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Drodzy Czytelnicy

To już setny numer miesięcznika e-Route on-line. Ukazujemy się
dla Was nieprzerwanie od marca 2013 roku. Byliśmy wówczas
pierwszym ciężarowym magazynem dostępnym w formie
elektronicznej i do tego całkowicie bezpłatnie.
Serdecznie dziękujemy za czas spędzony z nami, za Wasze
sugestie i docenianie tego co robimy.
Dziękujemy naszym partnerom redakcyjnym, reklamodawcom i
wszystkim, bez których wydawanie naszej gazety byłoby
niemożliwe.

Jesteśmy dla Was i dzięki Wam.
Pozdrawia
Paweł Dziura
redaktor naczelny
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Inteligentny samochód ciężarowy

Nowe IVECO S-WAY
F

irma IVECO zaprezentowała w czerwcu tego roku nowy
szosowy samochód ciężarowy IVECO S-WAY.

Prezentację dla sieci sprzedaży oraz prasy motoryzacyjnej zorganizowano w formie wydarzenia cyfrowego, transmitowanego na
platformie IVECO Live Channel. Samochody z nowej gamy zaprojektowano z myślą o zapewnieniu niższych kosztów posiadania i
wysokiej produktywności dla właściciela floty.
Nowy IVECO S-WAY kontynuuje sukcesy, jakie pojazdy z tej gamy
odnoszą od czasu ich premiery w 2019 r. Cieszą się one wyjątkową
popularnością wśród kierowców ze względu na wysoki poziom
komfortu. Firmy transportowe doceniają poprawę wydajności i
obniżenie całkowitego kosztu posiadania uzyskane dzięki opcjom
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łączności i indywidualnie konfigurowanym pakietom

drugiej generacji, takim jak uwodorniony olej rośliny

usług. Prawie 4 na 5 klientów wykupuje abonament na

(HVO). Seria silników Cursor 13 została uzupełniona o

komplet usług telematycznych, a wskaźnik ten syste-

dwa nowe warianty o mocy 490 i 530 KM. Sprawność

matycznie rośnie.

silników Cursor 11 i Cursor 13 podniesiono dzięki
zwiększeniu stopnia sprężania i nowej strategii zarzą-

Ogólnie sprzedaż nowych modeli S-WAY przewyższa

dzania procesem spalania.

wszelkie oczekiwania, co przekłada się na znaczący

13-litrowe silniki o mocy 490 KM połączono z nowymi

wzrost udziału w rynku. Pojazdy tej serii zasilane gazem

tylnymi osiami jednostopniowymi o zmniejszonych

ziemnym są absolutnymi liderami w Europie. Obecnie

oporach wewnętrznych. Przełożenia tylnej osi w

przypada na nie ponad jedna czwarta sprzedaży.

pojazdach z oponami o standardowym profilu mogą
być wydłużone do 2,31:1. Umożliwia to znaczne

Niski koszty posiadania dzięki niskiemu zużyciu paliwa

obniżenie prędkości obrotowej, a tym samym poprawę

idealnie sprawdza się na długich trasach i jest najle-

wydajności na długich trasach.

pszym rozwiązaniem biznesowym dla właścicieli flot.
Dzięki licznym udoskonaleniom i nowym rozwiązaniom

Liczy się efektywność

włoski producent podnosi poprzeczkę pod względem

Do poprawy efektywności IVECO S-WAY mierzonej

osiągów i redukcji spalania, które jest niższe nawet o 3%.

zużyciem paliwa przyczyniają się także inne cechy
pojazdu. Są to między innymi automatyczna klimatyza-

Silniki nowej generacji

cja z nowym trybem Eco, który eliminujezbędne zużycie

Silniki z nowej gamy spełniają normy emisji Euro VI/E i są

energii, a także nowe aerodynamiczne osłony słupka A,

homologowane do zasilania w 100% biopaliwem

nadające kabinie jeszcze bardziej opływowy kształt.

tekst redakcja / foto producent
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Inteligentna ewolucja
IVECO S-WAY przekształca sposób, w jaki kierowcy
wchodzą w interakcję ze swoimi pojazdami oraz
otwiera nową erę proaktywnego i predykcyjnego
wsparcia. Cyfrowy asystent kierowcy IVECO Driver Pal,
nowe i zaawansowane funkcje oraz skomunikowane
usługi ułatwiają życie za kierownicą oraz podnoszą
wydajność pracy.

Mistrz zrównoważonego rozwoju
Wersje IVECO S-WAY przystosowane do zasilania
sprężonym gazem ziemnym (CNG) i skroplonym gazem
ziemnym (LNG) zostały wyposażone w nowy inteligentny osprzęt, taki jak sprężarka ze sprzęgłem i pompa
wspomagania układu kierowniczego o zmiennym
wydatku, w celu dalszego obniżenia zużycia paliwa.
Udoskonalenia silnika oraz nowe rozwiązania współdzielone z wersjami zasilanymi olejem napędowym,

IVECO Driver Pal zmienia reguły gry

wraz z nowym inteligentnym osprzętem, pomagają

Umożliwia on kierowcy interakcję z pojazdem, jego

jeszcze bardziej ograniczyć emisję CO2. Wszystko to

systemami sterowania, IVECO Control Room oraz

sprawia, że IVECO S-WAY zasilany gazem ziemnym jest

wszystkimi funkcjami zarządzania flotą poprzez

niekwestionowanym ekologicznym liderem w trans-

polecenia głosowe z wykorzystaniem modułu Alexa

porcie długodystansowym.

firmy Amazon. Dzięki specjalnej aplikacji MYIVECO
można w ten sposób nie tylko obsługiwać poszczególne funkcje w kabinie i system multimedialny, ale
także programować trasę w systemie nawigacji oraz
spra-wdzać informacje o stanie technicznym pojazdu i
wyniki oceny stylu jazdy kierowcy. IVECO Driver Pal
umożliwia także kontakt z innymi kierowcami na trasie
lub w okolicy celu podróży poprzez aplikację
MYCOMMUNITY. Za jej pośrednictwem kierowcy
mogą wymieniać wiadomości, wspierając się nawzajem i przekazując przydatne informacje.
IVECO wprowadza nową, przełomową usługę, która
oferuje całkowity spokój zarówno kierowcy, jak i
właścicielowi floty w razie wypadku lub innych problemów z pojazdem. Kierowca może aktywować IVECO
Top Care poprzez IVECO Driver Pal. Powiadomiony
zostanie wówczas najbliższych warsztat IVECO, który
postara się jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. W
ramach usługi kierowca może liczyć na innowacyjny
pakiet opieki, jeżeli w ciągu 6 godzin nie uda się
przywrócić samochodu do stanu umożliwiającego
kontynuowanie jazdy. Obejmuje on bezpłatny transport, zakwaterowanie oraz ewentualną pomoc
medyczną w razie takiej potrzeby.

tekst redakcja / foto producent
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Gazela goni liderów
Nowy model GAZell NN już w sprzedaży

P

onad 50 zmian konstrukcyjnych i technologicznych ukierunkowanych
na bezpieczeństwo, niezawodności oraz niskie koszty użytkowania, to

podstawowe cechy najnowszego GAZa Gazell NN.

Model zaprezentowany we wrześniu zeszłego roku na targach Comtrans,
właśnie wchodzi na polski rynek i już na pierwszy rzut oka może stać się tańszą, ale
wcale nie gorszą alternatywą dla znanych i uznanych marek rodem z Włoch,
Niemiec, czy Francji.
Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP), asystent hamowania awaryjnego (BAS), elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) kontrola trakcji (TCS),
czy asystent ruszania pod górę (HSA) to jedne z wielu systemów bezpieczeństwa
jakie znalazły się w tym samochodzie. Dodatkowo producent wyposażył Gazellę
w trzy radary, pięć kamer i osiem czujników, dzięki którym być może w niedalekiej
przyszłości pojazd będzie mógł poruszać się autonomicznie.
Jeśli do tego dodamy dużą różnorodność kombinacji jednostek napędowych
(diesel, gaz, benzyna, benzyna z LPG a w przyszłości jednostek elektrycznych),
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typów podwozi to czwarta już generacja dostawczego

oferuje 9-calowym ekran multimedialny z nawigacją,

GAZa ma szanse zadomowić się także w naszym kraju. Z

liczne uchwyty na kubki, osiem gniazd USB, chłodzony

oferowanych diesli na szczególną uwagę zasługują

schowek, AIR BAG dla kierowcy i pasażera a także

jednostki napędowe VW 2.0 136 KM, 340 Nm oraz

systemem bezkluczykowy i wiele innych. Do tego

bardzo elastyczny i najmocniejszy z oferowanych

dochodzi elektroniczny układ kierowniczy, dopasowuj-

CUMMINS 2.8 170 KM i 360 Nm, który osiąga maksy-

ący siłę wspomagania do prędkości jazdy, który

malny moment obrotowy przy 1400 obr/min i aż 300

pozwoli na automatyczne kontrowanie przy opu-

Nm przy 1000 obr/min. Co ważne firma Cummins przy

szczaniu pasa ruchu, a w przyszłości ma umożliwić

właściwym serwisowaniu deklaruje przebiegi międz-

doposażenie samochodu w autopilota.

ynaprawcze związane z wymianą do 10% części silnika
na około 500.000 km. Samochody są wyposażone w

- Wszechstronność, skalowalność, cyfryzacja to trzy

nową 6-biegową skrzynię przekładniową. Zasto-

podstawowe zasady, które pozwolą na ciągłe zwię-

sowanie jej umożliwiło poprawę właściwości trakcyj-

kszanie złożoności zadań wykonywanych przez

nych i dynamicznych, zmniejszenie zużycia paliwa

samochód, poszerzanie jego funkcjonalności i wdraż-

nawet do 8,5 l / 100 km oraz poziomu wibracji i hałasu.

anie nie tylko istniejących, ale także obiecujących czy

Skrzynia ta została zaprojektowana do przenoszenia

wręcz przewidywalnych systemów zgodnie z wyma-

momentu obrotowego do 450 Nm, a jej przebieg

ganiami jutra - mówi Vadim Sorokin, Prezes Grupy GAZ.

międzyobsługowy wzrósł do 300000 km. Oprócz tego
nowa oś tylna Spicer charakteryzuje się zwiększonymi

Dystrybucją i serwisowaniem nowych pojazdów

niezawodnością i żywotnością.

GAZelle na terenie Polski zajmie się firma Kamaz Polska.

Nowa Gazella w odróżnieniu od swoich poprzedników
to także nowoczesne wnętrze i zdecydowanie lepszej
jakości materiały użyte do jego budowy. Gazela NN

tekst redakcja / foto producent

Informacje handlowe na temat GAZelle NN
pod telefonem 12 3076070
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Nowa generacja pojazdów

XF, XG i Xg⁺
D

AF wysoko podnosi poprzeczkę wprowadzając całkowicie
Nową Generację pojazdów ciężarowych. Nowe modele

pojazdów XF, XG i XG+ oferuje bezkompromisową jakość, 10%

redukcję zużycia paliwa, kompleksową gamę rozwiązań z zakresu
pasywnego i aktywnego bezpieczeństwa oraz najwyższy poziom
komfortu. Produkcja Nowej Generacji pojazdów ciężarowych DAF ruszy
w październiku 2021.
Komisja Europejska wprowadziła nowe przepisy dotyczące mas i wymiarów, których celem jest dalsze zaostrzanie wymagań w zakresie obniżania
poziomu emisji CO2, zwiększania bezpieczeństwa na drodze ikomfortu
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kierowcy. DAF jest pierwszym europejskim producentem samochodów ciężarowych, który wprowadził
nową generację pojazdów o bardzo atrakcyjnej i
dynamicznej sylwetce, wykorzystując dodatkową
przestrzeń, jaką dają zmienione przepisy. Rewolucyjna
nowa generacja modeli XF, XG i XG+ łączy w sobie
największą w klasie wydajność, bezpieczeństwo i
komfort kierowcy.

XF od nowa
Teraz DAF wprowadza nie następcę, ale zupełnie
nową generację XF. Zastosowano w niej całkowicie
nową kabinę wydłużoną o 160 mm do przodu, co
zapewnia najlepszą w branży aerodynamikę, najwyższą sprawność i najniższy poziom emisji CO2.
Najnowsza generacja XF ma o 75 mm niżej położoną
podstawę kabiny w porównaniu z utytułowanymi i

Od chwili wprowadzenia pierwszej generacji w 1997
roku model XF firmy DAF był zawsze liderem wizerunku,
a także ulubieńcem klientów i kierowców. Łącznie
sprzedano ponad 650 000 pojazdów ciężarowych serii
XF. Zapewniają one swoim właścicielom doskonałą
jakość i rentowność w ponad 50 krajach. Wiele generacji
serii XF zostało wyróżnionych nagrodą „Międzynarodowy samochód ciężarowy roku”.

uznanymi modelami XF Space Cab i Super Space Cab,
które w dalszym ciągu znajdują się w ofercie. W
połączeniu z dużą szybą przednią i bardzo nisko
położoną krawędzią okien Nowa Generacja DAF
zapewnia bezkonkurencyjną widoczność, przyczyniając się do osiągnięcia najwyższego w branży
poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku
szczególnie narażonych użytkowników dróg.

e-ROUTE

str. 11

e-Route online 06/2021
03/2020 / e-route.pl
01/2020
06/2020

str. 12

e-Route online 07/2021 / e-route.pl

Wysokość wewnętrzna kabiny w nowym modelu XF

optymalne połączenie łatwego wejścia z zaledwie 3

jmieści się w przedziale od 1900 do 2075 mm w zależ-

stopniami i doskonałej pozycji siedzenia, która

ności od miejsca.

gwarantuje doskonałą widzialność bezpośrednią.
Wnętrze kabiny DAF XG ma wysokość od 1980 do

Nowe XG i XG+

2105 mm, a dzięki wydłużeniu kabiny do tyłu zapewnia również ogromną kubaturę wewnętrzną.

Oprócz modelu XF firma DAF wprowadza również
modele XG i XG+, tworząc nowy segment rynku pojazdów najwyższej klasy, który w maksymalnym zakresie
wykorzystuje zmienione przepisy dotyczące mas i
wymiarów. Oba modele flagowe, oprócz wydłużonego
o 160 mm przodu, cechuje dodatkowe 330 mm długości
tylnej części kabiny, która zapewnia niezrównaną
przestrzeń do pracy, życia i snu. Pozycja podstawy kabiny
modeli XG i XG+ znajduję się o 125 mm wyżej niż w
przypadku nowej generacji XF. Płaska podłoga zapewnia

Nowy model XG+ przewyższa wszystkie dostępne na
rynku pojazdy ciężarowe pod względem ilości
miejsca we wnętrzu. Wysokość kabiny została jeszcze
bardziej zwiększona, dochodząc do imponującej
wartości 2220 mm. XG+ to DAF z krwi i kości najwyższej klasy, oferujący doskonały komfort i przestronność, które są wyjątkowe w skali całej branży. Wszystko
to w połączeniu z najlepszą na rynku aerodynamiką i
zakresem bezpośredniego widzenia.

Deska rozdzielcza jest elementem naprawdę przyciągającym wzrok i została
zaprojektowana w taki sposób, aby sprzyjać optymalnemu zakresowi
bezpośredniego widzenia.
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W modelach XG i XG+ opcjonalnie dostępne są obrotowe fotele kierowcy i pasażera,
które po długim dniu jazdy można z łatwością ustawić w relaksujące położenie.

Nowoczesna stylistyka

zarazem elegancką konstrukcję, którą wyróżnia grill,
podkreślający wydłużoną przednią część kabiny.

Modele XF, XG i XG+ nowej generacji charakteryzują się
piękną, wyróżniającą się stylistyką zewnętrzną, cechującą
się atrakcyjnym, stożkowym kształtem kabiny, idealnie
dopasowanymi elementami kabiny oraz idealnie
dopasowaną szybą przednią i drzwiami, co zapewnia
wyjątkowe parametry aerodynamiczne.
Przednia część pojazdu oferuje piękną stylistykę, a
jednocześnie zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi gabarytów pojazdu. Dzięki temu uzyskano
aerodynamiczny kształt i większy poziom bezpieczeństwa szczególnie narażonych użytkowników dróg.
Pojazdy ciężarowe XF, XG i XG+ nowej generacji są
wyposażone w stylowy grill z chromowanymi akcentami. Wykończono ją wyróżniającym się panelem z logo
z błyszczącymi wstawkami, który podkreśla klasę tych
pojazdów. Wlot powietrza jest starannie zintegrowany z

Elegancko zaprojektowany i zintegrowany stalowy
zderzak posiada kompozytową powłokę zewnętrzną i
składa się z trzech elementów, które łączą w sobie
najniższą podatność na uszkodzenie z niskimi
kosztami ewentualnej naprawy.
Główną cechą stylistyczną są stylowe reflektory LED,
zwieńczone światłami do jazdy dziennej o charakterystycznym kształcie i zintegrowanymi reflektorami
doświetlającymi zakręty, które tworzą niepowtarzalny
styl i zapewniają bezprecedensową widoczność w
nocy. Wspaniały wygląd pojazdu ciężarowego
podkreślają piękne światła LED Skylights - standardowe wyposażenie w modelach XG i XG+ - o wyróżniającym wykończeniu, charakterystycznym dla
każdego z modeli.

przodem kabiny, co dodatkowo podkreśla solidną, a
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Boki kabiny cechuje taka sama elegancja, co przód
pojazdu. Wzornictwo jest wyjątkowe i opływowe, a
wznoszące linie podkreślają dynamiczny wygląd
pojazdu.

Motywy rozwoju
W pełni zgodna z celami nowych rozporządzeń UE
dotyczących mas i wymiarów nowa generacja pojazdów
DAF została zaprojektowana ściśle według głównych
kryteriów rozwojowych: wprowadzenie nowego
standardu branżowego w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i komfortu kierowcy, bez kompromisu dla
najwyższej niezawodności i trwałości, z których znane są
samochody ciężarowe DAF.

tekst redakcja / foto producent

Spalanie silnika PACCAR MX-11 o pojemności 10,8 litra i
PACCAR MX-13 o pojemności 12,9 litra zostało zoptymalizowane
dzięki zastosowaniu nowych wtryskiwaczy,
nowej głowicy i bloku cylindrów

Nową opcjonalną funkcją jest cyfrowy system
DAF Digital Vision, zastępujący lusterka
główne i szerokokątne.
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Marc Martinez, prezes MAN Truck & Bus Polska (z lewej) oraz Bernard Wieruszewski
dyrektor ds. produktu i sprzedaży ciężarówek odbierają
nagrodę w fabryce w Niepołomicach

Czerwiec z nagrodami dla MAN

W

dniu 16.06.2021 roku prezes MAN Truck & Bus Polska,
Marc Martinez w fabryce pojazdów ciężarowych MAN

w Niepołomicach odebrał nagrodę Ciężarówka Roku

2021. Nagroda przyznawana jest co roku przez czytelników magazynu Polski Traker. Tym razem wyróżnienie zdobył ciągnik siodłowy
MAN TGX nowej generacji, który w listopadzie 2020 został nagrodzony tytułem International Truck of The Year 2021.
„Jesteśmy zaszczyceni, że nasz flagowy pojazd, ciągnik siodłowy MAN
TGX nowej generacji zdobył tę nagrodę. Jest ona tym cenniejsza, bo
przyznawana przez czytelników magazynu Polski Traker. Wielu z nich
to profesjonalni użytkownicy pojazdów marki MAN i to nas bardzo
cieszy.” – powiedział Marc Martinez prezes MAN Truck & Bus Polska z
dumą odbierając statuetkę z rąk redaktora naczelnego magazynu,
Dariusza Drukały.
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Nowy MAN TGX to ciągnik siodłowy, który został zaprojektowany nie
tylko jako optymalne miejsce pracy kierowcy, ale także pojazd mający
znacząco obniżyć koszty eksploatacji i ułatwić działalność firm
transportowych.
Zaledwie dzień później , spłynęły kolejne gratulacje, tym razem w
związku z wyróżnieniem dla samochodu dostawczego MAN eTGE.
Nagrodę czytelników plebiscytu Fleet Derby w kategorii „Napędy
Elektryczne” odebrała podczas uroczystej gali w Warszawie dyrektor
marketingu i komunikacji MAN Truck & Bus Polska, Beata Galas. „Dziś
otrzymujemy wyróżnienie dla najmłodszego dziecka w rodzinie
MAN. Dzięki zaufaniu naszych klientów coraz więcej elektrycznych
samochodów z logo MAN możemy obserwować na ulicach polskich
miast. To uznanie płynące bezpośrednio od odbiorców naszych
usług.”
Obie nagrody są wyjątkowym powodem do dumy, tym bardziej, ze
zarówno ciągniki siodłowe MAN TGX jak i samochody dostawcze
MAN, także z napędem elektrycznym powstają w zakładach produ-

Marc Martinez i Grzegorz Rogalewicz, dyrektor ds. sprzedaży
samochodów dostawczych z nagroda
Fleet Derby dla MAN eTGE

kcyjnych w Polsce.
tekst redakcja / foto producent
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Nowe, komfortowe, długie
kabiny klasy premium

Scania będzie oferować wydłużone kabiny premium R oraz S głównie
kierowcom jeżdżącym w transporcie długodystansowym, którzy
oczekują dodatkowej przestrzeni. Seria S ma płaską podłogę,
i zostanie wydłużona o 270 mm.

e-Route online 07/2021 / e-route.pl

S

cania zdecydowała o włączeniu do gamy wydłużonych
kabin produkowanych małoseryjnie, mając na uwadze
stałe zapotrzebowanie na powiększone kabiny na

niektórych rynkach. Seria S z płaską podłogą już dziś jest chwalona za przestronność. Po wydłużeniu, stanie się ona dosłownie i
w przenośni „kabiną snów" dla kierowców jeżdżących na długich
dystansach, spędzających wiele dni poza domem. Mogą w niej
mieć leżankę o szerokości 100 cm i to stałą, a nie rozkładaną.
- Wprowadzając kabiny CR23 oraz CS23 Scania jeszcze wyżej
podnosi poprzeczkę w klasie premium – mówi Stefan Dorski,
starszy wiceprezes, dyrektor Scania Trucks. – Nasze kabiny klasy
premium R oraz S wzbogaciliśmy o pewne zalety kabin załogowych Scania. Zyskaliśmy w ten sposób dużo przestrzeni, otwartej
na kreatywne wykorzystanie.
Dodanie 27 centymetrów do kabiny mierzącej od pedałów do
tylnej ściany 200 cm, wydaje się niewielką zmianą lecz to pozory.
Przestrzeń wewnątrz powiększa się o ponad 13%, a to znacząca
różnica, która otwiera pole dla pomysłowych rozwiązań:
- Najwięcej zyskają oczywiście kierowcy jeżdżący w długie trasy,
którzy zawsze poszukują komfortu klasy premium – stwierdza
Dorski. – Przekonamy się, jak wykorzystają większą przestrzeń.
Czy będą chcieli mieć więcej swobody, czy większą leżankę, czy
może wszystko na raz. Wśród innych użytkowników będą
zapewne szkoły jazdy, wojsko oraz pomoc drogowa. Ci ostatni
będą mogli przewozić w powiększonej kabinie pasażerów
uszkodzonego pojazdu.
Dodatkowa przestrzeń jest utworzona z gotowych komponentów, które stanowią część słynnego systemu modułowego
Scania. Dostawy nowych kabin do pierwszych klientów są
zaplanowane na trzeci kwartał 2021 roku.
- W ostatnim kwartale roku Scania zamierza uzyskać dla tych
kabin całopojazdową homologację typu pojazdu (WVTA)* –
zwraca uwagę Dorski. – Na niektórych rynkach będą one
początkowo homologowane osobno.
tekst redakcja / foto producent
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Pierwsze urządzenia do n
opłat e–TOLL już przetes

O

d 1 października będzie działał już tylko

Jeszcze w czerwcu 2021 r. na państwowych drogach

jeden system poboru opłat drogowych e-

płatnych działanie rozpocznie system poboru opłat e-

TOLL. To rewolucja dla polskich przewoź-

TOLL, który jest oparty na technologii pozycjonowania

ników, którzy do tej pory za przejazd drogami płacili

satelitarnego. Zastąpi dotychczasowy viaTOLL korzy-

poprzez viaTOLL. Zmiana systemu poboru opłat

stający z urządzeń komunikujących się za pomocą

drogowych dotyczy ponad 1,2 mln pojazdów.

DSRC z bramownicami umieszczonymi na płatnych

Wymaga montażu nowych urządzeń lub modyfikacji

odcinkach dróg. Do 30 września będą działały oba

obecnych. Firmy transportowe już powinny ich szukać,

systemy, ale od 1 października już tylko e–TOLL.

bo producentów, którzy dostali akredytację od
Krajowej Administracji Skarbowej jest niewielu i może

Dla kogo e–TOLL

ich brakować na rynku. - Nasze urządzenia są kompa-

System poboru opłat dotyczy przede wszystkim

tybilne z nowym systemem poboru opłat, a po ich

pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie

pomyślnych testach dostaliśmy od KAS zgodę na ich

całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów. O skali

integrację z e–TOLL – podkreśla Tomasz Biernat,

świadczą dane pochodzące jeszcze z systemu viaTOLL.

dyrektor IT w Grupie INELO.

W 2018 roku korzystało z niego 780 tys. użytkowników,
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nowego systemu poboru
stowane i zintegrowane
a zarejestrowanych aut było ponad 1,2 mln. Ze względu na wytyczne Krajowej Administracji Skarbowej,
która narzuciła dodatkowe rozwiązania technologiczne, niezbędna do integracji z system e-TOLL
będzie wymiana lub modernizacja urządzeń. Oznacza
to dodatkowe wydatki dla firm transportowych (rząd
zapowiada ulgę podatkową), a także w przypadku
urządzeń ZSL (Zewnętrzne Systemy Lokalizacyjne)
potrzebę wizyty w autoryzowanym serwisie. A czasu na
dostosowanie się do nowych przepisów i zmianę
sposobu płacenia za przejazd drogami płatnymi jest
mało.
Są już firmy, które oferują odpowiednie rozwiązania.
Urządzenia Grupy INELO montowane w ciężarówkach
przeszły cały proces dopuszczenia do integracji z eTOLL i zostały zatwierdzone przez Krajową
Administracją Skarbową (KAS). Wymogi techniczne
zostały opublikowane w październiku 2020 roku.
Trzeba było dostosować urządzenia do tego, by mogły
co minutę wysyłać paczkę ostatnich 12 pozycji pojazdu
(czyli zbieranych co pięć sekund). To oznaczało
aktualizację urządzeń (dodanie odpowiednich
modułów) i oprogramowania.

Testy na drogach płatnych i bezpłatnych
– Wszystko zaczęło się od zaprojektowania przy biurku
urządzenia testowego. Potem następowała produkcja
próbna i testy wewnętrzne. One dały odpowiedź, co
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jeszcze trzeba poprawić. Kolejnym krokiem było sprawdzenie w
użytkowaniu na co dzień. Dzięki współpracy z naszymi klientami
zamontowaliśmy urządzenia w ich pojazdach. Po tym, jak przekonaliśmy się, że wszystko działa, mogliśmy zająć się procesem
integracji z systemem e–TOLL – tłumaczy Tomasz Biernat.
Pojazdy z urządzeniami GBox musiały przyjechać trasy wyznaczone przez Krajową Administrację Skarbową. Jeden z samochodów pojechał z Warszawy do Legnicy i z powrotem, drugi z
Warszawy do Modlina i też z powrotem. Zadanie polegało także na
przejazdach odcinkami bocznymi, równoległymi do płatnych
odcinków, zjazdy na odpowiednie Miejsca Obsługi Podróżnych
(MOP) i wyznaczone postoje z włączonym lub wyłączonym
urządzeniem w zależności od lokalizacji. Cały przejazd należało
udokumentować szczegółowym raportem uwzględniającym
m.in. objazdy, a przez cały czas komunikacja z systemem e-Toll
musiała działać niezawodnie.
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Zgoda na integrację z e–TOLL
– Nieco upraszczając, odbiorniki GPS udostępniają
pozycję z błędem dochodzącym nawet do kilkunastu
metrów i w praktyce może zdarzać się, że kiedy są dwie
drogi obok siebie, odczytana z GPS pozycja wskaże na
niewłaściwą drogę ze względu na wspomnianą niedokładność. To mogłoby prowadzić do sytuacji, w których
naliczanoby nienależną opłatę, albo błędnie jej w ogóle
nie naliczono, co niosłoby za sobą negatywne konsekwencje finansowe dla przewoźników. Dlatego oprócz
GPS, który pokrywa cały świat, urządzenia GBox korzystają
także z europejskiego systemu satelitarnego EGNOS
(European Geostationary Navigation Overlay Service),
który wspomagając pracę amerykańskiego GPS i rosyjskiego Glonass sprawia, że dane geolokalizacyjne stają się
znacznie bardziej wiarygodne, co znaczy, że w praktyce
wyznaczana jest pozycja pojazdu nawet w obrębie
właściwego pasa drogi – wyjaśnia Tomasz Biernat. –
Ważne było sprawdzenie, czy nie następuje zbyt długa
utrata pozycji GPS, kiedy na przykład wjedziemy w bardzo
gęsty las lub do tunelu. Nasze urządzenia przeszły testy
pomyślnie i 1 czerwca dostaliśmy zgodę od KAS na ich
integrację z systemem e–TOLL.
Firmy transportowe do końca września muszą „przesiąść
się” z viaTOLL na e-TOLL. Szukać nowych urządzeń lub
modyfikować te, które mają, powinny już teraz. Na razie
KAS dopuścił do integracji z e-TOLL tylko dwunastu
operatorów. Mogą się pojawić problemy z dostępnością
urządzeń. – Nie można zostawiać tego na ostatnią chwilę.
Zwłaszcza, że pojawiają się kłopoty z komponentami do
produkcji urządzeń, które najczęściej importowane są z
Dalekiego Wschodu – podkreśla Tomasz Biernat. – Nasze
urządzenia montowane od 1 kwietnia są już zgodne z
wymogami KAS i mogą być wykorzystywane do systemu
poboru opłat e-TOLL.

tekst Andrzej Klemba / INELO/ foto archiwum
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Actros L

bez gwiazdy nie ma jazdy

N

owatorskie rozwiązania, takie jak Multimedia

zamawiać w całej Europie od 1 lipca 2021 r., a jego

Cockpit, MirrorCam, zautomatyzowane

produkcja rozpocznie się w listopadzie 2021 r.

funkcje jazdy i zaawansowane systemy

bezpieczeństwa sprawiają, że Actros doskonale spełnia

„Konstruując Actrosa L skupiliśmy się przede wszystkim

rosnące wymogi drogowego transportu towarowego

na takich aspektach, jak komfort kierowcy, bezpieczeń-

oraz zapewnia kierowcy stałe wsparcie w wykonywaniu

stwo, łączność sieciowa i całkowite koszty posiadania,

zadań. Po tym, jak Mercedes-Benz Trucks w 2021 r.

aby zapewnić naszym klientom i ich kierowcom kolejne

wprowadził na rynek już dwa nowe modele ciężarówek

udogodnienia” – mówi Andreas von Wallfeld, szef

– zaprojektowanego pod kątem wysokiej funkcjonal-

marketingu, sprzedaży i usług w Mercedes-Benz Trucks.

ności Actrosa F oraz limitowany model Actrosa Edition 2

Dzięki intensywnemu dialogowi z klientami wiadomo,

– teraz dołączył do nich Actros L, największy i najbardziej

jakie są oczekiwania firm i ich kierowców w stosunku do

luksusowy pojazd w cieszącym się powodzeniem

samochodu ciężarowego wysokiej klasy. „Właśnie na

typoszeregu. Ten ciężki samochód ciężarowy z kon-

nie zareagowaliśmy, wprowadzając Actrosa L oraz

wencjonalnym napędem wysokoprężnym można

projektując i konfigurując nasz flagowy pojazd w
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odpowiednio wysokim standardzie”, podkreśla
Andreas von Wallfeld.

Wyjątkowa przestronność i wysokiej jakości wyposażenie dodatkowo zwiększające
komfort kierowcy
K a b i n a k i e r o w c y, d o s t ę p n a w w a r i a n t a c h
StreamSpace, BigSpace i GigaSpace, ma szerokość 2,50
m i wyróżnia się wyjątkową przestronnością. Brak
tunelu silnika w kabinie umożliwił uzyskanie równej
podłogi, a tym samym niemal domowej atmosfery.
Udoskonalona izolacja dźwiękowa kabiny zapobiega
przenikaniu do wnętrza niepożądanych, dokuczliwych
hałasów, co sprzyja odprężeniu zwłaszcza w chwilach
odpoczynku.
Bardziej zrelaksowaną jazdę umożliwia m.in. obniżona
o 40 mm pozycja siedząca, zapewniająca jednocześnie
wygodną widoczność na drogę. W kontekście widoczności elementem ogromnie zwiększającym bezpieczeństwo, przede wszystkim w ciemności, są
dostępne opcjonalnie, nowo zaprojektowane reflektory LED, które w porównaniu z reflektorami ksenonowymi charakteryzują się większą siłą światła i doskonale
rozświetlają jezdnię. Do tego dochodzi aspekt ekonomiczny – w stosunku do tradycyjnych żarówek
reflektory LED są bardziej energooszczędne i mają
dłuższą żywotność.
Komfort kierowcy zwiększają też takie elementy, jak
stylowe obicie fotela, nowa okładzina drzwi, komfortowy materac z materacem nawierzchniowym o
grubości 45 mm oraz przyjemna w dotyku tylna ściana
kabiny w części sypialnej. Przyjemną atmosferę można
dodatkowo wzmocnić dzięki licznym akcesoriom z linii
Interior Line z oferty Mercedes-Benz Trucks. Andreas
von Wallfeld jest przekonany że „również w obliczu
dotkliwego braku kierowców Actros L będzie mocnym
atutem w ręku przedsiębiorców transportowych”.
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W zakresie bezpieczeństwa

skrętu 20 km/h) uruchamia zautomatyzowane hamo-

Actros L jest wyrazem zdecydowanego dążenia

wanie aż do zatrzymania pojazdu, o ile kierowca sam nie

Mercedes-Benz Trucks do tego, aby poprzez wykorzy-

zareaguje w odpowiednim czasie. Active Sideguard

stanie aktywnych systemów bezpieczeństwa przyczyni-

Assist rozpoznaje konieczność hamowania i w idealnym

ać się do maksymalnie bezwypadkowego ruchu

przypadku zapobiega ewentualnej kolizji.

drogowego, a tym samym przybliżać realizację wizji
bezwypadkowej jazdy. Świadczą o tym liczne funkcje

Kolejną opcją wyposażenia dla Actrosa L jest system

bezpieczeństwa, a wśród nich asystent pasa ruchu,

Active Drive Assist drugiej generacji (ADA 2). W okre-

system automatycznego utrzymywania odległości i

ślonych warunkach system ten aktywnie wspiera

system MirrorCam, zastępujący zewnętrzne lusterka

kierowcę we wzdłużnym i poprzecznym prowadzeniu

główne i szerokokątne.

ciężarówki – potrafi w sposób zautomatyzowany
utrzymywać odstęp, przyspieszać oraz skręcać, o ile

W wyposażeniu opcjonalnym dla Actrosa L dostępny

spełnione są niezbędne warunki systemowe, np.

jest np. opracowany przez Mercedes-Benz asystent

wystarczający promień zakrętu czy wyraźnie widoczne

martwego pola S1X, który w porównaniu z dotychc-

poziome oznaczenia pasa ruchu. Ponadto jedna z

zasowym systemem S1R zyskał dodatkową funkcję,

funkcji ADA 2, Emergency Stop Assist, potrafi zainicj-

mogącą uratować życie. Ten nowy tzw. Active

ować zatrzymanie awaryjne, jeżeli pomimo wizualnych i

Sideguard Assist już nie tylko ostrzega kierowcę przed

dźwiękowych ostrzeżeń kierowca zaprzestał ingerowa-

znajdującymi się i poruszającymi po stronie pasażera

nia w proces prowadzenia pojazdu. Po zatrzymaniu

rowerzystami lub pieszymi, ale także (do prędkości

pojazdu system automatycznie uruchamia nowy
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elektroniczny hamulec postojowy, a ponadto odry-

przeciwka, poruszającą się na pasie bądź zatrzymującą

glowuje drzwi, aby w razie zaistnienia zdarzenia

się nagle ze strachu – najpierw ostrzega o tym kierowcę

medycznego umożliwić ratownikom medycznym, lub

wizualnie i dźwiękowo. Jeśli kierowca nie zareaguje

innym osobom udzielającym pomocy, szybkie dotarcie

odpowiednio, w drugim kroku system inicjuje częścio-

do kierowcy.

we hamowanie. Jeżeli pomimo to niebezpieczeństwo
kolizji nie mija, to przy prędkości do 50 km/h system ABA

Tam, gdzie prawo wymaga asystenta hamowania

5 może automatycznie wykonać pełne hamowanie w

awaryjnego, Actros L wyposażony jest również w Active

celu uniknięcia zderzenia z poruszającą się osobą. Po

Brake Assist (ABA) piątej generacji z funkcją rozpoznawa-

zatrzymaniu pojazdu zostaje automatycznie załączony

nia pieszych – system, który pomaga unikać wypadków

nowy elektroniczny hamulec postojowy.

polegających na uderzeniu samochodu ciężarowego w
pojazd jadący z przodu lub stojący albo zderzenia

Celem wszystkich systemów asystujących Mercedes-

czołowego z pieszym, na przykład w wyniku rozpro-

Benz Trucks jest zawsze optymalne wspomaganie

szenia uwagi kierowcy, niewystarczającego odstępu czy

kierowcy w prowadzaniu pojazdu w granicach działania

nieodpowiedniej prędkości. ABA 5 działa w oparciu o

systemu. Jednak ‒ zgodnie z przepisami prawa ‒ to na

kombinację systemu czujników radarowych i kamer.

kierowcy spoczywa zawsze pełna odpowiedzialność za

Gdy system ten rozpozna niebezpieczeństwo kolizji z

bezpieczne prowadzenie ciężarówki.

poprzedzającym pojazdem, nieruchomą przeszkodą
lub z osobą przecinającą tor jazdy – nadchodzącą z

str. 29

e-Route online 07/2021 / e-route.pl

str. 30

Zwiększenie efektywności dzięki łączności sieciowej dostosowanej do potrzeb użytkownika
W połączeniu z powyższymi systemami asystującymi imponuje również
inteligentny system sterujący tempomatem i skrzynią biegów Predictive
Powertrain Control (PPC), czyli predykcyjna kontrola układu napędowego. W określonych warunkach system ten automatycznie uwzględnia topografię, przebieg drogi i znaki drogowe. Umożliwia w ten
sposób unikanie niepotrzebnego hamowania, przyspieszania i zmiany
biegów. Actros najnowszej generacji z PPC zużywa na drogach szybkiego ruchu i autostradach nawet o trzy procent, a w ruchu podmiejskim
nawet o pięć procent oleju napędowego mniej w porównaniu z
pojazdami, które nie są wyposażone w ten system. W zagadnienie
efektywności paliwowej wpisuje się również nowy asystent stylu jazdy
Eco Support, który pomaga kierowcy w wypracowaniu maksymalnie
ekonomicznego stylu jazdy.
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Informacje o działaniach i funkcjach systemów

om przy realizacji zleceń. Kierowca może ją obsługiwać

asystujących ABA 5, ADA 2 czy PPC kierowca widzi na

równolegle na kokpicie multimedialnym Actrosa L i na

przyjaznym w obsłudze standardowym kokpicie

dowolnym urządzeniu mobilnym z Androidem

multimedialnym z dwoma kolorowymi wyświetl-

(służącym do obsługi zadań poza pojazdem). Wszyscy

aczami, który jest sercem interfejsu człowiek-maszyna

biorący udział w procesie transportowym, a więc

(HMI). W wyposażeniu dodatkowym Actrosa L wizu-

kierowca, dyspozytor i klient końcowy, otrzymują

alizacja obejmuje m.in. także wskazanie masy całko-

zawsze te informacje, których potrzebują, co polepsza

witej ciągnika i naczepy oraz nacisk na oś przednią,

jakość procesów i jednocześnie zapewnia wysoką

również w ciągnikach siodłowych z częściowym

transparentność.

zawieszeniem pneumatycznym. Pomaga to stale
kontrolować masę pojazdu i unikać jego przełado-

Niektóre inne nowości na portalu Mercedes-Benz

wania.

Truck App Portal to: aplikacja Dashdoc, umożliwiająca
obsługę zleceń bez użycia papierowych dokumentów

Mercedes-Benz Truck App Portal
Kto zamiast Multimedia Cockpit wybierze rozbudowany Multimedia Cockpit interactive, ten otrzyma
jednocześnie szybki dostęp do portalu z aplikacjami –
Mercedes-Benz Truck App Portal. Pozwala on przedsiębiorstwom transportowym na korzystanie z nowych
możliwości komunikacji sieciowej, w tym wyposażenie
pojazdów w aplikacje zwiększające wydajność i
komfort, np. w ramach usług telematycznych świad-

(cyfrowe listy przewozowe i eCMR), aplikacja
YellowFleetApp do komunikacji i zarządzania zleceniami, mobilny ServiceManager (mSM), czyli narzędzie
do cyfrowego zarządzania zleceniami i flotą, aplikacja
do zarządzania transportem z cyfrowym planerem
(PlanBoard) i automatycznym dyspozytorem
ArealPilot, aplikacja logistyczna do mobilnego zbierania danych w trasie Mobile Enterprise i wreszcie
mobilne rozwiązanie skanerowe o nazwie Scangaroo.

czonych przez Fleetboard. Indywidualnie zestawiane
usługi umożliwiają inteligentne połączenie sieciowe

tekst redakcja / foto producent

kierowcy, floty i zlecenia. Wszystko to przyczynia się do
optymalizacji zużycia paliwa i zmniejszenia zużycia
pojazdu, a także do jego lepszego wykorzystania.
Przykładowo, analiza użytkowania pojazdu Fleetboard
umożliwia ocenianie i optymalizację stylu jazdy,
rejestracja czasu Fleetboard dostarcza szczegółowych
informacji na temat czasów kierowania i czasów
odpoczynku kierowców, Fleetboard Mapping pokazuje status i pozycję pojazdów. Natomiast funkcja
pobierania kart kierowców i pamięci masowych
umożliwia zdalne odczytywanie, transferowanie i
zapisywanie wszystkich istotnych danych.
Wśród aplikacji na szczególną uwagę zasługuje
aplikacja logistyczna HABBL, oferowana przez
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Samochód bezpieczeństwa
IVECO S-WAY NP

M

arka IVECO ponownie bierze udział w

IVECO jest reprezentowana przez dwa dodatkowe

Wyścigowych Mistrzostwach Europy

zespoły: Reinert Racing oraz Don’t Touch Racing.

Samochodów Ciężarowych FIA jako

techniczny sponsor „Die Bullen von IVECO” – wspólnej
ekipy zespołów Hahn Racing i Schwabentruck. Niemka
Steffi Halm ponownie występuje jako liderka zespołu
Schwabentruck. Jedyna kobieta ścigająca się w
mistrzostwach ma nadzieję poprawić ubiegłoroczne
miejsce i spełnić swoją ambicję, którą jest zdobycie
tytułu mistrzowskiego w IVECO S-WAY.

IVECO S-WAY NP jako samochód bezpieczeństwa w ETRC
Pojazd bezpieczeństwa to pojazd, który prowadzi
samochody biorące udział w wyścigu na okrążeniu
formującym do momentu rozpoczęcia startu. Służy
również do spowalniania wyścigu w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, takich jak wypadek czy
skrajnie niekorzystne warunki pogodowe. Odgrywa

W skład zespołu Hahn wchodzi sześciokrotny mistrz

istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa kierowców.

Europy Jochen Hahn, który za kierownicą IVECO Stralis
zdominował sezon 2019. Ekipy z
oczekują na kolejne rundy rywalizacji.

e-ROUTE

niecierpliwością

Pojazdem bezpieczeństwa jest standardowy model
IVECO S-WAY NP w wersji 4x2 LNG, wyposażony w dwa
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540-litrowe zbiorniki, które mogą pomieścić co najmniej 390 kg ciekłego
bio LNG. Dzięki temu na jednym tankowaniu do pełna może przejechać
nawet 1600 kilometrów i cechuje się znacznie mniejszą emisją dwutlenku
azotu w porównaniu do samochodów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym, a także generuje o 95% mniej CO2.
Nowy pojazd bezpieczeństwa IVECO z malowanym natryskowo wykończeniem prezentuje się wyjątkowo. Całości dopełnia kilka niestandardowych części: dwie żółte, obracające się lampy sygnalizacyjne, listwy
oświetleniowe z reflektorami LED, podświetlana, trójelementowa osłona
przednia i dodatkowe oświetlenie LED.

tekst redakcja / foto producent
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Elektryczny duet
V

olvo Trucks i DFDS, największa firma logistyczna

Niedawno Volvo Trucks ogłosiło rozpoczęcie sprzedaży

i wysyłkowa w Europie Północnej, łączą siły w

trzech nowych, w pełni elektrycznych samochodów

elektryfikacji przewozów pojazdami ciężaro-

ciężarowych o dużej ładowności. Jednym z nich jest

wymi. W pierwszym etapie współpracy DFDS będzie

Volvo FM Electric, zaś DFDS będzie jednym z jego

użytkować w pełni elektryczny samochód ciężarowy,

pierwszych użytkowników na potrzeby transportu

dostarczając części do fabryki Volvo Trucks w

komercyjnego. Po zakończeniu okresu letniego pojazd

Goeteborgu. Inicjatywa stanowi ważny krok w procesie

ten zacznie kursować z dostawami do fabryki Volvo

tworzenia łańcucha dostaw dla Grupy Volvo, wolnego

Trucks w Goeteborgu, w Szwecji. Początkowo będzie

od paliw kopalnych.

pokonywać dystans 120 kilometrów dziennie.

– Jestem niezwykle zadowolony i dumny ze współ-

– Ten realizowany na pełną skalę projekt w sposób

pracy z DFDS w tej drodze do bardziej zrównowa-

namacalny pokazuje, jak poważnie DFDS podchodzi do

żonego transportu. Grupa Volvo postawiła sobie za cel

swojej roli w transformacji ku elektromobilności i

stworzenie łańcucha dostaw wolnego do paliw

większemu zrównoważeniu transportu – mówi Niklas

kopalnych i jest to kluczowy etap w jego realizacji –

Andersson, wiceprezes i dyrektor działu logistyki DFDS.

mów Roger Alm, Prezes Volvo Trucks.

Grupa Volvo jest jednym z największych na świecie
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producentów samochodów ciężarowych i innych
pojazdów – a przez to także dużym nabywcą transportu.
Jej celem jest zbudowanie łańcucha dostaw wolnego
do paliw kopalnych.

Wydajne stacje ładowania
Aby zabezpieczyć przyszłość swojej inwestycji, DFDS
postanowiła zbudować w swojej bazie w Goeteborgu
najbardziej wydajne spośród dostępnych na rynku
stacje ładowania akumulatorów, o mocy 350 kW.
– Jesteśmy na początku naszej drogi ku elektromobilności i zdajemy sobie sprawę, że wydajne
ładowanie akumulatorów jest ważne. Wiedza zdobyta
razem z Volvo przyda się, gdy przyjdzie pora na przyspieszenie. Dzięki niej będziemy w stanie ocenić
wymaganą pojemność akumulatorów, zależnie od
pokonywanej trasy i specyfiki realizowanych przewozów – kontynuuje Niklas Andersson.

Najbardziej kompletna gama pojazdów w
branży
Od chwili 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.
– Wraz z wprowadzeniem do oferty tych nowych, w
pełni elektrycznych pojazdów, o większej ładowności i z

”

– Naszym wspólnym celem jest wzajemna wymiana
doświadczeń i dogłębne zrozumienie kluczowych zagadnień,
takich jak m.in. pojemność akumulatorów i ich ładowanie,
planowanie tras czy odczucia kierowców. Przechodzenie
na napęd elektryczny to coś znacznie więcej, niż tylko
kwestia samochodu ciężarowego – to kompleksowe
rozwiązanie – tłumaczy Roger Alm, Prezes Volvo Trucks.

wydajniejszymi układami napędowymi, uważamy, że to
odpowiedni czas na szybki postęp w elektryfikacji
cięższego transportu drogowego – podsumowuje
Roger Alm.

tekst redakcja / foto producent

e-ROUTE

e-Route online 07/2021 / e-route.pl

str. 36

Com Auto Trans –

pierwsza oznaka „targowej normalności”

Pandemia koronawirusa spowodowała,
że wiele branży ucierpiało, jedną z tych,
która najbardziej odczuła skutki
pandemii jest branża targowa. Mamy
jednak pierwszą oznakę powrotu do
„targowej normalności”.

W

zeszłym roku za sprawą pandemii
koronawirusa nasz świat uległ drastycznej

zmianie. Możliwość swobodnego

przemieszczania się, spotykania z przyjaciółmi czy
nawet realizacji służbowych obowiązków zostały
poważnie ograniczone. Większość z nas zmuszona była
pozostać w swoich domach, a wiele firm przeszło na
pracę zdalną. Pandemia zmieniła wiele. O dziwo
niektóre firmy zyskały, ale większość poniosła ogromne
straty. Jedną z najbardziej poszkodowanych została
branża targowa. Potrzeba ograniczenia kontaktu
między ludźmi, dystans społeczny, rosnąca ilość zarażeń
spowodowała, że organizacja imprez targowych stała
się niemożliwa. Obecna sytuacja pandemiczna staje się
bardziej stabilna, co daje nadzieję i nowe możliwości, z
których skorzystali organizatorzy targów Com Auto
Trans w Kijowie.
W dniach 26 – 28 maja w Kijowie odbyły się targi Com
Auto Trans. Wydarzenie zorganizowane zostało w
jednej z hal Międzynarodowego Centrum Targowego.
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„

W imprezie uczestniczyli dealerzy i importerzy marek

wej normalności". Wydarzenie w Kijowie tym bardziej

samochodów: dostawczych, użytkowych, ciężarowych,

cieszy, że już 16 lipca rozpocznie się słynny Muster Truck

a także autobusów. Można było spotkać producentów

w Opolu. Mamy nadzieję, że będzie on kolejnym

podzespołów, części zamiennych, usług czy mediów

symbolem powrotu do organizacji eventów, targów

branżowych. Podczas targów odbywały się również

oraz imprez motoryzacyjnych.

liczne konferencje i wykłady. Większość wystawców
stanowiły firmy ukraińskie, ale swoje oferty pokazały
także firmy z Polski m.in. firma Kaliński (zajmująca się
sprzedażą, produkcja i regeneracją układów wydechowych), Emtech (producent naczep i przyczep
niskopodłogowych), Fristom (producent lamp samochodowych).
Mimo panującej pandemii wystawcy nie mogli narzekać na frekwencję. Wydarzenie odwiedziła spora liczba
gości. Większość z nich stanowili menadżerowie flot
samochodowych, ich właściciele, a także osoby prowadzące serwisy samochodowe. Nie zabrakło również
pasjonatów motoryzacji, także tych nastoletnich. Samo
wydarzenie zostało zorganizowane na bardzo wysokim
poziomie. Zadbano jednocześnie o bezpieczeństwo

str. 37
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Mimo obecnej sytuacji, dużej niepewności i obaw
zdecydowaliśmy się uczestniczyć w targach Com Auto Trans
w Kijowie. W trakcie wydarzenia chcieliśmy zaprezentować
naszą firmę na nowym rynku a także zachęcić do skorzystania
z naszych usług. W szczególności zależało nam na promocji
naszej usługi regeneracji filtrów cząstek stałych i katalizatorów.
W trakcie targów nasze stoisko odwiedziło bardzo wielu gości,
żywo zainteresowanych naszymi produktami. Cieszymy się, że
mieliśmy okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, mamy nadzieje,
że będziemy mieli okazję do coraz częstszej prezentacji naszej
firmy na targach a pozyskane kontakty zaowocują.
- mówi Paweł Żyliński z KALIŃSKI Sp. z o.o. Sp. K.

sanitarne wystawców i gości. Badano przed wejściem
temperaturę ciała, a na hali obowiązywało zasłanianie
ust i nosa.
Co warte odnotowania były to pierwsze targi zorganizowane w tej części Europy, które dotyczyły pojazdów
ciężarowych oraz transportu. Od ponad roku w Polsce
nie mieliśmy żadnej okazji do uczestnictwa w podobnym wydarzeniu. Przed pandemią imprezy targowe
cieszyły się sporą popularnością. Wiele firm docenia
fizyczną możliwość prezentacji produktów, indywidualnego spotkania z klientami, a także obecnymi kontrahentami. Mimo wielu rozbudowanych technologii i
możliwości kontaktu z klientem zawsze bezpośrednia
rozmowa była i będzie najlepszym i najskuteczniejszym
rozwiązaniem. Należy cieszyć się, że u naszych wschodnich sąsiadów obserwujemy pierwsze oznaki „targo-
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Firma Apollo Tyres wprowadza na rynek
oponę nowej generacji do przyczep
i naczep ciężarowych —

Apollo EnduRace RT2
H

olenderska firma Apollo Tyres Europe wprowadziła na

rynek oponę nowej generacji do przyczep i naczep

ciężarowych: EnduRace RT2. Bazując na sukcesie popu-

larnego poprzednika, nowy model regionalnej opony do przyczep i
naczep firmy Apollo zapewnia doskonałe osiągi w każdych warunkach pogodowych, zmniejszony opór toczenia oraz zwiększoną
trwałość i wytrzymałość. To doskonałe i korzystne cenowo rozwiązanie dla użytkowników pojazdów ciężarowych.
Nowa, produkowana w Europie opona Apollo EnduRace RT2,
następca modelu EnduRace RT, została stworzona z myślą o zastosowaniach regionalnych i przeznaczona jest do transportu średnio- i
dalekodystansowego. Wprawdzie nowy model został zoptymalizowany pod kątem niezrównanej przyczepności na mokrej
nawierzchni i w warunkach zimowych, ale charakteryzuje się
również dobrymi osiągami całorocznymi. Zapewnia także wysoką
przyczepnością na śniegu, o której świadczy symbol „alpejski”
(płatek śniegu na tle góry o trzech szczytach). Przyczepność ogólna
lepsza o 15% w porównaniu z poprzednią generacją.
Opona EnduRace RT 2 charakteryzuje się również doskonałym
wskaźnikiem trwałości, zwiększoną wytrzymałością oraz zmniej-

Apollo TBR EU R22.5 EnduRace RD2

szonym oporem toczenia, co jest po części zasługą ulepszonej
mieszanki bieżnika, która minimalizuje ścieranie i wytwarzanie
ciepła. Zoptymalizowana osnowa o wysokiej wytrzymałości
zapewnia również zwiększone możliwości w zakresie bieżnikowania, co jest bardzo istotnym wymaganiem dla wielu właścicieli flot
samochodowych.
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Zwiększona powierzchnia styku przekłada się na

John dodaje: „Wiemy, w jak wielkim stopniu opony

równomierne zużycie wzoru bieżnika, a

przez to

mogą wpływać na koszty operacyjne flot.

równomierny rozkład ciśnienia, co w jeszcze większym

Opracowując oponę Endu™Race RD2, oprócz isto-

stopniu poprawia parametry trwałości i oporu tocze-

tnych usprawnień zwiększających przyczepność i

nia. Wzmocniona osłona przyczynia się do poprawy

trakcję w każdych warunkach, skupiliśmy się również

trwałości, która jest o 170% większa, niż wymagają tego

na wytrzymałości i oporze toczenia oraz, naturalnie,

europejskie przepisy prawne, oraz do zwiększenia

niezwykle istotnej kwestii ekonomicznej. Modele

odporności na rozdarcia.

Endu™Race RT 2 i RD2 zapewniają niezrównane osiągi i
najlepszy stosunek jakości do ceny w swojej klasie na

„Jest to niezwykle konkurencyjny segment europej-

rynku europejskim”.

skiego rynku opon do samochodów ciężarowych.

W ostatnim czasie firma Apollo Tyres wprowadziła

Włożyliśmy wiele sił i specjalistycznej wiedzy w działa-

gamę opon do samochodów ciężarowych na rynek

nia badawczo-rozwojowe, aby nowy model EnduRace

pojazdów użytkowych w Ameryce Północnej. Opony

RT2 sprostał potrzebom najbardziej wymagających

te produkowane są w

użytkowników” — wyjaśnia John Nikhil Joy, dyrektor ds.

Indiach. Wprowadzenie opon Apollo do samochodów

klastra opon do pojazdów ciężarowych i autokarów na

ciężarowych w USA i

rynku europejskim w firmie Apollo Tyres.

wprowadzeniu na tamtejsze rynki kompleksowej

zakładach w Europie oraz
Kanadzie miało miejsce po

gamy opon do pojazdów osobowych.

Zupełnie nowa opona na oś napędzaną
przeznaczona do transportu regionalnegoApollo 315/80 R22.5 Endu™Race RD2

tekst redakcja/ foto producent

Oferta opon Apollo została wzbogacona również o
nowy model Apollo 315/80 R22.5 Endu™Race RD2 do
samochodów ciężarowych. Nowa opona do transportu regionalnego wyposażona została w unikalne
żłobienie bieżnika, stworzone z zastosowaniem
technologii ukrytych rowków „HGTech” z wielokrawędziowymi blokami w części skrajnej, co zapewnia
doskonałą przyczepność na śniegu i optymalne osiągi
na śliskich nawierzchniach.
Przyczepność opony na śniegu jest o 140% większa niż
wymagają tego standardy europejskie. Opona oznaczona jest symbolem „alpejskim” — płatkiem śniegu na
tle góry o

trzech szczytach. Zwiększona trwałość

bieżnika i przyczepność tej opony na oś napędzaną
stworzonej z myślą o transporcie regionalnym zapewnią doskonałe osiągi i niezrównaną trakcję — cechy,
do których użytkownicy pojazdów ciężarowych
przykładają dużą wagę.

Apollo TBR EU R22.5 EnduRace RT2
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Polscy przewoźnicy:
122 mln zł potencjal

W

2020 roku inspektorzy GITD stwierdzili
ponad 65 tys. przypadków naruszeń

ustawy o transporcie drogowym. Blisko

połowa z nich dotyczyła nieprawidłowości związanych z
przestrzeganiem przez kierowców czasu pracy, a 35
proc. stanowiły błędy w używaniu urządzeń rejestrujących. – Rozliczenia czasu pracy, których dokonujemy
wskazują, że w samym 2020 roku zawodowi kierowcy
obsługiwani przez Ogólnopolskie Centrum Rozliczania
Kierowców dokonali ponad 1,3 mln potencjalnych
naruszeń, z czego ponad 1,1 mln to bardzo poważne
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1,3 mln naruszeń,
lnych kar
Już wkrótce, bo do końca 2024 roku, inspektorzy zyskają
nowe narzędzie monitorowania prawidłowego przejazdu. Dzięki wykorzystaniu transmisji DSRC, dostępnej w
smart tachografach, organ kontrolny będzie mógł
dokonać kontroli preselekcyjnej na odległość. W przypadku stwierdzenia np. jazdy bez zalogowanej karty czy
innych zdarzeń sygnalizujących nieprawidłową pracę
tachografu, pojazd będzie mógł być zatrzymany do
kontroli drogowej. Jak podają eksperci OCRK, to właśnie z
nieprawidłowego użycia tachografów wynika wiele
popełnianych przez kierowców naruszeń.
- Najczęściej występujące naruszenia wynikają z drobnych przekroczeń czasu jazdy oraz odpoczynku.
Nieświadomy kierowca wychodzi z założenia, że niewielkie naruszenia do 15 minut nie niosą za sobą żadnych
konsekwencji. Inne często występujące naruszenia
wynikają z niewłaściwej obsługi tachografu. Kierowca
często z roztargnienia zapomina wprowadzić symbol
kraju, w którym rozpoczyna czy kończy pracę. Dlatego
naruszenia. Kluczowe w ich uniknięciu jest regularne
szkolenie pracowników transportu – komentuje Piotr
Dajema, ekspert do spraw wdrożeń i szkoleń OCRK,
Grupa INELO.

właśnie tak ważne jest szkolenie kierowców – komentuje
Piotr Dajema i dodaje, że choć kary finansowe wynikające
z błędnej obsługi tachografu nie są dotkliwe, to w
połączeniu z częstotliwością – a ta zdaniem ekspertów
jest wysoka – powodują poważne konsekwencje. –

Kierowców zawodowych na polskich drogach może
ukarać kilka organów. To m.in. policja i Inspekcja
Transportu Drogowego. Ich uprawnienia częściowo
się pokrywają: zarówno policja, jak i ITD mają za

Zdarza się, że kierowca na skutek błędnej obsługi
tachografu jest w stanie wygenerować kilkanaście
naruszeń w okresie objętym kontrolą drogową – podsumowuje Piotr Dajema.

zadanie pilnowanie, czy kierowcy poruszający się po
drogach robią to zgodnie z przepisami.
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Jakie są najpoważniejsze naruszenia
drogowe?

naruszenia mają tu decydujące znaczenie – komen-

Najpoważniejsze wykroczenia wynikają z różnych metod

tuje Piotr Dajema. - Rosnąca liczba wszczynanych

fałszowania zapisów tachografu. Najprostszym jest jazda

postępowań w zakresie utraty dobrej reputacji przez

bez karty lub posługiwanie się cudzą kartą. Innym sposo-

organy kontrolne skutkuje większą świadomością

bem jest ingerencja w zapis samego tachografu. W

przewoźników. Obawiając się cofnięcia licencji

przypadku starszych urządzeń rejestrujących do mody-

transportowej przedsiębiorstwa, kładą większy nacisk

fikacji wystarczył magnes neodymowy, który zakłócał

na szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej –

prawidłową pracę impulsatora. W ten sposób nieuczciwi

podsumowuje.

Ważne, aby pamiętać, że nie wysokość kary, ale stopień

kierowcy mogli prowadzić pojazd, choć według urządzenia oficjalnie odpoczywali. Obecnie nowe sposoby

W praktyce status dobrej reputacji można utracić

fałszowania oparte są na rozwiązaniach programowych. Z

popełniając jedno najpoważniejsze naruszenie lub

danych GITD wynika, że w czasie kontroli w 2020 roku

kilka poważnych. Inspektorzy wykorzystują do tego

przypadków manipulowania urządzeniami pomiarowymi

specjalny wzór, który bierze pod uwagę liczbę zatru-

wykryto ponad 2000.

dnionych w przedsiębiorstwie kierowców i liczbę
dokonanych przez nich naruszeń (1BPN=3PN).

- Na podstawie danych z pojazdów ponad 26 tys. kierow-

Postepowanie wobec przewoźnika może zostać

ców możemy stwierdzić, że liczba potencjalnych narusz-

wszczęte także wtedy, gdy regularnie dopuszcza się

eń wynosi ponad milion, ale tylko 250 przypadków

naruszeń „większego kalibru”. Jeżeli okaże się, że

klasyfikuje się jako najpoważniejsze, które mogą mieć taki

dowody przemawiają przeciwko przewoźnikowi, jego

sam skutek jak manipulacje. Przeważająca większość to

licencja zostaje zawieszona przez Główny Inspektorat

bardzo poważne naruszenia – komentuje Piotr Dajema.

Transportu Drogowego lub starostę.

Co może grozić firmie, której kierowcy lub osoby zarząd-

Czy kierowca może nie przyjąć mandatu?

zające transportem regularnie dopuszczają się naru-szeń?

Jeżeli kierowca nie zgadza się z decyzją o wystawieniu

Dobra reputacja w transporcie

mandatu, może odmówić jego przyjęcia. W Polsce

Dobra reputacja w branży transportowej jest kluczowa z

sprawa jest kierowana wówczas do sądu. Po tym, jak

punktu widzenia przewoźnika. Jej utrata jest równozna-

kierujący nie zdecyduje się przyjąć mandatu, instytucj-

czna z zawieszeniem licencji. Mogą pożegnać się z nią

a, której pracownikiem jest osoba kontrolująca,

transportowcy, którzy zbyt często dopuszczają się

występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy

popełniania naruszeń, choć czasem do utraty licencji

wykroczenia.

wystarczy jedno – najpoważniejsze (NN).
Z kolei podczas kontroli zagranicznych kierowca jest
- Każdy rodzaj naruszenia ma swoją wagę: naruszenia

zobowiązany uregulować kaucję na poczet mandatu

mniejszej wagi, poważne naruszenie, bardzo poważne

przed ruszeniem w dalszą trasę. Jeśli płatność nie

naruszenie i najpoważniejsze naruszenie. Od tego, które z

zostanie zrealizowana podczas kontroli drogowej,

nich zostaną popełnione zależy, czy przedsiębiorca

pojazd jest transportowany na parking depozytowy i

transportowy będzie przedmiotem postępowania.

zostaje wydany kierowcy po opłaceniu należności, co
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naraża przewoźnika na dodatkowe koszty i groźbę

weryfikacji działania urządzenia rejestrującego. To

niewywiązania się z terminowej dostawy.

skutkuje dodatkowymi kosztami oraz opóźnieniem
odebrania lub dostarczenia ładunku – dodaje Piotr

- Kary finansowe nakładane za poszczególne naru-

Dajema.

szenia mogą wydawać się niewielkie, ale zsumowane
liczby robią ogromne wrażenie. Z rozliczeń klientów

W wielu krajach za fałszowanie zapisów tachografu

OCRK wynika, że kierowcy tych przewoźników mogli

grożą nie tylko kary finansowe, ale i odpowiedzialność

popełnić błędy, które w przypadku kontroli przełoży-

karna. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii dwa, a w Irlandii

łyby się na kary w wysokości nawet 122 mln zł. Jednak

Północnej nawet trzy lata pozbawienia wolności.

może się okazać, że kary nałożono niesłusznie. Należy
wtedy interweniować u odpowiedniego organu. W

Dodatkową karą, którą może nałożyć kontroler w

2020 roku eksperci ORCK podejmowali tego typu

przypadku braku wymaganego odpoczynku, jest

działania, sporządzając odwołania do takich organów

skierowanie kierowcy na parking i zakazanie dalszej

jak Państwowa Inspekcja Pracy lub ITD blisko 700 razy –

jazdy nawet na czas regularnego odpoczynku tygo-

mówi Piotr Dajema.

dniowego.

Kary finansowe to nie wszystko

Nowe przepisy w drodze

Poza karami finansowymi organy kontrolne mogą

Komisja Europejska już w tej chwili pracuje nad

skorzystać z całego wachlarza sankcji, choć warto

zmianami w klasyfikacji naruszeń. Chodzi głównie o

zaznaczyć, że finalnie kara nakładana na przedsię-

dodanie tych wynikających z nieprzestrzegania

biorstwo nie może być wyższa niż ograniczenia

nowych zasad Pakietu Mobilności: naruszeń zwią-

wynikające z Ustawy o transporcie drogowym.

zanych z delegowaniem, zaostrzonymi zasadami

Najbardziej restrykcyjne nakładane są na przedsię-

kabotażu czy też obowiązkowym powrotem do bazy

biorstwo w przypadku stwierdzenia najpoważniej-

(dla kierowców co 4 tygodnie, a ciężarówek co 8). Już

szych naruszeń. Procedura utraty reputacji przez

teraz przewoźnicy muszą przestrzegać przepisów

przewoźnika, a niejednokrotnie również osoby

zmieniających organizację powrotu kierowców.

zarządzającej transportem, jest uruchamiana auto-

Reszta zmian wejdzie w życie od lutego 2022 roku.

matycznie poprzez system KREPTD. Dzięki integracji

Oznacza to, że za nieprzestrzeganie tych reguł będzie

systemu KREPTD z europejskim systemem ERRU

grozić nie tylko kara finansowa, ale po sklasyfikowaniu

wszczęcie postępowania w zakresie utraty dobrej

naruszeń jako bardzo poważne lub najpoważniejsze -

reputacji może rozpocząć się także na skutek stwier-

również zawieszenie licencji.

dzenia najpoważniejszego naruszenia poza granicami
Polski. Jeżeli przewoźnik w prawidłowy sposób nie
wprowadzi

tekst lightscope / INELO/ foto archiwum

tzw. procedury rehabilitacyjnej, musi

liczyć się z odebraniem licencji.
- Warto podkreślić, że w przypadku stwierdzenia
fałszowania zapisu tachografu, organ kontrolny może
skierować pojazd do stacji diagnostycznej w celu
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Światowa premiera eActrosa

3

0 czerwca Mercedes-Benz Trucks świętował światową
premierę swojego eActrosa z akumulatorowym napędem

elektrycznym, przeznaczonego do eksploatacji w ciężkim

transporcie dystrybucyjnym. Prezentując ten pierwszy produkowany
seryjnie elektryczny samochód ciężarowy z gwiazdą na masce,
Mercedes-Benz Trucks rozpoczyna nową erę oraz podkreśla swoje
zdecydowane zaangażowanie w drogowy transport towarowy o
lokalnie neutralnym bilansie emisji dwutlenku węgla. Światowa
premiera cyfrowa będzie transmitowana w Internecie. Seryjny model
eActrosa zaprezentują Karin Rådström, członek zarządu Daimler Truck
AG, odpowiedzialna za segment Mercedes-Benz Trucks, oraz Andreas
von Wallfeld, szef sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Trucks.
Podczas tego wydarzenia zaprezentują oni zarówno szczegóły
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Mercedes-Benz Trucks poddali aActrosa intensywnym
testom w celu zapewnienia typowych wysokich
standardów Mercedes-Benz.
Andreas von Wallfeld mówi: „Naszą koncepcję ciężkiej
elektrycznej ciężarówki zaprezentowaliśmy po raz
pierwszy w 2016 r. Zaledwie dwa lata później rozpoczęliśmy intensywne testy jej kompleksowo udoskonalonych prototypów z udziałem naszych uznanych
klientów. eActros, którego zaprezentujemy teraz, jest
efektem wszystkich naszych doświadczeń zebranych
na drogach i na hamowniach, odzwierciedlającym siłę
innowacyjności marki Mercedes-Benz w dziedzinie
napędów alternatywnych. Pojazd ten jest jednocześnie wynikiem ścisłej i intensywnej współpracy z
naszymi klientami. Dzięki intensywnym testom
praktycznym wprowadzamy na rynek pojazd w pełni
dostosowany do potrzeb klienta wraz z bogatą ofertą
usług. Wszyscy z radością oczekujemy jego światowej
premiery 30 czerwca”.

techniczne pojazdu, jak i związane z eActrosem usługi
cyfrowe wraz z ofertą doradczą dla klientów.

Ponad dwa lata w praktycznym zastosowaniu u klientów
Od 2018 r. dziesięć prototypów eActrosa sprawdziło się

Rozpoczęcie produkcji seryjnej eActrosa w fabryce w

jako tzw. „flota innowacyjna” w ciągłej eksploatacji u

Wörth am Rhein zaplanowano na drugą połowę

różnych klientów w Niemczech i innych krajach

bieżącego roku. W procesie przygotowania pojazdu

europejskich. W dwóch fazach testów niemal 20

do produkcji seryjnej konstruktorzy Mercedes-Benz

klientów testowych używało eActrosa zamiast jednej z

Trucks położyli szczególny nacisk na aspekt „customer

konwencjonalnych ciężarówek swojej floty. eActrosy w

co-creation” – ścisłej współpracy z klientami z seg-

wersji 18- lub 25-tonowej realizowały ambitne zadania

mentu samochodów ciężarowych w zakresie rozwoju

w najróżniejszych branżach. Przewoziły m.in. wyma-

produktu. Dlatego już w roku 2018 rozpoczęły się

gające chłodzenia artykuły spożywcze w zasilanej

intensywne testy prototypowych egzemplarzy

elektrycznie skrzyni chłodniczej do sklepów filialnych

eActrosa z udziałem klientów. Dzięki nim eksperci

sieci supermarketów, dostarczały komponenty do

Mercedes-Benz Trucks mogli na wczesnym etapie

produkcji w transporcie zakładowym, obsługiwały

uwzględnić opinie klientów na temat tej elektrycznej

wymianę kontenerów na odpady oraz transportowały

ciężarówki i włączyć je bezpośrednio do procesu

w zabudowie silosowej popiół lotny do produkcji

rozwoju pojazdu. Od tego czasu prototypy pojazdu

betonu. Poza Niemcami ciężarówkę z akumulato-

pokonały na drogach publicznych już ponad pół

rowym napędem elektrycznym testowali również

miliona kilometrów. Również inżynierowie testowi

klienci w Szwajcarii, Belgii i Holandii.
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Kierowcy jeżdżący eActrosem są zachwyceni tą elektryczną ciężarówką
Już przed zakończeniem fazy eksploatacji ciągłej prototypów
wiadomo, że w ruchu miejskim, na autostradzie i w ruchu podmiejskim eActros nie ustępuje konwencjonalnej ciężarówce z silnikiem
wysokoprężnym pod względem dyspozycyjności i wydajności.
Kierowcy chwalą jego dobry moment obrotowy, dostępny w całym
zakresie prędkości. Informują również, że samochód jest cichy
podczas jazdy; prowadzi się go przyjemnie i spokojnie. Ponadto,
stosując przewidujący styl jazdy, można odzyskiwać energię elektryczną poprzez rekuperację.
W niektórych kluczowych aspektach seryjny eActros będzie zdecydowanie lepszy od dotychczasowego prototypu z floty innowacyjnej
– np. pod względem zasięgu, osiągów napędu i wyposażenia
bezpieczeństwa. Mercedes-Benz Trucks włączy ten pojazd w kompleksowy ekosystem, obejmujący również usługi doradztwa dla
klientów w zakresie wszelkich aspektów elektrycznej mobilności.
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Intensywne testy przed rozpoczęciem produkcji
seryjnej
Przed uruchomieniem produkcji seryjnej konstruktorzy poddali
eActrosa – podobnie jak konwencjonalne ciężarówki – testom,
mającym zapewnić mu bezpieczeństwo, wydajność i trwałość.
Zarówno układ chłodzenia ładunku, jak i układ klimatyzacji – oba
zasilane elektrycznie – działają niezawodnie nie tylko w ekstremalnym upale, ale również w warunkach zimowych. Inżynierowie
testowi przeprowadzili również wnikliwe próby zimowe eActrosa,
szczególną uwagę zwracając przy tym na charakterystykę działania
akumulatorów i elektrycznego układu napędowego w niekorzystnych warunkach pogodowych. Ponadto eActros poddany został
jeszcze innym rodzajom testów, takim jak pomiar hałasu na stanowisku do pomiaru hałasów zewnętrznych i pomiar kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC), przeprowadzony w specjalnie do tego
celu przewidzianej hali testowej. Wyniki testów dowodzą, że eActros
nadaje się do codziennego użytku i spełnia wymogi eksploatacyjne.

Elektryfikacja ciężarówek Daimler Truck AG oparta na
napędzie akumulatorowym i ogniwach paliwowych
Daimler Truck AG wdraża strategię korporacyjną opartą na zrównoważonym rozwoju oraz wyznacza sobie ambitny cel, aby do
roku 2039 na rynku europejskim, japońskim i północnoamerykańskim oferować już tylko takie samochody nowe, których
eksploatacja podczas jazdy („tank to wheel”) będzie miała neutralny
bilans CO2. Już do roku 2022 oferta pojazdów na głównych rynkach
zbytu ‒ w Europie, USA i Japonii ‒ ma zawierać seryjnie produkowane pojazdy z elektrycznym napędem akumulatorowym. Od 2027 r.
przedsię-biorstwo zamierza też rozszerzyć swą ofertę o seryjne
pojazdy z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. Celem
nadrzędnym jest transport drogowy neutralny pod względem emisji
CO2 do roku 2050.

tekst redakcja / foto producent
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Duże zmiany dla „busiarzy”
- transport międzynarodowy
możliwy tylko z licencją

O

d maja 2022 roku przewoźnicy, których chcą

uznała, że należy wprowadzić przepisy na poziomie

transportować towary na terenie Unie

wspólnotowym, by uniknąć ewentualnych luk praw-

Europejskiej pojazdami o dopuszczalnej

nych i zapewnić minimalny poziom profesjonalizacji

masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, będą musieli

sektora pojazdów o DMC od 2,5 do 3,5 tony. Chodzi też

uzyskać licencję. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami,

o to, by warunki konkurencji między wszystkimi

a także formalnościami i potencjalnie dotyczy ponad

przewoźnikami były zbliżone. Jednym z powodów była

37 tysięcy polskich busów. – To bardzo istotna zmiana

rosnąca liczba przewoźników wykonujących tzw.

dla tych firm transportowych. Sprawi, że inspekcje

transport lekki (od 2,5 do 3,5 tony). W Polsce według

drogowe będą miały większą kontrolę nad nimi, a

danych Głównego Urzędu Transportowego[1] na

konkurencja na rynku będzie bardziej uczciwa -

koniec 2019 roku towary przewoziło 37,3 tysiąca takich

komentuje Jakub Ordon, ekspert Ogólnopolskiego

pojazdów (rok wcześniej 34,8 tysięcy). Także w Unii

Centrum Rozliczana Kierowców, Grupa INELO.

Europejskiej liczba busów rośnie.

Zmiany związane są z wchodzeniem w życie kolejnych

- Rynek transportowy czeka druga fala regulacji m.in. w

zapisów pakietu mobilności. Komisja Europejska

zakresie włączenia transportu lekkiego do grona
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licencjonowanych przewoźników. Firmy transportowe

gwarancja bankowa, dokument umożliwiający

muszą przygotować się do uzyskania licencji, a to

uzyskanie kredytu wydany przez instytucję finansową

będzie wiązało się z koniecznością posiadania mini-

lub inny, określony przez właściwy organ, wiążący

malnej zdolności finansowej. To ma być pewnego

dokument potwierdzający, że przewoźnik dysponuje

rodzaju gwarancją, że dysponują pieniędzmi nie-

takimi kwotami – komentuje Jakub Ordon.

zbędnymi do stałego i długoterminowego wykonywania transportu – podkreśla Jakub Ordon. - Obowiązek

Brexit? Licencja też obowiązkowa

posiadania licencji wejdzie w życie od maja 2022 roku,

By uzyskać licencję, przewoźnik musi też wskazać

ale już teraz warto się do tego przygotować. Zwłaszcza,

siedzibę, w której będzie dostępna pełna dokumenta-

że formalności na pewno potrwają kilka miesięcy.

cja dotycząca działalności transportowej, w tym
zatrudnienia kierowców czy realizowanych prze-

Licencja za 1800 euro

wozów, wykazać się znajomością przepisów w zakresie

Po wejściu w życie przepisów pakietu mobilności firmy

transportu drogowego, a także posiadać certyfikat

zajmujące się transportem lekkim, które chcą prze-

potwierdzający kompetencje zawodowe.

wozić towary na terenie UE, będą musiały uzyskać
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, a

A jak będzie wyglądała sytuacja transportu lekkiego w

także licencję wspólnotową. Obydwa dokumenty

Wielkiej Brytanii? Jak na razie brexit nie spowodował

wydaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. –

wprowadzenia nowych zasad od tych przyjętych w

Zezwolenie na wykonywanie zawodu zwykle jest

Unii Europejskiej. Przewoźnicy, którzy przyjeżdżają do

gotowe w ciągu miesiąca, a w przypadku skomplik-

Zjednoczonego Królestwa z terenu wspólnoty mogą

owanych spraw w ciągu dwóch. Na licencję trzeba

wykonywać dwa przewozy kabotażowe. Jeśli nic się nie

czekać do trzech miesięcy. Dlatego wniosek o jej

zmieni to od maja 2022 roku „busiarze” też będą musieli

wydanie watro złożyć najpóźniej na początku 2022

mieć licencję wspólnotową, by wozić towary na

roku – radzi Jakub Ordon. – Bardzo ważnym punktem

wyspach.

jest potwierdzenie zdolności finansowej. Koszt licencji
dla dwóch busów, w zależności od kursu euro, wyniesie

- Służby kontrolne w Wielkiej Brytanii jednak już teraz

około 12 tys. złotych.

radzą, by przewoźnicy rozpoczęli starania o uzyskanie
angielskiej licencji na transport. To im ułatwi realizowa-

Te kwoty są zapisane właśnie w przepisach pakietu

nie przewozów kabotażowych w Wielkiej Brytanii, bo

mobilności. Przewoźnik będzie musiał wykazać na

będą mogli wozić towary bez limitów. Często się

podstawie rocznych sprawozdań finansowych

bowiem zdarza, że polski przewoźnik pojedzie do

(poświadczonych przez audytora lub inną upoważnio-

Wielkiej Brytanii i zostaje tam na kilka miesięcy –

ną osobę), że dysponuje kapitałem i rezerwami w

przyznaje Jakub Ordon.

tekst redakcja / foto DBK

wysokości 1,8 tys. euro na pierwszy pojazd i 900 euro na
każdy kolejny.

tekst Andrzej Klemba / INELO/ foto opel

- Przepisy dopuszczają również inne formy potwierdzenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa jak np.
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Nieudana próba
uniknięcia
kontroli

W
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Gdy kierowca używał magnesu nie tylko oszukiwał
tachograf. Przedmiot ten zatrzymywał również licznik
przebiegu kilometrów pojazdu. Nieuprawniona
ingerencja w pracę drogomierza jest przestępstwem.
Dlatego inspektorzy ITD wezwali na miejsce kontroli
patrol Policji, która prowadzi dalsze czynności w tej
sprawie. Z kolei postępowanie administracyjne wobec

środę (16 czerwca) inspektorzy ITD z
Ostrowa Wielkopolskiego zauważyli

zestaw, którego kierowca na ich widok

przewoźnika zostanie wszczęte przez wielkopolską ITD.
Przedsiębiorcy grozi kara pieniężna. Kierowca został
ukarany mandatem przez inspektorów.

nagle zjechał w boczną drogę. Postanowili sprawdzić,
co było powodem tego zachowania. Gdy podjechali
do ciężarówki, kierowca twierdził, że musi szybko dolać
płynu do chłodnicy. Nie było by w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że szofer próbował użyć do tego celu
zimowego płynu do spryskiwaczy.
Kontrola ujawniła, że kierujący rejestrował rzekomy
odpoczynek w trakcie jazdy. Zjechał w boczną drogę,
ponieważ chciał zdjąć niedozwolony magnes z
impulsatora skrzyni biegów samochodu ciężarowego.
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W

poniedziałek (21 czerwca), przy wyjeździe ze
Szczecina oraz na autostradzie A2 w Lądku i na

krajowej 92-ce w Wilcznej inspektorzy zacho-

dniopomorskiej i wielkopolskiej ITD kontrolowali przede
wszystkim rzeczywistą masę oraz stan techniczny pojazdów

Małe ciężarówki
o dużym tonażu

dostawczych o DMC do 3,5 tony. Funkcjonariusze ze Szczecina
i Konina zatrzymali 14 przeładowanych busów, którymi
przewożono m.in. artykuły spożywcze i materiały budowlane.
Niechlubnego rekordzistę zatrzymał patrol ITD z Konina. Auto
z mocno ugiętymi resorami ważyło 6,5 tony zamiast przepisowych 3,5 ton. Oprócz tego w dwóch przypadkach samochody nie miały ważnych badań technicznych. Zatrzymano
dowody rejestracyjne pojazdów.
Za przekroczenie dozwolonej ładowności busów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, kierowców ukarano mandatami.
Mogli odjechać z miejsca kontroli drogowej dopiero po
przeładowaniu nadwyżki przewożonych towarów na inne

źródło ITD / foto ITD

pojazdy.

Pijany kierowca i
jabłka na jezdni

W

poniedziałek (21 czerwca) rano, na drodze
wojewódzkiej nr 786 w Sułkowie koło

Włoszczowy, ciężarówka powadzona przez

nietrzeźwego kierowcę zjechała z jedni, wywróciła się na
bok i uszkodziła ogrodzenie jednej z posesji. Z naczepy
wysypały się jabłka. Kierujący miał blisko 1 promil alkoholu

Kontrole świateł

w wydychanym powietrzu. 43-letni mężczyzna wyszedł ze

zdarzenia bez szwanku. Zostało ono zakwalifikowane jako
kolizja drogowa. Nietrzeźwy sprawca kolizji za jazdę pod

wpływem alkoholu odpowie przed sądem.

Na prośbę policjantów z Włoszczowy na miejsce kolizji

udali się też inspektorzy ITD z Jędrzejowa. Skontrolowali
instalację tachografu i dokonali analizy zapisów z tego
urządzenia. Zabezpieczony materiał posłuży do ustalenia
przyczyny oraz okoliczności niebezpiecznego zdarzenia.
W trakcie pokolizyjnej kontroli danych z tachografu
inspektorzy ujawnili, że kierowca ciężarówki nie stosował
źródło ITD / foto ITD
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się do przepisów o czasie pracy. Wobec przewoźnika
będzie wszczęte postępowanie administracyjne. Grozi mu
kara pieniężna.
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Mercedes-Benz eSprinter
jako SmartVan IoT

E

lektryczne modele samochodów dostawczych Mercedes-Benz
to nie tylko przyjazne środowisku pojazdy lokalnie bezemisyjne,

ale również rozwiązania inspirujące, stanowiące punkt wyjścia

dla twórców innowacyjnych projektów dla logistyki przyszłości. Tak stało
się w przypadku eSprintera, na bazie którego spółka technologiczna EV
Fleet z Lublina zaprojektowała i zbudowała pojazd demonstracyjny –
inteligentny samochód z własnym systemem operacyjnym, pozwalającym na pełną integrację z systemami klientów. Taka Integracja transportu towarowego i logistyki miejskiej w internecie rzeczy otwiera nowe
możliwości rozwoju flot oraz budowania inteligentnych łańcuchów
dostaw. SmartVan IoT, bo tak nazywa się demonstrator technologii
oparty na eSprinterze, ma za zadanie pokazać, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania logistyczne i transportowe umożliwią przewożenie
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większej ilości towarów, przy użyciu mniejszej liczby

Samochód został dostarczony przez dealera

środków transportu, wykonujących mniej operacji

Mercedes-Benz, firmę Autotrade, głównego partnera

transportowych – co ostatecznie przyczyni się do

spółki EV Fleet. Został wyposażony w szereg innowa-

zmniejszenia natężenia ruchu miejskiego i korzystnie

cyjnych rozwiązań, które pomogą we wprowadzaniu

wpłynie na środowisko.

przedsiębiorstw w świat cyfryzacji, automatyzacji oraz
optymalizacji procesów transportowych i logisty-

eSprinter – elastyczny i funkcjonalny

cznych.

– Zdecydowaliśmy się zbudować naszego demonstratora na bazie właśnie eSprintera między innymi

– Coraz większe zainteresowanie pojazdami z napę-

dlatego, że model ten umożliwia szybkie ładowanie, co

dem elektrycznym doskonale obrazuje zmiany

w przypadku dostaw jest bardzo ważne – mówi Daniel

zachodzące na rynku motoryzacyjnym i w świadomo-

Węgrzynek, właściciel EV Fleet oraz twórca innowa-

ści naszych klientów – mówi Artur Kwaśniewski,

cyjnego oprogramowania, które znalazło się na

kierownik działu samochodów dostawczych w

pokładzie SmartVan IoT. – Korzystne jest też to, że

Mercedes-Benz Autotrade. – Mercedes-Benz eSprinter

eSprinter oferuje różne warianty baterii – na potrzeby

– będący konstrukcją bazową projektu SmartVan IoT –

naszego projektu wybraliśmy wersję 4-modułową, o

to elektryczny samochód dostawczy z zabudową

pojemności 47 kWh, która zapewnia większy zasięg.

furgonową. Wyposażony w silnik o mocy 85 kW i cztery

Bardzo istotne znaczenie ma także możliwość stero-

baterie trakcyjne o łącznej pojemności 47 kWh

wania poziomem rekuperacji – to daje kierowcy duże

gwarantuje zasięg na poziomie 156 km. Niewątpliwym

pole manewru, jeśli chodzi o efektywność wykorzysta-

plusem eSprintera jest fakt, że przy ładowaniu z

nie napędu elektrycznego.

ładowarki o mocy 80 kW – naładowanie akumulatorów
do 80% zajmuje ok. 30 min.
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Stanowiący bazę innowacyjnego pojazdu Mercedes-

– Najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem wdrożo-

Benz eSprinter został wyposażony we wszystkie możli-

nym w SmartVan IoT jest system MATRIX-3D RFID

we systemy bezpieczeństwa, a dodatkowym ele-

Identification System, zaprojektowany i wykonany

mentem jest kamera firmy Surfsight pozwalająca na

przez nas we współpracy z kluczowymi partnerami

obserwację zarówno obrazu przed pojazdem, jak i w

projektu – mówi Daniel Węgrzynek. –

kabinie, informująca tym samym o zachowaniu kie-

Oprogramowanie pozwala na wizualizację specjalnie

rowcy i o tym, co dzieje się na zewnątrz poruszającego

zaprojektowanej przestrzeni ładunkowej samochodu

się pojazdu.

– wirtualnie generowany jest zbiór dokładnie oznaczonych miejsc transportowych, ułożonych w formie

Innowacyjne rozwiązania na pokładzie

przestrzennej macierzy. Oprogramowanie umożliwia

Spółka technologiczna EV Fleet zbudowała na bazie

również na odwzorowanie dowolnej, istniejącej

zakupionego eSprintera inteligentny samochód

realnie przestrzeni ładunkowej w każdym typie

SmartVan IoT, z własnym systemem operacyjnym, który

pojazdu oraz identyfikację dowolnego obiektu

pozwala na pełną integrację z systemami klientów.

oznaczonego w technologii RFID.

Został on wyposażony w wiele dodatkowych urządzeń,
a dane generowane przez pojazd będą zbierane przez

W zbudowanym na bazie eSprintera pojeździe

zespół EV Fleet i posłużą do przygotowania analiz,

SmartVan IoT znalazło się również kompatybilne z tym

niezbędnych do optymalizacji procesów logistycznych

systemem rozwiązanie SmartPackaging IoT, działające

w dystrybucji miejskiej.

na bazie technologii RFID. Umożliwia ono optymali-
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zację przestrzeni ładunkowej, identyfikację zleceń,

zmianach w swoich obecnych modelach bizneso-

skrócenie czasu dostawy.

wych, z wykorzystaniem nowych rozwiązań z zakresu
cyfryzacji procesów transportowych, dystrybucji

Dzięki zabudowie izotermicznej SmartVan IoT może

miejskiej oraz inteligentnych łańcuchów dostaw.

przewozić produkty w temperaturze kontrolowanej –

Dzięki danym, których dostarczy SmartVan IoT,

ładownia została podzielona na dwie sekcje – aktywną i

transformacja ta będzie szybsza i bardziej optymalna. –

pasywną. Sekcja aktywna wyposażona jest w agregat

Nasz demonstrator nie jest projektem zamkniętym,

chłodniczy firmy Dometic zasilany przez zestaw

wszystkie użyte w nim rozwiązania będziemy stale

dodatkowych akumulatorów. Działanie systemu

rozwijać na bazie praktycznych testów – podkreśla

chłodzenia wspiera pięć paneli fotowoltaicznych

Daniel Węgrzynek. – Wybierając eSprintera do tego

ActiveSol generujących maksymalną moc 605 W.

projektu, kierowaliśmy się także testami na realnej

Zasilanie agregatu zaprojektowano tak, aby pracował

infrastrukturze u klientów i tym, że przeciwieństwie do

on w sposób ciągły przez minimum 8 godzin.

konkurencyjnych modeli z napędem elektrycznym,

W sekcji pasywnej przewożone są produkty w spe-

oferuje on możliwość konfiguracji jak w przypadku

cjalnych pojemnikach izolowanych wchodzących w

wersji spalinowych. Istotne też były dla nas warunki

skład systemu SmartPackaging IoT. Pomiar temperatu-

gwarancyjne – gwarancja na akumulator na dodatko-

ry odbywa się poprzez umieszczone w pojemnikach

we 6 lat lub do 160 000 km przebiegu – oraz to, że

czujniki wykonane w technologii RFID, a odczytywać ją

mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o

można odczytywać w aplikacji na telefonie komór-

jakość sieci serwisowej Mercedes-Benz.

kowym lub automatycznie przez MATRIX-3D RFID

tekst redakcja / foto producent

Identification System.
Parametry pracy wszystkich systemów i odczyty
danych kierowca może śledzić w kabinie na dwóch
tabletach. Główny tablet z dołączaną klawiaturą
odpowiada za obsługę funkcji logistycznych, związanych m.in. z działaniem sytemu MATRIX-3D RFID
Identification System i nawigacji. Drugi służy do
wizualizacji w czasie rzeczywistym parametrów
eksploatacyjnych pojazdu i jego wyposażenia. Za
zewnętrzną transmisję danych odpowiada router
połączony z mikrokomputerem. Pojazd jest wyposażony w dodatkowo w moduł telematyczny Ituran
komunikujący się ze swoją globalną platformą, na
której działa firmowy panel EV Fleet.

Realne zastosowania
Zaawansowane rozwiązania w opartym na eSprinterze
pojeździe SmartVan IoT pozwalają na prowadzenie
projektów pilotażowych z klientami, którzy myślą o
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Nowa linia opon
Sava 5
S

ava wprowadziła na rynek nową linię 5, w
skład której wchodzą opony Avant 5 na oś
kierowaną, Orjak 5 na oś napędową i Cargo

5 do naczep.
Seria ta została zaprojektowana z myślą o flotach,
które poszukują solidnych i niezawodnych opon o
wszechstronnym zastosowaniu w każdych
warunkach pogodowych. Wszystkie modele są
oznaczone symbolem 3PMSF w każdym rozmiarze
i dla wszystkich pozycji osi, co przekłada się na
pewność jazdy w każdych warunkach pogodowych i na ośnieżonych drogach.
Opony SAVA Seria 5 zostały zaprojektowane z
myślą o efektywnym wykorzystaniu w transporcie
dalekobieżnym, regionalnym i miejskim. Solidna
konstrukcja bieżnika i karkasu pozwala obniżyć
koszty eksploatacyjne.
Opona Avant 5 na oś kierowaną została wyposażona w pięciożebrowy wzór z charakterystyczną
krzywizną rowków, co pozwala zmniejszyć
szorowanie podczas skręcania. Dzięki temu, a także
dzięki większej o 4% warstwie gumy w bieżniku i
głębszym o 1 mm rowkom w porównaniu z

Sava Cargo 5 385-65R22.5

poprzednim modelem opona jest bardziej
wytrzymała. Model ten charakteryzuje się również
wysoką nośnością, aby sprostać zwiększonym
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wymaganiom w zakresie obciążeń ciągników z
najnowszymi alternatywnymi układami napędowymi i
pojazdów spełniających normę EURO 6.
Ogumienie Orjak 5 jest równie solidne. Ta opona na oś
napędową również posiada wytrzymały 5-żebrowy
wzór bieżnika z dużą liczbą lameli, które wspomagają
trakcję w

każdych warunkach pogodowych.

Półotwarte żebra barkowe są usztywnione, aby
spowolnić zużycie.
Opona Cargo 5 do naczep to coś więcej, niż tylko
nowszy model. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją zapewniającą dobre przebiegi. Zwiększona
objętość gumy pod bieżnikiem zmniejsza ryzyko
uszkodzenia karkasu, co poprawia jej zdolność do
bieżnikowania. Cenione oznaczenie 3PMSF jest
zasługą wzoru bieżnika z głębokimi lamelami, które
tworzą dodatkowe krawędzie tnące. Lamele te
zazębiają się z

nawierzchnią drogi, poprawiając

przyczepność na mokrej nawierzchni i hamowanie
przez cały okres eksploatacji opony. Mieszanka bieżnika
została opracowana z myślą o zmniejszeniu oporów
toczenia, uzyskaniu wyższej efektywności paliwowej i
dłuższego przebiegu.
Sava Seria 5 to idealny wybór dla flot poszukujących

SAVA Orjak 5 315-70R22.5

wszechstronnego rozwiązania do wszystkich zastosowań drogowych, o wyjątkowym stosunku jakości do
ceny, pochodzącego od zaufanej marki.

tekst redakcja/ foto producent
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MAN zainwestuje 95 mili
euro w Małopolsce!
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5 milionów euro – tyle będzie warta nowa inwestycja firmy
MAN Truck & Bus SE, zrealizowana przy wsparciu Polskiej Strefy

Inwestycji w Niepołomicach. W Krakowskim Parku

Technologicznym został podpisany list intencyjny, a MAN otrzymał
decyzję o wsparciu z rąk wicepremiera Jarosława Gowina.
W ramach strategii New MAN w latach 2020-2022 rozbudowana
zostanie fabryka pojazdów ciężarowych w Niepołomicach. Wpłynie to
znacząco na wzrost mocy produkcyjnych oraz zatrudnienie w
zakładzie, który stanie się jednym z największych pracodawców w
regionie. Wartość inwestycji wyniesie 95 mln euro. Start produkcji po
rozbudowie zakładu planowany jest na wrzesień 2022 r. Docelowo
zatrudnionych tu będzie blisko 2500 pracowników, zarówno na linii
produkcyjnej, jak i w obszarze administracyjnym. Planowana średnia
dzienna produkcja wyniesie ponad 300 pojazdów oraz 200 kabin.
„Koncern MAN znajduje się w przełomowym momencie swojej
historii, podejmując kompleksową transformację przedsiębiorstwa,
które dyktują nam wyzwania przyszłości. Polska jest dla nas w tym
procesie bardzo ważnym krajem. Mamy tu dwa nowoczesne zakłady
produkcyjne, centrum finansowo księgowe oraz spółkę sprzedażową,
obecną na polskim rynku od ponad 28 lat. Nasi pracownicy w Polsce, a
jest ich już ponad 5000, wykonują wspaniałą pracę, świadczą usługi na
najwyższym poziomie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Niepołomice i
zakład MAN Trucks będzie odgrywał w tym procesie znaczącą rolę.” –
powiedział podczas uroczystości Michael Kobriger, członek zarządu
MAN Truck & Bus SE, odpowiedzialny za produkcję i logistykę.

Polska Strefa Inwestycji sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw i regionów
„Ogłaszana dziś rozbudowa zakładu MAN w Niepołomicach sprawi, że
stanie się on prawdziwym kolosem. Inwestycja ta oznacza bowiem
setki – a docelowo tysiące – atrakcyjnych miejsc pracy. Oznacza dla
niepołomickiego zakładu skok technologiczny i wyższe miejsce w
łańcuchach dostaw. Oznacza wreszcie ważny krok na drodze transformacji naszego przemysłu w kierunku nowoczesności, konkuren-
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cyjności i efektywności. A to jest moje oczko w głowie i

kszeniu skali oraz jakości obecności koncernu w Polsce.

cel jednego z flagowych programów mojego mini-

Znaczącej rozbudowie mocy produkcyjnych oraz

sterstwa. Otóż nowa Polityka Przemysłowa Polski

skokowemu wzrostowi zatrudnienia towarzyszyć

zapewni nam powrót na ścieżkę trwałego i szybkiego

będzie inwestycja w jeszcze wyższą intensywność

wzrostu gospodarczego po pandemii.” Powiedział

technologiczną produkcji. Rewolucja Przemysłu 4.0

Jarosław Gowin, wręczając decyzję o wsparciu.

dzieje się na naszych oczach.” – mówi Wojciech
Przybylski, prezes zarządu Krakowskiego Parku

Tym samym Niepołomicka Strefa Inwestycyjna

Technologicznego.

potwierdza swój status największej strefy przemysłowej w Małopolsce. Do tej pory zainwestowało tutaj już

Zakład w Niepołomicach odgrywać będzie istotną rolę

26 przedsiębiorstw, 47 projektów inwestycyjnych

we wprowadzaniu na rynek nowych technologii i

korzysta z ulgi podatkowej, w tym 6 w ramach Polskiej

odpowiedzi na wyzwania przyszłości, dostarczając

Strefy Inwestycji.

rozwiązania dla mega trendów związanych z digitalizacją, elektromobilnością oraz jazdą autonomiczną w

„Pierwsza inwestycja MAN była kamieniem milowym w

obszarze pojazdów ciężarowych. Te trzy kierunki

rozwoju podstrefy KPT w Niepołomicach, będącej do

rewolucjonizują dotychczasowe myślenie o transpor-

dzisiaj największą strefą przemysłową w całej

cie. Stawiają też wyzwanie ale i ogromną szansę dla

Małopolsce. Cieszę się, że dzięki Polskiej Strefie

pracowników, którzy uczestniczyć będą w transferze

Inwestycji ponownie możemy pomóc MAN w zwię-

wiedzy i rozwoju kompetencji.
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„Bardzo się cieszę, że zarząd Firmy MAN Truck zdecy-

darka, silnie rozbudowana branża logistyczna, wykształ-

dował o rozbudowie fabryki w Niepołomicach.

cone kadry oraz bliskość kluczowych rynków, m.in.

Dynamiczny rozwój Niepołomickiej Strefy

Niemiec czy Francji. Nowa inwestycja spółki to

Inwestycyjnej to potwierdzenie, że to miejsce właściwe

podwójne korzyści: zyskuje i inwestor i polska

do lokowania swoich biznesów, z uwagi na zaang-

gospodarka, a w szczególności region małopolski.

ażowanych pracowników, profesjonalne podejście

Wśród obsłu-giwanych obecnie przez PAIH projektów,

organów administracji, czy dobre warunki do

jedną z najliczniejszych grup stanowią inwestycje

codziennego funkcjonowania i życia”, mówi Roman

właśnie z branży automotive – obsługujemy aż 21

Ptak, burmistrz Niepołomic.

projektów. Sektor ten od dawna jest jednym z filarów
gospodar-czych Polski” – mówi Krzysztof Drynda,

Inwestycja firmy MAN

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Rozbudowa zakładu MAN Trucks w Niepołomicach to
jeden z kluczowych elementów realizacji strategii New

Podsumowanie

MAN. Opiera się ona na 3 filarach: solidnym przedsię-

Uroczystość wręczenia decyzji o wsparciu odbyła się 10

biorstwie, silnym zespole i stawianiu klienta w centrum

czerwca w Krakowskim Parku Technologicznym. W

uwagi. Wszystkie te elementy będą realizowane w

wydarzeniu udział wzięli Jarosław Gowin, wiceprezes

zakładzie MAN Trucks w Niepołomicach.

Rady Ministrów, Anna Kornecka, wiceminister rozwoju

W czasie trójzmianowego systemu pracy powstawać

w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, Michael

tu będzie kompletne portfolio pojazdów ciężarowych

Kobriger, członek zarządu MAN Truck & Bus SE, Thorsten

MAN od pojazdów klasy lekkiej i średniej po pojazdy

Campehl, prezes zarządu MAN Trucks, Wojciech

ciężarowe klasy ciężkiej, cenionych nie tylko przez

Przybylski prezes Krakowskiego Parku

klientów, ale także ekspertów i dziennikarzy, zdobywa-

Technologicznego oraz przedstawiciele władz lokal-

jąc liczne nagrody i wyróżnienia takie jak np.

nych województwa małopolskiego. Decyzja o wspar-

International Truck of the Year 2021. W zakładzie

ciu dla MAN Trucks jest największą inwestycją w tym

znajdzie się także centrum modyfikacji pojazdów

roku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zarządzanej

ciężarowych oraz hala wyposażenia kabin.

przez Krakowski Park Technologiczny.

Zakład MAN Trucks w Niepołomicach został otwarty
pod koniec 2007 roku. Do tej pory produkowane były

tekst redakcja / foto producent

tam pojazdy klasy ciężkiej, przeznaczone zarówno na
rynki europejskie jak i pozaeuropejskie. Do końca roku
2020, wyprodukowano tu ponad 171548 ciągników
siodłowych i podwozi.
„Jako PAIH wspieraliśmy niemieckiego inwestora w
zakresie uzyskania pomocy publicznej. Wierzę, że ten
wart wiele milionów euro projekt umocni nasz kraj jako
lidera branży motoryzacyjnej. Polska jest dobrą lokalizacją dla nowych inwestycji. Świadczy o tym dobrze
radząca sobie z globalnym spowolnieniem gospo-
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Ciężarówka Benz 5 K 3 o ładowności pięciu ton.

Pierwsze na świecie ciężarówki
z silnikami wysokoprężnymi
Benza i Daimlera w 1923 r.

W

roku 1923 firma Benz & Cie. zaprezentowała pierwszą na
świecie ciężarówkę z silnikiem wysokoprężnym. Był to

pojazd pięciotonowy, napędzany czterocylindrowym

silnikiem wysokoprężnym typu OB 2 o mocy 33 kW (45 KM), osiąganej
przy prędkości obrotowej 1000 obr/min. W bezpośrednim porównaniu
z pojazdem benzynowym o takiej samej konstrukcji samochód ciężarowy z silnikiem wysokoprężnym szybko zachwycił swoją ekonomicznością – w stosunku do silnika Otto jednostka z zapłonem samoczynnym wykazała oszczędność kosztów paliwa na poziomie 86
procent. Prace nad nowym silnikiem do samochodów ciężarowych
rozpoczęły się w roku 1922. Już we wrześniu tego roku pierwsza jednostka napędowa stanęła na hamowni. Początkowo zbudowano dziesięć
silników typu OB 2.

e-ROUTE

e-Route online 07/2021 / e-route.pl

Wrzesień 1923 – pierwsze jazdy próbne
ciężarówki marki Benz z silnikiem wysokoprężnym w północnym Schwarzwaldzie
Pierwsza jazda próbna w trudnym pagórkowatym

str. 67

dobrze, że już 14 kwietnia 1923 r. zapadła decyzja o
rozpoczęciu produkcji seryjnej. Silnik wysokoprężny
OB 2 z komorą wstępną osiągał moc 37 kW (50 KM) przy
prędkości obrotowej 1000 obr/min.

terenie wokół Gaggenau odbyła się 10 września 1923 r.
Raport inżynierski stwierdzał: „Szczególnie zachwyca
korzystne zużycie paliwa – OB 2 zasilany olejem
smołowym z węgla brunatnego zużywa o ok. jedną
czwartą paliwa mniej od silnika benzynowego o takiej
samej mocy”. Rewelacyjnie niskie koszty paliwa
wynikały z niższej ceny oleju smołowego w stosunku
do benzyny. Oprócz oleju smołowego nowy silnik
mógł być również „napędzany olejem gazowym, naftą,
olejem teksańskim oraz żółtym lub brązowym olejem
parafinowym” – jak reklamowała ten oszczędny silnik
firma Benz & Cie. w 1923 r.

Październik 1923 – prezentacja ciężarówki
napędzanej silnikiem wysokoprężnym z
pneumatycznym wtryskiem paliwa firmy
Daimler
W roku 1911 w firmie Daimler-Motoren-Gesellschaft
rozpoczęto prace konstrukcyjne nad małogabarytowym silnikiem wysokoprężnym do zastosowań przemysłowych i dla rolnictwa. Podczas gdy w
Benz & Cie. pracowano nad konstrukcją samochodu
ciężarowego z silnikiem wysokoprężnym, w DaimlerMotoren-Gesellschaft (DMG), w berlińskiej dzielnicy
Marienfelde powstawała wysokoprężna jednostka

Jako podwozie inżynierowie Benza wybrali ciężarówkę
Benz 5 K 3 o ładowności pięciu ton. W trakcie jazd

napędowa z pneumatycznym wtryskiem paliwa o
niemal takiej samej mocy – przeznaczona do zasto-

próbnych silnik wysokoprężny OB 2 sprawdził się tak

Sinik OB 2 z komorą wstępną osiągał
moc 37 kW (50 KM) przy
prędkości obrotowej 1000 obr/min.
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sowania w samochodach ciężarowych. Produktem

komory wstępnej Benza. Pierwszą wspólną konstrukcją

końcowym był czterocylidrowy silnik o mocy 29 kW (40

jednostki wysokoprężnej z komorą wstępną był

KM) przy 1000 obr/min, który dowiódł swej użyte-

sześciocylindrowy silnik OM 5 z roku 1927 (moc 55

czności podczas szeregu jazd próbnych przeprowadz-

kW/75 KM, pojemność skokowa 8,6 l). Skrót OM dla

onych w 1923 r. Szczególnie spektakularnym wydar-

silników wysokoprężnych, zachowany do dziś w

zeniem był wówczas długodystansowy przejazd

nomenklaturze Mercedes-Benz, pochodzi od nie-

pomiędzy dwoma zakładami DMG – w dniach od 20 do

mieckiego określenia „Oelmotor” – silnik olejowy.

30 września 1923 r. samochód ciężarowy Daimler
napę-dzany silnikiem wysokoprężnym pokonał trasę z

Ciężarówkę Mercedes-Benz typu L 5 wyposażano na

Berlina do Stuttgartu i z powrotem. Po tych głośnych

życzenie w nowy silnik OM 5 (51 kW/70 KM przy 1300

testach na ogromnych, jak na owe czasy, dystansach

obr/min) lub silnik benzynowy M 36 (74 kW/100 KM

pierwsze wyprodukowane w Marienfelde pojazdy

przy 2000 obr/min). Ten pięciotonowy pojazd (do-

użytkowe z silnikiem wysokoprężnym, typ Daimler 5C,

stępny również z niską ramą jako N 5) był jedynym

zaprezentowano już na początku października 1923 r.

modelem z silnikiem wysokoprężnym w nowej ofercie

na berlińskiej wystawie samochodowej. Były to

pojazdów użytkowych Mercedes-Benz zaprezento-

ciężarówka, wywrotka trójstronna i autobus.

wanej w 1927 r. Zarówno modele 1,5-tonowe, jak i 3,5tonowe oferowano początkowo wyłącznie z gaźni-

Od roku 1927 w połączonej firmie DaimlerBenz AG przewagę zyskuje silnik wysokoprężny z komorą wstępną
Po połączeniu firm Benz & Cie. i DMG w 1926 r. konstrukcja silnika wysokoprężnego z pneumatycznym
wtryskiem paliwa ustąpiła jednak miejsca zasadzie
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kowymi silnikami benzynowymi. Była to reakcja
Mercedes-Benz na ówczesny ogromny sceptycyzm
klientów wobec silnika wysokoprężnego.
Silnik OM 5, który wszedł do produkcji seryjnej w 1928 r.,
był już wyposażony w nową pompę wtryskową
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Boscha. Robert Bosch rozpoczął prace nad pompami wtryskowymi do silników wysokoprężnych w 1922 r.
Zaprezentowana przez niego w 1927 r., systematycznie
ulepszana technika wtrysku paliwa, przyczyniła się do popularyzacji napędu wysokoprężnego. Również osobiście Bosch był
przekonany do silnika wysokoprężnego – w roku 1924, jako
jeden z pierwszych klientów, zamówił w firmie Benz & Cie.
samochód ciężarowy z silnikiem wysokoprężnym.

Wsparcie sprzedaży nowych ciężarówek
Mercedes-Benz z silnikiem wysokoprężnym
Początkowo sprzedaż szła bardzo opornie; nową konstrukcję
ciężarówki krytykowano wówczas za zbyt głośną i szorstką
pracę silnika wysokoprężnego. Jednak pozytywny oddźwięk
nadszedł z Anglii. W czerwcu 1928 r. do firmy British MercedesBenz Ltd dostarczono egzemplarz 5-tonowej ciężarówki z
silnikiem wysokoprężnym. Specjalistyczne czasopismo
„Commercial Motors” w pięciu kolejnych numerach z uznaniem zachwalało właściwości tego samochodu ciężarowego
Mercedes-Benz. W rezultacie jesienią 1928 r. angielski
Automobilklub Królewski przyznał firmie Daimler-Benz AG
nagrodę Dewar Trophy, wręczaną corocznie za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji pojazdów silnikowych.
Aby rozreklamować nieznany jeszcze w wielu częściach
Niemiec pięciotonowy samochód ciężarowy z silnikiem
wysokoprężnym, latem 1929 r. rozpoczęto jego przejazd,
prowadzący z Lipska przez wszystkie regiony Niemiec – od
Morza Północnego po Alpy, od Zagłębia Ruhry aż po wschodnie Łużyce. Równolegle sprzedawców w oddziałach i przedstawicielstwach zaznajamiano z zaletami Mercedesa z silnikiem
wysokoprężnym, a osobom zainteresowanym i kierowcom
udostępniano ciężarówki do jazd testowych. Również prasa
regionalna i specjalistyczna skorzystała z okazji, by wyczerpująco opisać nową, innowacyjną technikę napędową..

tekst redakcja / foto producent
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Scania zdobywa po raz piąty
z rzędu tytuł „Green Truck”

P

restiżowy konkurs jest organizowany przez dwa wiodące
niemieckie magazyny branżowe. Przez lata jego ranga

rosła, a obecnie jest postrzegany jako miernik wydajności

transportu pojazdów długodystansowych w Europie.
– „Całkowity sukces" i „wartość dla klienta", to słowa, które przychodzą mi na myśl w odpowiedzi na wiadomość o kolejnym tytule
„Green Truck" dla Scania. To potwierdzenie, że konkurencja w
dalszym ciągu jedynie podąża wytyczonym przez nas tropem.
Zwycięstwo w tym teście pięć lat z rzędu jest wyczynem, który nie
powinien być możliwy, a jednak... zrobiliśmy to! Postrzegam to jako
ostateczny dowód na to, jak technologia układu napędowego
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pojazdu referencyjnego. Wszystkie pojazdy wyposażono w opony tej samej marki, o takim samym
zużyciu i ciśnieniu.
– Posiadanie w naszej ofercie najbardziej wydajnych
pojazdów ciężarowych to nie tylko część naszego DNA
i coś, do czego stale dążymy. To również niezwykle
istotna kwestia w walce ze zmianą klimatu i dla osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych opartych na
nauce. Mimo rozwoju elektryfikacji, wciąż potrzebujemy najwydajniejszych silników spalinowych, aby
sięgnąć cele porozumienia paryskiego, do czego
jesteśmy zobowiązani – mówi Stefan Dorski.
Scania uważa testy prasowe za bardzo istotny element
w procesie swojego rozwoju. Testy mają również
ogromne znaczenie dla potencjalnych nabywców
pojazdów, ponieważ są przeprowadzane przez
niezależnych dziennikarzy. Dla klientów mogą zatem
stanowić źródło najistotniejszych informacji na temat
firmy Scania wspiera naszych klientów w ich dążeniach

pojazdów dostępnych na rynku.

do osiągnięcia jak najlepszych całkowitych kosztów
operacyjnych – mówi Stefan Dorski, starszy wiceprezes
i dyrektor Scania Trucks.

– Niektórzy mogą pomyśleć, że pojazdy do testów
prasowych są „przygotowane" lub produkowane
specjalnie do tego celu – nie są. Są to zwykłe pojazdy

Konkurs „Green Truck" organizują redakcje niemieckich

ciężarowe, takie jak te, które mogą zamawiać nasi

magazynów branżowych „Trucker" i „VerkehrsRun-

klienci. Są wprawdzie dobrze utrzymane, ale polecam

dschau". Masa każdego zestawu biorącego udział w

to wszystkim właścicielom ciężarówek. Konkurs „Green

teście w 2021 r. wynosiła 32 t, a moc pojazdów okre-

Truck" i inne testy prasowe pokazują, że zwycięski

ślono do 430 KM. Długość odcinka testowego drogi na

pojazd Scania to taki sam pojazd, jaki nasi klienci

północ od Monachium to 342,8 km. W tym roku średnie

używają w swoich codziennych zadaniach transporto-

spalanie testowanego pojazdu Scania R 410 wyniosło

wych – tłumaczy Stefan Dorski.

23,53 l / 100 km. Co więcej, pojazd Scania odnotował
też najwyższą średnią prędkość: 80,60 km/h.
Testy „Green Truck" są poddawane rygorystycznej
kontroli i odbywają się na drogach publicznych, w tym
autostradach i drogach podmiejskich. Warunki, które
mogą mieć wpływ na wyniki, takie jak: ruch uliczny i
warunki pogodowe zostały uwzględnione przez użycie

tekst redakcja / foto producent
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Goodyear gotowy
na nowy sezon
Z

magania na węgierskim torze Hungaroring

Wspieranie nowych talentów

zainaugurowały kolejny sezon Mistrzostw

Producent opon z dumą kontynuuje wsparcie dla

Europy FIA w Wyścigach Pojazdów

nowych talentów w ETRC poprzez „Puchar Goodyear”,

Ciężarowych (ETRC). Szesnastu pretendentów do

promujący przyszłe gwiazdy kierownicy.

tytułu mistrzowskiego powalczy ze sobą podczas 7

Ta specjalna kategoria została stworzona z myślą o

imprez i 30 wyścigów, a wszyscy pojadą na specjalnie

mniej doświadczonych kierowcach w

opracowanych oponach Goodyear do pojazdów

dotyczy byłych mistrzów i pierwszej ósemki z

ciężarowych. Na czele stawki stoi sześciokrotny mistrz

poprzedniego sezonu. Daje to początkującym kie-

Jochen Hahn, a

rowcom możliwość zwrócenia na siebie uwagi

faworytem jest dwukrotny mistrz

ETRC i nie

Norbert Kiss, pilotujący ciężarówkę MAN.

mediów i szansę na równą rywalizację o własne

Goodyear jest częścią świata ETRC od prawie dwóch

nagrody i punkty.

dekad. Opony dostarczane wszystkim rywalizującym
zespołom są w stanie przenieść ogromny moment

Maciej Szymański, dyrektor ds. marketingu opon

obrotowy wynoszący 5500 Nm, który pozwala

użytkowych w Europie, powiedział: „Goodyear jest w

rozpędzić ciężarówki od 0 do 100 km/h w zaledwie pięć

czołówce światowego motorsportu, od dawna

sekund.

angażujemy się w ETRC i jesteśmy dumni, że możemy
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brać udział w promowaniu i wyróżnianiu młodych

przebiegu, a przy tym być mocne i trwałe, aby ograni-

talentów. Puchar Goodyear pozwoli zwrócić większą

czyć przestoje, a dodatkowo powinny być przysto-

uwagę na te przyszłe gwiazdy, ich sponsorów i partne-

sowane do intensywnej eksploatacji w warunkach

rów.”

miejskich. W oponach tych zastosowano rozwiązania
technologiczne zaczerpnięte z

doświadczeń

Georg Fuchs i Rolf Werner, dyrektorzy generalni

Goodyear w ETRC. Wyścigi dają naszym inżynierom

Europejskiego Stowarzyszenia Wyścigów Pojazdów

wgląd w reakcję zaawansowanych materiałów na

Ciężarowych ETRA, dodali: „Bardzo się cieszymy, że

uderzenia o krawężnik z dużą prędkością, wysokie

możemy ponownie powitać Goodyear jako sponsora

temperatury, intensywne hamowanie i ogromne

tytularnego Pucharu Promotora i podkreślić tym

momenty obrotowe.” – dodał Szymański.

samym partnerstwo i wsparcie tego producenta dla
europejskich społeczności wyścigów pojazdów

Wyścigi ogólnoeuropejskie

ciężarowych.”

Kolejne zmagania odbędą się na niemieckim torze
Nürburgring, gdzie rozegrane zostaną dwie rundy po

Wiedza z toru wyścigowego
Opony Goodyear wykorzystywane podczas wyścigów
pojazdów ciężarowych mają taki sam rozmiar 315/70R22.5 i taki sam karkas jak wiele produktów Goodyear do
transportu drogowego, ale wyróżniają się asymetryczną konstrukcją. Została ona zoptymalizowana w celu
uzyskania najlepszego rozkładu nacisku w kontakcie z
podłożem, wyższej wytrzymałości i lepszych osiągów.
Rowki o średnicy 5,1 mm umożliwiają skuteczne

cztery wyścigi, następnie karawana wyścigowa
przeniesie się do czeskiego Most, a potem spotka się w
Zolder (Belgia), Le Mans (Francja), Jarama (Hiszpania) i
Misano (Włochy).
Kluczem do sukcesu ETRC są fani: przyciąga ich hałas i
dramaturgia toru pełnego przygotowanych do
wyścigu ciężarówek o mocy 1500 KM, opartych na
drogowych ciągnikach siodłowych 4x2.

odprowadzanie wody, a w połączeniu ze sztywną
konstrukcją i powierzchnią styku bieżnika z asfaltem

tekst redakcja/ foto producent

wynoszącą 89% zapewniają optymalną przyczepność,
hamowanie i trakcję na suchej nawierzchni.
Opony wyścigowe są opracowywane przez ten sam
zespół, który na co dzień pracuje nad zaawansowanymi
technologicznie oponami Goodyear do pojazdów
ciężarowych, w tym nad uznanymi seriami KMAX-GEN
2 i FUELMAX-GEN 2. „Oznacza to, że wiedza zdobyta na
torze wyścigowym i na drodze może być łatwo i szybko
wymieniana między ekspertami, co pomaga Goodyear
utrzymać pozycję lidera w rozwoju opon do pojazdów
ciężarowych. W warunkach drogowych opony
Goodyear muszą sprostać wymaganiom flot o dużym
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Kontrole paliwa i stanu
technicznego

W
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e wtorek (15 czerwca) na drogach województwa
mazowieckiego patrole ITD kontrolowały m.in.

jakie paliwo znajduje się w zbiornikach ciężarówek.

Do tego celu używali specjalnych próbówek. Umożliwiają one
szybkie sprawdzenie czy samochód nie jest napędzany niedozwolonym olejem opałowym. Wszystkie z 88 skontrolowanych
pojazdów miały właściwe paliwo w zbiornikach.
Inspektorzy stwierdzili jednak inne nieprawidłowości, które
zakończyły się ukaraniem kierowców 12 mandatami i wszczęciem 9 postępowań w sprawie nałożenia kar na przewoźników.
Naruszenia dotyczyły m.in. nieprzestrzegania norm czasu pracy
kierowców oraz zaniedbań stanu technicznego pojazdów. Za
m.in. usterki układu hamulcowego, wycieki płynów eksploatacyjnych i brak ważnych badań technicznych zatrzymali 12

źródło ITD / foto ITD

dowodów rejestracyjnych pojazdów. W przypadku niebezpiecznych usterek wydali zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli
drogowej.

W

czwartek (17 czerwca) po południu, na
autostradzie A1 koło Torunia, patrol ITD

zatrzymał do rutynowej kontroli zestaw

należący do polskiego przewoźnika. Za kierownicą ciężaró-

Zniszczone wykresówki
i fikcyjna „urlopówka”

wki siedział właściciel przedsiębiorstwa. Wracał na pusto z
rozładunku towaru z Koszalina do Warszawy.
W tachografie znajdowała się wykresówka, na której
rozpoczęto zapisy ok. 40 min. przed zatrzymaniem do
kontroli drogowej. Wcześniejsza tarczka, którą kierowca
okazał inspektorom, była z 10 czerwca. Natomiast za okres
11-16 czerwca mężczyzna przedstawił zaświadczenie o
działalności potwierdzające, że w tych dniach nie prowadził pojazdów i miał czas wolny od pracy. Gdy inspektor
wszedł do kabiny ciężarówki, jego uwagę zwróciły znajdujące się w niej strzępy wykresówek. Po ich skompletowaniu okazało się, że są to tarczki z dni 14, 15 i 16 czerwca.
Przedsiębiorca wystawił sobie fikcyjne zaświadczenie. W
rzeczywistości w tych dniach prowadził ciężarówkę i nie
odpoczywał.
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Pojazdy z niebezpiecznymi usterkami
Pojazdów. Badanie na tzw. rolkach potwierdziło, że lewe
koło na pierwszej osi naczepy w ogóle nie hamowało.
Natomiast na drugiej osi naczepy różnica siły hamowania pomiędzy kołami wynosiła 49 procent.
We wtorek (15 czerwca), w Szczecinku kontrole stanu
technicznego pojazdów ciężarowych prowadzili też
inspektorzy zachodniopomorskiej ITD. W jednym z
zatrzymanych zestawów stwierdzili nieszczelność
układu pneumatycznego oraz nadmierne zużycie

W

bieżnika dwóch opon. Jedna była już tak wyeksploatośrodę (16 czerwca) inspektorzy dolno-

wana, że widoczny był oplot z drutów. W ciągniku

śląskiej ITD kontrolowali ciężarówki

siodłowym popękane było również lusterko wsteczne.

przewożące odpady do jednego z

Niesprawne oświetlenie stwierdzono zarówno w

zakładów zajmujących ich przetwarzaniem. Stan

samochodzie ciężarowym jak i naczepie.

techniczny jednego z zatrzymanych zespołów poja-

Wszystkie trzy kontrole miały ten sam finał. Inspektorzy

zdów pozostawiał sporo do życzenia. W ciągniku

zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów i wydali

siodłowym nie działały bowiem światła „stop”, sygnał

zakaz ich dalszej jazdy do momentu naprawy usterek.

dźwiękowy, uszkodzony też był jeden z kloszy świateł.

Kierowców ukarali mandatami. Za dopuszczenie do

Nie lepszy był również stan techniczny naczepy. Poza

ruchu drogowego pojazdów z usterkami zagrażającymi

brakiem przeglądu technicznego pojazdu inspektorzy

bezpieczeństwu odpowiedzialność grozi przewo-

stwierdzili usterki oświetlenia i nadmiernie zużyte

źnikom i osobom zarządzającym transportem w

ogumienie na jednej z osi. W trakcie kontroli kierujący

firmach. Wobec nich zostaną wszczęte postępowania

nie okazał także wymaganej dokumentacji za okres, w

administracyjne, zagrożone karą pieniężną.

którym przebywał na urlopie.
Z kolei we wtorek (15 czerwca), na krajowej „dziewiętnastce” koło Wasilkowa patrol podlaskiej ITD zatrzymał do
kontroli zestaw należący do litewskiej firmy. Jechał on
po rozładunku 24 ton towaru w Polsce na Litwę. W
trakcie kontroli stanu technicznego inspektorzy zwrócili
uwagę na dwie skorodowane tarcze hamulcowe, które
znajdowały się przy lewych kołach na pierwszej i drugiej
osi naczepy. Przy lewym kole, na pierwszej osi naczepy
odłączony też był siłownik hamulcowy. Ciężarówkę
skierowano do najbliższej Okręgowej Stacji Kontroli

źródło ITD / foto ITD
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Scania liderem w zakresie
efektywności paliwowej
według Unii Europejskiej

P

ojazdy ciężarowe i autobusy są odpowiedzialne za około jedną czwartą emisji CO2
z transportu drogowego w UE i za około 6% całkowitej emisji CO2 w UE. Pomimo

pewnej poprawy efektywności zużycia paliwa w ostatnich latach, emisje te nadal

rosną, głównie z powodu wzrostu intensywności drogowego transport towarów.

Pierwsze w historii normy emisji
W 2019 r. UE przyjęła pierwsze przepisy dotyczące norm emisji CO2 w UE dla pojazdów
ciężarowych o dużej ładowności i wyznaczyła cele w zakresie redukcji średnich emisji na
2025 i 2030 r. Zgodnie z nowymi przepisami producenci muszą zmniejszyć emisję CO2 z
nowych pojazdów ciężarowych średnio o 15% od 2025 r. i o 30% od 2030 r. w porównaniu
z poziomami z 2019 r.
Niedawno Komisja Europejska opublikowała statystyki dotyczące emisji CO2 z nowych
pojazdów ciężarowych dla każdego producenta zarejestrowanego w Unii obejmujące
okres od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Wartości te stanowią podstawę limitów w przepisach dotyczących emisji CO2 i będą podstawą do naliczania opłat drogowych.

„Wyraźny lider rynku”
Jak wynika z raportu Scania jest najlepsza w swojej klasie pod względem efektywności
energetycznej i niskiej emisji CO2, z wynikiem 4,7% poniżej limitu CO2 ustalonego przez
UE. Scania jest jedynym producentem ciężkich pojazdów ciężarowych, który wyraźnie
plasuje się poniżej limitu UE.
– Dane dotyczące emisji CO2 opublikowane przez UE pokazują, że istnieje zdecydowany
lider rynku pod względem poziomu zużycia paliwa, jest to Scania. Liczby te są oparte na
testach komponentów i pojazdów i odzwierciedlają długoterminową pracę Scania w
zakresie usprawnień aerodynamiki i układu napędowego. Zaletą certyfikowanych warto-
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ści CO2 publikowanych przez UE jest to, że wszyscy muszą próbować je
obliczać w ten sam sposób – jest to najuczciwszy dostępny sposób porównywania emisji między producentami – mówi Henrik Wentzel, starszy
doradca ds. planowania produktów w Scania.
Andreas Follér, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Scania,
twierdzi, że dane Komisji Europejskiej pokazują również, że Scania jest na
dobrej drodze, aby osiągnąć swój oparty na nauce cel klimatyczny – ograniczenie emisji CO2 z pojazdów o 20% do 2025 r., w porównaniu do poziomów
emisji z 2015 r.

Prawodawstwo UE, a długofalowe cele klimatyczne
Scania jest jedynym europejskim producentem ciężkich pojazdów, który
posiada zatwierdzone oparte na nauce cele klimatyczne (Science Based
Target – SBT).
– Naszą ambicją jest zmniejszenie wpływu na klimat w krótkim i średnim
okresie zarówno w przypadku SBT, jak i prawodawstwa UE. Główna różnica
polega na tym, że prawodawstwo UE dotyczące CO2 obejmuje tylko emisje
typu „od złoża do koła” (ang. tank-to-wheel). Nasze SBT są mierzone od „od
zbiornika do koła” (ang. well-to-wheel). Jeśli spojrzymy tylko na emisje z rury
wydechowej, nie ma znaczenia, czy pojazd jest napędzany w 100% HVO, czy w
100% olejem napędowym, czy biogazem lub gazem ziemnym. Ale dla
naszego celu opartego na nauce, dla naszych klientów i dla planety ma to
duże znaczenie – mówi Andreas Follér.

tekst redakcja / foto producent

tekst redakcja / foto producent
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Pierwszy z 26 nowych
fotoradarów
uruchomiony
Droga krajowa nr 6 w Sianowie – tu od niedawna kontrole prowadzone są z wykorzystaniem pierwszego stacjonarnego urządzenia
rejestrującego zakupionego w ramach projektu rozbudowy systemu
fotoradarowego. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Lokalizacja ta
została wskazana w analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na
tym odcinku drogi doszło do serii zdarzeń drogowych, a w pobliżu nie
ma urządzeń, które w systemie ciągłym nadzorowałyby kierujących.

Kolejne fotoradary czekają na uruchomienie
Sukcesywnie uruchamiane będą kolejne z 26 stacjonarnych urządzeń
rejestrujących. Wszystkie lokalizacje zostały wybrane na podstawie
analizy brd opracowanej przez Instytut Transportu Samochodowego.
Po podpisaniu umowy z wykonawcą, przeprowadził on oględziny
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miejsc, pod kątem wystąpienia ewentualnych barier

narnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów), 30

technicznych. Ostateczną listę ustalono uwzglę-

urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na

dniając analizę brd oraz ocenę warunków techni-

skrzyżowanie na czerwonym świetle, 5 urządzeń

cznych. Do objęcia kontrolą wytypowano lokalizacje w

rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji

14 województwach. Najwięcej na Mazowszu, w

świetlnej na przejazdach kolejowym. Zakupionych

Małopolsce i na Pomorzu. Wszystkie urządzenia mają

zostanie 11 przenośnych urządzeń rejestrujących,

zostać uruchomione do końca lutego przyszłego roku.

które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie np. z przyczyn technicznych nie jest

Prędkość będą rejestrowały fotoradary MultaRadar CD.

możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrują-

Charakteryzuje je wysoka jakość utrwalonego mate-

cych. 247 urządzeń zostanie zainstalowanych w

riału dowodowego, niska awaryjność, możliwość

dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach.

kontroli jednocześnie kilku pasów ruchu oraz utrzy-

Sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i najbardziej

manie ciągłości pracy w zmiennych i trudnych

wyeksploatowane urządzenia funkcjonujące w

warunkach pogodowych. Koszt zakupu i montażu 26

ramach systemu CANARD. Część urządzeń pracuje na

stacjonarnych urządzeń wyniesie 5,7 mln zł.

polskich drogach już od dekady.

Trwa rozbudowa systemu fotoradarowego

źródło ITD / foto ITD

Zakup 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących to
pierwszy etap rozbudowy systemu fotoradarowego
CANARD w ramach realizacji projektu „Zwiększenie
skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Jest on
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.
Rozbudowa i modernizacja systemu ma wpłynąć na
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Realizacja projektu obejmie zasięgiem wszystkie
kategorie dróg publicznych. Działania, zaplanowane w
ramach zwiększenia skuteczności i efektywności
systemu, uwzględniają włączenie do niego urządzeń
najnowszej generacji.
Projekt zakłada zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach: 39 urządzeń do
odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 stacjo-
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Europejska fabryka FUSO Daimler Trucks
zmierza do osiągnięcia neutralnego
bilansu CO2 w produkcji od 2022 r.
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F

abryka Daimler Trucks w portugalskim Tramagal, centralny zakład produkcyjny marki
FUSO w Europie, zapowiedział, że do roku 2022 przestawi swoją infrastrukturę na

„zieloną” produkcję samochodów ciężarowych – o neutralnym bilansie emisji CO2.

Już w roku 2019 spółka Daimler Truck AG ogłosiła swój ambitny cel, aby do 2022 r. wszystkie
europejskie zakłady Daimler Trucks & Buses dysponowały zaopatrzeniem w energię o
neutralnym bilansie emisji CO2. W ramach tych zamierzeń zakład w Tramagal planuje
osiągnąć swoje proklimatyczne cele produkcyjne poprzez zmniejszenie zużycia energii,
zaopatrzenie w zieloną energię oraz produkcję energii elektrycznej na miejscu – przy użyciu
paneli słonecznych.
Jak podkreśla Jorge Rosa, szef zakładów w Tramagal, „mobilność neutralną pod względem
emisji CO2 można osiągnąć tylko przy jednoczesnym zapewnieniu ekologicznej produkcji
pojazdów. Dlatego nasze zaangażowanie w segmencie elektrycznych ciężarówek rozpoczyna się już od sposobu ich produkcji. Produkcja o neutralnym bilansie CO2 pozostawia
mniejszy ślad ekologiczny, a my chcemy być pionierami zarówno w odniesieniu do naszych
produktów, jak i procesu ich produkcji”. Od 2017 r. FUSO wytwarza w Tramagal swego w pełni
elektrycznego FUSO eCantera. „Zrównoważony rozwój jest częścią naszej strategii biznesowej. Jesteśmy przekonani, że nasza przyszłość będzie elektryczna, neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla i oparta na odnawialnych źródłach energii”.
Już w ubiegłych latach fabryka w Tramagal stopniowo redukowała swoją emisję CO2,
dlatego w 2021 r. spodziewa się zaoszczędzić kolejne 50% emisji w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2022 planuje osiągnięcie całkowitej neutralności bilansu CO2 w produkcji.
Aby zrealizować ten przełomowy cel, zakład zamierza zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i odpowiednio zmodyfikować procesy produkcyjne. Zmiany te obejmują przejście na ekologiczne źródła energii, zwiększenie liczby ogniw fotowoltaicznych na
terenie zakładu oraz przestawienie się na samokonsumpcję energii. Cała wewnętrzna flota
logistyczna i magazynowa zostanie przestawiona na pojazdy elektryczne. Zakład przetestuje
również możliwości wytwarzania „zielonego” wodoru za pomocą ogniw fotowoltaicznych,
aby stopniowo zastępować nim wykorzystywany dotąd gaz ziemny.
Zakład w Tramagal, położony ok. 150 km na północny wschód od Lizbony, produkuje FUSO
Cantera, międzynarodowy bestseller Daimler Trucks w segmencie lekkich samochodów
ciężarowych, oraz jego siostrzany model z napędem w pełni elektrycznym – FUSO eCantera.
Od rozpoczęcia produkcji FUSO Cantera w roku 1980 w Portugalii z taśmy zjechało już ponad
230 tysięcy pojazdów marki FUSO.
tekst redakcja / foto producent
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DAF Trucks Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
tel.: 22 458 95 00

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7

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

Cząstków Polski
Głogoczów
Jaworzno
Małuszów
Pogorzela
Rusocin
Stargard

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

22 714 14 91
602 138 382
731 303 303
71 332 95 21
695 999 149
531 919 914
91 579 10 91

e-Route online / e-route.pl

IVECO Poland
Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa
tel.: 22 578 43 00 www.iveco.pl

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

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

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

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

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

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

Serwisy obsługujące tylko
pojazdy IVECO Daily

e-Route online / e-route.pl

MAN Truck & Bus Polska
Al. Katowicka 9, 05-830 Wolica
tel.: 22 738 69 90 faks: 22 738 69 04

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

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

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

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

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

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

naprawy
powypadkowe

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

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

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

fax.: 22 312 60 60

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

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

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

e-Route online / e-route.pl

31
32
33
34
34
36
37
38

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

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

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

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

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

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

Autosfera
TT- Thermo King
Volvo Group Truck Center
Volvo Group Truck Center
Polsad
Intruck
Tandem Trucks
Tandem Trucks
Polsad
Omni Moto
Eurocomplex Trucks
Tandem Trucks
Volvo Group Truck Center
Nijhof-Wassink
Aldo
Volvo Group Truck Center
Intruck Radom
Polsad
Eurocomplex
Volvo Group Truck Center
Retos
Serwisy Józef Skrzypa
Polsad
GAB-TRANS Józef Gaber
Volvo Group Truck Center
Serwisy Józef Skrzypa
Serwisy Józef Skrzypa
Nijhof-Wassink
Volvo Group Truck Center
Serwisy Józef Skrzypa

Biała Podlaska
Białystok / Tykocin
Dąbrowa k/Opola
Długołęka k/Wrocławia
Fabianów
Karpin k/Warszawy
Katowice
Kielce
Kutno
Legnica
Liszki k/Krakowa
Mikołów
Młochów
Nowa Wieś Wielka
Olsztyn
Pruszcz Gdański
Radom
Rzgów
Sędziszów Małopolski
Siedlce
Skoczów
Słubice
Stare Miasto k/Konina
Suwałki
Świdnik
Sycewice
Szczecin
Tarnowo Podgórne
Wrocław / Pietrzykowice
Zielona Góra

ul. Sadowa 2
Jeżewo Stare 1
ul. Kamienna 1
ul. Wrocławska 34
ul. Południowa 2
ul. Białostocka 8
ul. Tartaczna 6
ul. Transportowców 16
ul. Holenderska 14
ul. Nowodworska 30
Piekary 332
ul. Rybnicka 99
Al.Katowicka 215
ul. Zakładowa 1
ul. Kołobrzeska 54
Będzieszyn 101
ul.Kielecka 118
ul. Rudzka 35A
Olchowa 211D
ul. Strzalińska 6
ul. Górecka 45
Os. Przemysłowe 14
ul. Ogrodowa 73
ul. Raczkowska 167
Kalinówka 73a
ul. Słupska 25
ul. Pomorska 48a
ul. Krucza 2
ul. Fabryczna 28
ul. Kostrzyńska 1

83 343 20 20
85 871 06 40
77 457 60 23
71 399 63 16
62 762 00 02
22 811 02 37
32 355 90 09
41 343 57 27
24 254 34 17
76 850 62 51
12 280 19 20
32 325 77 77
22 383 47 00
24 357 02 10
89 539 90 15
58 629 88 33
48 360 98 08
42 227 86 70
17 221 26 30
25 794 14 20
33 854 86 60
68 341 30 52
63 240 98 23
87 565 94 50
81 710 40 70
59 811 18 11
91 469 12 26
24 357 03 10
71 758 22 02
68 451 71 81

Centrala Scania Polska S.A.
Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn
tel.: 22 356 01 00 faks: 22 356 01 01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Hołowińscy-Scanserwis
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
WUT Tynfowicz
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Auto Service Truck Scania
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.

Białystok
Bielsko-Biała
Bolesławiec
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Gliwice
Gorzów Wielkopolski
Grajewo
Kalisz
Kielce
Koło
Koszalin
Kraków
Kwidzyn
Leszno

ul. Warszawska 76 / Choroszcz
ul. Międzyrzecka 250
ul. Szwedzka 1C / Chojnów
ul. Makowiska 34
ul. Częstochowska 37 / Mykanów
ul. Energetyczna 17 / Kowale
ul. Rybnicka 197
ul. Sybiraków 42
ul. Wiórowa 11
ul. Kaliska 10 / Nowe Skalmierzyce
Barcza 5c
ul. Sienkiewicza 107
Nowe Bielice 40
ul. Tyniecka 231
ul. Lotnicza 1
Klonówiec 4a / Lipno

85 874 99 70
33 472 25 00
76 749 16 00
52 375 54 24
34 366 12 86
58 766 29 16
32 661 03 00
95 732 56 98
86 211 30 00
62 505 51 90
41 248 61 70
63 261 67 16
94 346 68 97
12 261 70 00
55 619 54 37
61 667 38 00

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

e-Route online / e-route.pl

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Scania Polska S.A.
Scan - Partner
Scan - Partner
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Hołowińscy-Scanserwis
Scania Polska S.A.
Duncan
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Scan - Partner
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Hołowińscy-Scanserwis
Scan-Partner
Hołowińscy-Scanserwis
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.
Hołowińscy-Scanserwis
Scania Polska S.A.
Scania Polska S.A.

Lublin
Łowicz
Łódź
Mława
Olsztyn
Opole
Piła
Płock
Poznań
Radom
Sandomierz
Sędziszów Małopolski
Siedlce
Sieradz
Słupsk
Szczecin
Świecie
Tomaszów Maz.
Toruń
Warszawa
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zielona Góra

ul. Piasecka 20 / Świdnik
ul. Uchanka 2
ul. Rudzka 35 B / Rzgów
ul. Płocka 128
ul. Lubelska 46
ul. Wspólna 6
ul. Garczyńskiego 10
ul. Sierpecka 1i
ul. Poznańska 171 / Tarnowo Podgórne
ul. Kielecka 122 A
ul. Trześniowska 7A
ul. Węglowskiego 6
ul. Warszawska 45, Gręzów / Kotuń
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 132
ul. Przemysłowa 1 / Głobino
ul. Struga 80
ul. Papierników 15
ul. Zawadzka 78/94
ul Spółdzielcza 8 / Grębocin
Al. Katowicka 316 / Nadarzyn
Al. Jana Pawła II 24 / Słupno
Krzywa Góra 26
ul Fabryczna 21 / Kąty Wrocławskie
ul. Kostrzyńska 4

81 710 20 64
46 837 38 14
42 227 87 87
23 684 20 00
89 651 05 10
77 447 63 11
67 356 71 20
24 262 41 06
61 652 08 15
48 331 63 55
15 815 01 00
17 221 61 87
25 786 07 00
43 822 00 44
59 847 30 65
91 880 30 20
52 331 17 80
44 723 40 22
56 610 80 61
22 356 02 00
22 429 66 00
54 236 63 66
71 333 12 11
68 451 11 30

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

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

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

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

TMiK Tomasz Dzida
Volvo Group Truck Center
Volvo Group Truck Center
Intruck
Nijhof-Wassink
Tandem Trucks
Nijhof-Wassink
Volvo Group Truck Center
Volvo Group Truck Center
Nijhof - Wassink
Aldo
Volvo Group Truck Center
Omega Truck Center
TMiK Tomasz Dzida
Volvo Group Truck Center
Intruck
Nijhof-Wassink
Eurocomplex Trucks
Volvo Group Truck Center
Volvo Truck Center
Serwisy Józef Skrzypa
Etmus
Gab-Trans Józef Gaber
Volvo Group Truck Center
Serwisy Józef Skrzypa
Serwisy Józef Skrzypa
Nijhof - Wassink
TT - Thermo King Sp. z o.o.
Serwisy Józef Skrzypa

Bełk
Dąbrowa k/Opola
Długołęka k/Wrocławia
Karpin k/Warszawy
Karski
Kielce
Kutno
Świdnik k/Lulina
Młochów k/Warszawy
Nowa Wieś Wielka
Olsztyn
Pietrzykowice k/Wrocławia
Pilzno
Pszczyna
Pruszcz Gdański
Radom
Rzgów
Sędziszów Małopolski
Siedlce
Skawina k/Krakowa
Słubice
Styrzyniec
Suwałki
Świętochłowice
Sycewice
Szczecin
Tarnowo Podgórne
Tykocin
Zielona Góra

wydawca magazynu:

ul. Główna 2
ul. Kamienna 1
ul. Wrocławska 34
Białostocka 8
ul. Polna 1
ul. Transportowców 16
ul. Holenderska 3
Kalinówka 73a
Aleja Katowicka 215
ul. Zakładowa 1
ul. Kołobrzeska 54
ul. Fabryczna 28
ul. Kraszewskiego 44
ul. Hallera 17
Będzieszyn 101
ul. Kielecka 118
ul. Krasickiego 1
ul. Olchowa 211D
ul. Strzalińska 6
ul. Szwedzka 9
Os. Przemysłowe 14
ul. Sadowa 2
ul. Raczkowska 167
ul. Chorzowska 134 B
ul. Słupska 25
ul. Pomorska 48a
ul. Krucza 2
Jeżewo Stare 1
ul. Kostrzyńska 1

ul.Cynamonowa 1/13
02-777 Warszawa

redakcja:
ul. Cynamonowa 1 pok.12 - 13
02-778 Warszawa
tel / fax.: +48 22 649 44 33
e-mail: biuro@e-route.pl

redaktor naczelny / reklama: Paweł Dziura
e-mail: pawel.dziura@e-route.pl
tel. kom.: +48 609 100 166

prenumerata:
prenumerata@e-route.pl
www.e-route.pl

32 661 83 00
77 457 60 23
71 399 63 16
22 811 02 37
24 357 05 00
41 343 57 58
24 357 01 00
81 710 40 70
22 383 47 03
24 357 02 00
89 539 90 15
71 758 22 00
14 670 71 12
32 449 36 00
58 629 88 33
48 360 98 08
24 357 04 00
17 221 26 30
25 794 14 20
12 376 65 00
95 757 68 17
83 343 20 20
572 908 001
32 349 26 00
59 811 18 11
91 469 12 26
24 357 03 00
85 888 00 40
68 451 71 81

wszelkie prawa zastrzeżone
redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
emitowanych reklam

Dziękujemy Państwu za lekturę
magazynu e-Route, który tworzymy
specjalnie dla Was.

Szerokiej Drogi!

Zapraszamy do prenumeraty naszych wydawnictw,
która jest całkowicie bezpłatna,
a co miesiąc bierzecie Państwo udział w losowaniu
cennych nagród ufundowanych przez
czołowe firmy z branży.

Kolejny numer już

w sierpniu 2021

e-ROUTE

