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T/C/K

Ciężarówki Renault w nowych odsłonach

R

enault Trucks zmienia swoje pojazdy T, T High, C

Wielokierunkowa kolumna kierownicy

i K w 2021, wprowadzając szereg ważnych

Pojazdy wyposażone są w nową, regulowaną w trzech

zmian w zakresie komfortu prowadzenia,

osiach kolumnę kierownicy, co pozwala kierowcy

wygody na pokładzie, bezpieczeństwa oraz efekty-

ustawić pozycję idealnie, dostosowaną do jego

wności.

potrzeb. Dzięki temu kierowca może przyjąć pozycję,

To najważniejsza ewolucja od całkowitego

odno-wienia gamy przez producenta w 2013 roku.

która najbardziej mu odpowiada, dostosowaną do jego
typu budowy, wymagań trasy lub osobistych prefe-

Wygląd zewnętrzny

rencji.

W 2021 roku Renault Trucks zmienia wygląd zewnętrzny
swoich pojazdów, nadając im bardziej „asertywny” styl,

Kolumna regulowana jest za pomocą nożnego przyci-

w szczególności w odniesieniu do reflektorów, które

sku blokady kierownicy, aby ustawić pozycję i pochy-

zostały zmniejszone w celu zwiększenia lakierowanej

lenie kierownicy. Regulacja obiema rękami na kierowni-

dolnej części powierzchni nadwozia. Nowy grill o

cy i natychmiastowa blokada zapewniają precyzję i

strukturze plastra miodu uzupełnia bardziej nowo-

bezpieczeństwo. Dodatkowo stacyjka w kolumnie

czesną i elegancką stylistykę Renault Trucks 2021.
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kierownicy została zastąpiona przez przycisk Start&Stop

Po stronie pasażera, pojazdy mają 2 schowki o łącznej

na tablicy rozdzielczej.

pojemności 7 litrów, w tym 2 litrową przestrzeń
chłodzącą.

Siedzenia modułowe
Kierowca spędza przeciętnie około 9 godzin za kiero-

Część sypialna typu home-from-home

wnicą, siedzenia powinny być więc wygodne w czasie

Pojazd ciężarowy to nie tylko narzędzie pracy kierowcy,

całego okresu eksploatacji pojazdu i dopasowane do

to również miejsce jego odpoczynku i snu. Dlatego

każdego kierowcy. Renault Trucks przeprojektowało

jakość leżanki ma kluczowe znaczenie. W trosce o dobre

siedzenia i teraz oferuje modułową gamę dla pełnej

samopoczucie kierowcy i dla zapewnienia dłużej

elastyczności, jeśli chodzi o ustawienia, wybór kombi-

żywotności wyposażenia, Renault Trucks zwiększyło

nacji i opcji. Producent wprowadził również nowe

grubość materaca Serenity o 13% i podwoiło liczbę

materiały, stworzone tak, aby wytrzymały wiele

sprężyn, zapewniając optymalne podparcie dzięki

codziennych wejść i wyjść z kabiny. W opcji jest również

lepszemu rozłożeniu ciężaru ciała. Opcjonalnie można

dostępna wersja skórzanej tapicerki.

dodać odporną na zabrudzenia nakładkę na materac z
pianki memory. Materac oddzielony jest od podstawy

Zwiększona pojemność schowków

co pozwala łatwo założyć dopasowane prześcieradło.

Renault Trucks T, T High, C i K w wersji 2021 to również

Dodatkowym udogodnieniem są dwa gniazda USB-C w

nowe rozwiązania w zakresie przechowywania. Dodano

obszarze leżanki, aby ułatwić ładowanie urządzeń

uchwyt na tablet i smartfon, ustawiony w zasięgu ręki

elektronicznych w zasięgu ręki odpoczywającego

kierowcy zapewniający dostęp do kilku urządzeń

kierowcy.

jednocześnie i ładowanie ich przez dwa gniazda USB-C.

Nowe pojazdy Renault Trucks to szereg modernizacji mających
na celu poprawę ergonomii kabiny i łatwość ich obsługi.
Stąd np. zamiast stacyjki przycisk Start-Stop.

e-ROUTE

str. 05

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

BOSCH

str. 06

e-Route online 05/2021 / e-route.pl

Wreszcie, aby poprawić jakość dźwięku w kabinie, Renault
Trucks nawiązało współpracę z francuskim producentem
Focal w zakresie dostaw sprzętu hi-fi i głośników.

Zwiększenie bezpieczeństwa
Wysoki poziom bezpieczeństwa kierowców i użytkowników dróg był głównym celem rozwoju serii T, T High, C i
K. Nowe T, T High i C wyposażone są w standardzie w
światła LED, które dzięki barwie światła zbliżonej do
dziennego dają kierowcom lepszą percepcję kontrastów i
kolorów. To znacznie poprawia widoczność w nocy i tym
samym bezpieczeństwo. Kolejną zaletę technologii LED
jest jej niezawodność i trwałość. Żywotność świateł LED
jest nawet trzydzieści razy dłuższa niż w przypadku
zwykłych żarówek.
Dodatkowe światła LED zostały umieszczone po
wewnętrznej stronie drzwi, aby podświetlić ich próg, tym
samym zwiększając bezpieczeństwo kierowcy podczas
wsiadania i wysiadania z pojazdu w nocy.
Dla optymalnego bezpieczeństwa kierowców, ich

Regulowana w trzech osiach kolumna
kierownicy, pozwala kierowcy ustawić
pozycję idealnie, dostosowaną
do jego potrzeb.

ładunków i użytkowników dróg dostępnych jest ponadto
szereg rozwiązań w tym mechaniczne urządzenie
antywłamaniowe (zamek bezpieczeństwa), kamery i
czujniki obecności oraz drzwi VISION, przekładające się na
doskonałą widoczność pieszych i rowerzystów. Wreszcie,
awaryjne uruchamianie hamulca postojowego zmniejsza
ryzyko nieoczekiwanego ruchu pojazdu – gdy kierowca
opuszcza kabinę układ automatycznie aktywuje blokadę
kół w celu zatrzymania ciężarówki.

3% oszczędności paliwa
Po pierwsze, poprawiono aerodynamikę kabiny wokół
przedniego grilla i dodano przedłużenia nadkoli, aby
poprawić przepływ powietrza. Po drugie, pojazdy zostały
wyposażone w nową technologię, aby znacznie obniżyć
zużycie paliwa. Do tych nowych rozwiązań należą m.in.
nowa wersja predykcyjnego tempomatu Optivision z

Przeprojektowane siedzenia oferują
modułową gamę dla pełnej elastyczności,
jeśli chodzi o ustawienia, wybór
kombinacji i opcji.

systemem kontroli oraz zoptymalizowany tempomat z

e-ROUTE

str. 07

e-Route online 05/2021 / e-route.pl

str. 08

dwoma trybami jazdy do wyboru. „Eco on” to tryb

Zdalne usługi aktualizacji

domyślny, który optymalizuje zużycie paliwa poprzez

Dodatkowo, eksperci w sieci Renault Trucks są w stanie

regulację przyspieszenia, zmiany biegów, tempomatu i

przeprowadzać wstępną diagnostykę, aktualizacje

zwalniania. Natomiast „Eco off” umożliwia kierowcom

funkcjonalności i zdalne regulacje ciężarówek.

zmianę trybu jazdy. Wskaźnik dostarcza kierowcom

Zmniejsza to liczbę wizyt w warsztacie i optymalizuje ich

informacji w czasie rzeczywistym o ich stylu jazdy; im

wykorzystanie.

większa liczba listków, tym jazda jest bardziej ekonomiczna. Poza tym nowa funkcja „Pulse and Glide” dodatko-

Wymiana oleju do 150,000 km

wo obniża zużycie paliwa, utrzymując prędkość pojazdu

W zależności od stylu eksploatacji i przebiegu, okresy

w pobliżu wartości zadanej tempomatu (+/- 2 km/h).

wymiany oleju w pojazdach wyposażonych w 13-

Dodatkowo, premierowe pojazdy z linii T i T High

litrowe silniki Euro VI mogą być wydłużone do 150 000

standardowo wyposażane są w opony klasy A, najbar-

km lub 18 miesięcy, co skutkuje niższymi zakontrakto-

dziej wydajne na rynku pod względem oszczędności

wanymi kosztami obsługi (robocizna i części), zopty-

paliwa.

malizowanymi harmonogramami przeglądów z mniejszą liczbą postojów serwisowych oraz dodatkowymi

Zoptymalizowana obsługa dzięki Excellence
Predict
Renault Trucks opracowało nową technologię, pozwalającą regularnie aktualizować oprogramowanie w
pojeździe – w czasie rzeczywistym – bez potrzeby
przyjazdu do warsztatu.
Ta nowa technologia jest częścią oferty serwisowej
„Excellence Predict”, która umożliwia producentowi
działać zanim pojawi się usterka i tym samym zapewnia
klientom większy spokój ducha gwarantując ciągłą
mobilność pojazdu. W praktyce oferta „Excellence
Predict” to: połączony plan obsługi, idealnie dostosowany do eksploatacji pojazdu, monitorowanie głównych
elementów zużywających się, takich jak akumulator,
tarcze sprzęgła i klocki hamulcowe, innowacyjna
technologia w czasie rzeczywistym zapobiega awariom
dla 80% komponentów, które mogą prowadzić do
przestojów, zbiorowa i oparta na ścisłym współdziałaniu
praca między Renault Trucks i jego siecią umożliwia
proaktywne zarządzanie obsługą pojazdów.
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Nowości Mercedes-Benz Trucks
zwiększające bezpieczeństwo
ruchu drogowego

M

ercedes-Benz Trucks zawsze był w swojej branży
pionierem w dziedzinie zwiększania bezpieczeństwa
pojazdów. Już od wielu lat firma inwestuje setki milio-

nów euro w badania i prace rozwojowe nad możliwościami coraz
lepszego wsparcia pracy kierowców za pomocą systemów asystujących oraz nad zwiększeniem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Przykładem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie są
dwa systemy zaprezentowane światowej publiczności jesienią
ubiegłego roku: Active Sideguard Assist ze zautomatyzowaną funkcją
hamowania oraz Active Drive Assist 2 ze zautomatyzowaną funkcją
awaryjnego zatrzymania pojazdu. Już teraz klienci z 24 krajów Unii
Europejskiej i na wybranych rynkach pozaunijnych mogą zamawiać
te nowe systemy asystujące dla szeregu modeli samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz, dla których są one dostępne. Produkcja
rozpocznie się w czerwcu 2021 r.
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Asystent martwego pola Mercedes-Benz
dostępny na rynku od 2016 r.

rówki, ale sądzić raczej, że będzie ona kontynuowała
jazdę na wprost.

Prowadzenie ciężkiej ciężarówki w ruchu miejskim, na
niekiedy wąskich ulicach i zagmatwanych skrzyżo-

W powyższych sytuacjach z pomocną interwencją

waniach, jest wielkim wyzwaniem dla wielu zawo-

przychodzi opracowany przez Mercedes-Benz Trucks

dowych kierowców. Dotyczy to szczególnie mane-

asystent martwego pola (S1R), już od 2016 r. dostępny

wrów skrętu, podczas których kierowca musi z jednej

fabrycznie dla wielu modeli z typoszeregów Actros,

strony zwracać uwagę na sygnalizację świetlną, znaki

Arocs lub Econic. Jeśli ten asystent martwego pola

oraz pojazdy nadjeżdżające z przeciwka i przecinające

podczas skręcania w prawo w monitorowanej strefie

tor jazdy, a z drugiej strony obserwować pieszych i

wykryje na przykład rowerzystę lub osobę pieszą po

rowerzystów po bokach. Jednocześnie uczestnicy

stronie pasażera, ostrzega o tym kierowcę w ramach

ruchu drogowego pozbawieni dodatkowej ochrony

wielostopniowego procesu.

często nie są nawet świadomi, że w określonych
gać. Ponadto ciężkie samochody ciężarowe o długim

Nowość: Active Sideguard Assist ze
zautomatyzowaną funkcją hamowania

rozstawie osi lub z przyczepą skręcają często w sposób

Od czerwca 2021 r. w dużej części modeli Actrosa i

niezrozumiały dla innych użytkowników dróg: przed

Arocsa asystent martwego pola S1R zostanie zastąp-

skrętem wjeżdżają najpierw prosto na skrzyżowanie, co

iony nowym asystentem martwego pola S1X z doda-

pozwala uwzględnić charakterystykę nadążania

tkową funkcją, która może uratować życie: Dostępny

naczepy bądź przyczepy. Rowerzysta znajdujący się po

od miesiąca produkcyjnego czerwca Active Sideguard

stronie pasażera lub pieszy przechodzący przez jezdnię

Assist (ASGA) już nie tylko ostrzega kierowcę przed

może wtedy nawet nie spodziewać się skrętu cięża-

znajdującymi się i poruszającymi po stronie pasażera

sytuacjach kierowca ciężarówki może ich nie dostrze-
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rowerzystami lub pieszymi, ale także (do prędkości skrętu 20 km/h)
uruchamia zautomatyzowane hamowanie aż do zatrzymania
pojazdu, jeśli kierowca sam nie zareaguje w odpowiednim czasie.
System ASGA rozpoznaje konieczność hamowania na podstawie
kąta skrętu, i w idealnym przypadku może zapobiec ewentualnej
kolizji. Mercedes-Benz Trucks jest pierwszym na świecie producentem samochodów ciężarowych oferującym tego rodzaju system
z aktywną funkcją hamowania – chce w ten sposób przyczynić się do
zmniejszenia liczby wypadków podczas skrętu w prawo, skutkujących ciężkimi obrażeniami lub nawet śmiercią.

Nowość: Active Drive Assist 2 z funkcją awaryjnego
zatrzymania pojazdu
Kolejnym krokiem w rozwoju systemów bezpieczeństwa jest Active
Drive Assist (ADA), który w roku 2018 po raz pierwszy na świecie
umożliwił w nowym Actrosie częściowo zautomatyzowaną jazdę
seryjną ciężarówką (poziom 2. zautomatyzowanej jazdy). W określonych warunkach aktywnie wspiera on kierowcę we wzdłużnymi i
poprzecznym prowadzeniu ciężarówki – potrafi w sposób zautomatyzowany utrzymywać odstęp, przyspieszać oraz skręcać, o ile
spełnione są niezbędne warunki systemowe, np. wystarczający
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promień zakrętu, czy wyraźnie widoczne poziome

tym kilku ostrzeżeniach, kierowca nie zareaguje

oznaczenia pasa ruchu. Jeżeli kierowca zbyt mocno

skrętem kierownicy, przyspieszeniem, hamowaniem

zbliży się do poprzedzającego pojazdu, system ADA

lub obsługą systemów pojazdu (na przykład za

może samoczynnie wyhamować pojazd aż do

pomocą przycisków na kierownicy), system (w grani-

osiągnięcia ustawionego wcześniej odstępu. Gdy

cach swoich możliwości) może bezpiecznie zwolnić na

następnie odległość od poprzedzającego pojazdu

pasie ruchu aż do zatrzymania pojazdu, ostrzegając

znów będzie wystarczająca, system ponownie

przy tym kierowców następnych pojazdów za pomocą

przyspieszy do ustawionej prędkości.

świateł awaryjnych. Zainicjowane przez system
awaryjne zatrzymywanie pojazdu można w każdej

Dostępna od czerwca 2021 roku jego najnowsza

chwili przerwać poprzez użycie funkcji kickdown. Po

generacja, ADA 2, potrafi jeszcze więcej – może

zatrzymaniu pojazdu system automatycznie uru-

zainicjować zatrzymanie awaryjne, jeżeli wykryje, że

chamia nowy elektroniczny hamulec postojowy, a

kierowca zaprzestał ingerowania w proces prowad-

ponadto odryglowuje drzwi, aby w razie zaistnienia

zenia pojazdu, na przykład z powodu problemów

zdarzenia medycznego umożliwić ratownikom

zdrowotnych. Najpierw, za pomocą sygnałów wizu-

medycznym, lub innym osobom udzielającym

alnych i dźwiękowych, system wzywa kierowcę, aby

pomocy, szybkie dotarcie do kierowcy.

położył ręce na kierownicy. Jeżeli po 60 sekundach, w
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Active Brake Assist 5 – asystent hamowania awaryjnego na autostradzie i w ruchu miejskim
Nie należy mylić zautomatyzowanego hamowania przez system
Active Sideguard Assist czy automatycznego zatrzymania pojazdu
przez Active Drive Assist 2 z funkcją hamowania awaryjnego systemu
Active Brake Assist 5. ABA 5 współpracuje z połączonym systemem
radarów i kamer oraz, w porównaniu z ABA 4, przy prędkości pojazdu
do 50 km/h reaguje na poruszające się osoby nie tylko hamowaniem
częściowym, lecz pełnym automatycznym hamowaniem.
Gdy ABA 5 rozpozna niebezpieczeństwo kolizji z poprzedzającym
pojazdem, nieruchomą przeszkodą lub z przecinającą tor jazdy,
nadchodzącą z przeciwka, poruszającą się na pasie lub zatrzymującą
się nagle ze strachu osobą, najpierw ostrzega o tym kierowcę wizualnie i dźwiękowo. Jeśli kierowca nie zareaguje odpowiednio, w
drugim kroku system inicjuje częściowe hamowanie z opóźnieniem
trzech metrów na sekundę – odpowiada to mniej więcej połowie
maksymalnej mocy hamowania. Jeśli pomimo tego niebezpieczeństwo kolizji nie mija, system ABA 5, w granicach swoich możliwości, automatycznie wykonuje pełne hamowanie, a po zatrzymaniu
pojazdu uruchamia nowy elektroniczny hamulec postojowy.
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Wszystkie systemy asystujące Mercedes-Benz Trucks są

mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu

zawsze zaprojektowane w taki sposób, aby optymalnie

drogowego. Testy te dowiodły, że samochody ciężaro-

wspomagały kierowcę w granicach działania systemu.

we wyposażone w systemy asystujące kierowcy

Jednocześnie ‒ zgodnie z przepisami prawa ‒ kie-

wykazują o 34 procent niższe prawdopodobieństwo

rowca zachowuje zawsze kontrolę nad pojazdem i

udziału w wypadku niż referencyjne pojazdy tego

ostateczna odpowiedzialność za ciężarówkę spo-

samego rodzaju.

czywa właśnie na nim.

.

W latach 2008-2012 niemiecki Federalny Związek

tekst redakcja / foto producent

Transportu, Logistyki i Recyklingu wraz z Branżowym
Zrzeszeniem Transportu i Gospodarki Transportowej
oraz firmą ubezpieczeniową Kravag-Versicherung
przeprowadziły badania terenowe z udziałem ponad
1000 pojazdów, które wykazały, że systemy asystujące,
które w rozpoznanych przez system sytuacjach
krytycznych zapewniają kierowcy aktywne wsparcie,
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Ukaranie przewoźnika –

czy zawsze zgodne z prawem?
tekst specjalnie opracowany dla e-Route

N

otorycznie zdarza się, że organy wszczynają postępowanie w przedmiocie nałożenia kary na przewoźnika w

związku z niedopełnieniem wymogów wskazanych w

przepisach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi (dalej: „ustawa o SENT”), pomimo, że od momentu
dokonania kontroli do dnia wszczęcia postępowania upływa kilka a
nawet kilkanaście miesięcy. Takie postępowanie wzbudziło wątpliwości przewoźników. Wątpliwości budzi również samo brzmienie
ustawy o SENT.

Limitowany czas na wszczęcie postępowania
W dniu 17 grudnia 2020 r. został wydany precedensowy wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie

e-ROUTE
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prowadzonej pod sygnaturą akt VI SA/Wa 917/20.
Postępowanie toczyło się w wyniku skargi złożonej przez
przewoźnika, w której zaskarżył on decyzję, na mocy
której nałożono na niego karę pieniężną w wysokości
2.000 zł.
Kara została nałożona w związku z przeprowadzonymi
czynnościami kontrolnymi w listopadzie 2018 r., podczas
których stwierdzono, że wysyłający w zgłoszeniu SENT
podał dane dotyczące miejsca załadunku towaru
niezgodne ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że towar przewożony był ze
składu podatkowego, podatki zostały wpłacone przez
podmiot wysyłający, zaś ujawniona nieprawidłowość
dotycząca podania błędnych danych adresowych
powstała na skutek oczywistego błędu. Tym samym
uznając, iż wszystkie warunki wynikające z art. 24 ust. 1a
ustawy o SENT do nałożenia na przewoźnika kary
pieniężnej w wysokości 2 000 zł zostały spełnione.
Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w
maju 2019 r., pomimo, że upłynął okres prawie 7 miesięcy
od dnia podjęcia czynności kontrolnych. Organ uznał, że
ustawa o SENT jako lex specialis nie wprowadza ograniczeń czasowych do wszczęcia postępowania w sprawie
nałożenia kary pieniężnej, tylko określa termin jego
przedawnienia. Zgodnie z art. 28 ust. 1 tej ustawy, kara
pieniężna nie może być nałożona, jeżeli od dnia niedopełnienia obowiązku upłynęło 5 lat. W przedmiotowej
sprawie termin ten upływa z dniem (...) listopada 2023 r.
Z powyższą argumentacją nie zgodził się przewoźnik.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do
którego trafiła skarga przewoźnika, przychylił się do
skargi, uchylił wydane decyzje i umorzył postępowanie.
W ocenie Sądu wszczęcie i prowadzenie postępowania
administracyjnego w rozpoznawanej sprawie było
niedopuszczalne, bowiem przed doręczeniem postanowienia o wszczęciu postępowania upłynął wyznaczony przez ustawodawcę termin na dokonanie tej
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czynności. Do takiego wniosku prowadzi bowiem analiza
przepisów ustawy o SENT oraz Ordynacji podatkowej i
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej.
Zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego
z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub
niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości
uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ
podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w
sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie
później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.
Zdaniem Sądu, należało zatem przyjąć, że ustawodawca
zdecydował ograniczyć termin, w którym uruchomione
może być postępowanie administracyjne w sprawie
stanowiącej rezultat kontroli funkcjonariuszy KAS w
przedmiocie przestrzegania przepisów ustawy o SENT.
Upływ tego terminu należy traktować jako bezwzględną
przeszkodę do wszczęcia postępowania jurysdykcyjnego,
opisywaną w nauce także jako ujemną przesłankę
procesową, blokującą dopuszczalność wszczęcia
postępowania administracyjnego, a w przypadku jego
uruchomienia – obligującą do umorzenia procesu.
Zatem wobec faktu, że postępowanie zostało wszczęte
po upływie 6 miesięcy, na przewoźnika nie można było
nałożyć kary pieniężnej.
To

precedensowe rozstrzygnięcia, które zdaniem

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, powinny
mieć dyscyplinujący wpływ na praktykę organów celnoskarbowych, które wszczynały postępowania w zakresie
nałożenia kary pieniężnej nierzadko w

ciągu kilku, a

nawet kilkunastu miesięcy od daty przeprowadzenia tzw.
kontroli drogowej.

e-ROUTE

„
Wszczęcie i prowadzenie postępowania
administracyjnego w rozpoznawanej sprawie było
niedopuszczalne, bowiem przed doręczeniem
postanowienia o wszczęciu postępowania upłynął
wyznaczony przez ustawodawcę termin na dokonanie
tej czynności. Do takiego wniosku prowadzi bowiem
analiza przepisów ustawy o SENT oraz Ordynacji
podatkowej i ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej.
- mówi Małgorzata Duś, adwokat z Kancelarii
Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p.
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Miarkowanie kary pieniężnej

odsyła do przepisów Ordynacji podatkowej, nie

Jeszcze dalej poszedł inny przewoźnik, który zde-

zawiera okoliczności, które można by określić jako

cydował się na złożenie skargi do Trybunału

ekskulpujące, egzoneracyjne czy kontratypy, czyli

Konstytucyjnego zarzucając niezgodność art. 22 ust. 1

okoliczności wyłączające bądź ograniczające winę.

pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o SENT z Konstytucją.

Tym samym, art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o SENT słusznie

Postępowanie toczy się pod sygnaturą SK 12/21. Na

jest odczytywany przez orzecznictwo, jako przepis

powyższe działanie przewoźnik zdecydował się po

statuujący odpowiedzialność absolutną. Jednakże,

ukaraniu go wysoką karą pieniężną w wyniku niedo-

występowanie takiego modelu odpowiedzialności,

konania zgłoszenia przewozu towarów objętych

zdaniem przewoźnika, narusza przepisy Konstytucji.

ustawą o SENT, pomimo że przejazd przez terytorium
Polski był wynikiem samowolnej decyzji kierującego

Podsumowanie

pojazdem, ukaranym za ten czyn mandatem karnym.

Oba postępowania są w toku i należy oczekiwać na
rozstrzygnięcie powyższych spraw. Niezależnie od

W toku prowadzonego postępowania administracyj-

tego, już teraz można wykorzystywać argumentację

nego, Sądy podkreślały, że obowiązki przewoźnika

przytoczoną w powołanych sprawach i próbować

wynikają z przepisu prawa, a nie z jego zamiarów, a

wpłynąć na wydawane rozstrzygnięcia w toczących

nakładając karę organ nie ma podstaw do badania

się postępowaniach.

przyczyn, dla których przewoźnik nie dokonał zgłoszenia, bowiem kara nie jest uzależniona od wystąpienia
przesłanki winy.

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

Z taką argumentacją nie zgadza się przewoźnik
twierdząc, że z procesowego punktu widzenia
ukształtowanie odpowiedzialności przewoźnika na
zasadzie odpowiedzialności pozbawia go możliwości
wykazania braku wpływu na powstanie naruszenia i
przeprowadzania dowodów na tę okoliczność.
Jedocześnie zauważając, że aktualne brzmienie
ustawy o SENT, która w zakresie nieuregulowanym

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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Restrukturyzacja
MAN Truck & Bus
e-ROUTE
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Z

arząd spółki MAN Truck & Bus SE osiągnął

procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Po długo-

porozumienie z radą pracowników i zwią-

trwałych negocjacjach prezes zarządu MAN Truck & Bus

zkiem zawodowym IG Metall w sprawie

SE, Andreas Tostmann, wyraził zadowolenie z osiągnię-

zawarcia umowy dla niemieckich zakładów spółki MAN

tego kompromisu: „Udało nam się uzgodnić z przed-

Truck & Bus SE. Otwiera to drogę do przeprowadzenia

stawicielami pracowników działania, które przyczynią

głębokiej i konsekwentnej restrukturyzacji MAN.

się do poprawy wyniku na poziomie do 1,7 miliarda

Producent pojazdów użytkowych zapowiedział swoją

euro. Teraz włączymy kolejny bieg i w następnych

restrukturyzację w ramach transformacji całej branży,

latach poprzez świadome inwestycje dostarczymy

aby skutecznie sprostać stawianym branży wyzwa-

właściwych odpowiedzi dotyczących trzech podsta-

niom, którymi są: napędy bezemisyjne, cyfryzacja i

wowych trendów: cyfryzacji, eksploatacji bez emisji

automatyzacja. Do 2030 roku firma MAN zamierza

CO2 i jazdy autonomicznej. Firma MAN zostanie

zmienić się z producenta pojazdów użytkowych w

dogłębnie zrestrukturyzowana i wspólnie udamy się w

wiodącego dostawcę inteligentnych i zrównowa-

podróż ku przyszłości. A zmiany nie są MAN obce.

żonych rozwiązań transportowych.

Dowiedliśmy tego wielokrotnie w naszej liczącej ponad
260 lat historii przedsiębiorstwa. Dzisiaj otwieramy

Osiągnięte porozumienie jest kamieniem milowym w

nowy rozdział w historii MAN.“
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Restrukturyzacja sieci jednostek projektowo-badawczych i produkcyjnych

zakresy produkcji i projektowania od zakładów w Steyr.

Istotny wkład w poprawę efektywności kosztów będzie

W celu stworzenia odpowiednich mocy do produkcji

miała restrukturyzacja sieci jednostek projektowo-

pojazdów ciężarowych z napędami alternatywnymi

badawczych i zakładów produkcyjnych, ukierunko-

część produkcji pojazdów ciężarowych i wyposażenia

wana silnie na nowe technologie. Osiągnięte poro-

kabin kierowców zostanie przeniesiona do zakładów

zumienie generalnie opiera się na postanowieniach

MAN w Niepołomicach. Procesy operacyjne w zakresie

przyjętego w styczniu br.dokumentu z wytycznymi.

projektowania oraz testowanie autobusów znajdą się

mobilności. Monachium przejmie ponadto niektóre

w przyszłości przy zakładzie MAN w Ankarze. Pod

Monachium pozostanie światową centralą

koniec 2022 roku znajdzie tam zatrudnienie na czas
nieokreślony ponad 7 500 pracowników.

wszystkich spółek należących do MAN Truck & Bus.
Ponadto będą się tu nadal mieściły główne zakłady
produkcyjne pojazdów ciężarowych oraz centrum
projektowe MAN. Tutaj też znajdzie się centrum
kompetencyjne MAN dla całego sektora produkcyjnego pojazdów ciężarowych, oprogramowania, wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz elektro-

e-ROUTE

Norymberga stanie się centrum kompetencyjnym w zakresie projektowania i produkcji
nowych technologii napędu (np. napęd elektryczny,
napęd wodorowy). Będzie też wiodącym zakładem
pro-dukującym napędy tradycyjne i alternatywne.
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Norymberga przejmie od Steyr niektóre zakresy prac
projektowych. Aby w przyszłości lepiej poświęcić się
nowym technologiom napędu, zostanie zmniejszony
zakres prac projektowych w dziedzinie silników Diesla i

Plan socjalny i zbiorowa
umowa pracy dotycząca przyszłości

będzie wydzielony sektor produkcji części bez kluczowych kompetencji. Pod koniec 2022 roku zakład w
Norymberdze będzie zatrudniać na czas nieokreślony
ponad 3 100 pracowników.

Przedstawiciele pracodawcy i pracowników osiągnęli
porozumienie w sprawie redukcji ponad 3 500 miejsc
pracy w Niemczech. Liczba ta obejmuje pracowników
zatrudnionych bezpośrednio w firmie oraz praco-

Salzgitter pozostanie zakładem montażowym osi nienapędzanych dla całej grupy TRATON na
terenie Europy. Ponadto zakład ten będzie odpowiedzialny za globalne procesy logistyczne w MAN.
Salzgitter przejmie także niektóre zakresy logistyki
części zamiennych od zakładów w Steyr. Dział produkcji rur i części do osi przedniej zostanie przeniesiony do
zakłady MAN w Bánovcach na Słowacji. Pod koniec
2022 roku zakład w Salzgitter będzie zatrudniać na czas
nieokreślony ponad 1 900 pracowników.
Wittlich zostanie zmniejszony, lecz nadal będzie

wników użyczonych i zatrudnionych na czas określony.
W wynegocjowanym planie socjalnym udało się
osiągnąć porozumienie dotyczące redukcji miejsc
pracy w sposób możliwy do zaakceptowania dla
pracowników poprzez szersze wykorzystanie przepisów dotyczących pracy w niepełnym wymiarze godzin
przed emeryturą, upływu terminu umów o pracę
zawartych na czas określony, redukcję liczby pracowników użyczonych oraz dobrowolne oferty odpraw.
Przedsiębiorstwo oferuje swoim pracownikom także
możliwość przejścia na inne stanowisko w ramach
koncernu Volkswagena.

funkcjonował w zakresie modyfikacji pojazdów
ciężarowych. Pod koniec 2022 roku zakłady w Wittllich
będą zatrudniać na czas nieokreślony ponad 60
pracowników.

Wszystkie instrumenty dotyczące pracowników są dla
obu stron dobrowolne. W porozumieniu ustalono, że
wypowiedzenia uwarunkowane sytuacją przedsiębiorstwa w zakładach MAN Truck & Bus SE na terenie

Steyr nadal pozostaje zakładem do dyspozycji
MAN. Zarząd i przedstawiciele pracowników przeprowadzają aktualnie konstruktywne negocjacje ze spółką
WSA Beteiligungs GmbH dotyczące przejęcia zakładu
stanowiącego alternatywę dla jego zamknięcia.
Poza restrukturyzacją obszarów projektowania i
produkcji strony umowy zbiorowej porozumiały się w
kwestii ograniczenia funkcji administracyjnych oraz

Niemiec będą do dnia 31.12.2026 możliwe wyłącznie za
zgodą związku zawodowego IG Metall. W przypadku
braku sprzeciwu jednej ze stron porozumienie to ulega
przedłużeniu o kolejne pięć lat. Wypowiedziane przez
przedsiębiorstwo

przepisy dotyczące zbiorowych

umów pracy i przepisy zakładowe zostaną ponownie
uzgodnione w formie umowy lub zachowają dotychczasową treść.
tekst redakcja / foto producent

wsparcia.
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Po 20 latach od opracowania
skrzyni biegów I-Shift

G

dy w 2001 r. na rynek weszła pierwsza genera-

hałasu i drgań oraz mniejszego fizycznego obciążenia

cja I-Shift, Volvo Trucks potwierdziło swoje

kierowcy.

przekonanie o tym, że skrzynie biegów

wykorzystujące sprzęgło cierne są najbardziej efekty-

– I-Shift była, i nadal jest, ważnym, przełomowym

wnym rozwiązaniem dla systemu automatycznej

rozwiązaniem. Obecnie sprzedajemy I-Shift na całym

zmiany biegów. Od tego czasu na całym świecie

świecie. W Ameryce Północnej przeszliśmy od udziałów

sprzedano ponad milion samochodów ciężarowych z

jednocyfrowych w 2007 r. do dzisiejszych ponad 90%,

technologią I-Shift. Obecnie skrzynia biegów I-Shift

jeżeli chodzi o odsetek samochodów ciężarowych

stanowi standardowe wyposażenie wszystkich wersji

Volvo wyposażonych w tę skrzynię biegów. Tak impo-

pojazdów Volvo FH, FH16, FM i FMX. Jako system

nujący wzrost wyraźnie odzwierciedla zarówno wysoką

zautomatyzowany, I-Shift sprzyja ograniczaniu zużycia

sprawność, jak i atrakcyjność tego rozwiązania dla

paliwa – i tym samym oddziaływania na środowisko

kierowcy – mówi Pär Bergstrand, menedżer w dziale

naturalne – a także poprawie bezpieczeństwa i wła-

Heavy Duty Transmission w Volvo Trucks.

ściwości jezdnych w rezultacie zredukowanej emisji
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Opracowana przez Volvo, skrzynia biegów I-Shift jest w
pełni zestrojona z resztą samochodu ciężarowego, jako
że wykorzystuje dane pochodzące zarówno z silnika, jak
i innych układów pojazdu, dzięki czemu może działać w
sposób najbardziej optymalny w poszczególnych
zastosowaniach transportowych i konfiguracjach
pojazdu.
– To właśnie to zestrojenie wyróżnia I-Shift i czyni ją tak
uniwersalną. I-Shift jest udanym rezultatem wielu lat
intensywnej pracy naszych utalentowanych inżynierów, wykorzystania opinii klientów przeprowadzających
testy eksploatacyjne w fazie projektowej oraz dostępu
Volvo Trucks do najnowszych zdobyczy techniki w
ramach całej Grupy Volvo – wyjaśnia Pär Bergstrand.
Źródłem sukcesu I-Shift jest jej zdolność do współdziałania z resztą układu napędowego. Ta skrzynia
biegów była dopasowywana do silnika i innych podzespołów pojazdu począwszy od fazy projektowej.
Dzięki ciągłe-mu doskonaleniu na przestrzeni lat, I-Shift
jest w stanie sprostać wymaganiom szerokiego spektrum zastosowań transportowych, nie tylko pod
względem wysokich osiągów i sprawności, ale także –
zapewnienia optymalnych właściwości jezdnych i
komfortu.

”

– I-Shift nadal będzie doskonalona pod kątem pojazdów
napędzanych silnikami spalinowymi, ale także odegra
ważną rolę w naszej drodze w obszarze elektromobilności.
Jako zaawansowana technologia automatyzacyjna,
I-Shift oferuje unikatowy potencjał w kontekście
opracowywania przyszłych, w pełni autonomicznych
rozwiązań transportowych Volvo –
konkluduje Pär Bergstrand menedżer w dziale
Heavy Duty Transmission w Volvo Trucks.

Przez te wszystkie lata Volvo Trucks systematycznie
wprowadzało nowe inteligentne funkcje, które zostały
docenione przez kierowców, jak i przewoźników. Oto
niektóre z nich:

Dwusprzęgłowa I-Shift
W 2014 r. Volvo Trucks zaprezentowało I-Shift Dual
Clutch – dwusprzęgłową skrzynię biegów do pojazdu o
dużej ładowności, inspirowaną technologią samochodów wyścigowych, dająca poczucie błyskawicznej
zmiany biegów bez przerw w przekazywaniu mocy.
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I-Shift z biegami pełzającymi

I-See to odrębna funkcja, o którą można uzupełnić I-

Kolejny istotny krok przyniósł rok 2016, tym razem w

Shift, przeznaczona do analizowania topografii drogi, a

odniesieniu do ciężkich zadań transportowych, wym-

następnie wykorzystywania tych informacji w celu

agających dodatkowej siły napędowej i zdolności

wyboru biegu zapewniającego najbardziej ekonomi-

pokonywania wzniesień. Wprowadzona wówczas na

czną jazdę. Zaktualizowana w 2017 r., I-See ułatwia

rynek I-Shift z biegami pełzającymi umożliwia ruszanie z

utrzymywanie stałej prędkości średniej poprzez analizę

miejsca na poziomej drodze zestawem drogowym o

profilu drogi przed pojazdem, w oparciu o mapy

masie całkowitej do 325 ton. Zastosowane przełożenia

przechowywane w chmurze danych, i wskazywanie I-

biegów pełzających pozwalają na jazdę z prędkością

Shift optymalnego momentu zmiany biegu, tak aby

zaledwie 0,5 km/h, co ułatwia precyzyjne manewrowa-

zaoszczędzić jak najwięcej energii, a więc także paliwa.

nie np. na placu budowy, przy współpracy z rozściełaczem asfaltu, czy też podczas transportu dłużycy

I-Shift z funkcją Zmiany Kierunku Jazdy

drzewnej.

Wraz z premierą rynkową nowej gamy samochodów
ciężarowych Volvo Trucks o dużej ładowności, w 2020 r.,

Funkcja I-See bazująca na mapach dostępnych w chmurze
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pojawiła się kolejna innowacja: I-Shift z funkcją Zmiany
Kierunku Jazdy. Ta nowa funkcja pozwala na zmianę
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kierunku jazdy bez konieczności użycia przez kierowcę
pedału hamulca. Jest szczególnie przydatna w transporcie budowlanym, leśnym i górniczym, zapewniając
większą wydajność podczas powtarzalnych manewrów cofania i podjeżdżania do przodu, wykonywanych przy małej prędkości.
Samochody ciężarowe Volvo najnowszej generacji
odznaczają się także jeszcze lepszą niż dotychczas
ekonomiką paliwową. Na przykład nowe Volvo FH z
technologią I-Save – jak dotąd najbardziej ekonomiczny długodystansowy pojazd ciężarowy – zużywa
nawet do 10 procent mniej paliwa.
tekst redakcja / foto producent
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Nowy IVECO T-WAY
I

VECO uzupełnia gamę IVECO WAY o nowy terenowy samochód
ciężarowy, zaprojektowany do wykonywania najtrudniejszych

zadań transportowych w najbardziej ekstremalnych warunkach,

jako następca legendarnego modelu TRAKKER.
IVECO T-WAY, bo tak się on nazywa, został zaprojektowany jako
samochód oferujący wysokie osiągi w każdej misji terenowej.
Pojazd wyróżnia się dzielnością terenową i wytrzymałością. Po
poprzednikach odziedziczył legendarną solidność wynikającą z
zastosowania wzmocnionego stalowego podwozia składającego
się z ramy o grubości profili 10 mm, wytrzymującej najwyższy w
segmencie moment zginający 177 kNm. Przednia oś ma nośność
do 9 ton, a w celu maksymalizacji siły i osiągów w tylnej osi standar-

e-ROUTE
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dowo zastosowano zwolnice w piastach kół. Nowy

sieniu, tryb wykołysania ułatwia odzyskanie przy-

wzmocniony układ tylnego zawieszenia z podwójnymi

czepności na śliskiej nawierzchni, a tryb pełzania

osiami optymalizuje masę pojazdu i poprawia dzielność

umożliwia poruszanie się z minimalną prędkością na

w terenie, dzięki większemu prześwitowi poprze-

biegu jałowym. Na odcinkach szosowych system IVECO

cznemu i kątowi zejścia.

HI-CRUISE dodatkowo podnosi wydajność. W jego skład

Odpowiednią moc do napędu pojazdu oraz przystawki

wchodzi przewidujący tempomat, który steruje zmianą

odbioru mocy (PTO) zapewnia niezawodny i oszczędny

biegów oraz funkcja eco-roll pozwalająca wykorzystać

silnik IVECO Cursor 13 (pojemność 13 litrów), rozwijający

bezwładność pojazdu przy zjeździe ze wzniesienia.

do 510 KM (o 10 KM więcej w porównaniu z Trakkerem).

Dzięki nowym algorytmom, HI-TRONIX zapewnia

W lżejszych konfiguracjach IVECO T-WAY jest dostępny

doskonałą strategię zmiany biegów w każdej sytuacji.

także z silnikiem Cursor 9.

PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Jednostki współpracują ze sprawdzonymi 12- lub

IVECO T-WAY został zaprojektowany z myślą o wydaj-

16-biegowymi zautomatyzowanymi przekładniami

ności i produktywności, które osiągnięto dzięki licznym

HI-TRONIX, które teraz oferują także nowe funkcje

funkcjom, niższej masie własnej oraz nowym usługom

opracowane specjalnie z myślą o mobilności w terenie.

telematycznym i cyfrowym. Oferuje on nowe rozwiąz-

Hill Holder pomaga w utrzymaniu pojazdu na wznie-

anie oszczędzające paliwo w trakcie wykonywania

tekst redakcja / foto producent
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zadań transportowych wymagających okazjonalnego załączania napędu na wszystkie koła (AWD): napęd hydrostatyczny
HI-TRACTION w ciężarówkach i ciągnikach z napędem w
układzie 6x4. System ten działa do prędkości 25 km/h i jest
aktywowany automatycznie, w celu zapewnienia dodatkowego
hydraulicznego napędu przednich kół w razie potrzeby. Ma on
znaczną przewagę nad konwencjonalnym rozwiązaniem AWD
pod względem zużycia paliwa i masy. W porównaniu z
Trakkerem zwiększono ładowność, dzięki obniżeniu masy
własnej o 325 kg poprzez zastosowanie nowej konstrukcji
zawieszenia tylnych osi. Zalety tych rozwiązań ujawniają się
szczególnie w trakcie zadań transportowych realizowanych
częściowo po drogach utwardzonych, na przykład przy przewozie materiałów budowlanych.
IVECO T-WAY jest najlepiej skomunikowanym pojazdem w
swojej klasie — podobnie jak cała gama WAY ze stanowiącym
wyposażenie standardowe modułem Connectivity Box. System
łączności umożliwia telediagnostykę i konserwację predykcyjną,
a także zdalne monitorowanie parametrów każdego pojazdu w
dowolnym czasie przez menedżera floty, w celu zapewnienia
maksymalnej efektywności. Konsekwentnie rozbudowywane
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portfolio skomunikowanych usług IVECO ON służy

wydajności Sandwich PTO umieszczona pomiędzy

maksymalizacji produktywności klienta i trwałości

silnikiem a skrzynią biegów. Może przekazać na urzą-

pojazdu, a także ograniczeniu do minimum niepla-

dzenia zabudowy aż do 2300 Nm momentu obrotowe-

nowanych przestojów.

go.

EKSTREMALNA UNIWERSALNOŚĆ

Tak uniwersalna oferta wersji i obszerny wybór odmian

IVECO T-WAY ma wszelkie szanse, by stać się ulubie-

sprawiają, że IVECO T-WAY doskonale sprawdza się we

ńcem firm wykonujących zabudowy pojazdów, ze

wszystkich specjalistycznych zadaniach transporto-

względu na nadzwyczajną elastyczność pod tym

wych, które dotychczas wymagały kompleksowej

względem. Oferta konfiguracji zespołu napędowego

przebudowy pojazdu.

jest najszersza na rynku: napęd częściowy: 6x4 w
podwoziach i ciągnikach oraz 8x4 w podwoziach, a

KABINA

także napęd na wszystkie koła 4x4 lub 6x6 w podwo-

Kabina IVECO T-WAY dzieli rozwiązania funkcjonalne i

ziach i ciągnikach oraz 8x8 w podwoziach. Względem

estetyczne z serią IVECO WAY, wyróżniając się podobnie

modelu Trakker rozszerzono ofertę rozstawów osi, co

smukłymi i aerodynamicznymi liniami. Dostępna w

czyni model T-WAY jeszcze łatwiejszym w zabudowie,

dwóch wersjach — krótkiej AD i długiej AT z dachem

bez potrzeby modyfikacji podwozia.

standardowym lub podwyższonym — jest przede
wszystkim funkcjonalna, aby ułatwiać codzienną pracę

Nowa architektura elektryczno-elektroniczna HI-MUX

kierowcy dzięki rozwiązaniom poprawiającym wido-

jest w pełni kompatybilna z systemami sterowania

czność, chroniącym przed zabrudzeniami oraz upra-

najnowszej generacji. W szerokiej ofercie przystawek

szczającym czynności przeglądowe i naprawcze. Cała

odbioru mocy znajduje się przystawka wysokiej

strefa kierowcy została pomyślana jako praktyczne i
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fotel wraz nową koncepcją wielofunkcyjnej kierownicy
zapewniają najwyższy komfort pracy.

Crossover wśród samochodów ciężarowych
dużej ładowności
Gama ciężkich pojazdów IVECO X-WAY idealnie

Z uwagi na zazwyczaj trudne warunki eksploatacji

sprawdza się w zastosowaniach, w których samochód

IVECO T-WAY szczególnie zadbano o bezpieczeństwo

ciężarowy 90% czasu spędza na asfalcie, ale na ostatnim

kierowcy. Kabina zapewnia maksymalną ochronę dzięki

odcinku musi poradzić sobie na bezdrożach. Jest to

rozwiązaniom dalece przewyższającym wymagania

seria pojazdów wyróżniających się uniwersalnością

homologacyjne. Nowy układ hamulcowy z przednimi

konfiguracji: szerokim wyborem podwozi, kabin i

hamulcami tarczowymi w wersjach z napędem

rodzajów osi. Dzięki solidności i niezawodności spra-

częściowym (PWD), tylnymi hamulcami tarczowymi

wdzają się one w różnych zastosowaniach, oferując

oraz sterowaniem elektronicznym (EBS) znacznie

poziom bezpieczeństwa, komfortu i efektywności

poprawia bezpieczeństwo kierowcy. Ponadto wszystkie

typowy dla pojazdów szosowych. Doskonale nadają się

modele są wyposażone w nowe zaawansowane

na rynki, na których obowiązują rygorystyczne limity

systemy wspomagania jazdy (ADAS), obejmujące

dopuszczalnej masy całkowitej, a produktywność w

elektroniczną kontrolę stabilności i ostrzeganie przed

dużej mierze zależy od ładowności. Dotyczy to zwła-

niezamierzoną zmianą pasa ruchu.

szcza wersji SuperLoader, która ma największą ładowność w swojej klasie.
tekst redakcja / foto producent
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Rynek w cyfrach
raport sprzedaży pojazdów użytkowych
od początku roku 2021

O

d początku 2021 roku przybyło 7 775 nowych
pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co
oznacza wzrost o 52,4% r/r. W grupie samo-

chodów ciężarowych rejestracji przybyło więcej o 58,6% w
porównaniu z rezultatem w tym samym okresie 2020 r. a w
grupie autobusów ubyło o 21,7%. Od początku 2021r.
sprowadzono 9 455 używanych pojazdów użytkowych
(+32%; +2 307 szt.), w tej liczbie znalazło się 8 937 samo-

IVECO wtym roku sprzedaje dwa razy
więcej ciągników siodłowych niż z analogicznym okresie 2020 r. Jednak niezagrożonym
liderem tego segmentu pozostaje DAF z
udziałem w rynku prawie 28%.

chodów ciężarowych (+40%; +2 529szt.) i 518 autobusów
(-30%; -222 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych
pojazdów było ponad 1/5 więcej niż zarejestrowano w tym
czasie nowych.

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t.
W trzecim miesiącu br. obserwowaliśmy kontynuację
silnego trendu wzrostowego z końcówki ub.r. to potwierdzenie, że kryzys trwający od lipca 2019. stracił impet.
Doniesienia o bardzo dobrych rezultatach eksportu w
końcówce ubiegłego roku i z nim związanych zwiększonych przewozach, mogły być przyczynkiem wymiany

Rynek pojazdów ciężarowych pow. 3,5 t DMC
rok 2021

pierwsze rejestracje samochodów nowych
styczeń - marzec 2021

sprzedaż r/r

rok 2020

DAF

1 815

24,30%

1 077

22,87%

68,5%

SCANIA

1 366

18,29%

768

16,31%

77,9%

VOLVO

1 320

17,68%

852

18,09%

54,9%

MERCEDES-BENZ

1 073

14,37%

625

13,27%

71,7%

MAN

1 045

13,99%

777

16,50%

34,5%

IVECO

458

6,13%

325

6,90%

40,9%

RENAULT

288

3,86%

223

4,73%

29,1%

ogółem sprzedanych
pojazdów

udział w rynku

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

pierwsze rejestracje nowych samochodów
styczeń - marzec 2021

rok 2020

rok 2021

sprzedaż r/r

DAF

1596

27,72%

917

26,52%

74,0%

VOLVO

1122

19,49%

733

21,20%

53,1%

SCANIA

1116

19,38%

610

17,64%

83,0%

MERCEDES-BENZ

731

12,70%

381

11,02%

91,9%

MAN

712

12,37%

517

14,95%

37,7%

IVECO

220

3,82%

103

2,98%

113,6%

RENAULT

202

3,51%

178

5,15%

13,5%

FORD TRUCKS

59

1,02%

14

0,40%

321%

ogółem sprzedanych
pojazdów

udział w rynku

* Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP (MSW)

taboru przewoźników. Wydaje się, że wraz z rozwojem w

całej grupie znalazło się 5 758 ciągników i ich li-

czasie pandemii handlu w internecie, przewoźnicy

czebność zwiększyła się porównaniu z poziomem w

powinni mieć rosnącą liczbę zgłoszeń co uławiałoby im

2020r. o 2 299 szt. (+66,5%). Wśród nich na czele nieza-

decyzje o dokończeniu zawieszonych w pierwszej

chwianie jest DAF z liczbą 1 596 rejestracji (+74%).

połowie ub.r. z powodu COViD-19, zamówień.

Zwiększył udział w tym okresie o 1,2 pkt. proc. do prawie

Podobnie pozytywnie oddziałuje m.in. na cały rynek

28%. Za nim marka VOLVO (1 122 szt. +53%) straciła

transportowy (przewoźników i dostawców pojazdów

udział o 1,7 pkt. proc. i przekroczyła 19% rynku. Na

użytkowych) podpisanie w ostatnich dniach grudnia

trzecim miejscu z bardzo zbliżonym rezultatem jest

minionego roku umowy handlowej pomiędzy Wielką

SCANIA po rejestracji 1 116 szt. (+83%; 19% udz.).

Brytanią i Unią Europejską.

Zabrakło jej do 2 stopnia podium 6. wydanych poja-

Od początku 2021 r. zarejestrowano 7 468 samochod-

zdów. Z większym dystansem od pierwszej trójki na

ów ciężarowych pow. 3,5t. Wzrost wyniósł 58,6%. W

czwartym uplasował się MERCEDES-BENZ (731; +92%)

Rynek pojazdów dostawczych

pierwsze rejestracje samochodów nowych
styczeń - marzec 2021

rok 2020

sprzedaż r/r

rok 2019

RENAULT

2 860

15,82%

1 915

14,30%

49,3%

FORD

2 563

14,17%

1 779

13,29%

44,1%

FIAT

2 474

13,68%

1 626

12,14%

52,2%

IVECO

1 620

8,96%

972

7,26%

66,7%

VOLKSWAGEN

1 580

8,74%

1 254

9,37%

26,0%

PEUGEOT

1 432

7,92%

1 186

8,86%

20,7%

MERCEDES-BENZ

1 264

6,99%

1 619

12,09%

-21,9%

TOYOTA

1 185

6,55%

696

5,20%

70,3%

CITROEN

959

5,30%

785

5,86%

22,2%

OPEL

794

4,39%

765

5,71%

3,8%

DACIA

428

2,37%

276

2,06%

55,1%

MAN

320

1,77%

122

0,91%

162,3%

SKODA

78

0,43%

86

0,64%

-9,3%

ROLLER TEAM

77

0,43%

13

0,10%

492,3%

ISUZU

72

0,40%

50

0,37%

44,0%

ogółem sprzedanych
pojazdów

udział w rynku

* Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP (MSW)
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po wzroście o 1 pozycję w porównaniu z sytuacją rok

Leader DAF przekroczył w 2021 r. 24% udział w rynku.

wcześniej osiągnął blisko 13% udz. tj. 2,7 pkt. proc

SCANIA uzyskała ponad 18%. Marka VOLVO - zbliżyła się

więcej. Pierwszą piątkę zamknął MAN ze zbliżonym 12%

do 18% udziału. MERCEDES-BENZ dzielą od niej 3,3 pkt

udziałem (712 ; +38%).

proc. MAN stracił 2,5 pkt. proc. w skali roku i był blisko

W tym samym czasie br. wydano 1 710 kompletnych lub

14% udziału. Pierwsza piątka skupiła do tej pory w 2021r.

skomple-towanych podwozi (+36,7%; +459 szt.). Wśród

ponad 88% rynkupodczas gdy w 2020 miała 87%.

nich liderem został MERCEDES-BENZ (342 szt. 20% udz.) i
vice liderem MAN (333 szt.; 19% udz.). Na trzeciej pozycji

Firmy rejestrujące na regon objęły 87,9% rynku (wobec

SCANIA (250szt. i 15% udz.). Całkiem blisko na czwartym

90,9% rok wcześniej), wśród nich zasadniczą część

miejscu jest w tej kategorii marka IVECO (238) a na piątej

stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które

DAF (213).

przypadło 75,2% rynku czyli niemal tyle samo co w 2020
r. (-0,9 pkt. proc.).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o
DMC powyżej 3,5t w 2021r. najwięcej pojazdów wydał

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t; który

DAF (1 815; +69%). Drugie miejsce, marka SCANIA (1

stanowi niemal 93% rynku samochodów ciężarowych,

366; +78%) która wyprzedziła markę VOLVO (1 320;

od początku 2021 w ogólnym rankingu – pierwszy jest

+55%). MERCEDES-BENZ jest czwarty (1 073 szt. +72%).

DAF (1 796 szt.; 26% udz.) po wzroście o 73%. Na drugim

Piąty MAN (+35%) po wydaniu 1 045 szt, który był trzeci o

miejscu SCANIA (1 366 szt.; 20% udz.) , wzrost o 78% a

tej porze rok wcześniej.

trzecie VOLVO(1 318 szt.; +55% i 19% udz.). Tuż za

Rynek naczep pow. 3,5 t DMC

pierwsze rejestracje nowych naczep
styczeń - marzec 2021

rok 2020

rok 2021

sprzedaż r/r

SCHMITZ CARGOBULL

1576

24,62%

751

20,55%

109,9%

KRONE

1526

23,84%

763

20,88%

100,0%

WIELTON

758

11,84%

576

15,76%

31,6%

KOEGEL

660

10,31%

287

7,85%

130,0%

SCHWARZMUELLER

286

4,47%

141

3,86%

102,8%

KAESSBOHRER

180

2,81%

143

3,91%

25,9%

BODEX

154

2,41%

169

4,62%

-8,9%

KEMPF

105

1,64%

102

2,79%

2,9%

ZASŁAW

104

1,62%

82

2,24%

26,8%

INTER CARS - FEBER

89

1,39%

56

1,53%

58,9%

CIMC

78

1,22%

21

0,57%

271,4%

BERGER

76

1,19%

40

1,09%

90,0%

FLIEGL

73

1,14%

34

0,93%

114,7%

MEGA

71

1,11%

25

0,68%

184,0%

STAS

66

1,03%

34

0,93%

94,1%

BENALU

48

0,75%

15

0,41%

220,0%

FFB FELDBINDER

44

0,69%

42

1,15%

4,8%

MAGYAR

31

0,48%

44

1,20%

-29,5%

STOKOTA

28

0,44%

5

0,14%

460,0%

KNAPEN

27

0,42%

15

0,41%

80,0%

ogółem sprzedanych
pojazdów
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podium MERCEDES-BENZ (946 szt.; +76%; 19% udz.).

dwie marki mają po 22% udziału w rynku każda. Obie

Pierwszą piątkę zamknął MAN (917 szt.; +33% i 13%

marki wzmocniły swoją obecność na rynku , pierwsza o

udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane

3,9 pkt. proc. a druga o 2,9 punktu proc. Trzeci na liście -

RENAULT (278), IVECO (247) a dalej FORD TRUCKS (59)

WIELTON stracił - 4,9 pkt. proc. w rynku do (11,9%), po

ale co zrozumiałe z najwyższym wzrostem o 321%.

rejestracji 822 szt. ale notuje wzrost (+26%). Czwarty
KOEGEL, który dostarczył klientom 666 pojazdów ze

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
Od początku roku w pierwszym kwartale pierwsza trójka
marek, to podobnie jak było przed rokiem – Renault (2
860), Ford (2 563) i Fiat (2 474). Każda z nich zwiększyła
udział w rynku - odpowiednio pierwsza do blisko 16%
druga przekroczyła 14% a trzecia zbliżyła się do 14%.
Dwie następne marki z pierwszej piątki Iveco i
Volkswagen uzyskały po blisko 9% rynku każda .
W rankingu modeli od początku roku na pierwszym
miejscu Master (2 394 rejestracje) znacznie wyprzedza
pozostające na drugim Ducato ( 1 630) i blisko na
trzecim Daily (1 620). W pierwszej piątce mieszczą się
Transit (1 004), który zyskał dwie lokaty w skali roku oraz
Sprinter (980), który stracił w tym czasie trzy pozycje.

wzrostem o 131%. Jego udział w tym okresie (9,5%) jest
wyższy o 2,2 pkt. proc. w skali roku. Na piątym miejscu
SCHWARZMUELLER wydał 290 szt. ze wzrostem
rezultatów (+103%). Pozwoliło mu to poprawić pozycję
w rankingu o dwie lokaty wobec sytuacji rok wcześniej zyskał 0,6 pkt, proc. udziału do poziomu 4,1%.
KAESSBOHRER otworzył drugą piątkę z wynikiem 182
szt. i wzrostem o 26% i wyprzedził markę WECON (169
szt.; +104%).
Najwięcej rejestracji przypadło marce KRONE (1 081 szt.),
następnie SCHMITZ CARGOBULL (706 szt.) i KOEGEL
(638szt.). a dalej WIELTON (531szt.) Liderzy w tej grupie
odczuli wzrosty odpowiednio o 148%, 83%, 142% i 31%.
Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których
przybyło 1 294 szt. (+59%). Zajęły 18% rynku wobec 20%
rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 573 chłodnie
(+7%), 427 izoterm (71x więcej), których w 2020 roku

Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t

było 6 szt. i 294 (+8%) furgonów uniwersalnych i.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t rynek

Najwięcej chłodni zarejestrowały do tej pory marki -

wyniósł w marcu br. 3 143 szt. i był wyższy niż rok

KRONE (278) i SCHMITZ CARGOBULL (262). Na trzecim

wcześniej o 160,6% (+737szt.) i wyższy o 32,6% niż w

miejscu wg podrodzaju były wywrotki, których przybyło

lutym br. To największy miesięczny rezultat od 2009r. i to

841 szt. +40%. Zajęły 12% rynku o 2,8 pkt. proc. mniej niż

nie tylko dla takiego samego miesiąca. Poprzednio

rok wcześniej. Pierwsze miejsca należą to do marek:

rekordowy miesiąc wypadł też w wiosennym sezo-

BODEX (125 szt.; -11%), WIELTON (119 szt.;+37%),

nowym szczycie w marcu 2019r. Zarejestrowano wtedy

SCHMITZ CARGOBULL (113 szt. +77%). Za nim KEMPF

2 801 szt. Popyt na te pojazdy wypadł tak pozytywnie w

(105 szt.; +3%).

dużej części w wyniku wcześniejszego rozwoju rynku

W grupie tylko naczep o DMC pow. 3,5t (6 401szt.; +75%;

ciągników samochodowych.

91% udz. w rynku PiN pow. 3,5t) zarejestrowano w 2021
r.: 3 492 platform/zabu-dów skrzyniowych (+100%); 1

W rankingu marek od początku 2021r. w grupie przy-

287 furgonów (+60%), na które złożyło się: 570 chłodni,

czep i naczep pow. 3,5t, na pierwszym miejscu, jest

424 izotermy i 293 furgony uniwersalne. Kolejne były

SCHMITZ CARGOBULL, który wydał 1 579 szt. - znacznie

wywrotki z liczbą 839 rejestracji (+41%).

więcej pojazdów niż przed rokiem (+826 szt.; +109%).
Drugi po lutym jest KRONE z liczbą rejestracji 1 528 szt. i

tekst redakcja/ foto archiwum

wzrostem o 100%. Rok temu o tej porze był leaderem. Te
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Inteligentny system o
W

ypadki samochodów ciężarowych, do których dochodzi podczas wykonywania skrętu w prawo, są jedną z

najgorszych rzeczy, jakie zdarzają się w ruchu miejskim

– zwłaszcza dla pozbawionych dodatkowej ochrony uczestników
ruchu drogowego, np. rowerzystów czy pieszych, ale także dla
samych kierowców ciężarówek. Aby umożliwić unikanie takich kolizji,
a przynajmniej łagodzić ich następstwa, Mercedes-Benz Trucks już od
2016 r. oferuje asystenta martwego pola S1R jako opcjonalne seryjne
wyposażenie fabryczne wielu modeli z typoszeregów Actros, Arocs i
Econic. Dla większości z tych modeli dostępny jest także asystent
martwego pola jako rozwiązanie doposażeniowe, o walorach
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W ten sposób Mercedes-Benz Trucks po raz kolejny
potwierdza swą pionierską rolę w dziedzinie bezpieczeństwa, a także dążenie do masowego wprowadzenia systemów asystujących zapobiegających
wypadkom, zarówno w pojazdach nowych, jak i już
używanych.

Wysoki popyt na asystenta martwego pola
Oferta doposażenia pojazdu cieszy się ogromnym
zainteresowaniem klientów Mercedes-Benz Trucks. Od
lata 2020 r. w asystenta martwego pola – czy to w
wariancie S1R, czy basic – doposażono ok. 650 samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. Jednocześnie
coraz więcej przedsiębiorców transportowych już w
momencie zakupu pojazdu decyduje się na takie
rozwiązanie fabryczne. Jego wskaźnik zamówień jest
bardzo wysoki na przykład w Niemczech i Szwajcarii,
gdzie wynosi około 85%. „Świadczy to o tym, że wielu
operatorów flot pragnie zapewnić swoim kierowcom

ostrzegania

samochody ciężarowe, które są nie tylko niezawodne i
ekonomiczne, ale również posiadają doskonałe
wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa”, mówi
Andreas von Wallfeld, szef działu marketingu, sprzedaży i usług Mercedes-Benz Trucks.

Wielostopniowy system ostrzegania
równych wariantowi seryjnemu – od kwietnia 2021 r.
również dla Actrosa i Arocsa najnowszej generacji. W
system ten można doposażyć także Actrosa F –
zaprojektowany pod kątem wysokiej funkcjonalności
podstawowy model Mercedes-Benz w segmencie
ciągników siodłowych o masie od 18 ton. Ale to nie
wszystko: w przypadku modeli, w których nie można
zainstalować asystenta martwego pola S1R, MercedesBenz Trucks oferuje możliwość doposażenia pojazdu w
asystenta martwego pola basic.

Asystent martwego pola S1R marki Mercedes-Benz to
system bardzo pomocny szczególnie w skomplikowanych sytuacjach drogowych oraz na zagmatwanych
skrzyżowaniach. Jeśli istnieje ryzyko, że kierowca
ciężarówki podczas wykonywania skrętu w prawo nie
zauważy rowerzysty czy pieszego, pojawiającego się
nieoczekiwanie w „martwym polu”, możliwa jest
interwencja systemu w postaci wielostopniowego
procesu ostrzegania kierowcy. Ostrzeżenia wizualne
S1R przekazuje na wyświetlaczu MirrorCam, który w
nowym Actrosie i Arocsie montowany jest zamiast
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konwencjonalnych lusterek głównych i szerokoką-

wypadków spowodowanych „błędem podczas

tnych. W ciężarówce wyposażonej w lusterka zewn-

skręcania”, jednak nie ma w nich (jeszcze) jasnego

ętrzne ostrzeżenia pojawiają się na wskaźniku LED w

rozróżnienia, np. według udziału ciężkich samocho-

słupku A. Sercem asystenta martwego pola są dwa

dów ciężarowych albo wypadków podczas wyko-

czujniki radarowe bliskiego zasięgu umieszczone na

nywania skrętu w prawo. Niemniej jednak istnieje pilna

ramie pojazdu po stronie pasażera, przed tylną osią

potrzeba podjęcia działań, zwłaszcza że wiele miast i

ciężarówki. System ten jest zaprojektowany w taki

gmin w coraz większym stopniu rozbudowuje infra-

sposób, aby obejmował całą długość zestawu cięż-

strukturę dróg rowerowych, a ruch pojazdów dwuk-

arowego plus dwa metry z przodu i maksymalnie metr

ołowych w przyszłości prawdopodobnie jeszcze

z tyłu, a także obszar po prawej stronie pojazdu na

wzrośnie.

odległość 3,75 m. Działa on zarówno w pojazdach bez
przyczepy/naczepy, w zestawach siodłowych, jak i w

Powody do niepokoju dają dane liczbowe ustalone

kompletnych zestawach ciężarowych o długości do

przez niemiecką organizację rowerową ADFC (All-

18,75 m.

gemeiner Deutscher Fahrrad-Club) na podstawie
raportów policyjnych: w roku 2020 w wypadkach

Począwszy od czerwca 2021 r. w większości modeli

podczas skrętu w prawo z udziałem samochodów

Actrosa i Arocsa asystent martwego pola S1R zostanie

ciężarowych zginęło 40 rowerzystów. W roku 2019 było

zastąpiony nowym asystentem martwego pola S1X z

ich 27, a rok wcześniej – 34. Rzeczywiste znaczenie tych

dodatkową funkcją, która może uratować życie; od

liczb staje się jasne dopiero po zestawieniu ich z liczbą

miesiąca produkcyjnego czerwca w wyposażeniu

wszystkich rowerzystów zabitych w wypadkach

opcjonalnym dostępny będzie instalowany fabrycznie

drogowych. Według wstępnych danych Federalnego

Active Sideguard Assist (ASGA), który już nie tylko

Urzędu Statystycznego w 2020 r. było ich 263 na

ostrzega kierowcę przed znajdującymi się i porusza-

obszarze zabudowanym i 175 na obszarze niezabu-

jącymi po stronie pasażera rowerzystami lub pieszymi,

dowanym, co daje łącznie liczbę 438 osób. Odsetek

ale także (do prędkości skrętu 20 km/h) uruchamia

rowerzystów, którzy ponieśli śmierć w wypadkach z

zautomatyzowane hamowanie aż do zatrzymania

udziałem samochodów ciężarowych podczas wyko-

pojazdu, o ile kierowca sam nie zareaguje w odpo-

nywania skrętu w prawo wynosił więc w 2020 roku

wiednim czasie.

prawie dziesięć procent. Z kolei według badania
opublikowanego w 2019 r. przez niemiecką instytucję

Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia

Insurers Accident Research, przeprowadzonego na

Jeśli przyjrzymy się bliżej przebiegom wypadków,

podstawie danych o wypadkach zbieranych przez

czysto statystycznie rzecz biorąc, szybko dojdziemy do

ubezpieczycieli komunikacyjnych, zdecydowana

granic swoich możliwości. Wprawdzie niemiecki

większość takich kolizji ma miejsce na obszarze

Federalny Urząd Statystyczny w rocznikach zawierają-

zabudowanym, a więc rzeczywisty odsetek może być

cych oficjalne statystyki wypadków podaje ogólne

zbliżony do progu 15 procent. Już sam ten fakt podkre-

liczby wypadków z udziałem pojazdów ciężarowych i

śla ponownie pilną potrzebę instalowania asystenta

pozbawionych dodatkowej ochrony uczestników

martwego pola w samochodach ciężarowych.

ruchu drogowego, np. rowerzystów i pieszych, oraz
tekst redakcja / foto producent
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DAF rozszerza funkcjonaln

F

irma DAF Trucks ponownie rozbudowała internetową
platformę do zarządzania flotą DAF Connect o nowe
funkcje. Sklep internetowy pozwala za jednym kliknię-

ciem myszki zarządzać subskrypcjami dostępnymi w ramach
portalu DAF Connect, natomiast otwarta platforma pozwala od
teraz na łatwe integrowanie oprogramowania do zarządzania
flotą od dostawców zewnętrznych.
Coraz więcej pojazdów ciężarowych marki DAF jest fabrycznie
wyposażonych w internetową platformę do zarządzania flotą
DAF Connect. Internetowy system zarządzania flotą oferowany
przez DAF zapewnia wgląd w wydajność pojazdów ciężarowych, kierowców i procesów logistycznych w dowolnym
miejscu i czasie, a przy tym jest łatwy w obsłudze. Dane te
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ność portalu DAF Connect
pcjami jest bardzo proste” — mówi Jorg Wijnands,
kierownik ds. marketingu DAF Connect. „Pulpit
dostępny on-line pozwala na szybkie sprawdzenie
dostępnych aplikacji, które można zakupić w celu
rozszerzenia funkcjonalności”.

Otwarta platforma DAF Connect
Udoskonalenie otwartej platformy DAF Connect jest
kolejną innowacją, która ilustruje ogromne zalety DAF
Connect w porównaniu z innymi systemami zarządzania flotą. Dzięki współpracy z zaufanymi, wybranymi
dostawcami zewnętrznymi DAF Connect od teraz
wspiera łatwą integrację z istniejącymi systemami
zarządzania flotą (FMS) i systemami zarządzania
transportem (TMS).

Większe możliwości integrowania zewnętrznego oprogramowania
Dodatkowo otwarta platforma DAF Connect pozwala
zaufanym zewnętrznym dostawcom rozwiązań do
zarządzania flotą na pobieranie danych bezpośrednio
pomagają wydłużyć czas pracy pojazdów bez przesto-

z serwisu DAF Connect. Zmniejsza to liczbę koszto-

jów, zmniejszyć koszty ich eksploatacji i osiągnąć

wnych modułów sprzętowych w pojeździe i umo-

optymalną wydajność.

żliwia integrację typu plug-and-play, a w rezultacie
obniża całkowite koszty utrzymania po stronie naszych

Sklep internetowy DAF Connect

klientów. „Otwarta platforma DAF Connect to najle-

Nową funkcją portalu DAF Connect jest sklep interne-

psze, zapewniające elastyczność rozwiązanie do

towy, który za jednym kliknięciem myszki ułatwia

integracji elementów sprzętowych w ramach profe-

firmom transportowym zarządzanie subskrypcjami

sjonalnych rozwiązań transportowych” — podsu-

dostępnymi w ramach tego serwisu. Dzięki temu

mowuje Jorg Wijnands.

umowy można rozszerzać o dodatkowe usługi on-line,
co dodatkowo zwiększa łatwość użytkowania i wyda-

tekst redakcja / foto producent

jność portalu.

Szybki wgląd
„Sklep internetowy sprawia, że zarządzanie subskry-
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Ponad 100%
przeciążenia
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rach była pilotowana tylko przez jeden pojazd.
Tymczasem na jej trasie przejazdu powinno być dwa
samochody pilotujące.
Nieprawidłowy transport wstrzymano. Ciężarówkę
skierowano na parking strzeżony. Zostanie tam do
momentu uzyskania i okazania przez przewoźnika
wymaganego zezwolenia. Za stwierdzone nieprawi-

W

środę (21 kwietnia) późnym wieczorem
na krajowej 86-ce koło Czeladzi patrol ITD

zatrzymał do kontroli nienormatywny

zestaw. Przewożono nim z Czeladzi do Słowacji

dłowości odpowiedzą przewoźnik, zarządzający
transportem w przedsiębiorstwie oraz załadowca
maszyny. Wobec nich będą wszczęte postępowania
administracyjne na łączną kwotę ponad 45 tys. zł.

specjalistyczną maszynę do układania rur. Inspektorzy
skierowali transport na przenośne wagi.
źródło ITD / foto ITD

Zespół pojazdów z ładunkiem ważył aż 85,9 tony
zamiast dopuszczalnych 40 ton. Był również za długi, za
szeroki i za wysoki. Kierowca okazał do kontroli kopię
starego rodzaju zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego po drogach publicznych.
Dodatkowo ciężarówka o niestandardowych wymia-
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N

a DK61 w Łomży inspektorzy z Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w

Ciągnik z uszkodzoną
tarczą hamulcową

Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli

drogowej ciężarówkę, którą przewożono płatki śniadaniowe. Podczas kontroli stanu technicznego ciągnika siodłowego inspektor zwrócił uwagę na tarczę hamulcową przedniego koła. Była ona pęknięta. Dalsza jazda z hamul-cami w
takim stanie stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do czasu wymiany uszkodzonej tarczy zakazano kierującemu dalszej jazdy. Wszczęte
zostaną również postępowania zagrożone karą administracyjną nawet w wysokości 2,5 tys. zł.

źródło ITD / foto ITD

Naczepa z popękaną ramą

W

piątek (23 kwietnia) na autostradzie A2
funkcjonariusze ITD z Gorzowa

Kontrole świateł

Wielkopolskiego zatrzymali do rutynowej

kontroli zestaw należący do firmy transportowej z Rosji.

Przewożono nim elementy drewnianych mebli z Rosji do

Niemiec.

Kontrola stanu technicznego ciężarówki wykazała liczne
pęknięcia elementów konstrukcyjnych naczepy. Takie
uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. W tej sytuacji inspektor zatrzymał dowód rejestracyjny naczepy i wydał kierowcy zakaz jej dalszego
użytkowania. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte
źródło ITD / foto ITD
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postępowanie administracyjne. Grozi mu 2 tys. zł kary.
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Inowy portal IVECO ON i zmiany
w aplikacji Easy Way

IVECO S-WAY na potrzeby
logistyczne zespołu
Alfa Romeo Racing ORLEN
e-ROUTE
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VECO, oficjalny partner Alfa Romeo Racing ORLEN od
2019 r., dostarcza zespołowi pięć samochodów
ciężarowych IVECO S-WAY. Nowe pojazdy czę-

ściowo odnowią flotę logistyczną zespołu, która
obecnie składa się z 7 ciężarówek IVECO Stralis oraz
furgonu Daily.
Nowe samochody ciężarowe IVECO S-WAY dołączą do
floty Alfa Romeo Racing ORLEN, aby zapewnić bezpieczny i wydajny transport sprzętu zespołu na wszystkie wyścigi Grand Prix Europy Formuły 1 w najbliższym
sezonie. Sprawdzona jakość pojazdów IVECO oraz ich
niezawodność w zróżnicowanych i ekstremalnych
warunkach, a także wyjątkowo niskie zużycie paliwa i
całkowite koszty posiadania były głównymi czynnikami,
którymi zespół Alfa Romeo Racing ORLEN kierował się
przy wyborze dostawcy samochodów ciężarowych.
Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Jesteśmy dumni z naszego partnerstwa z Alfa Romeo
Racing ORLEN oraz z tego, że zespół ponownie zaufał
naszym pojazdom, składając zamówienie na nowe
samochody ciężarowe IVECO S-WAY. Podzielamy te
same wartości, ambicje i pasje. Dzięki silnemu duchowi
zespołowemu dążymy do doskonałości i stale podnosimy sobie poprzeczkę. Pasjonujemy się światem sportu i
kierujemy się tym samym celem, którym jest zwycięstwo. IVECO od dawna angażuje się w sport samochodowy jako dostawca pojazdów przewożących
samochody Alfa Romeo Racing ORLEN na tory Grand
tekst redakcja / foto producent

Prix Formuły 1. Z niecierpliwością czekamy na otwarcie
sezonu i życzymy sukcesów zespołowi Alfa Romeo
Racing ORLEN”.

tekst redakcja / foto producent
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Przedsieb̨ iorca w pandemii
vs zatory płatnicze.
Jak nie przegrać tej walki?

N

agromadzenie się przeterminowanych zadłużeń, które przechodzą na kolejnych kontrahentów, pozostających ze sobą w

zależności biznesowej – to definicja zatorów płatniczych. Jeżeli

jeszcze przed pandemią były one jednym z głównych problemów polskiej
gospodarki, to korona-kryzys sprawił, że opóźnione płatności stały się
niestety codziennością wielu firm. Jak wynika z raportu Intrum ”European
Payment Report 2020”, faktury opłacane po terminie przez klientów i
kontrahentów są już problemem dla 7 na 10 przedsiębiorców w naszym
kraju, a czas oczekiwania na zapłatę w porównaniu z 2019 r. w sektorze B2B
wydłużył się o 36 dni, a w sektorze publicznym o 54 dni! W dodatku nie
brakuje głosów mówiących o tym, że „prawdziwa” recesja będąca skutkiem
pandemii, dopiero ma przyjść, więc można przypuszczać, że liczby za jakiś
czas będą jeszcze bardziej alarmujące. Czy to znaczy, że firmy, które mimo
niełatwej rzeczywistości zdołały utrzymać się na rynku i nie narzekają na
swoją kondycję finansową, i tak są na straconej pozycji, bo to kwestia czasu,
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kiedy i one odczują konsekwencje zatorów płatni-

zajmujących się przewozem osób. Dopiero Tarcza 7.0

czych? Nic bardziej mylnego!

uruchomiona w styczniu 2021 r. przewidywała dofinasowanie dla przedsiębiorstw, które nie zaprzestały

Opóźnione płatności jeszcze przed pandemią były

przewozów autobusowych. Walcząc o zachowanie

jedną z głównych bolączek przedsiębiorców. To, w jaki

płynności finansowej, część firm transportowych

sposób korona-kryzys nasilił negatywne tendencje,

postanowiła się przebranżowić, szukając zleceń

pokazuje wskaźnik, jakim jest luka płatnicza, czyli

szczególnie w branży spożywczej i medycznej.

różnica między oferowanymi terminami płatności, a

Niestety, nie wszyscy mogli dokonać takiego kroku. W

czasem w którym faktury są realnie uiszczane. Dane

szczególności dotyczyło to specyficznych przewozów,

zebrane przez Intrum pokazują, że jeżeli chodzi o sektor

takich jak transport samochodów. Podsumowując rok

B2B w 2019 r. czas oferowany na zapłatę, jak i ten, w

2020, należy stwierdzić, że korona-kryzys odcisnął

którym faktury były realnie opłacane wynosił tyle samo:

swoje piętno na sektorze transportowym. W stosunku

26 dni. W 2020 r. sytuacja zmieniła się diametralnie.

do 2019 r. w transporcie nastąpił wzrost liczby upadło-

Liczby te wynoszą analogicznie 45 i 62 dni, czyli

ści i restrukturyzacji firm o 36 proc. – wyjaśnia Szymon

pojawiła się luka płatnicza wynosząca aż 17 dni. –

Hyrnik, ekspert INELO.

Należy pamiętać o tym, że są to wartości uśrednione,
tzn. w rzeczywistości niemała grupa firm czeka na

Transport i spedycja to oczywiście jedna z wielu

należności jeszcze dłużej. W trudnej sytuacji znalazły się

kluczowych branż dla naszej gospodarki, która odczuła

przedsiębiorstwa świadczące usługi dla klientów i

skutki pandemii. Firmy, których sytuacja finansowa

partnerów biznesowych z tzw. listy branż zagrożonych,

pogorszyła się w ciągu ostatniego roku, niestety

które dotknęły największe obostrzenia i które z

przyczyniają się do wzrostu skali opóźnionych płatnoś-

powodu obniżonych dochodów nie mogą terminowo

ci w gospodarce. Ten problem jest „zaraźliwy” –

wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych –

mechanizm powstawania zatorów płatniczych

komentuje Dariusz Łupiński, ekspert Intrum.

pokazuje jasno – z powodu niewypłacalnych klientów i
kontrahentów, sam wierzyciel w prosty sposób może

Na wspomnianej liście znalazły się m.in.
przedsiębiorstwa z branży transportowej.
– Z analiz INELO wynika, że na przestrzeni pierwszych

stać dłużnikiem. Jakie jest zatem wyjście z tej sytuacji?

trzech covidowych miesięcy (marzec-maj 2020) wśród

Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli postaw
na monitoring płatności

firm transportowych nastąpił wzrost niezapłaconych

Zarówno przedsiębiorcy, którym udało się zachować

faktur w przedziale 1-30 dni. Liczba tych faktur po

płynność finansową w pandemii i nie chcą narażać się

terminie płatności wzrosła aż o 30 proc. Maj częściowo

na jej utratę w przyszłości, jak i ci, którzy chcą przerwać

zmienił ciężką sytuację sektora przez wprowadzenie

błędne koło powstawania kolejnych zatorów płatni-

„tarczy dla transportu”, refinansowanie posiadanych

czych i nie doprowadzić do upadłości swojego

leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach

biznesu, powinni postarać się, aby opóźnione płatności

leasingowych. Kolejna poprawa w transporcie dro-

nie miały w ogóle miejsca w firmie i nie niosły nega-

gowym nastąpiła w miesiącach letnich, dzięki pro-

tywnych konsekwencji. Łatwiej powiedzieć niż zrobić?

gramom rządowym, ale również dzięki zwiększającej

Niekoniecznie, bo w tym aspekcie skutecznym

się liczbie kilometrów przejechanych przez floty. Należy

rozwiązaniem jest monitoring płatności.

jednak dodać, że wspomniane wsparcie nie objęło firm
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– Problemem polskich przedsiębiorców jest to, że zbyt długo czekają z
podjęciem jakichkolwiek działań. Szukają pomocy, by poradzić sobie z
niewypłacalnymi kontrahentami, kiedy ci zwlekają z zapłatą miesiąc, trzy, a
nierzadko i pół roku. Prawda jest taka, że statystycznie z każdym tygodniem
szanse na odzyskanie środków maleją. Dlatego najlepiej zacząć działać
szybko. Warto zainwestować w monitoring płatności (system, który będziemy obsługiwać samodzielnie lub możemy zwrócić się z tym zadaniem do
firmy zewnętrznej), dzięki któremu będzie można „śledzić” to, co się dzieje z
daną fakturą już od momentu jej wystawienia. System powiadomi o tym,
kiedy termin na zapłatę minął. Przedsiębiorca wtedy sam decyduje, czy chce
dalej czekać, czy woli od razu skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, która pomoże w efektywnym odzyskaniu należności i przejmie
na siebie cały stres związany z tym faktem – podpowiada Dariusz Łupiński,
ekspert Intrum.

Wymaganie przedpłaty to dobry pomysł
Narzędzia z obszaru prewindykacji, takie właśnie jak monitoring płatności,
pozwalają ograniczyć ryzyko związane z klientami i kontrahentami, którzy
nie płacą na czas. Warto również sięgać po rozwiązanie, które jest w zasięgu
każdego przedsiębiorcy. Mowa o wymaganiu przedpłaty, czyli jakiejś części
umówionej kwoty – zapłaty za towary czy usługi, które dopiero mają być
dostarczone.
Firma minimalizuje w ten sposób ryzyko narażenia się na pogorszenie
płynności finansowej. W razie rozwoju czarnego scenariusza, lepiej bowiem
uzyskać nawet tylko część należnych środków od razu, niż potem czekać
tygodniami na zapłatę całości albo dochodzić swoich praw przed sądem. –
Przedpłata, oprócz podpisanej umowy czy zlecenia, jest także kolejnym
dowodem na to, że dana realizacja została zlecona. Kontrahentowi będzie
trudniej „wymigać się” od zapłaty reszty należności, jeżeli już potwierdził, że
daną sumę jest winien – uzupełnia Dariusz Łupiński, ekspert Intrum.
Ważne: stosowanie przedpłaty jest szczególnie istotne w przypadku firm
działających w tzw. niszy lub tych, które produkują na zamówienie i sprzedaż
ich wyrobów innemu klientowi byłaby niemożliwa z różnych względów, a to
naraziłoby firmę na straty finansowe.

Gwarancja bankowa – sposób na ochronę finansów firmy
Prowadzenie własnego biznesu zawsze wiąże się z ryzykiem, a zdecydowanie wzrosło ono w pandemii, kiedy sytuacja finansowa wielu kontrahentów i
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klientów uległa pogorszeniu. Przedsiębiorca może

onymi płatnościami. Wśród popularnych metod jest

zdjąć z siebie część tego stresu i sięgnąć po bardziej

też odzyskiwanie należności. Korzystanie z pomocy

„zdecydowane” rozwiązania, pozwalające uniknąć

firm windykacyjnych, by otrzymać zapłatę za oferowa-

opóźnionych płatności. Jednym z nich jest gwarancja

ne produkty i usługi już przed pandemią dla wielu firm

bankowa, która może okazać się szczególnie przyda-

było bardzo ważne, ponieważ pomagało dbać o

tna, kiedy klientami naszej firmy są inne podmioty z

płynność finansową, a teraz w korona-kryzysie, stało się

sektora B2B.

kluczowe. W przypadku wielu biznesów może
zadecydować o ich być albo nie być i o tym, czy dane

To zobowiązanie się banku do zapłaty firmie określo-

przedsiębiorstwo zdoła się utrzymać się na rynku.

nej kwoty wskazanej w gwarancji, na wypadek, gdyby
jej kontrahent czy partner biznesowy nie wywiązał się z

tekst Agnieszka Jagusiak / Intrum/ foto archiwum

obowiązku uiszczenia faktury. W takiej sytuacji
pieniądze są wypłacane wierzycielowi. Oczywiście,
aby było to możliwe, trzeba spełnić określone wymagania, m.in. udokumentować istnienie należności.
Jednak skorzystanie z tej opcji nie jest skomplikowane i
warto wiedzieć, że dzięki niej możemy zabezpieczyć
wierzytelności już istniejące lub przyszłe.
R

W podobny sposób działa ubezpieczenie należności.
Ubezpieczyciel sprawdza sytuację finansową partnera
biznesowego i na podstawie tej analizy ustala sumę,
do której zapewni ochronę polegającą na zobowiązaniu się do wypłaty odszkodowania w przypadku
niewypłacalności podmiotu czy klienta, z którym
robimy interesy. – Co istotne, to rozwiązanie jest
efektywne, dlatego, że ubezpieczyciel na bieżąco
weryfikuje i aktualizuje gromadzone dane. Jeżeli firma,
z którą nawiązaliśmy współpracę, zacznie mieć
problemy finansowe, takie informacje są nam przekazywane. Można wtedy zacząć działać, wdrożyć
odpowiednie rozwiązania i zabezpieczyć sytuację
finansową swojej firmy – dodaje Dariusz Łupiński,
ekspert Intrum.

Wsparcie firm windykacyjnych potrzebne
jak nigdy wcześniej
Gwarancje bankowe, jak i wymaganie przedpłaty
znalazły się na liście środków, które stosują respondenci badania Intrum[1], by chronić się przed opóźni-
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DAF wprowadza na rynek stacje
ładowania do pojazdów
elektrycznych

D

AF Trucks wprowadza pełną gamę wysokiej klasy rozwiązań do
ładowania akumulatorów wiodących w branży pojazdów ciężaro-

wych LF Electric i CF Electric, a także innych pojazdów użytko-wych

z napędem elektrycznym, w tym samochodów dostawczych.
DAF Trucks oferuje pełną gamę stacjonarnych stacji ładowania o mocy od 20
do 360 kW. Ponadto, aby zapewnić maksymalną elastyczność, dostępne są
ładowarki mobilne o mocy od 24 do 40 kW.
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Łatwiejsze przejście na napęd elektryczny

Oferta rozwiązań dotyczących ładowania
do wszelkich pojazdów elektrycznych.

„Wdrożenie w pełni elektrycznych pojazdów ciężaro-

Ładowarki PACCAR o mocy od 20 do 50 kW umożliwiają

wych wymaga określonego sposobu planowania i

codzienną obsługę pojedynczego pojazdu ciężaro-

podejścia do prowadzonej działalności” — mówi

wego, który można ładować wieczorem lub w nocy.

Richard Zink, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży DAF

Ładowarki PACCAR o mocy 120 i 180 kW, zaprojekto-

Trucks. „Wsparcie firmy DAF pozwala maksymalnie

wane z myślą o wygodnym ładowaniu, doskonale

uprościć tę transformację dla klientów. Zawsze chętnie

nadają się do użytku we flotach pojazdów elektry-

doradzamy, w jaki sposób pojazd ciężarowy może

cznych na wielu trasach lub na wielu zmianach. Model

zapewnić najwyższy zwrot z inwestycji w codziennej

180 kW zapewnia moc wystarczającą do naładowania

pracy. A od dziś oferujemy również naszym klientom

większości typów pojazdów ciężarowych w czasie

wysokiej jakości urządzenia do ładowania, które dadzą

krótszym niż trzy godziny.

im pewność optymalnej integracji między pojazdem a

Najmocniejszą wersją jest ładowarka PACCAR 350 kW

stacją ładowania”.

— niezwykle szybkie rozwiązanie, które pozwala
poniżej dwóch godzin lub szybko podładować dwa

Sprzedawane za pośrednictwem dealerów
DAF i sklepów TRP z dwuletnią gwarancją

pojazdy jednocześnie.

Klienci mogą zakupić ładowarki PACCAR u dealerów

naładować pojazd do pełnej wydajności ogniw czasie

DAF oraz w punktach sprzedaży TRP. Wszystkie
Ładowarki mobilne idealnie sprawdzają się podczas

produkty z oferty stacji ładowania do pojazdów z

udzielania pomocy drogowej lub w warsztatach, w

napędem elektrycznym są objęte dwuletnią gwaran-

których wymagana jest maksymalna elastyczność

cją.

infrastruktury do ładowania akumulatorów.

tekst redakcja / foto producent

Bezproblemowa komunikacja
Integracją z w pełni elektrycznymi pojazdami ciężarowymi DAF, sprzętem do ładowania i oprogramowaniem sieciowym zajmuje się firma DAF i jej partnerzy —
podmioty o blisko dziesięcioletnim doświadczeniu w
branży zaawansowanych rozwiązań do ładowania
baterii do pojazdów. W razie potrzeby partnerzy
dokonają oceny na miejscu, zajmą się projektem
energetycznym i wykonają prace inżynieryjne w
siedzibie klienta. Do ich obowiązków będzie również
należeć obsługa urządzeń do ładowania. Takie podejście zapewnia bezproblemową komunikację między
pojazdami ciężarowymi a ładowarkami.
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HL Parcel Polska powiększa swoją flotę

ramach miejskiej logistyki. Zbierają również bardzo

samochodów dostawczych o pojazdy MAN

pozytywne opinie naszych kurierów, którzy cenią sobie

eTGE. Zaawansowane technologicznie

komfort jazdy i wygodę, jaką zapewnia elektryczny

elektryki będzie można spotkać m.in. na ulicach

napęd. Jako firma, której misją jest osiągnięcie zerowej

Warszawy, Gdańska, czy Poznania. Włączając kolejne

emisji CO2 będziemy sukcesywnie elektryfikowali flotę

pojazdy elektryczne do swojej floty kurierskiej, firma

kurierską. Chcemy być liderem elektromobilności w

konsekwentnie realizuje politykę GoGreen, której

naszej branży i wpływać na kierunek zmian na rynku.

celem jest osiągnięcie zerowej emisyjności do 2050 r.

Już teraz współpracujemy z Polskim Towarzystwem

Pojazdy w ramach wynajmu długoterminowego z

Paliw Alternatywnych w ramach największego projektu

pełną obsługą dostarczyła firma Arval.

badawczego dotyczącego komercyjnego wykorzystania samochodów elektrycznych. Tylko do końca

- Popyt na usługi kurierskie nieustannie rośnie m.in. ze

roku będziemy mieli około 150 samochodów elektr-

względu na coraz większą popularność zakupów

ycznych, a w najbliższych latach będzie ich już ponad

online. Już od dawna prowadzimy intensywne testy

500. Rozwiązania proekologiczne stosujemy nie tylko w

różnych modeli samochodów dostawczych o napę-

kontekście floty. Jednym z przykładów jest wykorzy-

dzie elektrycznym, które doskonale sprawdzają się w

stanie potencjału OZE. W wybranych terminalach DHL
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DHL Parcel inwestuje
w dostawcze samochody
elektryczne dla kurierów
Parcel korzystamy z energii elektrycznej wytwarzanej

Samochody dostawcze MAN eTGE to nie pierwsze

właśnie przez nasze instalacje fotowoltaiczne

–

elektryczne pojazdy we flocie DHL Parcel Polska. Od

informuje Bartłomiej Wnęk – Wiceprezes ds.

kilku lat kurierzy DHL korzystać mogą z elektrycznych

Operacyjnych z DHL.

rowerów, zaś w 2019 r. do eco-floty włączono elektryczne Mercedesy e-Vito. Wszystkie samochody elektry-

Dostawcze elektryczne pojazdy włączane obecnie do

czne, którymi poruszają się kurierzy DHL Parcel, dostar-

floty DHL Parcel to MAN-y eTGE, o ładowności 950 kg, z

czyła firma Arval Service Lease Polska w ramach

baterią pozwalającą na przejechanie ok. 110 km po

wynajmu długoterminowego z pełną obsługą. Umowa

naładowaniu jej do pełna. Samochody są dostarczane

obejmuje dostawę pojazdów wraz z

przez producenta wraz z przenośnymi ładowarkami i

serwisowym, ubezpieczeniem, sezonową wymianą

będą ładowane w bazach DHL. Firma odebrała

opon oraz samochodami zastępczymi w razie po-

dotychczas 33 elektryczne MAN-y, które już służą

trzeby.

pakietem

kurierom. Do końca 2021 r. DHL chce użytkować w
Polsce około 100 elektrycznych pojazdów dostaw-

tekst redakcja / foto producent

czych.
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Cyfrowa premiera
koncepcyjnego
Mercedesa

M

ercedes-Benz Vans zaprezentuje nowy

skiemu vanowi, Mercedes-Benz Vans przenosi spra-

Concept EQT w obszernym programie na

wdzoną formułę osobowego vana Klasy V do formatu

platformie medialnej Mercedes me w

kompaktowego i wprowadza nowy poziom jakości w

poniedziałek, 10 maja 2021 r. o godzinie 11:00 (czasu

segmencie małych samochodów dostawczych.

środkowoeuropejskiego). Ten koncepcyjny pojazd jest

Concept EQT łączy w sobie przestronne i uniwersalne

prekursorem nowej Klasy T w segmencie małych

wnętrze z atrakcyjnym wzornictwem i wysokimi

samochodów dostawczych. Zgodnie ze strategią

standardami Mercedesa w zakresie komfortu, łącz-

„Najpierw elektryczny”, jako pierwszy powstał pojazd

ności, jakości i bezpieczeństwa. Koncepcja Mercedes-

koncepcyjny właśnie w takiej wersji. Klip wideo z

Benz Design „Sensual Purity”, która stanowi podstawę

legendarnym zawodowym skateboardzistą Tonym

projektu Klasy T, opiera się na dwóch skrajnych

Hawkiem, który zostanie udostępniony online na kilku

elementach: emocjach i inteligencji. Wykorzystując

kanałach mediów społecznościowych jednocześnie,

ten dualizm, Concept EQT przynosi nowy holistyczny

dostarczy zaskakujących informacji na temat pojazdu

projekt w segmencie małych samochodów dostaw-

rodzinnego i rekreacyjnego, który niebawem się

czych. Dzięki temu pierwszemu małemu vanowi

pojawi w ofercie. Ponadto Gorden Wagener, Chief

premium Mercedes-Benz Vans poszerza swoją ofertę

Design Officer Daimler Group, i Marcus Breitschwerdt,

dla klientów prywatnych, oferując atrakcyjny model

Head of Mercedes-Benz Vans, przedstawią najważnie-

podstawowy, który pozwoli rodzinom i innym akty-

jsze cechy Concept EQT – w kontekście elektrycznej

wnie spędzającym czas użytkownikom wkroczyć do

przyszłości segmentu małych samochodów dostawc-

świata Mercedes-Benz.

zych.
tekst redakcja / foto producent

Bliski produkcji Concept EQT ujawnia kluczowe cechy
elektrycznej wersji Klasy T, która niebawem pojawi się
w ofercie. Dzięki temu nowo opracowanemu miej-
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Wybór dobrej spedycji
nie jest łatwy. Co się liczy?

S

pedycja to jeden z ważnych elementów

utrzymać w oczach klienta atrakcyjność i przekonać go,

łańcucha dostaw i każdy przedstawiciel branży

żeby nie rezygnował ze współpracy? Eksperci INELO

TSL wie, że prawidłowe zorganizowanie, a także

wskazują na dwa główne punkty.

dopilnowanie przewozu nie jest łatwym zadaniem. Jak
wynika z raportu TLP[1], pandemia Covid-19 nie

Po pierwsze: terminowość

oszczędza mniejszych i krajowych firm spedycyjnych.

Ale także to, co się z tym ściśle wiąże regularność i

Zleceniodawcy wolą współpracować z międzynar-

powtarzalność, które dają klientowi poczucie stabiliza-

odowymi spedytorami, którzy dysponują rozwiniętą

cji. - To szczególnie ważne w czasach, gdy firmy kilka

siatką transportową. Co powinni zrobić lokalni sped-

razy oglądają każda złotówkę, zanim ją wydadzą.

ytorzy, żeby pozostać atrakcyjnymi w oczach, zarówno

Swoimi działaniami spedytor może im zapewnić

potencjalnych klientów jak i podwykonawców?

komfort i poczucie dobrze zainwestowanych pienię-

Komentuje Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO.

dzy. Kluczem jest transparentność, szczególnie w
czasach, gdy nadawcy zaczynają rozważać otwarcie

Z perspektywy klienta wybór dobrej spedycji nie jest

spedycji krajowej i międzynarodowej w ramach

łatwy. Często w poszukiwaniu takiej, która zapewni

własnych firm. Na razie najgłośniej o tym w przypadku

terminowe przewozy i zdejmie z niego problemy

np. cyfrowych gigantów jak Amazon, ale nie wyklu-

wynikające z organizacji transportu jest gotowy

czamy, że ten trend będzie się utrzymywał i we własne

kilkukrotnie zmieniać partnera biznesowego, a w

spedycje zainwestują też mniejsze firmy – komentuje

najlepszym wypadku spędzać z nim wiele godzin przy

Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO.

stole negocjacyjnym. Poprzeczka została zawieszona
wysoko. Jak więc dostawca usług spedycyjnych może

Terminowości wymaga przede wszystkim klient, który

e-Route online 05/2021 / e-route.pl

podpisuje z firmą spedycyjną umowę. Jaki wpływ na

dłuższą relację biznesową. Spedytor powinien zadbać

punktualny transport może mieć spedytor ze swojego

o to, by zaplanować trasę przy użyciu profesjonalnych

biura? Umożliwiają mu to takie narzędzia jak system

map, która będzie uwzględniała, że będzie nią jechała

TMS, który w czasie rzeczywistym pokazuje położenie

ciężarówka.

pojazdu z transportem, pozwala na zaplanowanie trasy
przewozu, a nawet szacuje, kiedy towar zostanie

– Tak, żeby nie okazało się, że musiał przejechać 600 km

dostarczony. Bieżące monitorowanie ruchu pozwala

zamiast 550 km, bo wtedy realna stawka za kilometr

również na zmianę drogi, jeżeli kierowca napotyka na

spadnie i przejazd będzie mniej opłacalny. Spedytor

korki albo spowolnienia np. z powodu wypadku na

powinien więc wysłać na komputer telematyczny

autostradzie.

kierowcy dokładną trasę – podkreśla Tomasz Czyż.

Dlatego coraz częściej warunkiem zawarcia umowy

Dzięki narzędziom telematycznym spedytorzy wyty-

pomiędzy spedytorem a podwykonawcą transporto-

czają trasy dla kierowców i pilnują, żeby dostawy były

wym jest zamontowanie w pojazdach narzędzi

wykonane na czas. W ten sposób dbają o najwyższą

telematycznych zintegrowanych poprzez interfejs API

jakość usług.

z wirtualną chmurą, które pozwalają śledzić pojazdy
wielu podwykonawców w jednym miejscu w czasie

- Spedycja nie będzie współpracować z przewoźni-

rzeczywistym (real time visibility). W ten sposób firma

kiem, który nie dotrzymuje terminów i nie chce

spedycyjna dostaje wgląd w status transportu i

ujawniać wszystkich danych dotyczących przejazdu.

odpowiednio wcześnie zapobiega opóźnieniom,

Dlatego systemy telematyczne mogą być papierkiem

ponieważ ma możliwość ustalania nowych slotów

lakmusowym, dzięki któremu spedytor zorientuje się,

załadunkowych i rozładunkowych.

którzy przewoźnicy nie mają nic do ukrycia, bo bez
przeszkód godzą się na wgląd w jazdę dzięki takim

- Mówiąc o dotrzymywaniu terminów mamy zazwyczaj

dodatkowym narzędziom – podsumowuje Tomasz

na myśli dopilnowanie dat zawartych w umowie ze

Czyż. – A z drugiej strony firma transportowa nie będzie

zleceniodawcą transportu. Ale terminowość, jeżeli jako

chciała współpracować ze spedycją, z którą zasady

spedytor korzystamy z usług podwykonawców,

współpracy i rozliczania są niejasne. Dla przewoźnika

dotyczy też regulowania na czas naszych zobowiązań z

ważne jest też to, by spedytor zapewnił taką liczbą

przewoźnikami. Informacje o opóźnionych przelewach

zleceń, ile obiecał podczas rozmów handlowych. Jak

od spedytorów łatwo znaleźć na branżowych forach, a

będzie ich za mało, to przejedzie mniej kilometrów niż

bardzo często są to miejsca, w których potencjalny

jest w stanie i po prostu zarobi nie tyle, ile się spo-

nadawca szuka informacji o firmach spedycyjnych. Nie

dziewał.

warto opóźnioną płatnością psuć sobie opinii – mówi
Tomasz Czyż i dodaje, że wiarygodność spedytora to
coś, co można w Internecie sprawdzić w kilka minut.

Po drugie: telematyka
Eksperci INELO podkreślają, że dzięki telematyce
spedytorowi łatwiej zbudować z podwykonawcą

tekst Andrzej Klemba/ INELO/ foto archiwum
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Nikola, IVECO i OGE ogłosili zamiar
przyspieszenia budowy infrastruktury
i stacji tankowania wodoru
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I

VECO, marka CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI:

zakresie dystrybucji paliw, które przyczyni się do

CNHI) oraz pionier komercjalizacji i produkcji

postępu w branży i ogólnej popularyzacji technologii

pojazdów zasilanych alternatywnymi paliwami,

FCEV na rynku”.

oraz OGE, właściciel i operator 12 000 kilometrów sieci
przesyłowej gazu ziemnego w Niemczech, będą

„Ekosystem transportu przejdzie transformację, a

współpracować z firmą Nikola, czołowym proje-

dotychczasowe modele biznesowe w całym łańcuchu

ktantem i producentem ciężkich pojazdów użytko-

dostaw będą się zmieniać wraz z wprowadzaniem

wych z zasilaniem akumulatorowym, FCEV oraz

ciężkich pojazdów ciężarowych napędzanych

rozwiązań w zakresie infrastruktury energetycznej, w

wodorem i energią z akumulatorów” — powiedział

celu rozwoju infrastruktury wodorowej, która umożliwi

Gerrit Marx, prezes ds. pojazdów użytkowych i specja-

postęp i rozwój w segmencie FCEV zgodnie z euro-

listycznych w CNH Industrial. „Nasza współpraca jest

pejską polityką i potrzebami branży. Współpraca

pierwszym ważnym etapem budowy coraz większej

będzie dotyczyła przede wszystkim rozwiązań w

platformy partnerstw, która pozwoli urzeczywistnić tę

zakresie tankowania wodoru w Niemczech w celu

wizję tutaj w Europie, co wymaga przedsiębiorczości i

wsparcia europejskiego systemu komercyjnego

nieliniowego myślenia w całej branży paliw kopa-

transportu. W planach jest także budowa, wspólnie z

lnych”.

innymi partnerami branżowymi, bezpiecznych,
niezawodnych i efektywnych kosztowo magazynów

„OGE deklaruje budowę infrastruktury transportu

oraz stacji tankowania paliwa wodorowego dla FCEV.

wodoru od miejsc produkcji do krytycznych końcowych punktów dystrybucji” — powiedział Thomas

Strony zadeklarowały zaangażowanie w rozwój

Hüwener, dyrektor ds. technicznych w firmie OGE.

gospodarki wodorowej oraz budowę niezbędnej

„Jesteśmy dumni, że możemy odegrać ważną rolę w

infrastruktury tankowania i dystrybucji umożliwiającej

rozbudowie infrastruktury tankowania opartej na

bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne zapatrywanie

naszej sieci oraz działać na rzecz dekarbonizacji

w wodór komercyjnych użytkowników pojazdów

gospodarki”.

ciężarowych.
„Nikola stara się dostarczać i rozwijać czołowe w

tekst redakcja / foto producent

branży rozwiązania w zakresie produkcji, dystrybucji i
dostaw wodoru” — powiedział Pablo Koziner, prezes
ds. energii i rozwiązań komercyjnych w firmie Nikola.
„Jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca
stanowi w szczególności bardzo obiecującą zapowiedź opracowania długofalowego rozwiązania w
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Jedna kontrola, 19 naruszeń
Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone maksymalną karą w wysokości
12 tys. zł. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadać będzie też zarządzający transportem, wobec
którego będzie się toczyło postępowanie zagrożone
karą finansową w wysokości 3 tys. zł. Kierowcy zostali
ukarani mandatami karnymi w wysokości 500 zł i 2 tys.
zł.
Na tym jednak nie koniec. W trakcie kontroli stanu
technicznego inspektorzy sprawdzili pracę układu
oczyszczania spalin SCR. Stwierdzono używanie przez

R

kierującego emulatora AdBlue imitującego GPS.
utynowa kontrola rumuńskiego przewoźnika

Zadaniem tego urządzenia było emulowanie sygnał-

przeprowadzona przez świętokrzyskich

ów prawidłowej pracy układu SCR, który w rzeczy-

inspektorów ITD zakończyła się wykryciem

wistości nie pracuje i nie zużywa czynnika AdBlue

szeregu nieprawidłowości. Ciężarówkę zatrzymano w

potrzebnego do redukcji zanieczyszczeń ze spalin.

czwartek (29 kwietnia) na drodze krajowej numer 74.

Niedozwolone urządzenie zdemontowano.
Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu

Po analizie wydruków z tachografu inspektorzy nabrali

oraz wydali zakaz dalszej jazdy. Kierującego ukarano za

podejrzeń, że kierowcy jadący w załodze, mogli

to wykroczenie ukarano mandatem w wysokości 300

naruszyć normy czasu pracy. Po pobraniu danych

zł.

cyfrowych z kart kierowców i tachografu podejrzenia
potwierdziły się. Analiza danych cyfrowych wykazała,
że jeden z kierowców używał wcześniej karty swojej
żony. Karta ta wraz z kartą jeszcze innego kierowcy, była
ukryta w skrytce znajdującej się pod lampą w kabinie
kierowcy. Jeden z kierowców sam wskazał inspektorom skrytkę. Inspektorzy stwierdzili szereg rażących
naruszeń norm czasu pracy: przekroczenie dziennego
czasu prowadzenia pojazdu, skrócenie regularnego
tygodniowego okresu odpoczynku, skrócenie
wymaganego odpoczynku dziennego, przekroczenie
maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez
wymaganej przerwy.
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W

czwartek (29 kwietnia), inspektorzy z
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu

Drogowego w Lublinie zatrzymali na drodze

krajowej nr 19 w m. Tchórzew, ciągnik siodłowy z naczepą
należącą do ukraińskiego przewoźnika. Wystarczyły krótkie

Ciężarówka z
wyłącznikiem
AdBlue

oględziny kabiny pojazdu, aby inspektorzy mogli stwierdzić, że
w gnieździe diagnostycznym OBD jest wpięte dodatkowe
urządzenie. Okazało się, że jest to emulator AdBlue, czyli
urządzenie oszukujące komputer pokładowy w zakresie
sprawności układu SCR. Kontrola zakończyła się zatrzymaniem
dowodu rejestracyjnego pojazdu i zakazem dalszej jazdy do
czasu naprawy systemu oczyszczania spalin.
Z doświadczenia inspektorów ITD wynika, że tego typu
urządzenia są stosowane przez przewoźników, aby uniknąć
wysokich kosztów napraw systemu SCR. Konsekwencją
blokowania systemu jest zanieczyszczanie środowiska
naturalnego, poprzez emisję spalin z nadmierną zawartością

źródło ITD / foto ITD

tlenków azotu.

Międzynarodowy
transport z
podwieszoną osią

W

środę (28 kwietnia) w Tchórzewie na krajowej
„dziewiętnastce” inspektorzy ITD zatrzymali

do kontroli zestaw należący do przewoźnika z

Rumunii. Był nim wykonywany transport 20 ton ładunku z
Turcji do Rosji.
Jak się okazało, jedno z kół naczepy było uszkodzone.
Kierowca, zamiast wymienić koło, wpadł na pomysł, aby
uszkodzone koło podwiesić na pasach transportowych. Był
to jednak zły pomysł, ponieważ w takim przypadku całe
obciążenie zawieszenia i układu hamulcowego
spoczywało tylko na pięciu kołach. Zaburzało to również
stateczność pojazdu, który z racji swojej budowy ma dość
wysoko położony środek ciężkości.

źródło ITD / foto ITD

Po kontroli kierowca naprawił stwierdzoną usterkę. Wobec
przewoźnika będzie wszczęte postępowanie
administracyjne. Za stwierdzoną nieprawidłowość grozi
mu 2 tys. zł kary.
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X-ta jubileuszowa edycja konkursu
na Dealera Roku DAF
w Polsce rozstrzygnięta!

K

iedy uczestnicy ubiegłorocznej ceremonii wręczenia
nagród dla Dealera Roku odbierali statuetki i wyróżnienia

na uroczystej gali Dealera Roku DAF, nikt nie spodziewał się

skali wyzwań i trudności z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w roku
2020. Pandemia postawiła całą sieć dealerską DAF w stan jeszcze
większej gotowości, by wdrażając najwyższej jakości procedury
bezpieczeństwa dbać o satysfakcję i komfort klientów w tych
niezwykle wymagających czasach, a przede wszystkim, by stać na
straży całości łańcucha dostaw w czasie stanu zagrożenia. Z tym
większym uznaniem DAF wyłonił tegorocznego zwycięzcę
konkursu, którym został rzeszowski oddział firmy Wanicki.
To już X edycja konkursu, w którym dealerzy marki DAF rywalizują o
miejsce na podium. Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności
tegorocznej uroczystości, 25.03 w Trzcianie koło Rzeszowa odbyła
się skromna ceremonia przekazania nagród dla Dealera Roku 2021

e-ROUTE
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sieci dealerskiej DAF w Polsce. Dyrektor zarządzający

„Tytuł Dealera Roku 2021 to dla nas podwójna nagro-

DAF Trucks Polska Mariusz Piszczek, podziękował

da. Z jednej strony to potwierdzenie tego, że po tytule

pracownikom zwycięskiej lokalizacji, wręczając, razem z

uzyskanym w roku 2019 nie osiedliśmy na laurach, cały

Piotrem Juchtmanem – managerem ds. rozwoju sieci

czas utrzymując mistrzowski poziom. Z drugiej strony

dealerskiej, statuetkę dyrektorowi oddziału –

to oczywiście wyróżnienie za to, że udało nam się

Romanowi Gizie, dla którego było to powtórzenie

zrealizować wszystkie cele, jakie postawiliśmy przed

sukcesu z roku 2019.

sobą na początku 2020 roku – czyli jeszcze przed

str. 67

pandemią. Ponowne zdobycie nagrody było dla nas
„Rok 2020 nie oszczędził nikogo – także branży trans-

swego rodzaju misją, w której realizację zaangażował

portowej. Nasi dealerzy także musieli mierzyć się z

się cały zespół. I mówiąc to mam na myśli naprawdę

wyzwaniami, jakie niosły nam Covid i lockdowny. Z

dosłownie każdą osobę z zespołu. Zarówno jako team,

drugiej strony to właśnie na barkach branży transpor-

jak i poszczególne jednostki go tworzące, dążyliśmy do

towej spoczęła jeszcze większa odpowiedzialność za

tego, aby wszystkie czynności zrealizować poprawnie

zachowanie ciągłości dostaw oraz wsparcie logistyczne

za pierwszym razem i pozwolić klientom na jak

pogrożonych w nowej rzeczywistości gałęziach

najbardziej wydajną i bezproblemową ekoploatację.” –

gospodarki, a na barkach dealerów zachowanie

mówi Roman Giza, Dyrektor Oddziału Rzeszów

mobilności firm transportowych. Oznacza to, że

Trzciana. Na kolejnych miejscach podium uplasował

dealerzy, mimo wyzwań natury kadrowej czy zwią-

się oddział ESA Trucks Polska oddział Komorniki, a na

zanych z zapewnieniem jeszcze większego bezpie-

miejscu trzecim – kolejny oddział powiązany z firmą

czeństwa, musieli pracować bardzo sprawnie i z

Wanicki – Nedpol Truck Service z Częstochowy.

poświęceniem, by do minimum redukować nieplanowane przestoje czy dostarczać pojazdy jeszcze

tekst redakcja / foto producent

szybciej. Dla DAF Trucks Polska w tym roku wybór
najlepszego dealera był nie lada wyzwaniem, bo mamy
świadomość, że dosłownie każdy z nich zasługuje na
słowa uznania i podziękowania. Każdy z nich zasłużył na
miano mistrza. Ale procedury są procedurami a
zwycięzca tylko jeden. Kryteria Konkursu na Dealera
Roku sieci dealerskiej DAF w Polsce są nakierowane na
satysfakcję klienta. Dlatego też nagrodzona trójka to
dealerzy, którzy poszli więcej niż o milę dalej w staranności obsługi i zadowoleniu klientów. Fakt, że po raz
kolejny na pierwszym stopniu podium pojawił się
oddział z Rzeszowa jest potwierdzeniem tego, że
coroczne wybory Dealera Roku nie są przypadkowe.” powiedział Mariusz Piszczek, Dyrektor Zarządzający DAF
Trucks Polska.

Dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska Mariusz Piszczek (po lewej)
wręcza statuetkę Dealera Roku 2021 Romanowi Gizie (po prawej),
dyrektorowi oddziału WW Wanicki Trzciana.
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Volvo Trucks rozpoczał seryjną produkcję
nowej generacji samochodów ciężarowych
o dużej ładowności

O

pracowana przez Volvo Trucks nowa generacja samochodów ciężarowych o dużej ładowności – Volvo FH, FH16, FM i
FMX – weszła do seryjnej produkcji w fabrykach Volvo w

Szwecji, Belgii i Rosji.
Modele Volvo FM i FMX otrzymały całkowicie nowe kabiny, o pionowo
poprowadzonych przednich słupkach. Dzięki temu kierowcy zyskali
do jednego metra sześciennego więcej przestrzeni we wnętrzu, które
jednocześnie stało się bardziej widne. We wszystkich nowych modelach dalszą poprawę widoczności można osiągnąć instalując kamerę
narożną po stronie pasażera, pozwalającą skuteczniej obserwować
strefę z boku pojazdu na wyświetlaczu w kabinie.
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Do innych istotnych zmian należą także nowy interfejs

dukcji pojazdów jest momentem o szczególnym

kierowcy oraz oferowane w opcji adaptacyjne światła

zaznaczeniu dla wszystkich zaangażowanych stron,

drogowe w Volvo GH i FH16, zapewniające większe

zwłaszcza w kontekście trudnego roku, jaki mamy za

bezpieczeństwo. Ponadto nowe Volvo FH i FM można

sobą – zwraca uwagę Roger Alm.

skonfigurować tak, by zapewniały daleko idące zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2, jak w przypadku Volvo

Chcąc wzmocnić zaangażowanie Volvo Trucks w

FH z technologią I-Save.

obszarze zrównoważonych rozwiązań transportowych,
nowe pojazdy Volvo FH, FM i FMX zostały zaprojekto-

– Jesteśmy dumni z wysiłku, jaki włożyliśmy w oprac-

wane także z myślą o stosowaniu w nich zelektryfikow-

owanie tych czterech nowych modeli, które przyczynią

anych układów napędowych, których produkcja

się zarówno do znacznej poprawy bezpieczeństwa na

rozpocznie się w 2022 r. – Oznacza to, że w przyszłości

drogach, jak i ograniczenia oddziaływania na środowis-

nasi klienci będą w stanie bez żadnych zakłóceń prze-

ko naturalne. Opracowanie nowej gamy samochodów

chodzić na transport wolny od paliw kopalnych, wciąż

ciężarowych wymaga solidnej pracy inżynierskiej i ścisłej

korzystając z tego samego, ulubionego przez siebie

współpracy w ramach całej organizacji Volvo, obejmują-

modelu samochodu ciężarowego Volvo – podkreśla

cej także poddostawców. Dlatego rozpoczęcie pro-

Roger Alm.
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Oficjalnie wprowadzona na rynek w ubiegłym roku,

– Na ten moment przygotowywaliśmy się od dawna,

najpierw w Europie, nowa gama pojazdów ciężarowych

współpracując przy tworzeniu tych niesamowitych

o dużej ładowności spotkała się z dużym zaintereso-

produktów. Cała załoga Tuve jest podekscytowana i

waniem klientów, potwierdzonym zamówieniami na

gotowa do rozpoczęcia dostaw najnowszych, najwyż-

ponad 12 000 sztuk. W 2021 r. pojazdy te są wprowa-

szej klasy pojazdów do naszych klientów, przy zapewn-

dzane na rynki pozaeuropejskie.

ieniu najwyższej jakości – wyjaśnia Martin Folin, p.o.
wiceprezes ds. operacyjnych fabryki Tuve.

Początkowo nowe samochody ciężarowe będą
produkowane w fabrykach Volvo Trucks zlokalizowa-

Nowe samochody ciężarowe są oferowane z wieloma

nych w Goeteborgu w Szwecji, Gandawie w Belgii oraz

typami kabin i mogą być optymalizowane pod kątem

Kałudze w Rosji. Jako pierwszy, z produkcją startuje

wielu różnorodnych zastosowań. Jak zawsze, Volvo

zakład montażowy Tuve w Goeteborgu – w marcu 2021

Trucks skoncentrowało się na tym, by kabina mogła

r.

służyć jako drugi dom kierowcy, co często ma miejsce w
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przypadku pojazdów długodystansowych. Z kolei w
transporcie regionalnym kabina często pełni funkcję biura,
podczas gdy pojazd realizujący transport budowlany ma
być wytrzymałym i praktycznym narzędziem pracy.
Dlatego właśnie w centrum uwagi konstruktorów znalazły
się aspekty takie jak widoczność z kabiny kierowcy, komfort,
ergonomia, poziom hałasu, zwrotność i bezpieczeństwo, a
wprowadzone innowacje mają również swoje odzwierciedlenie w wyglądzie zewnętrznym nowych pojazdów.

tekst redakcja / foto producent
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Pierwsza w Polsce śmieciarka frontloader
na podwoziu czteroosiowego Actrosa 3543

P

rzedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO sp. z o.o. jest firmą
rodzinną, działającą na rynku od prawie 30 lat. Dziś to jedna z

najnowocześniejszychw Wielkopolsce firm zajmujących się

m.in. odbiorem odpadów komunalnych oraz zagospodarowaniem
odpadów segregowanych. Z tą częścią działalności wiąże się też zakup
najnowszego pojazdu Mercedes-Benz do firmowej floty: czteroosiowego Actrosa 3543LP w specjalistycznej zabudowie śmieciarki wykonanej
przez firmę Terberg Matec Polska. W tej konfiguracji jest to pierwszy tego
typu pojazd w Polsce.
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Zabudowa ta jest wyjątkowa z dwóch powodów. Po
pierwsze jest to tzw. frontloader, czyli śmieciarka
ładowana od przodu, a po drugie – pojazd dysponuje
aż 43 m3 pojemności, dzięki temu, że posiada cztery
osie,w konfiguracji 8x2 z trzema tylnymi osiami
zespolonymi. Wszystkie osiez wyjątkiem napędowej są
skrętne, co sprawia, że manewrowanie pojazdem jest
bardzo wygodne.
W imieniu Przedsiębiorstwa Oczyszczania EKO pojazd
odebrał w siedzibie kaliskiej firmy jeden z jej założycieli,
Sławomir Rudowicz. – Z marką Mercedes-Benz
jesteśmy związani od kilkunastu lat. Początkowo
korzystaliśmy z usług serwisowych, ponieważ mieliśmy
pojazdy używane. Obecnie po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zakup czteroosiowego Actrosa w
zabudowie frontloader – mówi Sławomir Rudowicz. –
Wybraliśmy tę markę, ponieważ bardzo wysoko
oceniamy rzetelność i profesjonalizm współpracy z
firmą Mojsiuk.
Zakup nowego Actrosa wiąże się także z polityką firmy,
która kładzie duży nacisk na ekologię, rozumianą jako
konkretne działania. Celowi temu służy m.in. stałe
inwestowanie w zdobycze techniki komunalnej, które
zmieniająi rozszerzają zakres oferowanych usług,
pozwalając zaspokoić społeczne oczekiwania.
Actros 3543LP, który dołączy do floty firmy z Kalisza,
został wyposażonyw najnowocześniejszy system
wspierający bezpieczeństwo Active Brake Assist 5 oraz
kamerę z przodu, a także komfortowy fotel pneumatyczny kierowcy i dwa siedzenia dla pasażerów.

tekst redakcja / foto producent
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Przedstawiciele obu firm podczas gali wręczenia nagrody: od lewej: Mikołaj Składanowski, dyrektor sprzedaży pojazdów używanych
w Grupie DBK, Krzysztof Sobieski, dyrektor pionu sprzedaży pojazdów używanych w Grupie DBK, Michał Dąbrowski, Country
Manager Paccar Financial Polska Sp.zo.o., Maciej Dmowski, Used Trucks Manager Poland at DAF Used Trucks.

DAF ogłasza zdobywców nagrody
„International Dealer
of the Year 2021”

P

odczas wirtualnego międzynarodowego spotkania dealerów
DAF brytyjska grupa dealerska Lawrence Vehicles Ltd. została

wyróżniona tytułem „DAF International Dealer of the Year 2021”.

Polska firma DBK zwyciężyła w kategorii „Used Truck Dealer of the Year
2021”. ESA Trucks Polska w złotej piątce najlepszych dealerów DAF.
– Tylko dealer, który przekracza oczekiwania i wykazuje się wyjątkowymi
kompetencjami we wszystkich aspektach działalności zasługuje na
wyróżnienie w konkursie DAF International Dealer of The Year – zauważył
Harry Wolters, prezes DAF Trucks NV podsumowując tegoroczną edycję
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wydarzenia. Na wejście do zaszczytnego grona nagrodzonych, już
po raz kolejny, zapracowali polscy dealerzy marki. ESA Trucks
Polska znalazła się w czołowej szóstce klasyfikacji generalnej
konkursu, a Grupa DBK okazała się najlepszym dealerem pojazdów
używanych DAF w Europie.

„DAF International Dealer of the Year 2021”
DAF International Dealer of The Year organizowany jest od 2017 r.
Oceniane są wszystkie kluczowe aspekty działalności europejskich
punktów, w tym m.in. wyniki sprzedaży, jakość i szybkość działania
serwisu, pomocy drogowej czy poziom zadowolenia z obsługi.
Znaczenie mają także zaangażowanie danej organizacji w rozbudowę sieci, rozwój pracowników oraz unowocześnianie swoich
placówek. Oprócz nagrody w klasyfikacji generalnej przyznawane
są wyróżnienia za poziom złoty – otrzymuje je pięciu dealerów
oraz za poziom srebrny – dla dziesięciu kolejnych przedstawicieli.

Złota seria ESA Trucks Polska
W tegorocznej edycji triumfował Lawrence Vehicles Ltd. z Wielkiej
Brytanii. Ten sukces – wywalczony w 2018 r. – ma już na swoim
koncie ESA Trucks Polska. W tym roku firma prowadząca punkty w
Komornikach, Poznaniu, Koninie, Świecku (woj. wielkopolskie),
Iłowej (woj. lubuskie) oraz Godzieszowie (woj. dolnośląskie)
znalazła się w złotej piątce konkursu.
– To nie jest nasze pierwsze wyróżnienie w tym konkursie, bo w
czołówce byliśmy we wszystkich dotychczasowych edycjach.
Przyznam jednak, że jestem zaskoczony. To dla nas niespodzianka,
ponieważ za nami dziwny, ale przede wszystkim bardzo trudny rok.
Kolejna z rzędu nagroda pozwala powiedzieć, że trzymamy równą,
wysoką formę i dobrze prowadzimy nasz biznes, dzięki czemu
jesteśmy pozytywnie postrzegani przez klientów, ale też centralę
DAF-a. W naszej działalności nie skupiamy się jednak na nagrodach, lecz na realizacji ambitnych celów przy zachowaniu najwyższego poziomu satysfakcji klienta. Patrzymy też w przyszłość. To
objawia się nie tylko w inwestycjach, ale też w naszym podejściu
do klientów. Wierzymy w wieloletnie relacje, w których obie strony
odnoszą korzyści w długiej perspektywie – mówił Jarosław
Szymkowiak, dyrektor zarządzający ESA Trucks Polska.
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Używany DAF? Najlepiej z Grupy DBK
- Sprzedaż używanej ciężarówki wymaga zaangażowania i
skupienia na oczekiwaniach klienta. W tym procesie chodzi o
znalezienie narzędzia najlepiej dopasowanego do potrzeb danej
firmy. Grupa DBK znakomicie realizuje te zadania, gwarantując
kupującemu maksymalny możliwy zwrot z poczynionej inwestycji – na taką ocenę, którą wyraził Gerrit-Jan Bas, dyrektor
zarządzający PACCAR Financial Europe, zasłużyła Grupa DBK.
Firma obchodząca w tym roku 25-lecie działalności, została
uznana za najlepszego europejskiego dealera używanych
pojazdów DAF. Grupa DBK sprzedaje DAF-y „z doświadczeniem”
głównie za pośrednictwem Giełdy Grupy DBK – autorskiego
serwisu wdrożonego właśnie z myślą o klientach poszukujących
ciężarówek z drugiej ręki.
- Sprzedaż samochodów używanych, to ważny sektor naszej
działalności. Rozwijamy go od lat, co mocno zaprocentowało w
2020 roku. W branży TSL trudno być pewnym czegokolwiek, ale
poprzedni rok jeszcze mocniej zachwiał planami wielu przedsiębiorców. W tej sytuacji więcej firm realizowało swoje zadania,
sięgając po używane ciężarówki, a my byliśmy na to gotowi,
mając w ciągłej ofercie ponad 500 pojazdów oraz cały wachlarz
usług oferowanych w ramach Grupy DBK. Dla naszych klientów
ważne jest to, że używany DAF z Grupy DBK to pewny produkt.
Rocznie sprzedajemy 1600-1700 używanych ciężarówek, w
zeszłym roku ta liczba znacznie przekroczyła 2000. To świadczy o
tym, że przedsiębiorcy nam ufają i do nas wracają. Trudno o
lepszą rekomendację, a nagroda jest potwierdzeniem naszych
kompetencji – stwierdził Krzysztof Sobieski, dyrektor pionu
sprzedaży pojazdów używanych w Grupie DBK.
– Wyróżnienia dla polskich dealerów to sukces wielowątkowy.
Świadczą o dojrzałości naszego rynku oraz wysokim poziomie
całej sieci w naszym kraju. Nagroda dla jednego dealera to także
nobilitacja dla pozostałych. Bez ich współzawodnictwa i zdrowej
rywalizacji nie mielibyśmy tak dobrych wyników – podsumował
Mariusz Piszczek.
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Shell Coolant – nowa
do chłodnic Shell

S

hell wprowadza do oferty płyny chłodzące Shell Coolant.
Nowe produkty zostały opracowane tak, by spełniać wysokie
wymagania dotyczące wydajności nowoczesnych silników

samochodów osobowych i ciężarowych. Płyny do chłodnic Shell
Coolant oferują znakomite odprowadzanie ciepła, doskonałą
ochronę i wydłużoną żywotność, co pomaga obniżyć koszty
użytkowania pojazdu.
Płyn chłodniczy ma za zadanie chronić silnik przed przegrzaniem, a
układ chłodzenia przed uszkodzeniami powodowanymi przez
korozję, odkładanie się kamienia i osadów. Stosowanie płynów niskiej
jakości może powodować rdzewienie układu chłodzenia czy
przegrzewanie się silnika, co często oznacza wizyty w warsztacie oraz
kosztowne naprawy. Shell stworzył serię wysokiej jakości płynów
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zapobiegając wżerom powodowanym kawitacją oraz
erozją. Ochrona antykorozyjna jest zapewniona tylko w
miejscach, w których jest potrzebna, a inhibitorów
korozji ubywa znacznie wolniej niż w przypadku
konwencjonalnych płynów chłodniczych. Eliminuje to
potrzebę stosowania dodatków uzupełniających oraz
ogranicza potrzebę przeprowadzania kosztownych
prac serwisowych.

Szeroka gama zastosowań
W ramach linii Shell Coolant w ofercie dostępne są płyny
do chłodnic z serii:
Shell Coolant Longlife (OAT) – wyróżnia się lepszą
stabilnością w wysokich temperaturach, wysoką
ochroną aluminium i cyny. Zapewnia skuteczne
odprowadzanie ciepła oraz zabezpiecza przed kawitacją. Jest kompatybilny z elastomerami oraz tworzywami
sztucznymi stosowanymi w chłodnicach samochodo-

a linia płynów

wych. Zapobiega odkładaniu się szlamu, kamienia i
osadów.
Shell Coolant Extra (HOAT) – nie zawiera fosforanów.
Jest odpowiedni do nowoczesnych silników benzynowych, Diesla oraz zasilanych gazem ziemnym,

chłodzących, które oferują doskonałą ochronę i długi

zwłaszcza tych wykonanych z aluminium. Tworzy

okres eksploatacji.

mocną warstwę ochronną, która zabezpiecza
wymienniki ciepła przed uszkodzeniami.

Doskonała i długotrwała ochrona
Shell, wiodący na świecie dostawca środków smarnych,

Wszystkie płyny do chłodnic Shell Coolant zachowują

stworzył gamę wysokiej jakości płynów chłodniczych

swoje właściwości przez 5 lat lub 250 000 km w przy-

do każdego rodzaju pojazdów – od samochodów

padku pojazdów osobowych. Ponadto spełniają lub

osobowych, po maszyny górnicze. Produkty Shell

przekraczają wymagania norm branżowych i specyfika-

Coolant wykorzystują technologię dodatków orga-

cji producentów wyposażenia (OEM). W sprzedaży

nicznych (OAT), która oferuje doskonałą ochronę

dostępne są w postaci produktów gotowych do użycia

elementów układu chłodzenia zawierających alu-

oraz koncentratów w opakowaniach o pojemności 1, 4,

minium, żelazo, stal, miedź, mosiądz i inne metale.

20, 209 litrów.

Ponadto pomaga wydłużyć żywotność pompy wody,
tekst redakcja / foto producent
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2021
rok jubileuszy
w Daimler Trucks

Phoenix z umieszczonym z tyłu
dwucylindrowym silnikiem o
pojemności skokowej 1,06 l
i mocy 4 KM.

Nowe Actrosy w rękach n
O

szczędna, nowoczesna flota to ważne wsparcie w walce o
utrzymaniew ryzach kosztów paliwa w firmach transportowych – ale równie ważnym czynnikiem są kierowcy: ich

umiejętności oraz styl pracy. Firma Kawczyński Logistics ze Ślesina pod
Bydgoszczą była pierwszą w Polsce, która zdecydowała się na zakup
nowych Actrosów. Pojazdy te jeżdżą w jej flocie od czerwca 2019 roku. W
ciągu tego czasu udział ciągników Mercedesa w firmowej flocie stopniowo się zwiększał – w tym roku, w liczbie 150, będą one stanowiły już
100 proc. taboru. Między innymi dzięki temu możliwe stało się prze-
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sażeniem. Firma przewidziała je dla najlepszego
kierowcy w pojedynczej obsadzie i najlepszej podwójnej obsady.

Actrosy docenione przez zwycięzców
Laureatami konkursu okazali się: Waldemar Wilczyński z
oceną 9,72 oraz bracia Roman i Andrii Yuskiv z Ukrainy z
oceną 9,75. Przez najbliższy rok to oni będą użytkownikami nowych Actrosów. Wszyscy trzej podkreślają,
że najnowszy model flagowej ciężarówki MercedesBenz istotnie się przyczynił do takich wyników.
– Jestem kierowcą zawodowym od ponad 30 lat, z
czego 27 jeżdżę ciężarówkami, dlatego mam trochę
doświadczenia z różnymi pojazdami – mówi
Waldemar Wilczyński. – W mojej opinii nowy Actros
jest obecnie najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o
oszczędność paliwa. Oczywiście nadal wiele zależy od

Dwoma najnowszymi, bogato wyposażonymi
Actrosami 1848 będą jeździć najlepsi
kierowcy firmy Kawczyński Logistics ze Ślesina.

umiejętności kierowcy, jednak systemy w Mercedesie
są tu bardzo pomocne. Żeby osiągać dobre wyniki,
wystarczy używać jak najwięcej tempomatu Predictive
Powertrain Control i nie przeszkadzać muw pracy. To
kwestia wyrobienia sobie właściwych nawyków. Poza

najlepszych

tym Actros ma kabinę zaprojektowaną idealnie pod
potrzeby kierowcy, dlatego cieszę się, że firma zdecydowała się oprzeć flotę właśnie na Mercedesach –
mówi kierowca, który w firmie Kawczyński pracuje już
11 lat.

prowadzenie konkursu dla kierowców na najbardziej
ekonomiczny styl jazdy – wszyscy mieli do dyspozycji
to samo narzędzie pracy, a o ocenę ich stylu jazdy
zadbał jeden system: Fleetboard.
Konkurs trwał od 1 marca do 30 listopada 2020 roku. Po
trzech etapach zmagań, z których każdy trwał trzy
miesiące, system Fleetboard wyłonił zwycięzców, na
których czekała wyjątkowa nagroda: dwa nowe
Actrosy 1848 z kabinami GigaSpace i bogatym wypo-

Z kolei Roman Yuskiv, inżynier z wykształcenia, dodaje:
– W nowej generacji Actrosa wiele elementów zostało
poprawionych w stosunku do poprzednich wersji –
między innymi działanie skrzyni biegów, przewidywanie trasy. Cały system Predictive Powertrain Control
został udoskonalony. To ważne wsparcie, bo nawet
bardzo dobry kierowca nie zawsze zna trasę, może nie
przygotować się właściwie do podjazdu na wzniesienie. A system to zrobi bez jego udziału, w dodatku
może pracować bez zmęczenia cały czas. Poza tym
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wiele wniósł system MirrorCam – pozytywnie wpływa na aerodynamikęi pozwala uzyskać oszczędność nawet 2,5-3 litry paliwa na 100
kmw porównaniu do pojazdów z tradycyjnymi lusterkami. Z innych
elementów mających wpływ na zużycie paliwa na pewno trzeba też
wymienić pilnowanie właściwego ciśnienia w ogumieniu i właściwego wypoziomowania naczepy. No i właściwie dobrana prędkość do każdej trasy – z naszych doświadczeń wynika, że jeśli
obniżyć prędkość maksymalną z 90 do 80 km/h, to prędkość średnia
obniża się o 4-5 km. Traci się wtedy ok. 40 km w ciągu 9 godzin jazdy,
ale spalanie zmniejsza się nawet o 4 litry. To bardzo dużo.

Liczy się każdy postęp
Paweł Chyła, który w firmie Kawczyński Logistics zajmuje się wspieraniem kierowców w osiąganiu najlepszych wyników spalania, podkreśla, że niższe wydatki na paliwo nie są jedynym priorytetem właścicieli.
– Firma bardzo mocno stawia też na ekologię i świadomy wkład
każdego pracownikaw ochronę środowiska. W przypadku kierowców, niższe spalanie przekłada się bezpośrednio na mniejszą emisję
CO2. Każdy z nich może mieć taki mikro wpływ na obniżenie poziomu
dwutlenku węgla. W czasie jednej trasy liczącej 8,5 tys. kilometrów
nasz najlepszy kierowca wyemitował ok. 5 ton CO2. To pokazuje skalę
zjawiska, dlatego będziemy jako firma robić wszystko, żeby wpływ
naszej floty na środowisko był jak najmniejszy. Stąd kryterium w
konkursie był styl jazdy, a nie tylko samo spalanie w ruchu. Bo np.
warto zauważyć, że zdarzają się kierowcy, którzy jeżdżą oszczędnie, ale
zapominają o wyłączeniu silnika podczas postoju i wówczas całościowe zużycie potrafi wzrosnąć nawet o półtora litra – co przy flocie
liczącej 150 pojazdów ma już duże znaczenie.
Nad pomiarami wyników w konkursie czuwał system Fleetboard,
który nadzorował Adam Baszyński, Fleetboard Consultant w
Mercedes-Benz Trucks Polska. – To zewnętrzne wsparcie umożliwiło
nam bezstronnei wiarygodne raportowanie rezultatów konkursu –
mówi Ryszard Witek, trener kierowców w firmie Kawczyński Logistics.
Co ważne, w konkursie premiowani byli nie tylko najlepsi kierowcy, ale
także ci, którzy zrobili największe postępy – otrzymali oni nagrody
rzeczowe przekazane przez dealera Mercedes-Benz Trucks Polska,
firmę Sobiesław Zasada Automotive w Brzozie.
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– Wiedzieliśmy od początku, że nie możemy nagradzać tylko
tych, którzy mają najlepsze wyniki, ponieważ chcieliśmy też
zmotywować innych, mniej doświadczonych kierowców –
mówi Ryszard Witek. – Na średni wynik spalania floty pracują
wszyscy nasi kierowcy, nie tylko najlepsi, chcieliśmy docenić
wysiłki tych, którzy najbardziej starają się poprawić swój styl
jazdy.

Ambitne cele – najlepsze narzędzia
Jak podsumowuje Stanisław Kawczyński, współwłaściciel firmy,
zakończony właśnie konkurs nie jest jednorazowym wydarzeniem. Już teraz rusza kolejny. – Chcemy bardzo mocno podkreślić naszą determinację jako firmyw osiągnięciu ambitnych
celów dotyczących zużycia paliwa, na które co miesiąc wydajemy około półtora miliona złotych – na ten rok założyliśmy, że
roczne średnie spalanie całej floty ma wynieść poniżej 23 litrów
– mówi Stanisław Kawczyński. – Niebawem oddajemy już
ostatnich kilkanaście pojazdów innych marek i wkrótce
odbieramy kolejne nowe Actrosy, nasza flota będzie się więc
składała już w 100 proc. z Mercedesów. Wdrażamy też inne
innowacje – takie jak panele fotowoltaiczne na naczepach
chłodniach, które pozwolą zmniejszyć zużycie akumulatorów i
również obniżą spalanie podczas pauz. Jednocześnie rozpoczynamy kolejny konkurs oraz planujemy na jesień szkolenia
kierowców. Te wszystkie czynniki dają nam podstawy, by
przypuszczać, że założony cel uda się nam osiągnąć.

W 1946 r. swoją pierwszą jazdę próbną
odbył „Prototyp 1” Unimoga.

Nowe Actrosy, którymi przez 12 miesięcy będą jeździć zwycięzcy: Waldemar Wilczyński oraz Roman i Andrii Yusikv, zostały
bogato wyposażone. Mają między innymi elektryczną klimatyzację postojową, amortyzowany, klimatyzowany fotel
kierowcy, łóżka premium comfort z wielostrefowymi materacami, kierownicę wykończoną skórą, oświetlenie Ambiente
do jazdyi wypoczynku, reflektory biksenonowe i tylne światła
LED. Całość efektu dopełnia podświetlana gwiazda na masce.

tekst redakcja / foto producent
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BOEKESTIJN TRANSPORT wybiera D
Umowa na zakup 150 ciągników DA

W

marcu w siedzibie ESA Trucks Polska w Komornikach
koło Poznania odbyło się uroczyste podpisanie

kontraktu z firmą Boekestijn Transport na zakupu 150

ciągników marki DAF w wersji Ultimate.
Kontrakt ze strony Boekestijn Transport podpisali CEO Peter
Boekestijn i COO Sjef Boekestijn, a także Mariusz Piszczkek, dyrektor
zarządzający DAF Trucks Polska Sp. z o.o., Klaas Elema, CEO ESA
Trucks BV. – dealer DAF z Niderlandów oraz Jarosław Szymkowiak,
Prezes Zarządu ESA Trucks Polska Sp. z o.o. – lokalnego dealera DAF.
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DAF XF Ultimate.
AF XF podpisana.
polskich projektantów mody do czołowych butików w
Paryżu. Flota Boekastijn Transport jest certyfikowana
certyfikatem TSR i wyposażona w system bezpieczeństwa TAPA (Transported Asset Protection
Association) TSR 1, 2 oraz 3. W chwili obecnej
Boekestijn Transport oferuje transport całopojazdowy i
drobnicowy pomiędzy Europą Centralną a Zachodnią
oraz w kierunku Bałkanów i posiada 10 biur rozlokowanych w strategicznych punktach obsługiwanych
kierunków.
Ciągniki XF FT z silnikiem PACCAR MX-13 o mocy
355kW / 483 KM zostały zamówione z zapewniającym
najwyższy komfort kierowcy i najwyższą efektywność
transportu pakietem Ultimate, którego integralną
cześć stanowi systemi zarządzania flotą DAF Connect.
System ten był ważnym argumentem wyboru,
ponieważ unikalna Otwarta Platforma DAF Connect
usprawnia komunikację z wewnętrznymi systemami
firmy transportowej. Pojazdy zostaną również doposaBoekestijn Transport powstał jako firma rodzinna,
założona w 1994 roku przez Arno i Petera Boekestijn.
Rozwój przedsiębiorstwa, które zatrudnia w tym
momencie ponad 1000 pracowników, pozwolił na
stworzenie kompletnych rozwiązań transportowych
dla wszystkich sektorów z zachowaniem najwyższych
standardów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów

żone w przetwornice z 220 na 24V – służącą do
zasilania np. klimatyzatora postojowego z sieci 220V,
co wiąże się z oszczędzaniem energii akumulatorów.
Ponadto, dla pełnej przejrzystości kosztów, firma
Boekestijn Transport zdecydowała się objąć zamówione ciągniki kontraktem serwisowym w najbardziej
rozbudowanej opcji Full Care.

klienta. Firma Boekestijn Transport specjalizuje się m.in.
w transporcie towarów wysokowartościowych,

tekst redakcja / foto producent

transporcie leków jaka również transporcie kolekcji
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MAN w programie Nasz n

O

d czasu wprowadzenia na polski rynek samochodów
dostawczych TGE, MAN wziął udział w licznych inicjatywach mających na celu pomoc nie tylko instytucjom

charytatywnym, ale też konkretnym osobom. Pojazdy MAN TGE
wykorzystywane były podczas wielu akcji takich jak Szlachetna
Paczka, pomoc dzieciom z Borów Tucholskich, pokrzywdzonych
podczas wichury w 2017 roku, transportowały niepełnosprawnych sportowców na zawody sportowe organizowane
przez Fundację Polska Bez Barier oraz niepełnosprawnych turystów nad Morskie Oko w ramach współpracy z Tatrzańskim
Parkiem Narodowym.
Od roku 2019 firma wspiera także fundacje Ronalda McDonalda,
która buduje dom dla rodziców dzieci przebywających długo-

e-ROUTE

e-Route online 05/2021 / e-route.pl

trwale w szpitalu pediatrycznym przy Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym oraz realizuje program profilaktyki przeciwnowotworowej wśród dzieci z całej Polski w mobilnej klinice zbudowanej na
podwoziu MAN TGM 15.290.
Tym razem nasza firma zaangażowała się w pomoc bohaterom
programu telewizyjnego NASZ NOWY DOM, emitowanego w
ogólnopolskiej stacji telewizyjnej Polsat. Program ten jest bardzo
popularny w Polsce i wspiera rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji finansowej w wyremontowaniu ich domów czy mieszkań.
Samochody dostawcze MAN TGE 4x4 zostały wykorzystane do
przewozu bohaterów kolejnych odcinków programu. Poza samochodami w wersji combi, którymi podróżują całe rodziny na planie
zdjęciowym pojawiły się samochody MAN eTGE z napędem elektrycznym oraz podwozia budowlane, dowożące materiały niezbędne
podczas remontów.
Dzięki standardowemu napędowi 4x4 samochody MAN TGE
doskonale dają sobie radę na nieutwardzonych terenach, na których

nowy dom

często stoją domy uczestników programu, jak również w trudnych
zimowych warunkach, w jakich kręcone były pierwsze odcinki
nowego sezony programu.
tekst redakcja / foto producent

Samochody dostawcze MAN TGE 4x4 zostały
wykorzystane do przewozu bohaterów
kolejnych odcinków programu Nasz nowy dom.
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Zabezpieczyli tachograf
z rozbitej ciężarówki

D

str. 88

o wypadku doszło w piątek (23 kwietnia) w
miejscowości Trzeszczyn tuż koło Polic.

Samochód osobowy zderzył się czołowo z

zestawem przewożącym żrący, kwaśny i ciekły materiał (UN
3664) w naczepie-cysternie. Kierująca pojazdem osobowym zmarła na miejscu. Kierowcę ciężarówki opatrzyła
na miejscu załoga karetki pogotowia ratunkowego.
Wezwani na miejsce wypadku inspektorzy ITD wyjęli
tachograf z rozbitej kabiny ciągnika siodłowego.
Urządzenie rejestrujące z zapisami cyfrowymi przekazali do
dalszych czynności funkcjonariuszom Policji. Biegły,
pracujący pod nadzorem prokuratury, odczyta z tachografu
z jaką prędkością jechała ciężarówka w chwili wypadku i
jakie aktywności rejestrował tego dnia kierowca zestawu.
źródło ITD / foto ITD

W

piątek (16 kwietnia) na drodze wojewódzkiej
numer 434 patrol ITD z Leszna zatrzymał do

kontroli zestaw należący do polskiego

przewoźnika. Na podstawie analizy wydruku z tachografu

Jechał na konto
kolegi

cyfrowego ujawniono, że kontrolowany kierowca rano
rejestrował swoje aktywności na karcie należącej do innej
osoby. Szofer twierdził, że posługiwał się kartą kolegi, żeby
szybciej wykonać powierzone mu zadanie transportowe.
Chciał w ten sposób uniknąć naruszeń norm czasu pracy.
Za stwierdzoną nieprawidłowość inspektorzy ukarali
kierującego mandatem w kwocie 2 tys. zł.
Odpowiedzialność finansowa grozi także jego szefowi.
Wobec przewoźnika będzie wszczęte postępowanie w
sprawie nałożenia 3 tys. zł kary.administracyjne. Każdemu z
nich grozi kara 12 tys. zł.
źródło ITD / foto ITD
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Akcja wzmożonych kontroli busów

W

środę i piątek (21 i 23 kwietnia) funkcjo-

dowaniu nadwyżki przewożonych towarów na inne

nariusze ITD z Bydgoszczy, Torunia,

pojazdy. W niektórych przypadkach ładunek przepa-

Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia i

kowano na samochody ciężarowe o znacznie większej,

Opatowa wzięli „pod lupę” samochody dostawcze o

dopuszczalnej ładowności. Niekiedy do dalszego

DMC do 3,5 tony. Sprawdzali przede wszystkim ich

przewozu towarów potrzebne były nawet trzy

rzeczywistą masę całkowitą, stan techniczny oraz

podobne dostawczaki. W kilku przypadkach kierowcy

zabezpieczenie przewożonych ładunków.

pożegnali się również z dowodami rejestracyjnymi. W
pojazdach stwierdzono m.in. wycieki płynów eksplo-

W trakcie działań kujawsko-pomorscy inspektorzy

atacyjnych oraz usterki oświetlenia.

skontrolowali w sumie 45 pojazdów, a świętokrzyscy
kontrolerzy 6 samochodów. Wszystkie auta były

Głównymi zadaniami ustawowymi Inspekcji Transportu

znacznie przeładowane. Niechlubny rekordzista,

Drogowego są poprawa bezpieczeństwa na drogach i

skierowany na wagi kujawsko-pomorskiej ITD, ważył 7,3

ochrona przewoźników przed przejawami nieuczciwej

tony. Z kolei najcięższe auto, zatrzymane przez patrol

konkurencji. Dlatego inspektorzy regularnie prowadzą

ITD z Opatowa, ważyło 6,5 tony. Najcięższymi busami

wzmożone kontrole, których celem jest ograniczenie

przewożono m.in. towary spożywcze, budowlane i

ruchu przeładowanych i niesprawnych pojazdów.

drewno. W jednym przypadku dostawczakiem przewożono ciągnik rolniczy.
Wszystkie kontrole zakończyły się ukaraniem kierowców

źródło ITD / foto ITD

mandatami. Mogli oni odjechać dopiero po przeła-
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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

e-Route online / e-route.pl

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

e-Route online / e-route.pl

31
32
33
34
34
36
37
38

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

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

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

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

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

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

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 czerwcu 2021

e-ROUTE

