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Zgodnie z planem rozwoju opracowanym przez Daimler Trucks,
jeszcze w tym roku odbędą się testy ciężarówki na drogach
publicznych, rozpoczęcie testów z udziałem klientów zaplanowano
na rok 2023, a od 2027 pierwsze pojazdy seryjne GenH2 Truck
powinny trafiać do klientów

Daimler Trucks rozpoczyna inten
testy ciężarówki z napędem
na ogniwa paliwowe

E

lektryfikując swoje ciężarówki przeznaczone do różnorodnych i
wymagających zadań w transporcie dalekobieżnym, Daimler

Trucks stawia na wodorowe ogniwa paliwowe. Celem jest

uzyskanie zasięgów co najmniej do tysiąca kilometrów bez konieczności
dodatkowego tankowania. Już pod koniec kwietnia producent samochodów ciężarowych rozpoczął intensywne testy pierwszego udoskonalonego prototypu swojej ciężarówki Mercedes-Benz GenH2 Truck,
zaprezentowanej w 2020 roku. To przełomowy krok na drodze do jej
produkcji seryjnej. Konstruktorzy z Daimler Trucks poddają ten pojazd z
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Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i
członek zarządu Daimler AG mówi: „Konsekwentnie
realizujemy swoją strategię techniczną w zakresie
elektryfikacji naszych ciężarówek. Chcemy zaoferować
naszym klientom najlepsze samochody ciężarowe o
neutralnym lokalnym bilansie CO2, napędzane z
akumulatorów lub z wodorowych ogniw paliwowych,
w zależności od specyfiki zastosowania. Działamy
zgodnie z harmonogramem i jestem bardzo zadowolony z pomyślnego rozpoczęcia intensywnych
testów GenH2 Truck”.
„W ciężarowym transporcie dalekobieżnym przyszłości, dla osiągnięcia neutralnego bilansu CO2, niezbędny będzie napęd na wodorowe ogniwa paliwowe. Potwierdzają to nasi liczni partnerzy, wraz z
którymi intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem
tej techniki do produkcji seryjnej. Ważnym bodźcem są
ponadto wyraźne deklaracje na rzecz wykorzystania
wodoru w drogowym transporcie towarowym,

nsywne

płynące ze strony organów regulacyjnych na szczeblu
krajowym i europejskim. Polityczne wsparcie odgrywa
istotną rolę w przyspieszeniu rozwoju infrastruktury dla
zielonego wodoru oraz umożliwieniu naszym klientom opłacalnej eksploatacji ciężarówek z napędem na

napędem na ogniwa paliwowe wnikliwej analizie. W

ogniwa paliwowe”, uzupełnia Martin Daum.

ramach szeroko zakrojonej serii testów, podczas
których zarówno pojazdowi, jak i jego podzespołom
na ciągłości użytkowania, wpływom zmiennych

Wymagające testy dla osiągnięcia
przebiegu 1,2 mln kilometrów

warunków pogodowych i drogowych oraz na różnych

Inżynierowie konstruktorzy z Daimler Trucks projektują

manewrach drogowych.

ciężarówkę GenH2 Truck w taki sposób, aby spełniała te

stawiane są najwyższe wymagania, skupiono się m.in.

same kryteria trwałości pojazdu i jego komponentów,
Zgodnie z planem rozwoju opracowanym przez

jak porównywalny konwencjonalny Mercedes-Benz

Daimler Trucks, jeszcze w tym roku odbędą się testy

Actros. Oznacza to 1,2 mln kilometrów przebiegu, 10

ciężarówki na drogach publicznych, rozpoczęcie

lat eksploatacji i łącznie 25 tys. motogodzin. Dlatego

testów z udziałem klientów zaplanowano na rok 2023,

GenH2 Truck – podobnie, jak każda kolejna generacja

a od 2027 pierwsze pojazdy seryjne GenH2 Truck

Actrosa – musi pozytywnie przejść niezwykle wyma-

powinny trafiać do klientów.

gające testy. Tylko w ciągu pierwszych tygodni testów
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pojazd pokonał już na hamowni podwoziowej setki kilometrów pod
stałym obciążeniem i został skonfrontowany z wieloma ekstremalnymi sytuacjami występującymi w codziennej eksploatacji, takimi jak
hamowanie awaryjne czy przejeżdżanie po krawężnikach na torze
testowym.

Całkowicie nowa konstrukcja pojazdu i nowe
komponenty
GenH2 Truck to pojazd zaprojektowany całkowicie od podstaw, z
zupełnie nowymi komponentami, na których skupiają swą uwagę
jego konstruktorzy. Są wśród nich system ogniw paliwowych,
całkowicie elektryczny układ napędowy i wszystkie systemy z nim
powiązane, np. specjalny układ chłodzenia. Na właściwości jezdne
ciężarówki ma m.in. wpływ masa własna poszczególnych elementów
oraz ich umiejscowienie w pojeździe. Przykładowo w przypadku
drgań spowodowanych nierównościami drogi, a zwłaszcza w
sytuacjach ekstremalnych, na ten samochód ciężarowy działają inne
siły niż na pojazdy konwencjonalne. Aby już na wczesnym etapie
zdobyć kompleksową wiedzę w tym zakresie, obecny prototyp –
odpowiednio do planowanego seryjnego wariantu GenH2 Truck –
jest w ramach testów obciążany ładunkiem o masie do 25 ton, co
pozwala uzyskać masę całkowitą około 40 ton.

Ciekły wodór daje wiele korzyści
Daimler Trucks preferuje wodór ciekły, gdyż jako nośnik energii w tym
stanie skupienia ma on znacznie większą gęstość energetyczną w
stosunku do objętości niż wodór w stanie gazowym. Dzięki temu
zbiorniki ciekłego wodoru w samochodzie ciężarowym napędzanym
ogniwami paliwowymi mogą być znacznie mniejsze, a ze względu na
niższe ciśnienie – także znacznie lżejsze. Pozwala to na uzyskanie
większej przestrzeni ładunkowej i większej ładowności ciężarówek.
Jednocześnie można zatankować więcej wodoru, co znacznie
zwiększa zasięg pojazdu. Tak więc seryjny GenH2 Truck, podobnie jak
odpowiednie konwencjonalne ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, będzie nadawał się do realizacji wielodniowych operacji
transportowych na długich dystansach o wysokiej dziennej przepustowości energii.
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Eksperci Daimler Trucks stale rozwijają systemy zbiorników na
ciekły wodór w oparciu o wcześniej ustalony plan rozwoju.
Inżynierowie planują, że do końca roku nowe prototypy
systemów zbiornikowych osiągną dojrzałość konstrukcyjną,
umożliwiającą wykorzystanie ich w dalszych testach pojazdu
GenH2 Truck. Następnie, aż do osiągnięcia etapu produkcji
seryjnej, testy pojazdu będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem systemów zbiorników na ciekły wodór. Jednak
dopóki nie będzie to możliwe, przejściowym wewnętrznym
rozwiązaniem na czas intensywnych testów GenH2 Truck jest
wykorzystanie systemu zbiorników na wodór gazowy. Daimler
Trucks dowodzi w ten sposób, że oba warianty – gazowy i ciekły
– są technicznie możliwe do zrealizowania.
tekst redakcja / foto producent
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wadził ciężarówkę przez 18 godz. i 46 min. bez odeb-

Blisko 19 godzin
bez odpoczynku

rania prawidłowego odpoczynku dziennego.
Tymczasem kierowca może prowadzić ciężarówkę,
autobus lub inny pojazd podlegający obowiązkowi
rejestrowania czasu pracy nie dłużej niż 9 godz.
pomiędzy odpo-czynkami. Czas ten może zostać
przedłużony do maksymalnie 10 godz., ale nie częściej

W

niż dwa razy w tygodniu.
środę (26 maja) na drodze powiatowej w
Maryszewicach koło Leszna uwagę

Za stwierdzone przez inspektorów nieprawidłowości

inspektorów ITD zwrócił samochód

przedsiębiorcę czeka teraz postępowanie admini-

ciężarowy z przyczepą. Kierowca zwalniał i przyspieszał

stracyjne. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

na widok funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu do kontroli

grozi mu kara finansowa w wysokości 12 tys. zł.

okazało się, że kierujący był tak przemęczony, że do

Mężczyźnie wydano bezwzględny zakaz dalszej jazdy

końca nie panował nad swoim zachowaniem na

do momentu odebrania prawidłowego odpoczynku

drodze.

dziennego.

Na podstawie analizy wydruku z tachografu oraz

źródło ITD / foto ITD

zapisanych w nim informacji inspektorzy ustalili, że
kontrolowany mężczyzna wielokrotnie prowadził
pojazd bez zalogowanej karty. W dniu kontroli pro-
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20 000. zabudowa KH-KIPPER
z siłownikiem

K

H-KIPPER ma powody do świętowania.

Chile po mroźny Daleki Wschód Rosji. Łącznie w ponad

Oddaną w ubiegłym roku do użytku nową halę

60 krajach na całym świecie. Wożą materiały niezbędne

produkcyjną opuściła 20-tysięczna sztuka

do budowy dróg, stawiają sieci energetyczne, transpor-

produkcji w historii firmy. Trójstronna zabudowa na 4-

tują odpady komunalne, płody rolne, maszyny na

osiowym podwoziu już niedługo weźmie udział w

lawetach i sprawdzają się nawet w najtrudniejszych

corocznej imprezie MAN Trucknology Roadshow

warunkach eksploatacyjnych. Ogromne zapylenie,

organizowanej przez centralę niemieckiego produ-

całodobowe cykle transportowe, a nawet ekstremalne

centa.

temperatury sięgające -40 stopni to niekiedy chleb
powszedni sprzętu. Nic więc dziwnego, że każdy

Samochody z zabudowami KH-KIPPER, przyczepy,

komponent użyty do produkcji zabudów KH-Kipper

naczepy i hakowce pracują w każdej szerokości

musi spełniać najwyższe kryteria jakości. Nie dziwi więc

geograficznej: od leżącego u wybrzeży Madagaskaru

zastosowanie w jubileuszowej konstrukcji poje-

Mauritiusa po arktyczny Svalbard i od słonecznego

dynczego siłownika podskrzyniowego NUMMI SUT.
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NUMMI SUT - Kompaktowe i lekkie

wójnych i frontowych – dwa. Tuleje w końcowej fazie

Pojedyncze siłowniki podskrzyniowe NUMMI SUT

produkcji pokrywane są specjalnym woskiem, który

wykorzystywane są w pojazdach i przyczepach z

uszczelnia i wygładza powierzchnie tulei. To wystarcza

wywrotem trójstronnym i tylnym. Kompaktowe

na cały okres użytkowania cylindra, ale pod warunkiem,

rozmiary, niska waga i szybki mechanizm wywrotu to

że nie będzie się poddawać cylindra myciu rozpu-

spore zalety w przypadku takich rozwiązań. Siłowniki

szczalnikami ani parą pod wysokim ciśnieniem. Siłowniki

podskrzyniowe SUT mają niewielkie wymiary zewnę-

NUMMI produkowane są w Finlandii od 1953 r. W Polsce

trzne, co umożliwia

ich montaż, nawet w sytuacji

rozwiązania te stosują, tacy producenci jak: ISTRAIL, KH-

deficytu miejsca w ramie pojazdu. Ich maksymalne

KIPPER, MEGA, NTB – NORDIC TRUCK BODIES, SOMMER,

ciśnienie robocze dochodzi do 280 bar, a maksymalne

CONTAINER MODUL, BODEX, FEBER, CMT-CHOJNICE,

obciążenie w zależności od modelu waha się od 14 do

SKIBICKI, SIGMA PROJECT, SLT-GROUP i ELBO.

32 t.
Decydując się na zakup nowej wywrotki, postaw na

Bezpieczne

jakość i niezawodność i zawsze pytaj

producenta

zabudowy o dostępność siłownika NUMMI.

Automatyczny ogranicznik wywrotu SUT zatrzymuje
wysuw cylindra zanim mulda wywrotki osiągnie

tekst redakcja/ foto KH Kipper

zamierzony kąt. Zestaw ten również chroni pierścienie
ograniczające wysuw członów cylindra. Pakiet zawiera
potrzebne dźwignie zwalniające, hydrauliczny bądź
pneumatyczny zawór odcinający i elementy montażowe. Ogranicznik i dźwignie montowane są na kołysce
siłownika, bez ingerencji w ramę wywrotki, co sprawia,
że system ogranicznika wywrotu jest kompaktowy i
wydajny, co doceniają zarówno firmy zabudowujące, jak
i użytkownicy końcowi.

Gwarancja trwałości
Powlekanie siłowników hydraulicznych Nummi
twardym chromem zapewnia bardzo długi okres
użytkowania każdego z nich. Ponadto proces ten
wpływa na zwiększenie trwałości, a gładka powierzchnia
minimalizuje tarcia, ogranicza zużywanie się uszczelnień. Każda część mechanizmu została tak zaprojektowana, by mogła pracować w ekstremalnych warunkach. Dolne prowadzenia tulei wykonane są metodą
napawanego brązu. W cylindrach podskrzyniowych jest
jedno napawane prowadzenie, a w cylindrach pod-

Siłowniki Nummi produkowane są w Finlandii
od 1953 roku, a każdy poddawany jest testom
przed dostarczeniem go klientowi.
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Firma Bury zamawia 60 pojazdów
MAN TGX 18.510 nowej generacji.
Pojazdy są wyposażone także w fabryczną,
elektryczną klimatyzację postojowa,
szczególnie przydatną na trasach południowej
Europy i system telematyczny RIO.

P

od koniec października minionego roku firma Bury Sp. z
o.o. z Lublina odebrała 20 pierwszych pojazdów ciężaro-

wych MAN TGX 18.510 4x2 BLS nowej generacji. Niespełna

6 miesięcy od tego wydarzenia nasz długoletni klient a także parter
serwisowy złożył zamówienie na kolejne 60 ciągników siodłowych
MAN w tej samej konfiguracji. Dodatkowo zamówione ciężarówki
objęte będą 60-cio miesięcznym pełnym kontraktem serwisowym
ComfortSuper oraz gwarancją mobilności.
Pojazdy zostaną wyposażone także w fabryczną, elektryczną
klimatyzację postojowa, szczególnie przydatną na trasach
południowej Europy i system telematyczny RIO.
„Ciągniki siodłowe MAN TGX nowej generacji to wyjątkowo
oszczędne i niezawodne pojazdy, które sprawdziły się już w naszej
firmie, przemierzając wiele tysięcy kilometrów po drogach Europy.
Wyjątkowy komfort nowej kabiny spotkał się z dużym uznaniem
wśród naszych kierowców, dlatego zdecydowaliśmy się powiększyć tabor o kolejne 60 pojazdów nowej generacji.” – powiedział
Jacek Bury, prezes firmy.
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„Nagrodzony tytułem Truck of the year ciągnik MAN

Włoch, Portugalii, ale też ładunków z Francji, Anglii,

TGX to pojazd stworzony z myślą o obniżeniu kosztów

Niemiec, Ukrainy i Rumunii.

eksploatacji, jak również o najlepszych warunkach
pracy dla kierowcy. Cieszę się, że przewoźnicy tacy jak

Od roku 2011 firma jest partnerem serwisowym MAN

firma Bury potwierdzają to, czego dowodem są kolejne

Truck & Bus Polska, posiada autoryzowane stacje

zamówienia, tym razem w wersji z pełnym kontraktem

serwisowe w Lublinie oraz Radomiu.

serwisowym.” powiedział podczas podpisania umowy
prezes MAN Truck & Bus Polska Marc Martinez.

Dostawy pojazdów rozpoczną się w
styczniu 2022, a zakończą w połowie
roku.
Grupa Bury oraz firma MAN Truck & Bus Polska współpracują ze sobą od ponad 10 lat. We flocie lubelskiego
przewoźnika znajduje się ponad 160 pojazdów
ciężarowych MAN, w tym ok. 100 ciągników siodłowych. Firma specjalizuje się w transporcie warzyw i
owoców z południa Europy, głównie z Hiszpanii, Grecji,

tekst redakcja / foto producent
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Volvo Trucks i unikatowe dźwięki

Z

lipca 2021 r., wszystkie nowy pojazdy ele-

Opracowane przez ekspertów od akustyki

ktryczne na terytorium Unii Europejskiej mają

Zestaw dźwięków jest rezultatem skrupulatnych badań

emitować dźwięk o określonym natężeniu, gdy poru-

i testów, przeprowadzonych przez ekspertów Grupy

szają się z prędkością mniejszą niż 20 km/h. Wymagany

Volvo w dziedzinie akustyki.

godnie z wymogiem wchodzącym w życie 1

poziom natężenia dźwięku ma być tym wyższy, im
większa jest prędkość jazdy i przy 20 km/h wynosić co

– Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że opracowaliśmy

najmniej 56 decybeli. Podobny przepis obowiązuje w

wysokiej jakości dźwięki, wystarczająco słyszalne, by

Stanach Zjednoczonych, gdzie prędkością graniczną

ostrzegać ludzi znajdujących się w pobliżu samochodu

jest 30 km/h. Jeżeli pojazd jest zbyt cichy, należy

ciężarowego, a mimo to przyjemne dla kierowcy i

wyposażyć go w zewnętrzny akustyczny system

innych użytkowników dróg – mówi Anna Wrige Berling.

ostrzegawczy (AVAS).

Warto przy tym zauważyć, że pojazdy te nadal będą

Aby spełnić ten nowy wymóg, a jednocześnie zacho-

znacznie cichsze niż konwencjonalne samochody

wać korzyści wynikające z cichobieżności pojazdów o

ciężarowe.

napędzie elektrycznym, Volvo Trucks opracowało
unikatowy zestaw wysokiej jakości dźwięków dla

– Dźwięki zaprojektowano tak, by nie przenikały przez

swoich elektrycznych samochodów ciężarowych.

ściany. Nasze pojazdy elektryczne wciąż będą umożli-
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wiały realizację cichych dostaw w nocy, zapewniały
kierowcom lepsze warunki pracy i przyczyniały się do
kształtowania cichszego i czystszego środowiska –
dodaje Anna Wrige Berling.

Cztery różne dźwięki
Na opracowany przez Volvo akustyczny system ostrzegawczy dla samochodów elektrycznych składa się nie
jeden, lecz aż cztery różne rodzaje dźwięków, informujące o tym, co dzieje się z pojazdem: czy porusza się
do przodu, pracuje na biegu jałowy, cofa itd.? Ich
intensywność jest zmienna, zależnie od prędkości
ruchu, zaś przyspieszanie i hamowanie skutkuje zmianą
często-tliwości.

Promowanie elektrycznego transportu
Od chwili ogłoszonego niedawno rozpoczęcia sprzedaży trzech nowych modeli elektrycznych – Volvo FH,
FM i FMX – Volvo Trucks dysponuje imponującą gamą
aż sześciu elektrycznych samochodów ciężarowych o
średniej i dużej ładowności. To obecnie najbardziej
kompletna oferta tego typu pojazdów na rynku.
– Pojazdy elektryczne będą coraz częściej spotykane na
drogach i dzięki wzbogaceniu naszych pojazdów o
akustyczny system ostrzegawczy z dumą możemy
realizować dwie nasze idee jednocześnie: dążenie do
zeroemisyjnego transportu i zera wypadków – podkreśla Anna Wrige Berling.

tekst redakcja / foto producent

”

– Cieszą nas te nowe regulacje. Od czasu, gdy byliśmy
jeszcze dziećmi, uczymy się polegać w ruchu drogowym
nie tylko na tym, co się widzi, ale także na tym, co się
słyszy - czasami do takiego stopnia, że nawet nie
rozglądamy się przed przejściem na drugą stronę ulicy!
Z pomocą nowego systemu ostrzegawczego chcemy
ułatwić pieszym i rowerzystom zorientowanie się, że
znajdują się w blisko naszego samochodu elektrycznego
– wyjaśnia Anna Wrige Berling, dyrektor ds.
bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów
w Volvo Trucks.
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Bez odpowiednich
uprawnień i przeglądu

W

e wtorek (25 maja) na odcinku auto-

przerwę po 4 godz. i 30 min. jazdy. Tymczasem jechał

strady A1 w Rusocinie koło Pruszcza

on bez wymaganej przerwy 5 godz. i 57 min.

Gdańskiego funkcjonariusze ITD

zatrzymali ciągnik siodłowy z naczepą należący do

Inspektorzy stwierdzili też, że naczepa nie miała

polskiego przewoźnika. Ciężarówką przewożono

ważnego badania technicznego od 14 kwietnia 2021 r.

artykuły spożywcze z Gdańska do Radomska.
Funkcjonariusze ITD ukarali kierowcę mandatami oraz
W trakcie kontroli inspektorzy zweryfikowali w z

zakazali mu dalszej jazdy samochodem ciężarowym z

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców upra-

naczepą. Za dopuszczenie do ruchu drogowego

wnienia szofera. Okazało się, że posiada prawo jazdy

kierowcy bez właściwych uprawnień oraz naczepy bez

kat. „C”. Mężczyzna przyznał, że jest dopiero w trakcie

ważnego przeglądu, kara finansowa grozi też prze-

ubiegania się o kat. „C+E”. Mówił, że ma wyznaczony

dsiębiorcy i osobie zarządzającej transportem w firmie.

egzamin o uzyskanie tych uprawnień na koniec maja.

Wobec nich zostaną wszczęte postępowania administracyjne.

Podczas kontroli czasu pracy inspektorzy stwierdzili
przekroczenie dopuszczalnego czasu jazdy ciągłej.
Zgodnie z przepisami kierujący powinien wykonać
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czwartek (27 maja), na autostradzie A4, w

Transport farb i lakierów
po spożyciu alkoholu

miejscowości Paszczyna koło Dębicy patrol ITD

zatrzymał do rutynowej kontroli ciężarówkę

należącą do polskiej firmy transportowej. Zestawem oznaczonym pomarańczowymi tablicami przewożono farby i
lakiery z Niemiec do Polski.
W trakcie pobierania wymaganych dokumentów, inspektorzy
wyczuli od kierowcy woń alkoholu. Na podłodze, koło fotela
pasażera, zauważyli też pustą butelkę po wódce.
Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało blisko 0,27
promila alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierującego.
Szofera w stanie po spożyciu alkoholu i ciężarówkę przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji. Za
popełnione wykroczenie sąd może orzec karę aresztu,
grzywnę do 5 tys. zł i czasowo zatrzymać prawo jazdy. Sąd
może orzec również zakaz prowadzenia pojazdów mecha-

źródło ITD / foto ITD

nicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Wzmożone kontrole
stanu technicznego

W

czwartek (27 maja) na małopolskich drogach
inspektorzy ITD kontrolowali przede wszystkim

stan techniczny samochodów ciężarowych,

dostawczych i autobusów. Za pomocą nowoczesnych
dymomierzy sprawdzali również czy pojazdy nie emitują do
atmosfery spaliny przekraczające dopuszczalne normy.
Na 46 skontrolowanych samochodów nie stwierdzili przypadku
nadmiernego zadymienia spalin. Mieli jednak zastrzeżenia do
stanu technicznego 5 pojazdów. Zatrzymali dowody
rejestracyjne za m.in. nieszczelny układ pneumatyczny/hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych,
nadmiernie zużyty bieżnik opon, nieszczelny układ wydechowy
oraz niesprawne światła cofania. Kierowców niesprawnych
pojazdów ukarano mandatami karnymi.
W trakcie działań funkcjonariusze ITD zatrzymali też autobus bez
ważnego badania technicznego. Za dopuszczenie do ruchu
drogowego pojazdu bez aktualnego przeglądu

źródło ITD / foto ITD

odpowiedzialność finansowa grozi przewoźnikowi. Wobec
niego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.
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TMS nie tylko dla gigant
- skorzystają z niego rów

P

omimo trwającej od ponad roku pandemii
według szacunków ekspertów Transport

Intelligence[1] branża TSL do 2024 roku będzie

co roku rosła o 4,7 procent, a sam rynek spedycyjny
nawet więcej – o 5,2 procent. Jest więc o co walczyć, ale
trzeba umieć odnaleźć się w warunkach olbrzymiej
konkurencji. - Przy bumie, jaki przeżywa e-commerce
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tów spedycyjnych
wnież mniejsze firmy
TMS dla dużych i mniejszych
Jak podkreślali w raporcie eksperci PwC, polska branża
TSL musi być gotowa na kolejne wyzwania związane ze
zmianami prawa (m.in. pakiet mobilności) i te związane z
cyfryzacją transportu. Digitalizacja sektora transportu i
logistyki już trwa, a w perspektywie najbliższych lat
będzie znacznie przyspieszać. Dlaczego? Firmy dostrzegają, że wpływa korzystnie na wzrost przychodów firm,
ograniczanie kosztów, a także poprawę jakości usług dla
klientów. Z perspektywy spedytorów najważniejsze
podstawowe technologie dotyczą zarządzania transportem (TMS). Zaawansowane systemy oparte na
telematyce będą naturalnym rozwinięciem rozwiązań
wdrażanych w obszarze digitalizacji - choć na początku
mogą wydawać się niedostępne dla mniejszych przewoźników. Celem takich inwestycji jest przede wszystkim
zwiększenie rentowności, szybka wymiana informacji i
możliwość dokładnego śledzenia towaru.
Giganci spedycyjni doskonale wiedzą, że cyfryzacja to
sposób na zwiększenie przychodów. Co drugi uważa, że
wdrożenie np. systemu TMS wpływa korzystnie na
obniżanie kosztów działalności. Aż 73 proc. deklaruje, że
prognozy mówiące o dalszym rozwoju w branży TSL
powinny się sprawdzić. Warto więc uzbroić się w takie
narzędzie jak TMS, które pozwoli wykonywać pracę
spedytora sprawniej, szybciej i zwiększy przychody
firmy – podkreśla Dawid Kochalski, ekspert ds.
wdrożeń GBox, Grupa INELO.

wprowadził lub właśnie wprowadza narzędzia telematyczne. To powinien być znak dla mniejszych firm, że to
właściwa droga, by utrzymać się na rynku. „Mali przewoźnicy powinni przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu poprzez wykorzystywanie usług cyfrowych i
standardowych rozwiązań, które będą dostępne w
osiągalnych dla nich cenach” – sugerują twórcy raportu.
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Zarządzanie transportem w jednym
miejscu

str. 20

zarówno dla klienta zlecającego przewóz towarów, jak
i przewoźnika. Jedynie spedytorzy, którzy wykonują je

Cyfryzacja w mniejszych przedsiębiorstwach poza

na najwyższym poziomie mogą liczyć na atrakcyjne

większymi zyskami posłuży też do uporządkowania i

zlecenia, a także na rzetelnych przewoźników. Taka

zebrania w jednym programie TMS tego, co w kompu-

owocna współpraca przełoży się na zyski w prowa-

terze do tej pory znajdowało się w różnych plikach, m.in.:

dzonej działalności. W tym właśnie może pomóc

faktur, zleceń dla podwykonawców, tras przejazdów i

nowoczesny system TMS. Program nie tylko „usyste-

dokumentów. A to tylko część tego, co spedytor musi

matyzuje pracę”, ale jako dostosowane i stosunkowo

mieć pod kontrolą.

logiczne narzędzie ułatwi pracę „handlowców czy
spedytorów”. Jak wynika z badań, aż 58 proc. przedsię-

Twórcy oprogramowania dla branży TSL mają więc duże

biorców z branży TSL mówi, że umiejętności cyfrowe

pole do popisu. Rynek będzie od nich wymagał elasty-

kandydatów do pracy pozostają nadal na średnim

czności i dostosowania różnych funkcji oprogramowania

poziomie, a praca na wielu systemach, które nie

do wymagań firmy. Różnice w oczekiwaniach wynikają też

współgrają ze sobą powoduje liczne pomyłki oraz

z tego, na ile przewoźnicy są już zaznajomieni z możli-

zniechęcenie kandydatów do pracy.

wościami oprogramowania, które może usprawnić ich
pracę. Czego po takich rozwiązaniach mogą spodziewać

- Przewoźnicy często szukają spedycji, która będzie

się MŚP?

wstanie kompleksowo wykonać powierzone zadania.
Chcą, by prowadziła ich pojazdy od A do Z niemal „za

- Cyfryzacja sprawdza się nie tylko u wielkich graczy na

rękę”. Przewoźnik właściwie przerzuca ciężar prowad-

rynku. Właściwie dobrane oprogramowanie znacząco

zenia firmy transportowej na spedycję. Często opieka

skróci czas wykonywania powtarzalnych zadań, a co za

jest na tyle „duża”, że spedycja kontaktuje się bezpo-

tym idzie pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Dzięki

średnio z kierowcą za pomocą telefonu bądź aplikacji

dobremu systemowi TMS można stworzyć rozbudowany

mobilnych, a właściciela firmy transportowej infor-

raport, bazę sprawdzonych podwykonawców czy w

muje jedynie o fakcie kolejnego zlecenia. Taki model

szybki sposób wystawić fakturę, aby przyśpieszyć proces

współpracy wymaga od spedycji narzędzi, które

rozliczenia. Wówczas pozostaje nam czas na zadania,

pozwolą szybko zapanować nad bardzo dużą liczbą

które wymagają większej uwagi. To np. planowanie tras i

zleceń oraz pojazdów. Wdrożenie TMS pozwala w

kontrola czy kierowca jedzie zgodnie z wytycznymi,

jednej aplikacji zapanować nad tym, co do tej pory

poszukiwanie nowych, atrakcyjnych rynków i zlece-

było robione w różnych systemach czy plikach.

niodawców – komentuje Dawid Kochalski, ekspert ds.

Niezwykle istotny jest także nadzór nad pojazdami oraz

wdrożeń GBox, Grupa INELO. – Współczesny TMS to po

analiza punktualności, a co za tym idzie satysfakcja

prostu zestaw aplikacji zebranych w jedno oprogra-

zleceniodawców – mówi Maciej Wolny, prezes Marcos

mowanie, dzięki którym spedycja może zarządzić wię-

Bis.

kszością zadań, dotychczas wykonywanych w firmie
manualnie.

Spedycja to nie tylko ładunki przewożone w danej
chwili, czyli tu i teraz, ale także ładunki kontraktowe

Co potrafi dobry TMS dla spedycji?
Rynek spedycji jest bardzo konkurencyjny, co determinuje
firmy do podnoszenia jakości świadczonych usług

e-ROUTE
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kartce czy nawet w arkuszu kalkulacyjnym w dłuższej

rozładunek czy tankowanie. Może też robić zdjęcia

perspektywie się nie sprawdza i może prowadzić do

dokumentów czy ładunku i bezpośrednio wysyłać do

pojawiania się niechcianych błędów. Można to

systemu TMS, jako potwierdzenia wykonywanych

rozwiązać dzięki narzędziu jakim jest TMS. W prosty

zleceń – podkreśla Maciej Wolny. – Dla spedycji bardzo

graficzny sposób spedytor widzi, ile ma transportów

ważna jest możliwość integracji systemu TMS z

do zrealizowania, w jakich cenach (wynegocjowanych

posiadanym programem księgowym. Kontrola

dla poszczególnych relacji dla zleceniodawcy i

wierzytelności i odpowiednio szybka reakcja na

przewoźnika), jakie samochody są odpowiednie do

przeterminowane płatności, to czasem klucz do

danego zlecenia, który pojazd wymaga zaplanowania

„wczesnego” reagowania na zbliżający się zator

nowych ładunków, a także czy termin realizacji danego

finansowy. Jeśli system księgowy jest połączony w

zlecenia jest zagrożony. Takie przedstawienie cennych

czasie rzeczywistym z programem TMS i zapewniona

informacji wpływa na komfort pracy spedytora oraz

jest komunikacja dwustronna, to funkcja kredytu

podnosi jego efektywność pracy. Dzięki szeroko

kupieckiego zareaguje i uniemożliwi podjęcie kolej-

rozumianej integracji różnych „systemów” pracownik

nych „ładunków” od niepewnego zleceniodawcy.

spedycji działa w jednym miejscu, a nie jak dotychczas

Lawina niezapłaconych faktur od zlecających przewóz

ma otwarte wiele okien różnych systemów informaty-

towarów i niewypłacone należności dla przewoźni-

cznych.

ków mogą spowodować, że spedycja utraci płynność
finansową i, co niemniej ważne, straci w oczach

– Jeśli przewoźnik sprawnie i terminowo wykonuje

rzetelnych przewoźników.

przewozy, spedytor rośnie w oczach klienta zamawiającego transport jego towarów. Dzięki mapie z

Również komunikacja z incydentalnymi przewoźni-

atrybutami ciężarowymi oraz informacjach o opłatach

kami wymaga nowoczesnego podejścia do przeka-

drogowych wbudowanych w system TMS spedytor

zywania im zleceń za pomocą nowoczesnych narzędzi

„wyceni dany fracht” z uwzględnieniem wszystkich

jakimi są np. ePrzewoźnik czy platforma Trans.EU. Te

niezbędnych informacji i to w czasie rzeczywistym –

informatyczne systemy nie tylko zapewniają sprawne

twierdzi Dawid Kochalski. – A właścicielowi firmy

przekazywanie zleceń, wyszukiwanie sprawdzonych

spedycyjnej TMS łatwo wykaże, czy decyzje podjęte

podwykonawców, ale także wymianę dokumentów

przez spedytorów są właściwe i jaka jest ich rento-

takich jak listy przewozowe czy faktury kosztowe i

wność.

frachtowe w systemie samofakturowania. Wszystkie
powyższe elementy pozwalają przyspieszyć ten

Kontakt na linii kierowca a spedytor

proces oraz zapłatę za wykonane usługi (zarówno

Kolejne zastosowanie TMS to bezpośredni kontakt

przewoźnikowi, jak i firmie spedycyjnej).

między spedycją i kierowcą. Aplikacja mKierowca jest
jego uzupełnieniem i służy do sprawnego przeka-

tekst Paulina Kunicka / INELO/ foto archiwum

zywania zadań, a także wysyłania informacji zwrotnej i
potwierdzenia on-line wykonanych punktów zlecenia.
– Spedycja na bieżąco wie o postępach w realizacji
transportu. Kierowca w łatwy sposób informuje, gdzie
jest i jakie wykonuje czynności jak np. załadunek,
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Nowa marka na rynku wyna
EFL i Grupa DBK tworzą TRUC

E

uropejski Fundusz Leasingowy (EFL), Grupa

Nowy gracz na rynku powstał po przejęciu w maju 2020

DBK oraz TRUCK CARE (dawna HAMA Polska)

roku przez EFL (należący do Grupy Credit Agricole) 70

poinformowali o wprowadzeniu na rynek

proc. udziałów w HAMA Polska (należącej do Grupy

nowej marki wynajmu pojazdów użytkowych. Od dnia

DBK).

18 maja 2021 roku, wynajem szerokiej gamy pojazdów,
w tym ciągników siodłowych, samochodów dostaw-

Do tej pory HAMA Polska oferowała wynajem poja-

czych czy naczep, jest oferowany klientom pod nową

zdów użytkowych pod marką DBK Rental, która od 18

marką – TRUCK CARE. Taki krok pozwolił na ujednoli-

maja 2021 roku działa jako TRUCK CARE. Spółka oferuje

cenie oferty w ramach całej rodziny produktów Grupy

wynajem szerokiej gamy pojazdów, w tym ciągników

Credit Agricole.

siodłowych, pojazdów ciężarowych, dostawczych,
naczep, przyczep oraz pojazdów specjalistycznych.
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ajmu pojazdów.
CK CARE.
Obecnie flota TRUCK CARE liczy ponad 3700 pojazdów

następnych etapach planujemy rozpocząć współ-

wiodących marek takich jak DAF, MAN, IVECO, Volvo,

pracę z kolejnymi producentami pojazdów użytko-

Mercedes-Benz, Scania, Kögel, Schmitz, Krone czy

wych – tłumaczy Radosław Woźniak, Prezes Zarządu

Renault. TRUCK CARE to nowy wymiar wynajmu. Nowa

EFL.

marka zgodnie ze swoją strategią TOTAL CARE nie

EFL jest jedną z największych firm leasingowych w

wynajmuje tylko pojazdów, wynajmuje komfort!

Polsce, która działa od 30 lat. O sile marki, jej doświadczeniu, jakości usług i bardzo dobrych relacjach z

- Otwieramy nowy rozdział w rozwoju naszej oferty

klientami i partnerami świadczą ubiegłoroczne wyniki

wynajmu i zyskujemy nowe możliwości realizacji

sprzedaży. Leasingodawca w pandemicznym roku

ambitnych celów, w tym przede wszystkim wzboga-

poradził sobie zdecydowanie lepiej niż branża. W 2020

cania i powiększania naszej floty. Marka TRUCK CARE

roku spółka leasingiem i pożyczką sfinansowała aktywa

łączy wsparcie finansowe Grupy EFL, kompleksowy

o łącznej wartości 5,7 mld zł, co oznacza niewielki 0,7

wynajem pojazdów użytkowych i szeroki zakres usług,

proc. spadek w porównaniu do poprzedniego roku. W

jakich potrzebuje branża TSL. Wykorzystujemy siłę sieci

tym samym czasie rynek odnotował ponad 10 proc.

Grupy DBK oraz doświadczenie EFL, by wzmacniać

spadek rok do roku. To ma swoje przełożenie na udziały

relacje z naszymi klientami i pozyskać nowych partne-

rynkowe. Do grudnia ubiegłego roku, w każdym

rów – powiedział Łukasz Chyliński, Prezes Zarządu

miesiącu leasingodawca zwiększał swoje udziały

TRUCK CARE.

rynkowe, aby na koniec 2020 roku mieć 8,1 proc. udział
w rynku, podczas gdy rok wcześniej wynosił on 7,3

- Przed nami długofalowy i stabilny rozwój floty oraz

proc. W szczególności, spółka zwiększyła udziały w

wejście w nowe segmenty rynku wynajmu pojazdów

finansowaniu pojazdów ciężarowych (o 1,9 p.p.), w

użytkowych w Polsce. Od kilku lat obserwujemy wzrost

finansowaniu pojazdów lekkich (o 0,7 p.p.) i finansowa-

zainteresowania tym rodzajem finansowania, który

niu maszyn (o 0,2 p.p.).

teraz, w dobie pandemii, jeszcze bardziej zyskał na
tekst redakcja / foto DBK

znaczeniu. Rozszerzenie naszej oferty o to rozwiązanie
jest tym, czego oczekują nasi klienci. Liczna sieć
punktów, 25-letnie doświadczenie i kompleksowa
oferta dla branży były kluczowym argumentami
stojącymi za wyborem Grupy DBK na naszego partnera.
Obecnie intensywnie pracujemy nad najlepszym
modelem obsługi jak najszerszej grupy firm, a w
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Specjalistyczne pojazdy dostawcze
Mercedes-Benz w wersji
elektrycznej

S

amochody dostawcze Mercedes-Benz w

Mercedes-Benz jest przekonany o ekologicznych i

konwersjach i z nadwoziami specyficznymi dla

ekonomicznych zaletach pojazdów dostawczych z

danej branży funkcjonują we wszystkich

napędem elektrycznym. Dlatego mocno zaznaczył

obszarach gospodarki i życia społecznego. Niezawodny

swoje dążenie do przywództwa w dziedzinie elektro-

i elastyczny pojazd bazowy stanowi ich nieodzowny

mobilności w nowej strategii i systematycznie elektryfi-

element. Mercedes-Benz Vans już teraz oferuje produ-

kuje całą swoją gamę modeli. Mercedes-Benz Vans

centom zabudów i klientom rozwiązania szyte na miarę

koncentruje się na niezawodności, jakości i optymal-

– w 100 proc. lokalnie bezemisyjne. A dzięki eSprintero-

nym całkowitym koszcie posiadania (TCO). Producenci

wi nowej generacji Mercedes-Benz zapewni klientom

nadwozi i klienci mogą już wybierać spośród czterech

jeszcze więcej możliwości.

samochodów dostawczych z napędem akumulatorowym. Są to: eVito furgon, eSprinter i eVito Tourer

Zrównoważona mobilność ma coraz większy wpływ na

(łączne zużycie energii: 27,8 kWh / 100 km; łączna emisja

decyzje zakupowe i codzienne zachowania klientów

CO2: 0 g / km) oraz EQV (zużycie energii w cyklu mie-

biznesowych i prywatnych użytkujących samochody.

szanym: 28,2 kWh / 100 km; emisja CO2 w cyklu mie-
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szanym: 0 g / km)[1]. W nadchodzącym roku dołączy

modelu. Ponadto ładowność wzrośnie o 50 procent, a

do nich nowy Citan z napędem elektrycznym, posze-

w przypadku furgonu jeszcze bardziej.

rzając elektryczne portfolio Mercedesa-Benz Vans o
segment małych samochodów dostawczych.

Mercedes-Benz a producenci nadwozi
Samochody dostawcze Mercedes-Benz stanowią

Nowa generacja eSprintera

elastyczną podstawę rozwiązań branżowych dla

Aby w przyszłości zapewnić klientom jeszcze więcej

wyspecjalizowanych producentów nadwozi. eVito z

możliwości i korzyści, Mercedes-Benz Vans opracował

chłodnią, eVito Tourer do przewozu osób o ograni-

platformę Electric Versatility. To podstawa nowej

czonej sprawności ruchowej, eSprinter Pharma i jako

generacji eSprintera, który będzie produkowany

transportowa karetka demonstrują szerokie spektrum

sukcesywnie od drugiej połowy 2023 roku w

różnych nadwozi i konwersji lokalnie bezemisyjnych

Charleston, Duesseldorfie i Ludwigsfelde. Wymagania

samochodów dostawczych Mercedes-Benz, które już

wobec modelu zostały określone w ścisłej współpracy

są możliwe.

z klientami już na etapie jego rozwoju: dzięki trzem
akumulatorom i licznym wariantom nadwozia, od

Wymagania dotyczące nadwozi i wyposażenia są tak

furgona po podwozie do zabudów, eSprinter nowej

zróżnicowane, jak branże, w których się ich używa.

generacji będzie idealnym towarzyszem w praktycznie

Największe wyzwania dotyczą przede wszystkim

każdym biznesie – nie tylko w Europie, ale także w USA i

zasilania do chłodzenia ładunku i zapewnienia bezpie-

Kanadzie. Jego zasięg, w zależności od konfiguracji,

czeństwa pacjentom, a także ciężaru zabudowy i

będzie dwa razy większy niż w obecnej wersji tego

przeróbek w zakresie ładowności i dopuszczalnej masy
całkowitej.
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Dwa pojazdy koncepcyjne oparte na eSprinterze nowej

miast. Koncepcja pojazdu lokalnie bezemisyjnego jest

generacji przedstawiają rozwiązania dla producentów

tutaj naturalnym wyborem – zwłaszcza biorąc pod

nadwozi i konwersji, które mogą być możliwe w przy-

uwagę fakt, że typowe użytkowanie, na stałych

szłości. Są to: eGrocery do transportu świeżych artyku-

codziennych trasach liczących od 80 do 100 kilome-

łów spożywczych oraz pojazd do dostaw CEP dla branży

trów, idealnie pasuje do zasięgów oferowanych przez

przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek.

Mercedes-Benz eVito.

Mercedes-Benz eVito z chłodnią

Koncepcja techniczna takiego pojazdu opiera się na

Obecnie w dostawach świeżej żywności elektrycznymi

wykorzystaniu istniejącej energii elektrycznej w eVito

pojazdami dostawczymi do aktywnego chłodzenia

również do aktywnego chłodzenia. W tym celu wysoce

towarów w przedziale ładunkowym stosuje się albo

energooszczędny system chłodzenia Kerstner C106EA

autonomiczne rozwiązania w postaci dodatkowych

został podłączony do pokładowej instalacji elektrycznej

akumulatorów, albo metody pasywne, takie jak płyty

pojazdu, co oznacza, że dodatkowy akumulator

eutektyczne lub suchy lód. Chociaż dodatkowe aku-

wymagany jako źródło energii może być mniejszy.

mulatory są duże, ciężkie i drogie oraz zmniejszają

System chłodzenia podłogowego jest niezawodnie

ładowność, alternatywa nie jest ani trwała, ani przyjazna

zasilany energią elektryczną na wszystkich etapach

dla środowiska. Oprócz tego szybko rozwijający się

procesu dostawy: podczas załadunku pojazdu w

sektor stoi przed wyzwaniem, jakim jest możliwość

magazynie za pośrednictwem stacjonarnego

realizacji dostaw na obszarach z ograniczeniami

urządzenia chłodniczego o napięciu 230 V z zasilaniem,

dostępu dla pojazdów spalinowych, np. w centrach

podczas jazdy przez pokładową instalację elektryczną
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pojazdu oraz podczas przerw za pomocą akumulatora

W pełni elektryczny Mercedes-Benz eVito Tourer PRO

buforowego w fotelu pasażera. Aby jednocześnie

jest dostępny od ręki w wersji długiej i ekstra długiej, jako

zmniejszyć zużycie energii przez system chłodzenia,

pojazd przerobiony tak, aby był mógł przewozić osoby

izolacja Kerstnera przestrzeni ładunkowej ma szczegól-

na wózkach inwalidzkich. We współpracy z naszym

nie niski współczynnik K wynoszący 0,30 W / m²K.

wieloletnim partnerem w dziedzinie samochodów
dostawczych AMF-Bruns GmbH & Co. KG z Apen w

Mercedes-Benz eVito Tourer przystosowany do przewozu osób o ograniczonej sprawności ruchowej
Mobilność stanowi podstawę autonomii i niezależności
w życiu. W szczególności osoby niepełnosprawne są
zależne od dostępności środków transportu, które
umożliwiają im udział w życiu zawodowym i społecznym. Możliwości przewozu osób o ograniczonej
sprawności ruchowej są ważnym tematem dla
Mercedes-Benz Vans, czy to w postaci instalowanych
fabrycznie udogodnień w pojazdach, czy też odpowiednich środków adaptacyjnych zaprojektowanych
we współpracy z naszymi partnerami.

Dolnej Saksonii pojazd został przebudowany – zmiany
objęły m.in. podłogę w tylnej części i rampę wjazdową,
która umożliwia użytkownikom wózków inwalidzkich i
osobom o ograniczonej sprawności ruchowej
wygodny i bezpieczny transport.
Tylny otwór wejściowy o wysokości ok. 1500 mm w
połączeniu z zamontowaną rampą antypoślizgową
EASYFLEX umożliwia łatwy wjazd do wnętrza pojazdu,
przyjazny dla wózków inwalidzkich. Rampę można
obsługiwać wyjątkowo łatwo jedną ręką, a alternatywnie tworzy ona przestrzeń ładunkową. Za pomocą
specjalnego systemu zabezpieczeń wózek inwalidzki
jest przymocowany do podłogi pojazdu, dzięki czemu
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osoba przewożona jest dobrze chroniona. Dodatkowo zwijane elektrycznie bardzo długie pasy zabezpieczają wózek inwalidzki z przodu.
Opcjonalnie pojazd można wyposażyć w zagłówek i oparcie
FUTURESAFE.
Obniżona podłoga zapewnia dużą ilość miejsca dla użytkownika wózka
inwalidzkiego dzięki wysokości wnętrza ok. 1450 mm, co jest zgodne z
normami DIN i międzynarodowymi. W przypadku zainstalowania
podwójnego siedzenia pasażera jest miejsce dla jednego użytkownika
wózka inwalidzkiego, pięciu osób i kierowcy. Dwa opcjonalne obrotowe
i składane siedzenia w drugim rzędzie umożliwiają elastyczne użytkowanie pojazdu nawet przez siedem osób, jeśli na pokładzie nie ma
osoby na wózku inwalidzkim.

Mercedes-Benz eSprinter Pharma
Przechowywanie i transport leków oraz innych produktów farmaceutycznych podlega ścisłym regulacjom, aby nie zagrażać trwałości i
skuteczności produktów. Leki są zatem dostarczane specjalnymi
pojazdami do transportu w kontrolowanej temperaturze, które muszą
gwarantować utrzymywanie określonych zakresów temperatur bez
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zakłóceń. We współpracy z Thermo King, produ-

podstawy swojego pierwszego pojazdu elektrycznego

centem systemów kontroli temperatury w transporcie,

dla służby zdrowia.

Mercedes-Benz Vans opracował pojazd eSprinter
Pharma – i po raz pierwszy prezentuje w pełni elektry-

W części przeznaczonej dla pacjenta znalazło się całe

czny samochód dostawczy do przewozu produktów

niezbędne wyposażenie, ale mimo to udało się

przemysłu farmaceutycznego.

utrzymać dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony.

eSprinter Pharma jest wyposażony w całkowicie

Podczas rozwoju produktu szczególną uwagę zwró-

elektryczny system kontroli temperatury E-200 oraz

cono na środki zmniejszające jego masę. Dopływ

nowy akumulator litowo-jonowy firmy Thermo King.

energii do nadwozia jest odseparowany od pojazdu

Kombinacja E-200 w połączeniu z pokładową instalacją

bazowego dzięki zamontowaniu dodatkowego

elektryczną pojazdu i akumulatorem litowo-jonowym

zasobnika energii (akumulatora). Działanie urządzeń

zapewnia ręcznie regulowaną, stałą temperaturę w

medycznych może być również obsługiwane nieza-

zakresie od 15 do 25 stopni Celsjusza, także wtedy, gdy

leżnie od akumulatora pojazdu.

kierowca zatrzymuje się, by dostarczyć towar. Nawet
po otwarciu drzwi system sterowania zapewnia szybkie
ponowne obniżenie temperatury.
Dodatkowo pojazd może być wyposażony w opcjonalny kontener chłodniczy z drugą strefą temperatury
(np. 2 do 8 stopni Celsjusza). Dzięki eSprinter Pharma
Mercedes-Benz Vans we współpracy z Thermo King
umożliwia dostawę kluczowych produktów medycznych w sposób zrównoważony. Pojazd ma obecnie
status prototypu i przechodzi testy różnych scenariuszy zastosowań.

Ambulans do transportu pacjentów
Mercedes-Benz eSprinter

eSprinter nowej generacji oparty na
platformie Mercedes-Benz Electric
Versatility
Platforma Electric Versatility ogłoszona w grudniu 2020
r. jest podstawą następnej generacji eSprintera. Dzięki
modułowej koncepcji składającej się z modułu
przedniego dla komponentów wysokonapięciowych,
modułu w podwoziu dla akumulatora wysokonapięciowego, a także modułu tylnego z elektrycznie
napędzaną tylną osią, eSprinter nowej generacji
oferuje znacznie większą swobodę rozwijania i projektowania różnych rodzajów zabudowy.

Sektor pojazdów specjalnych: karetek, pojazdów straży
pożarnej i policyjnych, jest ważnym obszarem dla

tekst redakcja / foto producent

Mercedes-Benz od wielu dziesięcioleci. Od momentu
powstania pierwszej generacji Sprintera w 1995 roku,
model ten był przekształcany w karetkę pogotowia i
obecnie zajmuje dużą część rynku pojazdów uprzywilejowanych dzięki różnym wariantom nadwozia.
Zapotrzebowanie na niezawodne pojazdy do transportu pacjentów i karetki pogotowia ratunkowego jest
szczególnie duże. Mercedes-Benz Vans oraz niemiecki
producent nadwozi Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG
z Schönebeck w Saksonii-Anhalt użyli eSprintera jako
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Volvo Trucks Polska uruchamia
Centrum Napraw Powypadkowych

V

olvo Trucks wprowadza innowacyjny projekt

odpowiedzią na potrzebę szybkiego i sprawnego

zarządzania szkodami Klientów posiadających

poradzenia sobie ze złożonym procesem likwidacji

pojazdy ciężarowe wykorzystując swoją

szkody – od momentu jej powstania, poprzez skuteczną

rozbudowaną sieć autoryzowanych serwisów. Od teraz

naprawę i wypłatę należnego odszkodowania. Z

cały proces obsługi związanej ze szkodą i jej likwidacją

ogromną przyjemnością pragnę ogłosić, że już teraz

będzie obsługiwany pod jednym zcentralizowanym

uruchamiamy tę innowacyjną w skali naszego kraju

numerem telefonu.

usługę dedykowaną ciężkim pojazdom użytkowym i
zapraszam serdecznie Klientów do korzystania z tej

- Jedną z fundamentalnych wartości Volvo Trucks jest

pomocy - mówi Dyrektor Zarządzająca Volvo Trucks

bezpieczeństwo, od zawsze poszukujemy rozwiązań

Polska Małgorzata Kulis.

zwiększających komfort i satysfakcję naszych Klientów.
Takim rozwiązaniem z pewnością jest profesjonalne

Projekt Centrum Napraw Powypadkowych zakłada

Centrum Napraw Powypadkowych. Projekt jest

obsługę likwidacji szkody od jej wystąpienia przez
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holowanie pojazdu, rozliczenie formalności z ubezpie-

stycznymi, a także doświadczoną kadrą mechaników,

czycielem, profesjonalną naprawę pojazdu i jego

która niezwłocznie przystąpi do naprawy uszkodzonego

powrót na drogę. Wszystkie sprawy będą mogły zostać

pojazdu. Zastosowanie oryginalnych części to nie tylko

załatwione pod jednym, zcentralizowanym numerem

gwarancja bezpieczeństwa i jakości, ale również wyższej

telefonu: +48 601 162 002 obsługującym Klientów 24

wartości odsprzedaży pojazdu.

godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
- Nasze serwisy od lat zajmowały się naprawami powy- Wszyscy wiemy jak dużym problemem dla firm

padkowymi. Posiadamy odpowiednie narzędzia oraz

transportowych są niespodziewane przestoje pojazdów

doświadczenie. Jesteśmy gotowi przyjąć do serwisu

związane z wystąpieniem wypadku. Naszym celem było

Klientów chcących skorzystać z naszej usługi Centrum

wprowadzenie usługi, która maksymalnie uprości i

Napraw Powypadkowych. W naszych serwisach

przyspieszy naprawy a w konsekwencji doprowadzi do

znajdują się specjalnie wydzielone stanowiska zajmu-

szybkiego powrotu pojazdu na drogę – mówi Michał

jące się wyłącznie naprawą pojazdów w ramach usługi

Proc Service Market & Retail Dev. Director.

Centrum Napraw Powypadkowych. Taki pojazd nie tylko
naprawiamy, ale doprowadzamy do jego pełnej

Dokonując naprawy pojazdu po wystąpieniu wypadku

sprawności sprzed momentu wystąpienia wypadku.

w autoryzowanym serwisie Volvo Trucks Klienci mają

Współczesne konstrukcje pojazdów ciężarowych są

pewność, że naprawy są wykonywane przy użyciu

bardzo złożone zarówno pod względem wizualnym jak i

oryginalnych części, na które Volvo Trucks udziela 2

technologicznym. Właśnie dlatego bardzo istotnym jest

letniej gwarancji. Dodatkowo, w trakcie trwania napra-

powierzenie naprawy takiego pojazdu autoryzowanym

wy, Volvo Trucks udostępni Klientowi pojazd zastępczy

serwisom, które zadbają o to by wszystkie systemy

w ramach ubezpieczenia.

elektroniczne, bezpieczeństwa pracowały poprawnie.
Oryginalne części zamienne, kompetencje naszych

- Często kierowcy lub nasi klienci po zaistnieniu

pracowników oraz zastosowanie technologii produ-

wypadku zadają sobie pytanie co dalej? Jak zorga-

centa – to wszystko ma znaczenie przy naprawie

nizować holowanie? Który serwis wybrać? Jak urucho-

pojazdu, który uległ wypadkowi. Na rynku, najwyższą

mić proces likwidacji szkód? Od teraz na te pytania

jakość i bezpieczeństwo w tym zakresie jest w stanie

znajdą odpowiedź pod jednym specjalnym numerem

zagwarantować wyłącznie sieć autoryzowanych

telefonu, który dla nich przygotowaliśmy. Obsługą

serwisów Volvo Trucks – mówi Rafał Kuliberda Menadżer

zajmie się profesjonalny likwidator szkód mający

autoryzowanych Serwisów Volvo Trucks w Dąbrowie,

doświadczenie w rozliczaniu szkód z ubezpieczycielami.

Długołęce i Pietrzykowicach

Co więcej, pod jednym numerem telefonu załatwią takie
sprawy jak holowanie ich pojazdu do najbliższego

Usługa Centrum Napraw Powypadkowych będzie

autoryzowanego serwisu Volvo Trucks a także dowiedzą

realizowana we wszystkich 29 autoryzowanych serwi-

się o statusie napraw ich pojazdów – dodaje Daniel

sach Volvo Trucks w całej Polsce.

Lipiński Service Market Sales Manager.
Autoryzowane serwisy Volvo Trucks dysponują profe-

tekst redakcja / foto producent

sjonalnymi narzędziami naprawczymi i diagno-
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Drutex
wybiera
MAN

W

str. 34

połowie kwietnia br. w gdańskim
oddziale firmy MAN Truck & Bus Polska

odbyło się uroczyste przekazania 10

ciągników siodłowych MAN TGX 18.470, które zamówiła firma Drutex z Bytowa, produkująca okna i drzwi. To
pierwsze pojazdy nowej generacji z lwem na masce we
flocie firmy.
Zamówione przez producenta drzwi i okien ciągniki
siodłowe MAN wyposażone są m.in. w oszczędny układ
napędowy o mocy 470 KM, dużą wygodną kabinę z
wysokim dachem GM oraz liczne systemy poprawiające bezpieczeństwo i komfort pracy kierowcy, takie
jak asystent utrzymania pasa ruchu, system awaryjnego
hamowania, tempomat adaptacyjny ACC z funkcją
Stop and Go, funkcja tempomatu MAN EfficientCruise z
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regulacją w zależności od terenu, fabryczną elektryczną

nadzieję, że 10 przekazanych ciągników doskonale

klimatyzację postojową, asystent zmęczenia kierowcy

wywiąże się ze swoich zadań i pozwoli nam dostarczyć

MAN AttentionGuard, obsługę radia MAN SmartSelect

jeszcze większą liczbę pojazdów, które zasila flotę

z panelem dotykowym oraz najnowszej generacji

dynamicznie rozwijającego się producenta.” – powie-

oświetlenie: reflektory przednie , przeciwmgielne oraz

dział Bernard Wieruszewski, dyrektor ds. sprzedaży

światła skrętne w technologii LED.

pojazdów ciężarowych i rozwoju produktów w MAN
Truck & Bus Polska.

Wprowadzenie na polski rynek nowej generacji
pojazdów ciężarowych MAN wzbudziło zaintereso-

tekst redakcja / foto producent

wanie firmy i doprowadziło do testów nowego modelu
we flocie Drutex. Doskonałe wyniki zużycia paliwa i
pozytywne opinie kierowców zadecydowały o zamówieniu 10 sztuk pojazdów.
„Jesteśmy dumni, że firma Drutex, znany i ceniony
producent okien wybrała pojazdy marki MAN. Mamy
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Grupa Wielton odbudowuje sprzedaż
i umacnia swoją pozycję rynkową
w pierwszym kwartale 2021 roku

P

andemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na wynikach 2020 r., ale
rok bieżący jest okresem silnej odbudowy rynków i rosnącego

popytu na produkty Grupy Wielton. Skokowe wzrosty sprzedaży na

większości rynków, na których obecna jest Grupa, zostały wypracowane
pomimo wciąż trwającej trzeciej fali pandemii. Jest to wynik łagodzenia
restrykcji przez rządowe programy wsparcia w krajach europejskich oraz
efekt odłożonego popytu przeniesionego z miesięcy 2020 roku, w których
rynek transportowy uległ największemu spowolnieniu.
Europejski rynek przyczep i naczep uległ w 2021 r. znacznemu ożywieniu.
Wyraźnie widoczne jest także zwiększenie popytu na produkty Grupy
Wielton, które przełożyło się na wzrost sprzedaży na większości rynków
naszej działalności w Q1 br. Systematyczny wzrost zamówień i satysfakcjonujący poziom backlogu napawa nas optymizmem na kolejne okresy.
Stopniowo i konsekwentnie realizujemy także nasze plany roczne, a wyniki
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pierwszego kwartału zarówno na poziomie wolumenowym, przychodowym, jak i operacyjnym
potwierdzają, że z każdym miesiącem zbliżamy się do
wyznaczonego celu. – powiedział Mariusz Golec, CEO i I
wiceprezes Grupy Wielton.
Do wyróżniających się rynków w Q1 2021 należy
zaliczyć przede wszystkim Polskę i Włochy, które
odnotowały najsilniejsze wzrosty popytu mierzone
liczbą rejestracji naczep, o odpowiednio 73,1% i 33,5%
r/r. Grupa zrealizowała na tych rynkach wzrosty
wolumenów na poziomie 38,1% i 59,7% utrzymując
swoje pozycje rynkowe – 3 w Polsce i 6 we Włoszech.
Jednak największą dynamikę wzrostów wolumenów
sprzedaży, w porównaniu ze wzrostem rynku, Grupa
odnotowała we Francji, w której rynek urósł o 3,8% r/r
(pod względem rejestracji), podczas gdy sprzedaż
wolumenowa Grupy wzrosła aż o 31,5%, umacniając
pozycję spółki Fruehauf jako niekwestionowanego
lidera rynku. Na większości pozostałych rynków Grupa
odnotowała również znaczące wzrosty sprzedaży,
pomimo tego, że na niektórych z nich obowiązywały
wciąż obostrzenia związane z pandemią COVID-19, jak
np. lockdown w Wielkiej Brytanii.
Bardzo dobre wyniki sprzedażowe w Q1 2021 przełożyły się na znaczący wzrost przychodów Grupy,
rentowności operacyjne j oraz zysku netto.
Skonsolidowane przychody wzrosły w Q1 2021 do
633,0 mln zł, czyli o 34,0% r/r, a EBITDA do 43,8 mln zł,
czyli o 147,5% r/r. Zysk netto wzrósł w Q1 2021 do
wartości 19,2 mln zł w porównaniu do straty 6,7 mln zł

„
Dodatkowym wsparciem dla wyników finansowych było
osłabienie się złotówki. Przede wszystkim dzięki tym
czynnikom nasz poziom rentowności EBITDA osiągnął
w Q1 2021 wartość 6,9% przy utrzymującej się tendencji
wzrostowej, gdyż w samym tylko marcu br. wynosiła
ona ponad 8%. Osiągnięty wskaźnik dług netto/EBITDA
w wysokości 2,7, czyli zdecydowanie poniżej progu
kowenantu 4,5, redukuje prawie do zera ryzyko
ewentualnej potrzeby dokapitalizowania spółki
(po wynikach z 30.06.br. zgodnie z zapisami umów
kredytowych). – powiedział Piotr Kamiński, CFO
i wiceprezes Grupy Wielton.

w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Dzięki tak
dobrym wynikom, Grupa zwiększyła zasoby gotówki i
jej ekwiwalentów do poziomu 133,1 mln zł, czyli o
92,9% r/r oraz o 50% w odniesieniu do końca roku 2020.
Struktura bilansu uległa dalszej poprawie, a wskaźnik
bieżącej płynności wzrósł do poziomu bliskiego 1,14.
Jednocześnie wskaźnik dług netto/EBITDA spadł na
koniec pierwszego kwartału o 20,6% r/r (z wartości 3,4
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na koniec pierwszego kwartału 2020 roku) do wartości 2,7, stanowiąc
bezpieczną wartoś dla Grupy. Tak znaczna poprawa wskaźnika dług netto/EBITDA była możliwa dzięki zarówno znaczącej poprawie rentowności
operacyjnej, jak i zdecydowanemu wzrostowi poziomu gotówki i jej
ekwiwalentów na koniec pierwszego kwartału 2021 roku. W dalszej części
bieżącego roku, wraz z poprawą sytuacji rynkowej, oczekiwany jest dalszy
spadek tego wskaźnika.
To co szczególnie nas cieszy, to świadomość, że dobrze wykorzystany czas
pandemii ma teraz przełożenie na osiągane przez Grupę wyniki. Tak dynamiczny wzrost EBITDA nie wynika jedynie ze wzrostu samej sprzedaży, ale też
w istotnej części z przeprowadzonych w ubiegłym roku i nieustannie
kontynuowanych modernizacji oraz optymalizacji – powiedział Piotr
Kamiński, CFO i wiceprezes Grupy Wielton.
Portfel zamówień na kolejne miesiące jest obecnie w pełni wypełniony.
Poszczególne zakłady produkcyjne w dalszym ciągu pracują nad zwiększaniem swojej efektywności produkcyjnej, a sieci sprzedaży docierają do
nowych grup klientów. Wzrosty wolumenów sprzedaży, jak i wyniki finansowe zbliżone do tych z 2019 roku są cały czas w zasięgu możliwości Grupy.
W całym 2021 roku Grupa planuje osiągnąć wolumeny sprzedaży na
poziomie 20 tys. szt i przychody w wysokości ok. 2,4 mld zł oraz rentowność
EBITDA na poziomie ok. 7%.
Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep,
przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz znajduje się wśród
dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Podmiotem
dominującym w Grupie Wielton jest Wielton S.A. notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 maja br. Grupa Wielton przedstawiła wyniki operacyjne i finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.

tekst redakcja/ foto Wielton
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Renault Trucks D Wide Z.E.
śmieciarka w pełni elektryczna

G

mina Neuilly-sur-Seine (niedaleko Paryża) zdecydowała się na
szerokie wykorzystanie energii elektrycznej przy zbiórce

odpadów komunalnych. Tym samym, SUEZ odnowił swoje

zaufanie do francuskiego producenta Renault Trucks, zamawiając
dziesięć dodatkowych, w 100% elektrycznych pojazdów D Wide Z.E.
Po kilku miesiącach eksploatacji pierwszego D Wide Z.E., SUEZ i Renault
Trucks pozytywnie oceniają swoją współpracę i zobowiązują się do
prowadzenia zbiórki odpadów w sposób bardziej przyjazny dla jakości
życia mieszkańców. Śmieciarki nowej generacji będą zbierać odpady
pomiędzy Neuilly-sur-Seine i, w zależności od rodzaju odpadów, SaintOuen lub Gennevilliers, nie emitując spalin ani CO2.

e-ROUTE

e-Route online 06/2021 / e-route.pl

Zmniejszenie emisji CO2 i poprawa jakości życia mieszkańców jest przedmiotem szczególnej troski zarówno SUEZ
jak i Renault Trucks. Po przekazaniu pierwszej ciężarówki D
Wide Z.E. do zbiórki odpadów dla 63 000 mieszkańców
Neuilly-sur-Seine w lipcu 2020 r., SUEZ i Renault Trucks
pozytywnie oceniają to partnerstwo. Technologia elektryczna jest doskonale dostosowana do zbiórki odpadów
komunalnych i zapewnia znaczną poprawę śladu ekologicznego oraz komfortu użytkowników i mieszkańców, przy
zerowej emisji lokalnej i emisji CO2 zredukowanej nawet o
95%.
Ta pierwsza ocena pozwoliła również na dokonanie
pewnych dostosowań technicznych, takich jak programowanie ogrzewania kabiny i optymalizacja działania
sprzętu, w tym liczby cykli zagęszczania, liczby operacji
wstrząsania i prędkości mechanizmów.

Renault Trucks stawia sobie za cel, aby do 2025 roku 10%
jego sprzedaży stanowiły pojazdy elektryczne.
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Przeładowany
„wrak”

2
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4 maja inspektorzy z wrocławskiej inspekcji zatrzymali do kontroli
dostawcze Iveco z ładunkiem drewnianych bali. Samochód był

przeładowany o 1,7 tony. Pojazd był również w fatalnym stanie

technicznym. Jego usterki techniczne eliminowały go z dalszej jazdy,
gdyż stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
naruszały wymagania ochrony środowiska. Uwagę inspektora prowadzącego kontrolę zwrócił stan prawej przedniej tarczy hamulcowej, na
której znajdowały się opiłki metalu. Z klocka hamulcowego została już
tylko metalowa blacha, doprowadzając do uszkodzenia tarczy. Również
w wyniku przeładowania, opony drugiej osi, które były już mocno
wyeksploatowane ocierały o wyłożone w przestrzeni ładunkowej deski.
Niesprawny był sygnał dźwiękowy oraz spryskiwacz przedniej szyby. Z
silnika wyciekały płyny eksploatacyjne, a oświetlenie miało liczne usterki
(podczas hamowania zamiast świateł „stop” zapalały się światła kierun-

źródło ITD / foto ITD

kowskazów). W wyniku kontroli Inspektorzy nałożyli na kierującego
wysoką grzywnę w drodze mandatu karnego oraz zatrzymali dowód
rejestracyjny samochodu. Zakazali też dalszego użytkowania pojazdu.

W

poniedziałek (24 maja) na krajowej 92-ce w

Wilkowie w pobliżu Świebodzina funkcjonariusze ITD zatrzymali do rutynowej kontroli

rosyjską ciężarówkę, którą przewożono ładunek z Chin do

Nie logował karty
w tachografie

Wielkiej Brytanii. W pojeździe tym było dwóch kierowców.
Natomiast w tachografie znajdowała się tylko karta
kierowcy, który w tym momencie prowadził pojazd. W
przypadku załogi, kierowca który siedzi na fotelu pasażera
również powinien mieć swoją kartę włożoną do tachografu.
Ustalono, że kierowca ten dosiadł się w Łodzi. Z danych
zarejestrowanych na jego karcie wynikało, że 15 maja 2021
r. we Francji karta ta została wyjęta z tachografu zainstalowanego w innym pojeździe. Od tego momentu jego karta
kierowcy nie była używana. Kierowca wyjaśnił, że z Francji
do Polski przejechał inną ciężarówką nie używając karty.
Zrobił tak, ponieważ nie zdążył rozpocząć kolejnego
odpoczynku tygodniowego w wymaganym okresie.
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Za ciężki transport międzynarodowy

W

środę (19 maja) na krajowej „ósemce” koło

czasu pracy kierowcy i sposobu zabezpieczenia

dawnego przejścia granicznego w

przewożonego ładunku. Analiza zapisów aktywności

Budzisku inspektorzy ITD zatrzymali do

kierującego ujawniła przekroczenie czasu jazdy dwu-

kontroli zestaw należący do litewskiego przedsiębiorcy.

tygodniowej i niewłaściwą obsługę tachografu. Z kolei

Ciężarówką przewożono materiały budowlane i papier

ładunek był niewystarczająco zabezpieczony przed

z Austrii na Litwę.

zmianą położenia w trakcie jazdy.

Ciężarówka z towarem ważyła 45,7 tony zamiast

Za stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy ukarali

dopuszczalnych 40 ton. Taki tonaż spowodował

kierowcę mandatami na kwotę 1 tys. 300 zł. Za naru-

również przekroczenie maksymalnego nacisku poje-

szenia będzie odpowiadać także firma przewozowa

dynczej osi napędowej samochodu ciężarowego na

oraz osoba zarządzająca w niej transportem. Litewski

drogę o pół tony. Nacisk wynosił bowiem 12 ton zamiast

przedsiębiorca na poczet przewidywanych kar wpłacił

dopuszczalnych 11,5 ton. O 2,2 tony przekroczony był

kaucję w wysokości 18 tys. 600 zł. Kierowca mógł

też dozwolony nacisk na drogę potrójnej osi naczepy. W

kontynuować transport po przeładowaniu nadwyżki

okazanych początkowo dokumentach przewozowych

towaru na inny pojazd.

informacje na temat masy ładunku okazały się nieprawdziwe. Dopiero po zważeniu ciężarówki kierujący

źródło ITD / foto ITD

przedstawił inspektorom inne dokumenty przewozowe, które odpowiadały jej rzeczywistej masie całkowitej.
Oprócz tego funkcjonariusze ITD mieli zastrzeżenia do
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Cele Daimler Truck jak

2

0 maja Daimler Truck po raz pierwszy zorganizował Dzień
Strategii, podczas którego przedstawił swoje ambitne

zamierzenia jako niezależnej firmy oraz plany wykorzystania

swojego pełnego potencjału, zarówno pod względem operacyjnym,
jak i finansowym. Zarząd Daimler Truck pod kierownictwem prezesa
Martina Dauma przedstawił strategiczne priorytety oraz najważniejsze cele finansowe i techniczne.
Jako światowy lider branży pojazdów użytkowych pod względem
sprzedaży, udziału w rynku i globalnego zasięgu, Daimler Truck
startuje z wiodącej pozycji. W typowym roku obrotowym Daimler
Truck osiąga przychody w wysokości ponad 40 mld euro, sprzedając
ok. pół miliona ciężarówek i autobusów. Dzięki portfelowi silnych
marek na wszystkich dużych kontynentach, np. Freightliner,
Mercedes-Benz, FUSO i BharatBenz, Daimler Truck oferuje najszerszą
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ko samodzielnego przedsiębiorstwa
w branży paletę samochodów ciężarowych i autobu-

poprawa niespójnej rentowności regionalnej w

sów. Firma jest również pionierem rozwiązań tech-

Europie, Brazylii i Azji.

nicznych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i
zelektryfikowanych układów napędowych.

„Nasza misja jako niezależnej firmy jest oczywista –
będziemy wytyczać drogę do transportu bezemisyj-

Patrząc w przyszłość, Daimler Truck – jako niezależna

nego poprzez przyspieszenie rozwoju pojazdów z

firma – przyspieszy realizację swoich ambitnych

napędem akumulatorowym i napędem na ogniwa

strategicznych celów i zadba o wyniki finansowe.

paliwowe. Znacząco zwiększymy swoją rentowność.

Podczas gdy w Ameryce Północnej Daimler Truck ma

Chcemy osiągnąć najlepszy wynik w każdym z regio-

bardzo silną pozycję i odgrywa w tym regionie domi-

nów. Poszczególne regiony muszą stać się konkuren-

nującą rolę, posiadając 40-procentowy udział rynkowy

cyjne, a my jesteśmy gotowi wdrożyć odpowiednie

w segmencie pojazdów ciężarowych o dużej łado-

środki do realizacji tego celu. Jesteśmy przygotowani

wności oraz osiągając wzorcową rentowność, ostatnie

do podejmowania trudnych decyzji dla obniżenia

wyniki uzyskiwane na innych rynkach regionalnych są

naszych kosztów stałych i dalszej poprawy wyników

mniej zadowalające. Konieczna będzie znaczna

finansowych”, powiedział Martin Daum, prezes zarządu
Daimler Truck AG.
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W ramach Dnia Strategii prezes Martin Daum przedstawił nowy
zarząd Daimler Truck, łączący umiejętności i energię konieczne do
wprowadzenia zmian w wydajności i kulturze korporacyjnej. Na
podium obecni byli Karin Rådström, prezes zarządu Mercedes-Benz
Trucks, odpowiedzialna za regiony Europy i Ameryki Łacińskiej, John
O'Leary, prezes zarządu Daimler Trucks North America; Hartmut
Schick, prezes zarządu Daimler Trucks Asia oraz dr Andreas Gorbach,
szef Truck Technology Group.

Prezentacja szczegółowych celów finansowych
Daimler Truck
Przedstawiając zamierzenia finansowe firmy, Jochen Götz, dyrektor
finansowy Daimler Truck, wyraźnie zaznaczył, że celem jest zwiększenie rentowności i zysków oraz wypracowanie wysokiej wartości
dodanej dla akcjonariuszy po uniezależnieniu się firmy. Daimler Truck
będzie dążył do osiągnięcia wzorcowej rentowności we wszystkich
regionach i łącznie dwucyfrowej stopy zwrotu ze sprzedaży do roku
2025, przy założeniu dobrych warunków rynkowych.
Daimler Truck ogłosił plany redukcji kosztów stałych, nakładów
inwestycyjnych oraz wydatków na badania i rozwój o 15% do 2025
roku (względem poziomu z roku 2019). Redukcja kosztów stałych
obejmuje zmniejszenie kosztów osobowych w Mercedes-Benz
Trucks o 300 mln euro do 2022 r. oraz nowe działania, mające na celu
dalszą redukcję złożoności, usprawnienie procesów i uzyskanie
trwałych oszczędności. Daimler Truck skoncentruje się jeszcze
mocniej na najbardziej dochodowych segmentach i regionach.
Oznacza to m.in. wyraźniejsze ukierunkowanie na bardziej dochodowy segment pojazdów ciężkich w głównych regionach, a także
przesunięcie inwestycji z konwencjonalnych napędów z silnikami
spalinowymi (ICE) na bezemisyjne i globalnie standaryzowane
architektury napędu elektrycznego (EV).
W celu zwiększenia rentowności i lojalności klientów Daimler Truck
będzie też koncentrować się na wzroście przychodów w obszarze
rynku wtórnego (aftermarket) i usług. Dotyczy to tradycyjnego
segmentu części zamiennych i usług serwisowych, a także usług
finansowych, takich jak dostosowane do potrzeb klienta leasing,
kredyt i ubezpieczenia. Dodatkowy potencjał wzrostu oferują nowe i
szybko rozwijające się usługi w dziedzinie zdigitalizowanego,
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autonomicznego i zelektryfikowanego transportu.

ciężarówki z akumulatorowym napędem elektry-

Ogólnie rzecz biorąc, Daimler Truck dostrzega

cznym (BEV) następnej generacji, Daimler Truck dąży

ogromny potencjał wzrostu w sektorze usługowym i

do uzyskania zasięgu do 800 km.

dąży do zwiększenia przychodów pochodzących z
portfela usług z obecnego poziomu 30% do 50% w

Aby przyspieszyć rozwój firmy w segmencie pojazdów

roku 2030.

BEV, Daimler Truck znacząco rozszerza swoje knowhow i opracowuje własne rozwiązania techniczne z

Daimler Truck działa w branży o charakterze cykli-

zakresu napędów eDrive. Ponadto firma Daimler Truck

cznym. Dlatego firma zdecydowała o wyznaczeniu

ogłosiła dziś kilka znaczących przedsięwzięć partner-

celów finansowych, uwzględniających potencjalne

skich w zakresie techniki akumulatorowej i infrastruktu-

wahania warunków rynkowych oraz odzwier-

ry ładowania.

ciedlających wysiłki zmierzające do zmniejszenia
kosztów stałych i lepszego kontrolowania zmienności.
W tzw. „deszczowym” scenariuszu, porównywalnym z
pandemicznym rokiem 2020, przemysłowy segment
samochodów ciężarowych i autobusów zamierza
osiągać stopę zwrotu ze sprzedaży (RoS) na poziomie
6–7%. W scenariuszu „dobrej pogody”, odzwierciedlającym typowy rok gospodarczy, docelowy
poziom RoS wynosi 8–9%. Natomiast w scenariuszu
„słonecznym”, czyli bardzo sprzyjających warunkach
rynkowych, segment przemysłowy Daimler Truck dąży
do osiągnięcia dwucyfrowych marż operacyjnych.

Branżowy lider w rozwoju samochodów ciężarowych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi
Koncentrując się intensywnie na ciężarówkach z
akumulatorowym napędem elektrycznym, Daimler
Truck zamierza również przyspieszyć rozwój i zastosowanie ciężarówek napędzanych wodorowymi
ogniwami paliwowymi (FCEV). Z uwagi na wysoką
gęstość energetyczną wodoru, szybkie tankowanie i
przewidywany rozwój systemu energii wodorowej na
wielu rynkach, firma Daimler Truck jest przekonana, że
pojazdy FCEV będą odgrywać kluczową rolę w dro-

Lider w segmencie ciężarówek z akumulatorowym napędem elektrycznym

Daimler Truck, aby wprowadzić te pojazdy na rynek,

Po rozpoczęciu produkcji w pełni elektrycznego FUSO

poparta została utworzeniem spółki joint venture

eCantera w 2017 roku, Daimler Truck posiada najszer-

Cellcentric wraz z Volvo AB Group oraz opracowaniem

sze portfolio pojazdów użytkowych ZEV spośród

przejrzystego planu rozwoju technicznego.

gowym transporcie towarowym. Determinacja

wszystkich globalnych producentów samochodów
ciężarowych na rynku. Już w tej chwili w codziennej
eksploatacji są takie pojazdy bezemisyjne, jak

tekst redakcja / foto producent

Freightliner eCascadia i eM2, Mercedes-Benz eActros i
eCitaro oraz ikoniczny autobus szkolny Thomas Built
Buses Jouley – nasi klienci przejechali nimi łącznie
ponad 10 mln kilometrów. Jednym z kolejnych
produktów, które wejdą na rynek w przyszłym roku, jest
Mercedes-Benz eActros LongHaul o zasięgu ok. 500
km. Planując na najbliższe lata rozwój specjalnej
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Transport i pomoc d

D

wuosiowa naczepa niskopodwoziowa N2N

pomieszczenia można załadować również większe

na specjalne zamówienie firmy Trans-Serwis

elementy, np. owiewki ciągników. Pomieszczenie

z Łopuszna to nie tylko pojazd transportowy,

posiada własne oświetlenie i przepuszczający światło

ale również mobilny warsztat. Będzie przewozić

dach.

głównie ciągniki ciężarowe do 19 ton wagi.
Zamontowana na balkonie 9-ciotonowa wciągarka
Przednia część naczepy została zagospodarowana na

elektryczna umożliwia załadunek uszkodzonych

mobilny warsztat. Na jego wyposażeniu znajdą się m.in.

pojazdów ciężarowych lub maszyn bez własnego

narzędzia, koła i części zapasowe niezbędne do

napędu. Wciągarka obsługiwana jest za pomocą

napraw. Dzięki rozsuwanej z prawej strony plandece do

sterowania radiowego lub przewodowego pilota.
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drogowa w jednym
Aluminiowe ręcznie rozkładane najazdy wspomagane
są siłownikami gazowymi, co zapewnia szybki i bezproblemowy załadunek i transport.
Wnęki na koła w przedniej części powierzchni załadunkowej oraz bardzo niski profil opon umożliwiają
obniżenie wysokości gabarytowej transportowanych
pojazdów, co jest szczególne istotne przy ciągnikach o
wysokich kabinach. Wnęki, jeśli nie są w danym
momencie używane, można zakryć ażurową blachą,
aby uzyskać płaską platformę.
Naczepa niskopodwoziowa została wykonana ze stali
konstrukcyjnej. Podłoga pokryta jest perforowaną
blacha typu Lohr dla lepszej przyczepności pojazdu na
pokładzie. Całkowita długość naczepy wynosi ok. 13
500 mm, a powierzchnia załadunkowa - ok. 9 500 mm.
Zawieszenie pneumatyczne i automatycznie poziomowane 2 osie BPW ułatwiają załadunek, a druga oś
skrętna – manewrowanie po ciasnych zakrętach.

tekst redakcja/ foto KH Kipper
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Kopenhaga wybrała elektryczne
śmieciarki Scania

M

ieszkańcy Kopenhagi będą mogli cieszyć się cichymi i
czystymi ulicami dzięki 15 nowym, elektrycznym
śmieciarkom Scania.

Obecnie zbiórką odpadów w Kopenhadze zajmują się firmy
zewnętrzne. Lecz wkrótce umowa dobiega końca i obowiązek ten
przejmie elektrociepłownia i spalarnia odpadów Amager Resource
Center (ARC), stanowiąca ważne ogniwo w dążeniu stolicy Danii do
zeroemisyjności. Zbiórka odpadów z gospodarstw domowych
będzie prowadzona za pomocą nowych, całkowicie elektrycznych
pojazdów, w większości marki Scania. Pierwsza elektryczna śmieciarka ma rozpocząć pracę już w przyszłym roku.
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to mieszkańcy mogą spodziewać się także innych
korzyści.
–

Dla mieszkańców oznacza to dwie rzeczy: po

pierwsze mniejsze zanieczyszczenie powietrza,
ponieważ silniki elektryczne są zeroemisyjne, a po
drugie niższy poziom hałasu, wynikający z zastosowania napędu elektrycznego. W przyszłości będzie
słychać tylko dźwięk opróżniania kubłów – wyjaśnia
Per Fischer.

Scania inwestuje w elektryczność
–

To zamówienie dowodzi ambicji miasta, które

poważnie traktuje ochronę klimatu. To wspaniałe być
częścią tego projektu. W tym obszarze Kopenhaga jest
na czele, także w skali globalnej. Wielu ludzi na całym
świecie pilnie śledzi postępy projektu – mówi Anton
Freiesleben, dyrektor sprzedaży Scania Denmark.
Scania szacuje, że w 2025 r. zelektryfikowane pojazdy
Ambitny plan przewiduje, że do 2025 r. Kopenhaga
będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku
węgla. Elektryczne śmieciarki przybliżają miasto do
tego celu.

„Ekscytujący projekt”
– To naprawdę ekscytujący projekt. Pojazdy ciężarowe
są jego częścią, na równi z nową bazą i infrastrukturą do
ładowania, co jest znaczną inwestycją samo w sobie.
Plan zakłada, że śmieciarki będą wyjeżdżać dwa razy
dziennie i będą doładowywane między wyjazdami.

będą stanowić około 10% sprzedaży grupy w Europie.
Do 2030 r. ich odsetek ma wzrosnąć do 50%. W
nadchodzących latach Scania zamierza wzbogacać
gamę pojazdów ciężarowych i autobusów co najmniej o jeden pojazd elektryczny rocznie.
Od 2022 r. w Kopenhadze odpady będą zbierać
pojazdy Scania 25 L. L to oznaczenie nisko zawieszonej
kabiny, a 25 odnosi się do zaokrąglonej mocy silnika
elektrycznego, którego moc ciągła wynosi 230 kW (310
KM), a szczytowa 295 kW (400 KM). Pojazd został
zaprezentowany w 2020 roku.

Pełne ładowanie będzie odbywać się nocą, poza
godzinami szczytu, gdy energia jest „najczystsza” i
najtańsza – mówi Per Fischer, dyrektor kontaktu z ARC.

tekst redakcja / foto producent

Do 2025 r. zbiórka odpadów w Kopenhadze będzie
realizowana za pomocą co najmniej 100 śmieciarek
elektrycznych. Choć decyzja była podyktowana
głównie zamiarem osiągnięcia neutralności węglowej,
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Technologia DSRC wskaż
ciężarówki. Inspekcje dro
będą skuteczniejsze?

S

łużby kontrolne w krajach Unii Europejskiej

drogowych w całej Europie – podkreśla Piotr Żółty,

rozpoczęły testowanie urządzeń, które wy-

ekspert Grupy INELO, która dostarcza urządzenia dla

korzystują DSRC (Dedicated Short-Range

służb kontrolnych.

Communication), czyli technologię pozwalającą na
zdalne sczytywanie najważniejszych parametrów ze

Komisja Europejska jeszcze przed wprowadzeniem

smart tachografów w pojazdach ciężarowych. - To

pakietu mobilności szukała sposobu, by zwiększyć

pozwoli na szybsze, efektywniejsze wybieranie do

efektywność kontroli inspekcji drogowych pod kątem

kontroli ciężarówek, w których doszło do manipulacji.

wykrywania manipulacji tachografów. Najczęściej

Dzięki wykorzystaniu technologii DSRC i preselekcji z

chodzi o nierejestrowanie czasu jazdy, co pozwala

pewnością znacznie wzrośnie skuteczność inspekcji

kierowcom jeździć dłużej niż wynika z przepisów. W ten
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że podejrzane
ogowe
sposób rośnie ryzyko niebezpiecznych sytuacji na
drodze, narażenia zdrowia i życia także innych użytkowników dróg. Prace w Komisji Europejskiej nad
wdrożeniem technologii DSRC trwały od 2012 roku. Rozwiązania były długo przygotowane. To nie stało się
z dnia na dzień. Technologia DSRC ma zastosowanie w
praktyce od czerwca 2019 roku, kiedy zaczęto montować w nowych pojazdach ciężarowych smart tachografy pierwszej generacji. Od tego czasu każda nowa
ciężarówka ma antenę, która umożliwia zdalne
pobranie danych z tachografu przez służby kontrole
wyposażone w odpowiednie urządzenia i oprogramowanie komunikację z urządzeniem używanym przez
służby kontrolne i pobieranie danych – wyjaśnia Piotr
Żółty.

Efektywne kontrole od zaraz?
Inspekcje drogowe wspólnoty dostały czas do sierpnia
2024 roku, by wyposażyć się w urządzenia, które
umożliwiają zdalny transfer danych. Za pomocą
technologii DSRC w ciągu niecałej sekundy można
pobrać skumulowane informacje z przejeżdżającego
pojazdu. To mała paczka danych - 19 parametrów,
informujących czy w tachografie zostały zarejestrowane jakieś problemy. Te zakodowane dane trafiają do
komputera inspektora, a po odkodowaniu dają mu
szybką odpowiedź, czy mogło dojść do manipulacji.
Jeśli tak, pojazd zostaje zatrzymany do kontroli, służby
drogowe wtedy pobierają pełne dane z tachografu i
ewentualnie nakładają kary. Zebrane zdalne dane
informują m. in. czy doszło do jazdy bez włożonej karty
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kierowcy, czy była rejestrowana prędkość i jazda, czy są

kontrolnych, ale na to też jest sposób. Antenę ustawia

błędy sugerujące manipulacje, jaka jest aktualna

się na stojaku i w ten sposób kontroluje ciężarówki poza

czynność pojazdu. Przykładowo – jeśli pojazd się

głównymi szlakami komunikacyjnymi. Mobilną antenę

porusza, a w pobranych zdalnie danych inspektor widzi

można też wykorzystać w samochodzie inspekcji

w tym czasie czynność odpoczynku w tachografie to

drogowej. Dane wtedy pobieramy np. jadąc przed

wiadomo, że doszło do oszustwa.

pojazdem, weryfikujemy i decydujemy o kontroli.
Nasze oprogramowanie współpracuje z antenami

– Do tej pory trzeba było zatrzymać ciężarówkę i

wszystkich producentów dostępnych na rynku

dopiero sprawdzić, czy dochodzi do manipulacji. Teraz

europejskim – podkreśla Piotr Żółty. – Mamy gotowe

dzięki zdalnemu sczytaniu parametrów i preselekcji

rozwiązania, rozmawiamy z inspekcjami w całej

będzie wiadomo, który pojazd jest podejrzany. To

Europie, analizujemy ich potrzeby i proponujemy

powinno znacznie zwiększyć skuteczność inspekcji

narzędzia do testowania. Informację zwrotną mamy

drogowych, a uczciwi przewoźnicy nie będą zatrzy-

pozytywną. Wszystko sprawnie działa.

mywani i nie stracą czasu – zauważa Piotr Żółty. – Już
dziś, służby kontrolne wyposażone w urządzenia do

Smart tachografy drugiej generacji

zdalnego odczytu tachografów mogą prowadzić

System preselekcji na podstawie danych z tachogra-

bardziej efektywne kontrole.

fów będzie rozwijany między innymi dzięki nowym
przepisom pakietu mobilności. Pojawią się tachografy

Służby kontrolne testują technologię
DSRC

zkowo montowane od sierpnia 2023 roku. W przy-

Inspekcje drogowe nie czekają do sierpnia 2024 roku,

padku pojazdów używanych, jeśli przewoźnik będzie

tylko już sprawdzają jak działają narzędzia. Urządzenia

chciał wykonywać transport międzynarodowy będzie

Grupy INELO testowały już służby kontrolne Holandii,

musiał wymienić tachograf we własnym zakresie.

Polski, Czech, Słowenii, Rumunii i Litwy, a w najbliższym

Odbędzie się to w dwóch etapach. W ciężarówkach

czasie zrobią to Duńczycy i Łotysze. Rozwiązania tej

wyprodukowanych przed czerwcem 2019 roku

firmy do kontroli pojazdów ciężarowych wykorzystuje

tachografy trzeba będzie wymienić do końca 2024

41 inspekcji z 22 krajów. Teraz do oprogramowania

roku, a w nowszych do sierpnia 2025 roku. W ten

Tachoscan Control dołożono moduł, który umożliwia

sposób wszystkie pojazdy wykonujące transport

odczyt danych z anten DSRC i ich wizualizację w

międzynarodowy po sierpniu 2025 roku będą wypo-

komputerze inspektora. Do tego muszą też być

sażone w smart tachografy smart drugiej generacji.

drugiej generacji. W nowych pojazdach będą obowią-

urządzenia z antenami, które skomunikują się z pojazdem i pobiorą dane.

Wtedy też dzięki technologii DSRC służby drogowe
będą miały dostęp już nie do 19, ale aż do 25 parame-

- Mamy trzy scenariusze. Antena może być zainstalo-

trów. Pobrane dane z nowego tachografu powiedzą

wana na bramownicy lub słupie przy autostradzie czy

inspektorowi, czy nastąpiło przekroczenie czasu jazdy

drodze szybkiego ruchu. A inspektor jest np. 5 km dalej i

ciągłej, dziennej, tygodniowej i dwutygodniowej, a

sprawdza, które ciężarówki są podejrzane, by zdecy-

także, czy były zakłócenia w rejestrowaniu pozycji

dować o zatrzymaniu. Część pojazdów specjalnie

pojazdu. Inspektorzy będą mieli jeszcze większą

jeździ bocznymi drogami, by uniknąć punktów

wiedzę, czy należy zatrzymać pojazd.

e-ROUTE

str. 55

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

str. 56

e-Route online 06/2021 / e-route.pl

- W Polsce technologia DSRC była testowana na
autostradzie A1. Z relacji inspektorów wynika, że
średnio co godzinę dane były sczytywane z ośmiu
ciężarówek. Przyznali, że w wielu przypadkach parametry informowały o naruszeniach. Pojazdów wyposażonych w smart tachografy będzie coraz więcej, bo w
transporcie międzynarodowym średnio co cztery lata
dochodzi do wymiany ciężarówki. Liczba takich
pojazdów szybko rośnie, już teraz może być ich około
50 procent – uważa Piotr Żółty. – Według Komisji
Europejskiej technologia DSRC ma być jednym z
elementów, które zwiększą skuteczność kontroli bez
konieczności zatrudniania kolejnych inspektorów. Jeśli
do tej pory ciężarówki były zatrzymywane losowo, to
efektywność nie mogła być duża. Dzięki DSRC wykrywalność manipulacji tachografów będzie rosła, co
sprawi, że mniej przewoźników będzie decydowało się
na naruszanie przepisów.

tekst Andrzej Klemba / INELO/ foto archiwum
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Wspólna ofensywa wodorowa. Daimler T
przyspieszają rozwój infrastruktury tank
e-ROUTE

Truck AG i Shell
kowania wodoru
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D

aimler Truck AG i Shell New Energies NL B.V.

(„Shell”) chcą wspólnie przyspieszyć wprowa-

dzenie na europejskie drogi samochodów

ciężarowych z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe.
W tym celu firmy te podpisały odpowiednie porozumienie. Partnerzy planują stworzenie infrastruktury
tankowania wodoru oraz wyposażenie klientów w
samochody ciężarowe z napędem na ogniwa paliwowe –
celem jest dekarbonizacja drogowego transportu
towarowego.
Shell planuje w pierwszej kolejności utworzenie sieci stacji
tankowania zielonego wodoru pomiędzy trzema zakładami produkcyjnymi w holenderskim Rotterdamie oraz w
Kolonii i Hamburgu. W planach firmy Shell jest uruchomienie od 2024 r. pomiędzy tymi trzema lokalizacjami
stacji tankowania dla ciężkich samochodów ciężarowych.
Następnie w 2025 r. Daimler Truck AG zamierza przekazać
klientom pierwsze ciężkie samochody ciężarowe z
napędem wodorowym. Plan partnerów przewiduje stałą
rozbudowę infrastruktury wodorowej w tym korytarzu,
aby od 2030 r. można było uruchomić 150 stacji tankowania wodoru oraz rozpocząć eksploatację ok. 5 tys.
ciężkich samochodów ciężarowych marki MercedesBenz napędzanych ogniwami paliwowymi. Już od 2025 r.
wspomniany korytarz ma mieć całkowitą długość 1,2 tys.
kilometrów.
W ramach tej współpracy Shell i Daimler Truck AG zamierzają rozwinąć infrastrukturę wodorową optymalnie
dostosowaną do potrzeb klientów. Porozumienie
obejmuje również wspólny cel, jakim jest ustanowienie
otwartego standardu tankowania wodoru. Ma on
zdefiniować interfejs i interakcję między samochodem
ciężarowym a stacją paliw, umożliwiając tym samym
przyjazne dla klienta, opłacalne, niezawodne i bezpieczne
tankowanie wodoru. Do udziału w tym przedsięwzięciu
zachęcani są inni potencjalni partnerzy.
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„Chcemy nadal nabierać rozpędu, aby ciężarówki
napędzane wodorem stały się ekonomiczną alternatywą dla ciężarówek napędzanych olejem napędowym –
pomagając naszym klientom w obniżaniu emisji spalin”,
mówi Ben van Beurden, prezes zarządu Royal Dutch
Shell plc (holdingu Shell New Energies NL B.V.). „Aby
ułatwić przełom w produkcji samochodów ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi, zamierzamy wraz z firmą Daimler Truck promować stworzenie
odpowiedniego otoczenia regulacyjnego. Zapraszamy
do współpracy także innych zainteresowanych producentów i partnerów z przemysłu”.
Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek
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zarządu Daimler AG: „Shell i Daimler Truck są przekonane,

platformę wspierającą rozwój transportu wodorowego

że samochody ciężarowe napędzane wodorowymi

w Europie. Daimler Truck i Shell są nadal w pełni zaanga-

ogniwami paliwowymi stanowią kluczowy element

żowane w konsorcjum i zamierzają współdziałać w

przyszłego transportu o neutralnym bilansie CO2.

ramach H2Accelerate, aby w ciągu kolejnych 10 lat

Bezprecedensowa współpraca dwóch wielkich przed-

zrealizować podjęte zamierzenia.

stawicieli branży daje odpowiedź na pytanie, co

Umowa z firmą Shell jest częścią planów Daimler Truck

powinno pojawić się najpierw – infrastruktura czy

AG, dotyczących wprowadzenia na rynek samochodów

pojazdy. Oba elementy muszą iść w parze. Dlatego oba

ciężarowych z napędem na ogniwa paliwowe, a także

podmioty są bardzo zadowolone z tego ważnego

stanowi rozszerzenie istniejącej sieci stacji tankowania

wspólnego kroku”.

wodoru firmy Shell w Europie i Ameryce Północnej.

Zarówno Daimler Truck, jak i Shell są członkamizałożycielami niedawno utworzonego konsorcjum

tekst redakcja / foto producent

H2Accelerate. Ta wspólna inicjatywa stanowi główną
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Nieopłacalne symulowanie załogi

W

poniedziałek (17 maja) na krajowej
„dziesiątce” w Szczecinie funkcjonariusze

przekroczenie jazdy dziennej, przekroczenie jazdy
ciągłej i skrócenie dziennego czasu odpoczynku.

ITD zatrzymali do kontroli zestaw należący

do krajowego przewoźnika. Pojazd prowadził tylko

Kierowcę ukarano mandatami i mógł odjechać z

jeden kierowca. Tymczasem jego karta znajdowała się w

miejsca kontroli dopiero po odebraniu prawidłowego

drugim slocie tachografu, a w pierwszym była zalo-

dziennego czasu odpoczynku. Inspektorzy zatrzymali

gowana karta jego kolegi. Mężczyzna symulował jazdę

kartę kolegi, którą posługiwał się w nieuprawniony

załogi, aby wydłużyć możliwość jazdy ciężarówką bez

sposób. Zostanie przesłana do Państwowej Wytwórni

potrzeby odbierania wymaganych przerw i odpoczyn-

Papierów Wartościowych. Za stwierdzone naruszenia

ków.

wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie
administracyjne. Grozi mu 12 tys. zł kary.

W tej sytuacji inspektorzy podsumowali okresy jazdy z
dwóch okazanych kart. W trakcie analizy czasu pracy
ujawnili szereg naruszeń. Tylko przez dwa dni kontrolowany kierowca popełnił siedem naruszeń, min.
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P

atrol inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
z Gniezna, w połowie maja na wschodniej obwo-

dnicy Poznania (S5), zatrzymał zespół pojazdów

polskiego przewoźnika. Na naczepie znajdowały się dwa

Po kontroli kierowca
trafił do aresztu

słupy betonowe. Ich długość - 23 m, była o 6,5 m większa od
normy. Z kolei rzeczywista masa całkowita, przy normie 40 t,
wyniosła 43,3 t. Przekroczony był też dopuszczalny nacisk
pojedynczej osi napędowej w ciągniku siodłowym.
Kierowca nie posiadał przy sobie zezwolenia na przejazd
pojazdu nienormatywnego. Nie miał również żadnego
dokumentu tożsamości. Okazało się, że był on poszukiwany
przez organy ścigania do odbycia kary pozbawienia
wolności. Na miejsce został wezwany patrol policji.
Kierowcę aresztowano. Przedsiębiorcy grozi w postępowaniu administracyjnym kara pieniężna w wysokości 28 tys. zł.
Odpowiedzialności nie uniknie też zarządzający transportem w firmie. Zespół pojazdów został usunięty na parking
źródło ITD / foto ITD

strzeżony.

Usterki „naprawione”
trytytkami

W

poniedziałek (24 maja) inspektorzy ITD
patrolujący lokalne drogi na terenie

powiatu leszczyńskiego zauważyli

wywrotkę przewożącą znaczną ilość piachu niezabezpieczonego plandeką. Pojazd skierowano na przenośne
wagi. Wraz z ładunkiem ważył 37,4 tony zamiast dopuszczalnych, w tym przypadku, 32 ton. Z kolei nacisk
podwójnej osi napędowej na drogę wynosił 23,9 tony i
przekraczał dozwoloną normę o 4,9 tony.
Niewłaściwy tonaż i brak plandeki to nie jedyne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie tej kontroli drogowej. Ciężarówka miała również nadmiernie zużyte i
uszkodzone bieżniki opon.
Nieprawidłowy transport piachu wstrzymano do

źródło ITD / foto ITD
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momentu przeładowania jego nadwyżki na inny
pojazd. Inspektorzy ukarali kierowcę wywrotki mandatem. Znacznie dotkliwsze konsekwencje finansowe
grożą przewoźnikowi, wobec którego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.
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PACCAR Financial Europe świętuje 20-lecie działalności. Organizacja stała się wiodącą
platformą finansową dla europejskich podmiotów związanych
z pojazdami ciężarowymi DAF.

PACCAR Financial Europe:
20 lat zaangażowania

D

wadzieścia lat temu niewielki zespół projektowy zapoczątkował nową grupę przedsiębiorstw działających w całej

Europie, która przyjęła nazwę PACCAR Financial Europe (PFE).

Od tego czasu PACCAR Financial Europe zapewnia kompleksową
obsługę klientom DAF, którzy potrzebują wiedzy o wewnętrznym
finansowaniu i są zainteresowani spersonalizowanymi rozwiązaniami
dostosowanymi do indywidualnych potrzeb transportowych na rynku
europejskim. Ponadto poprzez zapewnienie finansowania nowych
pojazdów ciężarowych wspierana jest sieć dealerów DAF.
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Szesnaście krajów
Na początku PFE działało w Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech,
Belgii, Hiszpanii, we Francji i we Włoszech, a obecnie w co najmniej
szesnastu krajach w całej Europie, w tym w Polsce. Finansuje co
trzeci nowy pojazd ciężarowy DAF, co jasno potwierdza, że
zarówno klienci, jak i dealerzy postrzegają PACCAR Financial
Europe jako zdecydowanie najchętniej wybierany podmiot
finansujący zakup ciężarówek tej marki.
Z biegiem czasu PFE zwiększyło swoją ofertę produktów o dodatkowe usługi, takie jak kontrakty serwisowe, ubezpieczenia czy
obsługa podatków drogowych, a ostatnio z powodzeniem
zaangażowało się w finansowanie transgraniczne.

55 000 pojazdów ciężarowych w portfolio
Obecnie grupa PACCAR Financial Services Europe, która obejmuje
sieć PacLease w Europie, ma w swoim portfolio ponad 55 000
pojazdów ciężarowych. Oprócz finansowania PFE organizuje
również sprzedaż używanych ciężarówek zwróconych po zakończonych kontraktach zarówno dla DAF, jak i PFE w ramach rosnącej
sieci centrów używanych pojazdów ciężarowych DAF w całej
Europie.

1 rok gwarancji First Choice
Przedsiębiorstwom poszukującym szczególnie korzystnej oferty
PFE oferuje pojazdy ciężarowe First Choice — pojazdy używane w
znakomitym stanie, po przeglądzie i niezbędnych naprawach, o
kontrolowanym przebiegu w przystępnej cenie, objęte wyjątkową
roczną gwarancją First Choice producenta, z opcją gwarancji na
układ napędowy, a nawet pełnej gwarancji.

„Znamy ten biznes”
Gerrit-Jan Bas, dyrektor zarządzający PFE: „Nasze korzenie tkwią w
branży pojazdów ciężarowych i transportu, a ponieważ jesteśmy
całkowicie zaangażowani w ten sektor na poziomie wszystkich
cykli biznesowych, dokładnie rozumiemy klientów i ich potrzeby.
To właśnie odróżnia nas od firm niezależnych — znamy ten biznes
jak własną kieszeń”.
tekst redakcja / foto producent
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40 podwozi MAN TGX
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dla firmy Eko-Okna
W

połowie kwietnia br. firma MAN Truck & Bus
Polska przekazała pierwsze 10 z 40 nowych

podwozi MAN TGX 26.470 6x2-2 LL dla firmy Eko-

Okna S.A. z Kornic na Śląsku. To pierwsze pojazdy z lwem na
masce we flocie firmy. Zamówione przez producenta drzwi i
okien pojazdy MAN nowej generacji wyposażone są m.in. w
oszczędny układ napędowy o mocy 470 KM, dużą wygodną
kabinę z wysokim dachem GX oraz liczne systemy poprawiające bezpieczeństwo i komfort pracy kierowcy, takie jak
asystent utrzymania pasa ruchu, system awaryjnego hamowania, tempomat adaptacyjny ACC, system kontroli skrętu,
dostępny jedynie w pojazdach marki MAN.
„Firma Eko-Okna pojazdami marki MAN zainteresowała się już
jakiś czas temu, a pierwsze testy miały miejsce w ubiegłym roku.
Pozytywne wrażenie związane zarówno z TCO oraz eksploatacją pojazdu, jak i komfortem pracy kierowcy zdecydowały o
zamówieniu 40 sztuk pojazdów „Bardzo cieszymy się, że nowe
podwozia MAN zasilą prężnie rozwijającą się flotę naszego
klienta oraz wierzymy, że jest to początek długiej współpracy!
Dziękujemy za zaufanie i życzymy dalszych sukcesów w
rozwijaniu biznesu!” powiedział Bernard Wieruszewski, dyrektor
ds. sprzedaży pojazdów ciężarowych i rozwoju produktu.
Wszystkie pojazdy zostaną przekazane klientowi do końca
października 2021.

tekst redakcja / foto producent
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Zamiast drugiej karty
ukrywał marihuanę

W

czwartek (6 maja) na autostradzie A1 w

ciu szuflady zaczął się z niej wydobywać mocny

miejscowości Swarożyn koło Tczewa

zapach, a pod dokumentami leżała szklana lufka. W

patrol ITD ze Starogardu Gdańskiego

pudełku znajdowała się marihuana. Kierowca przyznał,

zatrzymał do rutynowej kontroli zestaw, którym przewo-

że palił ją poprzedniego dnia wieczorem, podczas

żono artykuły spożywcze z Grajewa do Swarożyna.

odbierania odpoczynku dziennego w kabinie ciężarówki.

Uwagę inspektora zwróciło nerwowe zachowanie
kierowcy w chwili, gdy poprosił o okazanie wymaganych

Inspektorzy wezwali na miejsce kontroli drogowej

dokumentów do kontroli. Szofer, wyjmując je, próbował

funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w

ukryć tajemnicze pudełko w dolnej szufladzie kokpitu

Tczewie. Prowadzą oni dalsze postępowanie wyja-

kabiny pojazdu. Funkcjonariusz podejrzewał, że w

śniające w sprawie posiadania oraz używania przez

pudełku może znajdować się karta należąca do innego

kierowcę niedozwolonych środków odurzających.

kierowcy. Rejestrowanie czasu pracy na cudzej karcie to
dość często ujawniana przez ITD niedozwolona praktyka.
W tej sytuacji inspektor poprosił kierowcę o otwarcie
szuflady i udostępnienie pudełka do kontroli. Po otwar-
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W

Nieprawidłowe
„parametry”

e wtorek (25 maja) na krajowej 94-ce koło
Brzeska patrol ITD zatrzymał do kontroli

drogowej ciężarówkę należącą do polskiego

przedsiębiorcy. Zestawem przewożono ładowarkę kołową.
Ciężarówka z ładunkiem ważyła blisko 48 ton zamiast
dopuszczalnych 40 ton. Za duży tonaż spowodował również
przekroczenia dozwolonych nacisków osi naczepy na drogę.
Oprócz tego zespół pojazdów z ładunkiem był za długi, za
szeroki i za wysoki. Kontrolowany kierowca okazał zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, ale nie było
ono właściwe. Nie uprawniało bowiem do przekroczenia
dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę.
Nieprawidłowy transport wstrzymano do momentu
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wobec
przewoźnika będzie teraz wszczęte postępowanie administracyjne. Przedsiębiorcy grozi 10 tys. zł kary.

źródło ITD / foto ITD

Nie miał uprawnień,
wpadł bo utrudniał ruch

I

nspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z
Gorzowa Wielkopolskiego jadąc ekspresową „trójką”

Kontrole świateł

na punkt kontrolny, zauważyli jak jedna z ciężarówek

wyprzedza inne pojazdy. Manewr trwał kilka minut i

utrudniał ruch innym kierującym. Inspektorzy zatrzy-

mali pojazd do kontroli. Okazało się, że za kierownicą

siedzi ukraiński kierowca, który wykonuje między-

narodowy transport drogowy rzeczy z Polski do Danii na
rzecz polskiego przewoźnika. Kierowca wyjaśnił, że
śpieszy się na prom. Na prom jednak nie zdążył, bo
funkcjonariusze zakazali mu dalszej jazdy. Nie posiadał
on świadectwa kierowcy, które jest bezwzględnie
źródło ITD / foto ITD
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wymagane do kierowania 40-tonową ciężarówką.
Wobec przewoźnika drogowego i osoby zarządzającej
transportem w przedsiębiorstwie zostaną wszczęte
postępowania administracyjne w sprawie nałożenia
kary pieniężnej.
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DAF Trucks Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
tel.: 22 458 95 00

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7

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

Cząstków Polski
Głogoczów
Jaworzno
Małuszów
Pogorzela
Rusocin
Stargard

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

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

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

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

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

ul. Aleja Jana Pawła II 102
ul. Pow. Wielkopolskich 29
ul. Deszczowa 61
ul. Fabryczna 19
ul. Konwaliowa 144
ul. Jabłoniowa 54
ul. Podmiejska 15a
ul. Warszawska 1
Al. Wojska Polskiego 31
ul. Batalionów Chłopskich 82
Montaniec 31
ul. Terespolska 58
Ujastek 11
ul. Warszawaska 44
ul. Rokicińska 168
ul. Zgierska 250 / 252
ul. Radzyńska 4
Al. Katowicka 70
ul. Świerkowa 2
ul. Flisaków 1
ul. Lubelska 48
ul. Wspólna 6
Bystrzejowice Pierwsze 85B
ul. Wawelska 117A
ul. Krakówka 3
ul. Obodrzycka 73
ul. Wieruszowska 2/8
ul. Gorzysława 9
ul. Radoszowska 1A
Ławy 97
ul. Rzecha 7
ul. Górecka 48
ul. Logistyczna 4
ul. Szafirowa 6
ul. Zaborowska 1
ul. Poznańska 152
ul. Spedycyjna 11
ul. Gdańska 17
ul. Żmigrodzka 251
ul. Karkonoska 45
ul. Zjednoczenia 128

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

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

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

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

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

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

Radule 91, Tykocin
ul. Handlowa 1
ul. Graniczna 3, Małopole
ul. Lubowidzka 43
ul. Podmiejska 15 A
ul. Rataja 6
ul. Owsiana 7
ul. Józefa Wymyslowskiego 9
Motaniec 31
ul. Jana Gutenberga 2
ul. Ujastek 11
ul. Melgiewska 7-9
ul. Zgierska 250/252
ul. Polowa 1
ul. Częstochowska 22
ul. Kolejowa 31
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28
ul. Oleska 119
ul. Rakowska 52
ul. Zaborowska 1, Święcice
Laski 10A
ul. Rybnicka 123A
ul. Samorządowa 3A
ul.Ławy 97
ul. Towarowa 12
ul. 1-go Maja 12
ul. Warszawska 24
ul. Północna 5
ul. Poznańska 4a
ul. Włocławska 191
ul. Bydgoska 32/34
Wola Rzędzińska 487d
Al. Katowicka 9

85 718 20 30
32 296 09 00
29 640 54 00
58 325 33 00
95 725 66 00
600 900 441
62 764 11 34
71 712 22 00
91 563 35 20
61 819 86 01
12 681 81 00
81 469 77 51
42 617 53 41
25 758 42 16
12 620 18 00
61 445 24 53
89 533 56 06
77 459 89 00
44 713 20 01
22 722 97 21
63 280 10 11
32 440 28 00
48 679 64 31
29 767 05 95
17 785 64 24
600 088 792
25 631 95 35
798 946 946
61 816 75 00
56 610 84 20
67 387 21 00
14 626 93 48
22 738 69 90

naprawy
powypadkowe

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

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

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

fax.: 22 312 60 60

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

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

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

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 lipcu 2021

e-ROUTE

