucks Bruno Blin

W

Fakturowanie spada, ale rośnie liczba
zamówień
Pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy silnie

roku naznaczonym bezprecedensowym

kryzysem w obszarze zdrowia, priorytetem Renault Trucks było wspieranie

działalności swoich klientów. Ponad 90% punktów
sprzedaży i serwisowych Renault Trucks pracowało w
szczytowym okresie pandemii. W tym bezprecedensowym kontekście i pomimo spadku wolumenu,
Renault Trucks utrzymało swój udział w rynku przy
łącznej ilości 41 117 pojazdów zafakturowanych w 2020
r. Pozytywnym wskaźnikiem jest fakt, że Renault Trucks
odnotowało 12% wzrost zamówień w porównaniu do
poprzedniego roku.

wpłynęły na rynek samochodów ciężarowych w 2020 r.
Wielkość fakturowania Renault Trucks w 2020 r. była
zgodna z trendem rynkowym, spadając o 24% do 41
117 pojazdów.
Fakturowanie dzieli się w następujący sposób:
Podział faktur według miejsca docelowego: Europa (z
wyjątkiem Francji): 19 019 zafakturowanych pojazdów /
Francja: 17 937 zafakturowanych pojazdów / Reszta
świata: 4 161 zafakturowanych pojazdów. Podział faktur
według tonażu: pojazdy ciężkie i średnie: 26246
zafakturowanych pojazdów / pojazdy lekkie: 14871
zafakturowanych pojazdów.
Warto zwrócić uwagę na pozytywny wskaźnik w 2020 r.,
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w którym Renault Trucks odnotowało 12% wzrost liczby

Na prężnym rynku tureckim, Renault Trucks odnoto-

zamówień w porównaniu do 2019 r.

wało bardzo silny wzrost fakturowanej sprzedaży, z 640
pojazdów w 2019 r. do 1061 w 2020 r.

Utrzymanie udziałów w rynku w
Europie, lider we Francji
Dzięki powołaniu organizacji dedykowanych marce i
utworzeniu elastycznych ofert, specjalnie dostosowanych do potrzeb klientów w czasach kryzysu, Renault
Trucks utrzymuje swoją pozycję na pełnym zawirowań
rynku w Europie.

Na uwagę zasługują dobre wyniki w Afryce
Subsaharyjskiej, gdzie Renault Trucks oferuje dedykowaną gamę pojazdów używanych (Renault Trucks T XPort i T X-64, poddane konwersji w Fabryce Używanych
Pojazdów Ciężarowych). Renault Trucks sprzedaje
również na tych rynkach wyjątkowo bezpieczną edycję
swojej gamy K, the Renault Trucks K Safety Edition.

Na europejskim rynku pojazdów powyżej 6 ton, w 2020
rynku na poziomie 8,5%. Udział w rynku pozostał na

Rekordowe ilości używanych pojazdów
ciężarowych, wzrost o 9%

niezmienionym poziomie 8,8% w segmencie powyżej

Sektor pojazdów używanych to sektor strategiczny dla

16 ton, natomiast w segmencie średnim (6-16 ton)

Renault Trucks. Działania podejmowane przez produ-

wzrósł o 0,3 punkty do 6,6%.

centa w odniesieniu do specyfikacji nowych samoch-

r. francuski producent odnotował stabilny udział w

odów ciężarowych (z myślą o ich przyszłym wejściu na
We Francji, na rynku krajowym, Renault Trucks pozostaje

rynek używanych samochodów ciężarowych) oraz

niekwestionowanym liderem z udziałem w rynku >6

inicjatywy wprowadzone w okresie pandemii w

ton na poziomie 28,3%, co oznacza wzrost o 0,6%.

zakresie elastyczności finansowania, łatwości zerwania
umowy itd. umożliwiły producentowi osiągnięcie

Pozytywnym aspektem jest fakt, że w ostatnim kwartale

dobrych wyników w 2020 r. Renault Trucks odnotowało

2020 r., Renault Trucks odnotowało wzrost ilości

rekordową liczbę faktur z 10 308 zafakturowanymi

zamówień o 40% w porównaniu do poprzedniego roku

pojazdami używanymi, co stanowi wzrost o 9% w

(4Q 2020 vs 4Q 2019).

porównaniu do 2019 r.

Sprzedaż międzynarodowa wzrosła o
16%

Renault Trucks również znacznie zwiększyło swoje

Na rynku międzynarodowym Renault Trucks odnotowało 16% wzrost zafakturowanej sprzedaży. Rok 2020
charakteryzował się w szczególności silnym ożywieniem w Algierii, historycznym rynku dla Renault Trucks, z
1100 zafakturowanymi pojazdami ciężarowymi,

wyniki w zakresie usług dotyczących używanych
pojazdów ciężarowych, ze wzrostem penetracji usług o
4 punkty w porównaniu do 2019 r. do 28%. Liczba
używanych samochodów ciężarowych sprzedanych z
umową gwarancji Selection również wzrosła o 25% w
2020 r.

odnotował wzrost o 80% w porównaniu do 2019 r.
Dzięki montowni w Meftah, francuski producent
umocnił swoją pozycję lidera w Algierii z udziałem na
poziomie 47,8% w rynku powyżej 16 ton dla producentów europejskich.

tekst redakcja / foto producent
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IVECO Daily nagrodzony tytułem
Lekkiego Samochodu Ciężarowego Roku 2021

W

spółpraca firm IVECO, ENGIE i VULCANGAS
osiągnęła ważny etap. W zaledwie rok po uru-

chomieniu stacji tankowania przy Strada delle

Cascinette w Turynie, od dziś jest to także pierwsza stacja w
północno-wschodniej części kraju, na której można zaopatrzyć
się w biometan (bio-LNG i bio-CNG), czyli w 100% ekologiczne
paliwo, w dodatku produkowane we Włoszech.
Biometan sprzedawany na tej stacji jest produkowany w
zakładzie zlokalizowanym w prowincji Lodi, gdzie paliwo jest
oczyszczane i skraplane. Stacja sprzedająca to paliwo z odnawialnych surowców (zarejestrowana w GSE — firmie wyznaczonej przez włoskie władze do promowania i realizacji idei
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zrównoważonego rozwoju) stanowi ostatnie ogniwo w

zaangażowaniu całego łańcucha dostaw — transmi-

łańcuchu zaopatrzenia w 100-procentowo zieloną

towano na potrzeby wirtualnego wydarzenia, w którym

energię.

wzięli udział Fabrizio Buffa, dyrektor ds. alternatywnych
napędów we włoskim oddziale IVECO, Matthieu

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Bezemi-

Bonvoisin, dyrektor ds. centralnego ogrzewania i

syjny transport już funkcjonuje. IVECO S-WAY NP to

energetyki w ENGIE Italia, oraz Andrea Bosi, dyrektor ds.

pojazd, który pozwala nam go realizować, a od dziś

kluczowych klientów w Vulcangas. IVECO S-WAY NP, do

mamy też dostęp do biometanu. Produkcja i dostawy

którego zatankowano bio-LNG jest pojazdem demon-

paliwa z odnawialnych surowców szybko się rozwijają, a

stracyjnym dealera IVECO ORECCHIA, dostępnym dla

w krótce powstanie więcej podobnych stacji. Postęp w

klientów do jazd próbnych na 100-procentowo

tym zakresie bardzo przyspieszył i już niedługo będzie-

ekologicznym paliwie.

my mogli we Włoszech jeździć całkowicie bezemisyjnie
na LNG”.

W trakcie wydarzenia, zorganizowanego wspólnie z
Consorzio Italiano Biogas (CIB; Włoskie Konsorcjum

Stacja działająca od lutego 2020 r. zajmuje powierzchnię

Biogazowe), trzej partnerzy uczestniczyli w webinarium

5000 m2. Znajduje się ona na terenie zakładu produ-

zatytułowanym „Transformacja energetyczna trwa:

kcyjnego CNH Industrial przy Strada delle Cascinette, w

pierwszym etapem jest biometan”, poświęconym

strategicznej strefie na wschód od Turynu, w pobliżu

przyszłości tego paliwa z surowców odnawialnych (ze

skrzyżowania szlaków transportowych (autostrad i

szczególnym uwzględnieniem bio-LNG) oraz opra-

obwodnicy), w sąsiedztwie IVECO ORECCHIA, czyli

cowaniu nowych strategii służących poprawie zrówno-

placówki dealerskiej IVECO obsługującej prowincję

ważenia transportu.

Turyn i Dolinę Aosty.
Stacja jest przeznaczona głównie dla ciężkich pojazdów

tekst redakcja / foto producent

— są tam dwa dystrybutory LNG (skroplonego gazu
ziemnego) i cztery dystrybutory CNG (sprężonego gazu
ziemnego), a także stanowisko ładowania pojazdów
elektrycznych zasilane z systemu fotowoltaicznego
umieszczonego na dachu placówki.
W porównaniu z LPG lub tradycyjnymi paliwami,
stosowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) przekłada się na obniżenie emisji cząstek stałych (PM) o 95% i
dwutlenku azotu (NO2) o 90%, a także na znaczną
redukcję emisji CO2. Biometan jest neutralnym węglowo paliwem praktycznie bez wpływu na środowisko.
Otwarcie pierwszego punktu tankowania bio-LNG w
Piemoncie — które było możliwe dzięki aktywnemu
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Postęp w realizacji celów klimat

P

o raz pierwszy od wyznaczenia długofalowych
celów klimatycznych opartych na naukowych

podstawach (Science Based Targets), Scania

ogłasza postęp w redukcji emisji CO2. Dotyczy to
zarówno działalności firmy, jak i użytkowania produkowanych przez nią pojazdów.
43% – o tyle Scania zredukowała już ślad węglowy
wynikający z własnej działalności w stosunku do 2015 r.
Było to możliwe dzięki podniesieniu wydajności
energetycznej operacji firmy oraz rosnącego udziału
energii ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że Scania
jest na dobrej drodze do osiągnięcia redukcji emisji
bezpośredniej i pośredniej o 50% do 2025 r.
– Realizujemy nasz plan redukcji emisji dwutlenku
węgla związany z globalną aktywnością Scania z
wyprzedzeniem. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki
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tycznych Scania

Postęp jest w toku. Scania blisko współpracuje z
klientami podnosząc wydajność energetyczną
konwencjonalnych układów napędowych i zwiększając udział biopaliw, co ma wpływ zarówno na produkty

przestawieniu naszych fabryk w 2020 r. na energię

nowe, jak i te będące już w użytku.

elektryczną z czystych źródeł – komentuje Henrik
Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania.

Scania będzie powiększać flotę pojazdów elektry-

Scania zobowiązała się również do zmniejszenia emisji

cznych, wprowadzając corocznie co najmniej jeden

CO2 związanej z wykorzystywaniem jej produktów o

zelektryfikowany produkt przeznaczony do nowych

20% do 2025 r. w porównaniu z 2015 r.

zadań w gamie pojazdów ciężarowych i autobusów.

– Zauważamy również postęp w zmniejszaniu emisji

– Nasze cele klimatyczne są głęboko zakorzenione w

wynikającej z eksploatacji naszych pojazdów, która

naszych codziennych decyzjach. Stanowią podstawę

stanowi ponad 90% całkowitej emisji Scania. W

naszej strategii i są częścią celów korporacyjnych.

odniesieniu do 2015 r. emisję z tego źródła zredukowa-

Wytyczają nam kierunek naszych działań. Nieustannie

no do 95,8%, a plan zakłada redukcję co najmniej do

dążymy redukcji wpływu naszych procesów, produk-

80% przed 2025 rokiem. Ślad węglowy produktów

tów i usług na środowisko – podsumowuje Henrik

Scania jest mierzony „od złoża do koła” (ang. well-to-

Henriksson.

wheel) i obejmuje produkcję paliw i energii elektrycznej do ich zasilania – dodaje Henrik Henriksson.

tekst redakcja / foto producent
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IVECO Daily nagrodzony tytułem
Lekkiego Samochodu Ciężarowego Roku 2021

M

odel IVECO Daily dowiódł swojej elastyczności w
segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej (DMC) 3,5–7,5 tony, zdobywając tytuł

Lekkiego Samochodu Ciężarowego Roku 2021 w konkursie
magazynu Van Fleet World. Ta część dorocznego plebiscytu
Fleet World Great British Fleet Awards jest poświęcona sektorowi flotowemu, a rywalizujące w niej pojazdy są oceniane przez
eksperckie jury wydawnictwa. IVECO Daily zwyciężył w tej
kategorii już po raz drugi — poprzednio było to w 2019 r.
„Kategoria 3500–7500 kg DMC to mały, ale ważny sektor rynku, w
którym panuje intensywna konkurencja. Daily oferuje największą różnorodność wersji pod względem dopuszczalnej masy
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całkowitej w tym sektorze oraz wybór silników zasila-

Daily zmodernizowany w 2019 r. ma odświeżoną

nych olejem napędowym lub gazem ziemnym,

stylistykę przodu z zupełnie nowym wlotem powietrza o

przekładnie manualne lub automatyczne, a także różne

strukturze plastra miodu, 3-częściowym zderzakiem i

wielkości nadwozia i opcje zabudowy” — skomentował

opcjonalnymi w pełni LEDowymi reflektorami. W środku

John Kendall, redaktor naczelny Van Fleet World. „To

oprócz nowej, mniejszej kierownicy i wysokiej jakości

jeden z najbardziej elastycznych pojazdów w swojej

deski rozdzielczej kierowca może mieć do dyspozycji

klasie. Daily zmodernizowany w 2019 roku jest teraz

redukujący powtarzalne ruchy elektromechaniczny

dostępny z nowymi systemami wspomagającymi

hamulec postojowy oraz nowy system multimedialny

kierowcę oraz różnymi opcjami łączności. Pod koniec

HI-CONNECT z 7-calowym ekranem. Oprócz radia DAB,

ubiegłego roku firma IVECO wznowiła swój program

modułu Bluetooth oraz funkcji Apple CarPlay/Android

adaptacji nadwozia i będzie go uzupełniać o nowości

Auto system oferuje wbudowaną nawigację z oszczę-

przez cały 2021 rok”.

dzającymi czas informacjami o sytuacji w ruchu drogowym TomTom LIVE, która pozwala planować trasy z

IVECO Daily oferuje najbardziej kompleksowy asorty-

uwzględnieniem ograniczeń dotyczących wielkości i

ment wersji na rynku, od standardowej DMC 3,5 t po

masy pojazdu.

lekkie ciężarówki do 7,2 t. Furgon (także z dwurzędową
kabiną załogową), podwozie z kabiną krótką lub

Jako kompletne rozwiązanie transportowe, gotowe do

przedłużoną oraz kabina z odsłoniętym podwoziem i

każdego zadania, IVECO Daily już od 40 lat przesuwa

tylnym napędem, a także uterenowione odmiany 4x4

granice funkcjonalności. Ekosystem obsługi samo-

— każdy klient znajdzie wariant dopasowany do

chodów ciężarowych IVECO jest dostępny dla całej

specyfiki przewidywanych warunków eksploatacji.

gamy modeli. Użytkownicy IVECO Daily mogą korzystać

Wersja furgon występuje z różnymi rozstawami osi i

z tej samej usługi pomocy drogowej Assistance Non-

kubaturą przestrzeni ładunkowej od 7,3 m3 do imponu-

stop 24/7 i sieci stacji obsługi pojazdów użytkowych, co

jących i 19,6 m3, co jest najlepszym wynikiem w tej

kierowcy cięższych pojazdów tej marki. Dla Daily są

klasie.

również dostępne kompleksowe i inteligentne pakiety
napraw i przeglądów oraz systemy łączności z centrum

Daily zbudowany na solidnej ramie może przewozić

kontroli IVECO. Monitoring parametrów pojazdu w tle

ładunki do 4,9 tony, a każda z licznych wersji nadwozia

pozwala sugerować zmiany stylu jazdy, przypominać o

oferuje kierowcy pozycję podobną jak w samochodzie

zbliżającym się terminie przeglądu, a nawet aktua-

osobowym oraz maksymalną widoczność. Samochód

lizować oprogramowanie drogą radiową, bez prze-

może być wyposażony w 6-biegową przekładnię

stojów w stacji obsługi, co przekłada się na niższy

manualną lub charakteryzujący się wysoką kulturą pracy

całkowity koszt posiadania.

8-biegowy automat HI-MATIC. Dostępne są też różne
opcje przystawki odbioru mocy (PTO). Gama oszczę-

tekst redakcja / foto producent

dnych silników obejmuje diesle F1A o pojemności 2,3
litra i mocy 116, 136 lub 156 KM oraz trzylitrowe F1C
rozwijające 160, 180 lub 210 KM. Silnik zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) osiąga porównywalną z
dieslem moc 136 KM, umożliwiając poruszanie się po
mieście bez ograniczeń.

tekst redakcja / foto producent
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pierwszym kwartale 2021 do floty firmy

stacje ładowania DC umożliwiające kontynowanie

kurierskiej DPD Polska dołączy 50 sa-

dalszej jazdy już po 45 minutach z naładowaną baterią.

mochodów MAN eTGE w wersji furgon,

MAN eTGE ma zasięg do 173 km oraz imponującą

napędzanych przez wydajny silnik elektryczny, zasilany

przestrzeń ładunkową 10,7 m3 i wyjątkowo wysoką

z akumulatora litowo-jonowego. To idealne rozwią-

ładowność. Samochody w standardowej wersji

zanie dla tras z licznymi przystankami.

wyposażenia posiadają wiele systemów asystenckich,

Akumulator ładowany jest zarówno z zewnętrznej sieci

wspomagających pracę kierowcy (asystent hamo-

elektroenergetycznej, jak również poprzez rekuperację

wania awaryjnego, ochrony bocznej, czy utrzymania

podczas hamowania. Odzyskiwana jest energia

pasa ruchu, a także kamerę i czujniki cofania, z przodu i z

kinetyczna pojazdu, która jest przekształcana na

boku ułatwiające manewrowanie w ciasnych warunk-

energię elektryczną i przechowywana w akumulatorze.

ach drogowych miasta, fabryczna nawigacja wspo-

Ładowanie pojazdu realizowane poprzez dostarczone

maga planowanie trasy, unikanie korków i skraca czas

ładowarki sieciowe AC jak również poprzez szybkie

przejazdu).
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MAN na drodze do
elektromobilności
Samochód wyposażony jest w światła mijania, dro-

pod kątem zdobywaniem nowych kwalifikacji przez

gowe, dzienne i tylne wykonane w technologii LED, a

pracowników serwisów. Także klienci i kierowcy muszą

dzięki kamerze rozpoznającej pojazdy jadące z naprze-

poznać nowe systemy. Dlatego przy zakupie pojazdu

ciwka, automatycznie przełącza światła, co zapobiega

elektrycznego każdy klient otrzymuje szczegółową

oślepianiu innych uczestników ruchu. Amortyzowany

instrukcję zawierającą informacje i wskazówki bezpie-

fotel z regulacją twardości, certyfikowany przez

czeństwa dotyczące nabywanego pojazdu. Ponadto

niemieckiego stowarzyszenia lekarzy i terapeutów AGR

klienci i ich kierowcy mogą odbyć specjalne szkolenie

oraz liczne schowki i półki przydatne w pracy, stwarzają

techniczne oferowane przez MAN ProfiDrive, które

komfortowe miejsce pracy kierowcy.

pozwoli na dalszą poprawę bezpiecznej i ekonomi-

Poza rozwojem produktów z napędem elektrycznym

cznej obsługi pojazdów elektrycznych.

firma MAN pracuje nad dostosowaniem swojej sieci
serwisowej do obsługi nowych produktów zarówno w

tekst redakcja / foto producent

zakresie wyposażenia stacji serwisowych jak również
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Efekt czołowego wiatru – obniżenie
zużycia paliwa i emisji Co2

M

iędzynarodowy producent żywności, firma Vion, planuje w
najbliższych latach znacznie obniżyć swoje zużycie paliwa i emisję
CO2. Firma postawiła sobie cel 8-procentowej redukcji emisji w

transporcie mięsa na terenie Niemiec. Aby go osiągnąć, przedsiębiorstwo
uruchomiło projekt pilotażowy z udziałem swoich renomowanych partnerów z
branży logistycznej. Na drogi wyjeżdża właśnie pierwsza zoptymalizowana
ciężarówka, przygotowana we współpracy z Mercedes-Benz Trucks, producentem naczep Schmitz Cargobull oraz specjalizującą się w projektowaniu
aerodynamicznych rozwiązań firmą Betterflow. Firma Vion zdecydowała o
wykorzystaniu w tym zestawie paliwooszczędnego pojazdu Mercedes-Benz
Actros 1848 LS 4x2.
Obniżenie zużycia paliwa i redukcja emisji CO2 to aktualnie jedne z największych wyzwań w drogowym transporcie towarowym. W tym kontekście
decydujące znaczenie ma nie tylko napęd samochodu ciężarowego, ale w
równym stopniu także zabudowa naczepy, opony oraz warunki drogowe.

e-ROUTE

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

Aerodynamika jest czynnikiem, który ma znaczny

umożliwiającym uczynienie kroku w kierunku trans-

wpływ na zużycie paliwa i w rezultacie także emisję

portu przyjaznego dla środowiska i zmniejszenie emisji

CO2. Przepływ strumieni powietrza utrudniają zwła-

spalin we flocie pojazdów Vion. Wyposażony został w

szcza kątowe krawędzie pojazdów. W nowoczesnych

system MirrorCam z zamontowanymi na ramie

zestawach siodłowych pojawiają się w tym zakresie

dachowej kamerami, zastępującymi klasyczne lusterka.

różne problemy do rozwiązania – np. odstępy między

Obraz z kamer obraca się podczas skrętu i zmiany pasa

ciągnikiem a naczepą. Przepływające powietrze

ruchu, umożliwiając lepsze kontrolowanie otoczenia.

wytwarza w tych miejscach podciśnienie, które

Ponadto MirrorCam to bardzo kompaktowa i aerody-

stanowi dodatkowy opór dla ciężarówki. Tylko do

namiczna konstrukcja. Umożliwia ona obniżenie

pokonania tego oporu powietrza zużywa ona około 13

zużycia paliwa Actrosa nawet o 1,5 procenta”, wyjaśnia

litrów paliwa na 100 km – co stanowi ponad jedną

Joachim Schlereth, szef działu sprzedaży Mercedes-

trzecią dostępnej energii mechanicznej.

Benz Trucks Niemcy. Współczynnik oporu aerodynamicznego Cw zestawu, a tym samym zużycie paliwa,

Actros o zoptymalizowanej aerodynamice i efektywności paliwowej

optymalizują dodatkowo wklęsłe klapy krawędziowe
na kabinie kierowcy. Następnym elementem zwiększającym efektywność samochodu ciężarowego jest

„Dzięki różnym rozwiązaniom aerodynamicznym

system Predictive Powertrain Control, który został

Actros jest idealnym samochodem ciężarowym,

kolejny raz udoskonalony. System ten rozpoznaje
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przebieg drogi i dostosowuje styl jazdy w taki sposób, aby na trasach
międzymiastowych pojazd zużywał nawet o pięć procent paliwa mniej.
Dla zwiększenia komfortu firma Vion wybrała kabinę typu L StreamSpace
z płaską podłogą i interaktywny kokpit multimedialny. Actros wyróżnia
się także pod względem bezpieczeństwa – wyposażenie ciężarówki
obejmuje system automatycznego utrzymywania odległości, asystenta
wspomagania koncentracji i asystenta martwego pola. Kolejne elementy wyposażenia pojazdu to asystent hamowania awaryjnego
najnowszej generacji – Active Brake Assist 5 z funkcją rozpoznawania
pieszych – oraz system Active Drive Assist, umożliwiający częściowo
zautomatyzowaną jazdę we wszystkich zakresach prędkości oraz

Pojazd Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2,
wyposażony został w elementy, które
przyczyniają się do redukcji zużycia paliwa:
miedzy innymi system MirrorCam.

utrzymujący właściwy odstęp i pas ruchu.
Opisywanego Actrosa dostarczyła firma Autohaus Widmann GmbH &
Co. KG, która jest dealerem Mercedes-Benz obsługującym firmę Vion.
Oprócz głównej siedziby w wirtemberskim Aalen, Widmann GmbH &
Co. KG posiada swoje filie w Bawarii, Saksonii i Brandenburgii, gdzie
zatrudnia łącznie około 1150 pracowników w 12 lokalizacjach. Obie
firmy łączy intensywne partnerstwo, które jest żywo podtrzymywane w
ramach różnych projektów. Najlepszym przykładem jest wspólny pojazd
koncepcyjny.

Pakiet aerodynamiczny firmy Betterflow na
zabudowie chłodniczej Schmitz Cargobull zapewnia oszczędności na długich dystansach
Chcąc jeszcze bardziej zoptymalizować swój pojazd, firma Vion nawiązała współpracę z akwizgrańskim start-upem Betterflow. Tworzą go
specjaliści od aerodynamiki, zajmujący się optymalizacją naczep. W
2020 r., w szeroko zakrojonym teście terenowym na dystansie ponad
czterech milionów kilometrów dowiedli oni, jak ogromne mogą być
oszczędności oleju napędowego podczas eksploatacji pojazdu w
warunkach rzeczywistych. Akwizgrańscy inżynierowie dobudowali na
naczepie trzy elementy: osłonę podwozia (LowFLOW), spojler przedni
na ścianie czołowej naczepy (HighFLOW) oraz najważniejszy komponent – system tylnego spojlera RearFLOW, który otwiera się automatycznie przy prędkości do 60 km/h i zamyka podczas jazdy z niższą prędkością. „Ulepszony współczynnik oporu aerodynamicznego, uzyskiwany dzięki pakietowi aerodynamicznemu, został w 2019 roku potwier-
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dzony i certyfikowany podczas przejazdów testowych ze stałą
prędkością na torze testowym Dekra. Dzięki temu rozwiązanie
to może zostać włączone do ważnego unijnego programu
VECTO, określającego charakterystykę emisji CO2 pojazdów
użytkowych, a wkrótce także regulującego wysokość opłat
drogowych”, tłumaczy dyrektor zarządzający Betterflow, Dirk
Sieprath. „Nasze komponenty są ekonomicznie opłacalnym
środkiem ochrony klimatu, który można już teraz bez problemu
stosować w całej Europie – RearFLOW uzyskał homologację
typu i może być montowany jako niezależny zespół techniczny
także w już eksploatowanych pojazdach”.
Właśnie firma Vion wypuściła na drogi pierwszą naczepę firmy
Schmitz Cargobull wyposażoną w pakiet aerodynamiczny
Betterflow. „Vion otrzymuje od Schmitz Cargobull naczepę
naszej najnowszej generacji – EcoGeneration. Już sama
konstrukcja tej naczepy przyczynia się do obniżenia zużycia
paliwa i redukcji emisji CO2 w transporcie drogowym”, stwierdza Frank Reppenhagen, szef działu sprzedaży Schmitz
Cargobull na Europę Zachodnią.

Ekologiczne łańcuchy dostaw dzięki ukierunkowanej przyszłościowo mobilności i
logistyce
„Chcąc, tak jak Vion, brać odpowiedzialność za ekologiczne
tworzenie wartości w całym łańcuchu dostaw, nie można
pomijać kwestii mobilności i logistyki”, mówi szef logistyki Vion
Sven Janßen. „Poprzez sukcesywną przebudowę swojej floty
Vion wyraźnie zmierza w kierunku przyszłościowego systemu
dostaw żywności. Ciężarówki o zoptymalizowanej aerodynamice mogłyby zużywać około pół miliona litrów oleju napędowego mniej i obniżyć emisję CO2 o 1500 ton, przy założeniu
średniego rocznego przebiegu 100 tysięcy kilometrów”.
tekst redakcja / foto producent
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Daimler Truck AG i Vo
joint venture w bran

D

aimler Truck AG i Volvo Group utworzyły zapowiadaną
spółkę joint venture w branży ogniw paliwowych. Volvo

Group nabyła 50 procent udziałów w istniejącej spółce

Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG za sumę ok. 0,6 miliarda euro w
formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych (cash free ‒ debt
free). Obaj partnerzy chcą uczynić nową spółkę światowym liderem w
produkcji ogniw paliwowych, a tym samym wnieść swój wkład w
rozwój neutralnego dla klimatu i zrównoważonego transportu do
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zastosowań. Głównym celem Daimler Truck AG i Volvo
Group jest rozpoczęcie testów klienckich samochodów ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi w ciągu około trzech lat. Start produkcji seryjnej
przedsiębiorstwa te planują na drugą połowę obecnej
dekady.
Daimler Truck AG i Volvo Group objęły równe udziały w
spółce joint venture działającej w dziedzinie ogniw
paliwowych. Jednak firmy te pozostaną konkurentami
we wszystkich innych obszarach działalności, takich jak
technika motoryzacyjna czy integracja ogniw paliwowych w pojazdach.
Volvo Group i Daimler Truck AG zawarły wiążące
porozumienie o utworzeniu spółki joint venture w
listopadzie 2020 r. Wstępne, niewiążące porozumienie
podpisano już w kwietniu 2020 r.

tekst redakcja / foto producent

olvo Group założyły spółkę
nży ogniw paliwowych
2050 r. Daimler Truck AG i Volvo Group uzgodniły
zmianę nazwy firmy na cellcentric GmbH & Co. KG.
Spółka joint venture zajmie się rozwojem systemów
ogniw paliwowych, ich wprowadzeniem do produkcji
seryjnej i sprzedażą – przede wszystkim do wykorzystania w ciężkich samochodach ciężarowych, choć
systemy te będą oferowane również do innych
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IKEA Japonia dostarcza meble elektr
FUSO eCanterem Daimler Trucks

F

USO – japońska spółka córka Daimler Trucks i jeden z wiodących
azjatyckich producentów pojazdów użytkowych – dostarczyła

trzy lekkie ciężarówki FUSO eCanter z napędem elektrycznym

firmie IKEA Japan K.K. Ta japońska spółka zależna szwedzkiego koncernu
meblowego IKEA jest pierwszą firmą z branży wyposażenia wnętrz, która
w swojej flocie eksploatuje eCantera. Dwa takie pojazdy należą bezpośrednio do japońskiej IKEA, a kolejny jest eksploatowany przez jej
dostawcę – firmę SG Moving Co., Ltd. W Niemczech od roku 2017 Grupa
Rhenus użytkuje trzy inne FUSO eCantery do realizacji dostaw mebli
IKEA w Berlinie.
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ywany do transportu produktów pomiędzy sklepami
IKEA Kohoku i IKEA Harajuku, natomiast dwa pozostałe
będą dostarczać meble bezpośrednio do domów
klientów.
100-kilometrowy zasięg pojazdu o masie 7,49 tony
bezpiecznie zaspokaja potrzeby klientów w miejskim
transporcie dystrybucyjnym. eCanter, realizujący
dostawy pomiędzy IKEA Kohoku i IKEA Harajuku,
pokonuje między tymi sklepami średnio około 50 km
dziennie w obie strony. W przypadkach, gdy pojazd
rozpoczyna swą pracę wcześnie rano i odbywa dwa
przejazdy w obie strony, jego łączny przebieg wynosi
100 km, co dowodzi, że może z powodzeniem wykorzystać cały swój zasięg.
Jako pionier w segmencie samochodów ciężarowych
z napędem elektrycznym, FUSO dąży do 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

rycznym

najpóźniej do roku 2039 wszystkie nowe pojazdy
sprzedawane na rynkach triady (w Europie, Ameryce
Północnej i Japonii) były podczas jazdy („tank-towheel”) neutralne pod względem emisji CO2. eCanter

IKEA Japan angażuje się w działania na rzecz ochrony i

odgrywa tu istotną rolę, ponieważ dążenie do neutral-

rewitalizacji środowiska, mające pozytywny wpływ na

ności klimatycznej transportu zwiększa dynamikę

ludzi, społeczeństwo i planetę. Po pierwsze IKEA

działań rządów w Japonii i poza nią. W Japonii klienci

postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji gazów

użytkują na co dzień ponad 60 całkowicie elektry-

cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii, o 80%

cznych FUSO eCanterów, a globalna flota tych lekkich

do 2030 roku. Po drugie firma dąży do tego, aby do

ciężarówek przekroczyła już liczbę 200 pojazdów.

2025 roku zapewnić dostawę mebli za pomocą floty

Sukcesywnie realizowane są kolejne dostawy pojazdu

składającej się wyłącznie z pojazdów elektrycznych.

do klientów. W ten sposób FUSO stale wspiera swoich

Pierwszym krokiem IKEA w kierunku zrównoważonego

klientów w szeregu branż w przechodzeniu na

transportu jest włączenie do własnej floty dostawczej

zrównoważone rozwiązania transportowe.

lokalnie bezemisyjnych ciężarówek eCanter. Jeden z
trzech pojazdów w rejonie Tokio będzie wykorzyst-

tekst redakcja / foto producent
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IVECO dostarczy włoskiej firmie
flotę ciężarówek IVECO S-WAY LNG
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F

irma IVECO podpisała umowę na dostawę 100 ciężarówek
IVECO S-WAY LNG dla włoskiej firmy Gruber Logistics z
siedzibą w regionie Alto Adige – jednej z najbardziej inno-

wacyjnych i odnoszących sukcesy firm logistycznych w Europie.
Pojazdy zostaną dostarczone za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela IVECO w Bolzano, firmy Gasser Srl.

Dostawa 100 pojazdów zostanie zrealizowana
do końca bieżącego roku.
Decyzja Gruber Logistics o przestawieniu części swojej floty na
pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi podyktowana jest
głęboką troską firmy o środowisko naturalne i jej zobowiązaniem do
wniesienia wymiernego wkładu w osiągnięcie celów wyznaczonych
przez Unię Europejską.
Do decyzji firmy przyczyniła się również lokalizacja jej historycznej
siedziby w obszarze znajdującym się w centrum intensywnej debaty
na temat kwestii środowiskowych, która doprowadziła do przyjęcia
przez Zgromadzenie Regionu Tyrol ważnych postanowień, mających na celu ograniczenie wpływu zanieczyszczeń generowanych
przez ciężkie pojazdy przejeżdżające przez przełęcz Brenner.
Pojazdy IVECO S-WAY LNG były naturalnym wyborem dla firmy
Gruber Logistics, która uznała, że tego typu samochody ciężarowe do
zastosowań przemysłowych zapewniają zrównoważony rozwój pod
względem środowiskowym i ekonomicznym, a także, co najważniejsze, wysoką wydajność. Wspomniane pojazdy zostały wyposażone
w technologię zaprojektowaną w celu osiągnięcia znacznej redukcji
zużycia paliwa i zanieczyszczeń – obniżenia emisji NO2 o 90% i PM o
95%, a także obniżenia emisji CO2 o 95% w porównaniu z ich odpowiednikami z silnikiem diesla, przy zastosowaniu biometanu.

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 maju 2021

e-ROUTE

