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eActros to wysoka dynamika i komfort jazdy
dzięki szybko reagującej dwustopniowej
skrzyni biegów.

Światowa premiera
Nowego eActrosa
M

ercedes-Benz Trucks świętuje światową premierę swojego

ciężarowego eActrosa z akumulatorowym napędem

elektrycznym, przeznaczonego do eksploatacji w ciężkim

transporcie dystrybucyjnym. Prezentując swój pierwszy produkowany
seryjnie elektryczny samochód ciężarowy z gwiazdą na masce,
Mercedes-Benz Trucks rozpoczyna nową epokę oraz podkreśla swoje
zdecydowane zaangażowanie w drogowy transport towarowy o
lokalnie neutralnym bilansie emisji dwutlenku węgla. Seryjny model
eActrosa ma być produkowany w Wörth am Rhein począwszy od jesieni
2021 r. W rozwoju modelu seryjnego wykorzystano wnioski wypływające z eksploatacji „innowacyjnej floty eActrosów”, uruchomionej w 2018
r., oraz intensywnego dialogu z klientami. Ponadto w wyposażeniu
standardowym uwzględniono również sprawdzone rozwiązania, takie
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jak system MirrorCam i Multimedia Cockpit Interactive.

do akumulatorów eActrosa, a następnie może być

Obecnie eActros jest już gotowy, aby wesprzeć

ponownie wykorzystana do napędzania pojazdu.

klientów Mercedes-Benz Trucks na drodze do osiągnięcia neutralności CO2 w usługach transportowych.

Imponujące osiągi
Dwa zintegrowane silniki elektryczne o wysokiej

Duży zasięg pojazdu

sprawności zapewniają równomierny przyrost mocy z

Akumulator seryjnego eActrosa składa się z trzech lub

wysokim początkowym momentem obrotowym.

czterech pakietów akumulatorowych, których każdy

Bezzwłoczna dostępność momentu obrotowego z

ma pojemność energetyczną ok. 105 kWh.

silników elektrycznych połączonych z dwustopniową

Maksymalna łączna pojemność akumulatora na

skrzynią biegów zapewnia znakomite przyspieszenie,

poziomie 420 kWh3 umożliwia zasięg pojazdu do 400

zachwycający komfort jazdy oraz dynamikę jazdy, które

kilometrów[2]. Technicznym sercem tej elektrycznej

w porównaniu z konwencjonalną ciężarówką napę-

ciężarówki jest jednostka napędowa – sztywna oś

dzaną silnikiem wysokoprężnym umożliwiają bardziej

elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami

relaksujące i mniej stresujące prowadzenie pojazdu.

elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. Oba

Nisko położony środek ciężkości sprzyja również

chłodzone cieczą silniki generują moc ciągłą 330 kW

lepszej charakterystyce pokonywania zakrętów. Przy

oraz moc maksymalną 400 kW. Ponadto, stosując

pełnym obciążeniu silnika praca kierowcy staje się

przewidujący styl jazdy, można odzyskiwać energię

przyjemniejsza także dzięki obniżeniu hałasu wewnątrz

elektryczną poprzez rekuperację. Energia wytworzona

kabiny o 10 dB, co w przybliżeniu odpowiada zmniej-

w ten sposób podczas hamowania trafia z powrotem
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Pojemność akumulatorów elektrycznego Actrosa to ok. 420 kWh.
Zapewnia to zasięg do 400 kilometrów.

szeniu odczuwalnego poziomu hałasu aż o połowę.

gerowie flot mogą korzystać z cyfrowych rozwiązań do

Niski poziom hałasu umożliwia też realizowanie

efektywnego zarządzania swoją flotą. Są to m.in.

dostaw w godzinach nocnych. Kolejną różnicą w

zindywidualizowany Charge Management System,

stosunku do samochodów ciężarowych z silnikiem

umożliwiający przykładowo tworzenie profili łado-

wysokoprężnym jest znacznie mniejszy poziom drgań.

wania, oraz Logbook – dziennik zawierający szczegół-

eActrosa można ładować prądem o mocy do 160 kW –

owe dane na temat czasów jazdy, postoju i ładowania.

po podłączeniu do standardowego terminalu szyb-

Kolejne narzędzie, Mapping-Tool, w czasie rzeczywi-

kiego ładowania prądem stałym o natężeniu 400 A,

stym pokazuje aktualną lokalizację danego pojazdu

ładowanie jego trzech pakietów akumulatorowych.

oraz informuje, czy jest on w ruchu, stoi, czy może trwa
jego ładowanie, a także, jaki jest poziom naładowania

Inteligentne rozwiązania cyfrowe

akumulatora. Dla eActrosa dostępna jest również

Multimedia Cockpit Interactive, montowany standar-

Umowa Serwisowa Mercedes-Benz Complete z

dowo w eActrosie, na bieżąco informuje kierowcę o

pakietem kompleksowej opieki. Jednym z jej elemen-

poziomie naładowania akumulatorów, pozostałym

tów jest intensywne wsparcie klienta przez Mercedes-

zasięgu pojazdu oraz aktualnym i średnim zużyciu

Benz Uptime. W ramach tej usługi w pełni automaty-

energii. Za pośrednictwem portalu Fleetboard mana-

czna Telediagnostyka stale monitoruje status wielu
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systemów samochodu ciężarowego. Dzięki połączeniu
wymaganych prac naprawczych i serwisowych można
zmniejszyć liczbę nieplanowanych pobytów pojazdu w
warsztacie serwisowym.

Wysokie bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego
Liczne funkcje i urządzenia w eActrosie zapewniają wysoki
poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego. Specjalne elementy zderzeniowe z profilem
aluminiowym chronią przykładowo akumulatory w przypadku
zderzenia bocznego, a umieszczone w nich czujniki potrafią
rozpoznać kolizję. W takim przypadku nastąpi automatyczne
odłączenie akumulatora wysokiego napięcia od reszty pojazdu.
Także kierowca może w każdej chwili ręcznie uruchomić
umieszczony w kabinie wyłącznik wysokiego napięcia. Aby
eActros był lepiej słyszalny dla innych uczestników ruchu
drogowego, w tym dla pieszych i rowerzystów, wyposażono go
standardowo w zewnętrzny dźwiękowy system ostrzegawczy
AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). Standardowym
elementem wyposażenia eActrosa jest także asystent martwego pola S1R, zwiększający bezpieczeństwo podczas
manewrów skrętu w prawo. Z kolei montowany również
standardowo asystent hamowania awaryjnego Active Brake
Assist piątej generacji z funkcją rozpoznawania pieszych
zmniejsza niebezpieczeństwo kolizji w ruchu wzdłużnym,
zarówno w mieście, jak i na drogach podmiejskich oraz autostradach.
Celem wszystkich systemów asystujących Mercedes-Benz
Trucks jest zawsze optymalne wspomaganie kierowcy w
prowadzaniu pojazdu, w granicach działania systemu. Jednak ‒
zgodnie z przepisami prawa ‒ to na kierowcy spoczywa zawsze
pełna odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie ciężarówki.
tekst redakcja / foto producent
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Volvo Trucks ujawnia rozwiązania
techniczne zastosowane w nowych
elektrycznych samochodach
ciężarowych o dużej ładowności

O

d chwili rozpoczęcia sprzedaży trzech
nowych pojazdów elektrycznych – Volvo FH,
FM i FMX – Volvo Trucks ma swojej ofercie

łącznie aż sześć elektrycznych modeli samochodów
ciężarowych. W pierwszej kolejności, w drugiej połowie
2022 r., ruszy produkcja ciągników siodłowych, do
których na początku 2023 r. dołączą także podwozia
samochodu ciężarowego.

Trzy silniki elektryczne w połączeniu ze
skrzynią biegów I-Shift tworzą unikatowy
zespół napędowy
Trzy silniki elektryczne współpracują ze sprawdzoną
skrzynią biegów Volvo I-Shift, w której zaimplementowano wyjątkową, nową strategię zmiany biegów,
zoptymalizowaną pod kątem napędu elektrycznego.
Wspólnie podzespoły te tworzą wydajny elektryczny
zespół napędowy, zapewniający bezprecedensowe,

Nowe pojazdy ciężarowe dla transportu regionalnego i
budowlanego charakteryzują się dopuszczalną masą
całkowitą zestawu (DMCZ) do 44 t i są dostępne w

znakomite właściwości jezdne – dzięki 490 kW (666 KM)
łącznej mocy silników elektrycznych i nawet 28 000 Nm
siły napędowej dostarczanej przez skrzynię biegów.

dwóch różnych wysokościach podwozia, rozstawie osi
od 3800 do 6700 mm oraz wersjach dwu-, trzy- i czteroosiowych.
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liczba zmian biegów, co z kolei przekłada się na wysoką
sprawność i oszczędności energii. Oczywiście, niższe
biegi pozostają cały czas dostępne do wykorzystania na
stromych podjazdach i ruszania z miejsca w warunkach
wymagających zwiększonej siły napędowej lub kontroli
nad pojazdem – wyjaśnia Jonas Odermalm, wiceprezes
ds. zarządzania produktem w obszarze elektromobilności w Volvo Trucks.
Dodatkowo oferowane są trzy warianty przystawek
odbioru mocy o różnej wydajności: przystawka elektryczna (40 kW), przystawka elektromechaniczna (70
kW) oraz przystawka napędzana od skrzyni biegów (150
kW).

Akumulatory nowej generacji, o dużej gęstości energii
Akumulatory trakcyjne o dużej gęstości energii są
zbudowane z ogniw litowo-jonowych najnowszej
generacji i będą produkowane w fabryce Volvo.
Elektryczny samochód ciężarowy wyposażony w sześć
zestawów akumulatorów dysponuje pojemnością
nominalną 540 kWh, zapewniająca zasięg do 300 km.

Zróżnicowane, szybkie ładownie akumulatorów
W pojazdach dostępne są dwie metody ładowania
akumulatorów: prądem zmiennym (AC) do 43 kW –
idealna do nocnego uzupełniania energii oraz znacznie
szybsze ładowanie prądem stałym (DC) do 250 kW. To
drugie jest szczególnie przydatne podczas pracy na dwie

”

– Bazujące na tej samej, wysoce efektywnej platformie,
stosowanej w odpowiednikach zasilanych olejem
napędowych bądź gazem, nasze nowe elektryczne
samochody ciężarowe zapewniają dużą elastyczność
użytkową i zdolność do spełnienia bardzo szerokiego
zakresu potrzeb transportowych –
podkreśla Jonas Odermalm, wiceprezes ds. zarządzania
produktem w obszarze elektromobilności
w Volvo Trucks.

zmiany lub w przypadku potrzeby doładowywania
akumulatorów np. w czasie przerwy obiadowej w celu
zwiększenia zasięgu pojazdu. Ładowarka 250 kW DC
umożliwia naładowanie akumulatorów do 80% ich
pojemności nominalnej w czasie krótszym niż 90 minut.
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Płynne przejście na elektromobilność

jest możliwość nieprzerwanego korzystania z systemów

Oprócz pojazdów elektrycznych, Volvo Trucks oferuje

takich jak np. Dynafleet, a także tego samego dostawcy

także kompletny ekosystem, obejmujący usługi

usług serwisowych w odniesieniu do wszystkich

serwisowe, obsługę techniczną i rozwiązania finansowe

posiadanych samochodów ciężarowych Volvo. Układ

przygotowane specjalnie z myślą o wsparciu prze-

napędowy może być inny, lecz cała reszta jest bardzo

woźników w szybszym i łatwiejszym ich przechodzeniu

podobna. Dzięki temu przejście na pojazdy elektryczne

na zelektryfikowany transport.

będzie łatwe i naturalne – konkluduje Jonas Odermalm.

– Ważne, by wdrażanie elektrycznych samochodów
ciężarowych w firmach transportowych mogło odbywać się w sposób stopniowy i jak najmniej uciążliwy.
Jeszcze przez wiele lat firmy te będą użytkowały pojazdy
o różnorodnych układach napędowych, więc istotna
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MAN
jeszcze bardziej
efektywny i ekonomiczny
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W

ciągu pierwszego roku obecności na rynku w całej
Europie pojazdy ciężarowe MAN nowej generacji

potwierdziły zarówno w codziennej eksploatacji przez

przedsiębiorstwa transportowe, jak i w trakcie przejazdów testowych
dla prasy doskonałą efektywność pod względem zużycia paliwa. W
stosunku do poprzedniej wersji nowe pojazdy zużywają do 8,2%
mniej paliwa. Dodatkowe rozwiązania służące poprawie efektywności, na przykład: nowy system dynamicznej adaptacji momentu
obrotowego, obniżanie liczby obrotów podczas jazdy na luzie oraz
udoskonalenia aerodynamiczne, które zostaną wprowadzone w
drugim półroczu 2021, pozwalają, także dzięki zastosowaniu 12biegowej skrzyni biegów MAN TipMatic, na zmniejszenie zużycia
paliwa nawet o kolejne 3,7%. Silniki zaś spełniają wymagania nowej
normy spalinowej Euro 6e.
Brak innowacji oznacza regres, dlatego inżynierowie MAN już w
pierwszym roku realizacji dostaw nowej generacji pojazdów MAN
nadal pracowali nad redukcją zużycia paliwa. Nie trzeba było długo
czekać, by wyposażony w nowe rozwiązania ciągnik siodłowy MAN
TGX z silnikiem o mocy 510 KM zużył podczas przejazdu testowego o
3,7% mniej paliwa w porównaniu z analogicznie skonfigurowanym
pojazdem referencyjnym bez nowych rozwiązań optymalizacyjnych.
Metodyka badania oraz prawidłowość przeprowadzonych przez MAN
przejazdów testujących zużycie paliwa zostały potwierdzone przez
niezależnego partnera TÜV Süd.

Nowe technologie silnika - mniejsze zużycie paliwa i
większa trwałość
Istotnym elementem ostatniej optymalizacji zużycia paliwa jest
system dynamicznej adaptacji momentu obrotowego. System ten
można zamawiać od lipca dla silnika D26 i od października dla silnika
D38. Przejmuje on w odpowiednich stanach pracy obciążenie silnika,
optymalizując w ten sposób zużycia paliwa. Na wykresie zużycia
paliwa dla każdego silnika istnieją uzależnione od momentu obrotowego i liczby obrotów pola, w których silnik może pracować z
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największą efektywnością, a zatem zużywając najmniej

dla silnika D26. Na trasach o lekkim nachyleniu funkcja

paliwa na każdą kilowatogodzinę. Opracowany przez

biegu jałowego przełącza przekładnię na tryb jałowy i w

MAN system inteligentnego, dynamicznego dosto-

ten sposób wykorzystuje energię wyzwalaną podczas

sowania momentu obrotowego automatycznie

jazdy na luzie. Silnik jest wówczas odłączony od

przenosi na te pola parametry pracy silnika. Program

przekładni. Dzięki ostatnim zmianom liczba obrotów

jazdy Efficiency Plus służy właśnie do dynamicznego

podczas jazdy na luzie zostaje zmniejszona z poziomu

obniżenia momentu obrotowego, przy czym obniża-

600 obr./min do 550 obr./min. Niższa liczba obrotów

nie momentu obrotowego nie może powodować

silnika oznacza mniejsze zużycie paliwa.

przełączenia biegu. Funkcja ta jest dostępna z bazującym na systemie GPS tempomatem MAN

Na zapewnienie efektywności pod względem zużycia

EfficientCruise lub bez tego tempomatu, zarówno w

paliwa mają wpływ także odpowiednio dobrane smary.

normalnym trybie pracy tempomatu, jak i podczas

Nowy olej silnikowy Paragon MAN 3977 5W-20 pozwala

jazdy na luzie.

na znaczne zmniejszenie tarcia w silniku, co się bezpośrednio przekłada na ograniczenie zużycia paliwa.

Kolejnym elementem przyczyniającym się do zmniej-

Ponadto mniejsze zużycie wydłuża trwałość poszcze-

szenia zużycia paliwa jest obniżenie liczby obrotów o

gólnych elementów silnika, zmniejsza zużycie oleju i

50 obr./min w połączeniu z funkcją MAN EfficientRoll

umożliwia wydłużenie interwałów wymiany oleju.

e-ROUTE
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Oprócz poprawy efektywności zużycia paliwa w

Skrzynia biegów ma, obok optymalnego wykorzystania

przypadku silników D26 i D38, wszystkie nowe silniki

każdej kropli paliwa przez silnik, co najmniej równie

MAN D08, D15 i D26 będą spełniać od października

ważny wpływ na całkowite zużycie paliwa. Dlatego

2021, a silniki D38 od stycznia 2022 roku, wymagania

wkrótce wszystkie standardowe ciągniki siodłowe

nowej normy spalinowej Euro 6e. Od 01.01.2022 roku

MAN będą wyposażone seryjnie w wyjątkowo lekkie i

będzie ona obowiązkowa dla wszystkich nowo

równocześnie charakteryzujące się wysokim momen-

rejestrowanych pojazdów i wprowadza zaostrzone w

tem obrotowym skrzynie biegów MAN TipMatic 12,

stosunku do normy Euro 6d warunki brzegowe dla

które zapewniają także wyjątkowo dużą sprawność

wymaganych ustawowo systemów mobilnego

przenoszenia sił. Ma ona 12 biegów jazdy do przodu i

pomiaru emisji PEMS (Portable Emissions

dwa biegi wsteczne. Dostępna jest w wersji jako

Measurements Systems). System ten obejmuje

przekładnia bezpośrednia lub overdrive i automaty-

monitorowanie etapu rozruchu silnika, poczynając od

cznie przejmuje przełączanie sprzęgła i biegów.

temperatury wody chłodzącej wyno-szącej 30 stopni

Sterowany komputerowo system przełączania MAN

Celsjusza, oraz wprowadzenie wartości granicznej dla

TipMatic, we współpracy z systemem identyfikacji

liczby cząsteczek. W ten sposób jeszcze lepiej można

obciążenia i nachylenia, wylicza dla każdej konkretnej

sprostać wymogowi trwałego posza-nowania środow-

sytuacji optymalną strategię podjazdu i przełączania.

iska podczas eksploatacji pojazdu.

Funkcja Smart Shifting umożliwia wyjątkowo szybką
zmianę biegów przy minimalnej przerwie trakcyjnej,

Konsekwentna oszczędność - najefektywniejsza skrzynia biegów wprowadzona do
produkcji seryjnej

nie powodując spadku efektywności. Dla pojazdów
poruszających się po terenie o szczególnie wymagającej topografii dostępna jest przekładnia MAN TipMatic

e-ROUTE

str. 15

e-Route online 08/2021 / e-route.pl

str. 16

z 12 biegami i zwalniaczem 35, który zapewnia wysoki

podstawie topografii danej drogi system na bieżąco

maksymalny moment hamowania wynoszący 3500

oblicza optymalną prędkość i strategię przełączania

Nm.

biegów, zapewniając wyjątkowo optymalną jazdę pod
względem zużycia paliwa.

MAN TipMAtic z 12 biegami wykazuje szczególnie duży
potencjał w zakresie redukcji zużycia paliwa w połączeniu z bazującym na systemie GPS tempomatem
MAN EfficientCruise. Ten system wspomagania określa

Jeszcze lepsza aerodynamika - osłona
przeciwsłoneczna wpływająca na mniejsze
zużycie paliwa

na bieżąco, jako rozszerzenie dotychczasowego

Pojazdy MAN nowej generacji zachwycały podczas

tempomatu ACC regulującego odległość między

pierwszej prezentacji efektywnością układu napę-

pojazdami, aktualną pozycję pojazdu i trasę oraz łączy

dowego i doskonałą aerodynamiką. Ten drugi aspekt

te informacje z danymi na mapie drogowej i trasą

jest przedmiotem stałych badań inżynierów MAN,

zaplanowaną w systemie nawigacji. W ten sposób na

którzy dążą do dalszego udoskonalenia i tak świetnych
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właściwości aerodynamicznych tych pojazdów.

Dzięki wszystkim nowym, istotnym pod względem

Wynikiem tych prac jest widoczna od października w

efektywności rozwiązaniom technicznym, dostępnym

kabinach GM i GX nowej generacji pojazdów MAN

w drugim półroczu 2021, pojazdy MAN nowej gene-

nowa osłona przeciwsłoneczna. Została ona zoptymali-

racji zużywają jeszcze mniej paliwa, są bardziej eko-

zowana pod względem aerodynamicznym, tak aby

nomiczne, lepiej spełniają wymagania w zakresie

strumień powietrza przepływał obok słupka przy dachu

zrównoważonego rozwoju, a dzięki niskim całkowitym

w sposób ciągły, unikając niekorzystnych przerw w

kosztom eksploatacji mają istotny wpływ na rento-

przepływie, dzięki czemu nowa osłona po raz pierwszy

wność przedsiębiorstw transportowych i uproszczenie

pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa w stosunku do

ich procesów operacyjnych. Wszystko zgodnie z

pojazdu bez osłony przeciwsłonecznej. Wyraziste

głównym hasłem MAN: Simplifying Business.

wzornictwo blendy przeciwsłonecznej, wraz z nowym

.

systemem MAN OptiView, który zastępuje tradycyjne

tekst redakcja / foto producent

lusterka boczne, zapewniają wyjątkową optykę
nowego MAN TGX.
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W pełni elektryczny pojazd,
z niskim wejściem
Renault Trucks D wide Z.E. LEC

P

aleta produktowa elektrycznych pojazdów ciężarowych
Renault Trucks powiększa się wraz z europejską prezentacją D

Wide Z.E. LEC (Low Entry Cab). Ten całkowicie elektryczny

pojazd jest wyposażony w nową, niską kabinę, zaprojektowaną specjalnie w celu ułatwienia operacji zbierania odpadów, optymalizując ich
bezpieczeństwo, komfort i ostatecznie zwiększając efektywność.

e-ROUTE
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Renault Trucks D Wide Z.E. LEC jest tak wyposażony, aby

trzech dodatkowych członków załogi. Opcjonalna

umożliwić operatorom łatwy i bezpieczny dostęp do

płaska podłoga zapewnia swobodę poruszania się

pojazdu. Wejście do kabiny jest o 200 mm niższe niż w

wewnątrz pojazdu i umożliwia wsiadanie i wysiadanie

standardowej ciężarówce dystrybucyjnej, posiada

zarówno z lewej, jak i z prawej strony.

jeden antypoślizgowy stopień i drzwi otwierane pod
kątem 90°. To znacznie zmniejsza zmęczenie załogi

Opracowany w ścisłej współpracy z firmą Estepe,

związane z wsiadaniem i wysiadaniem z kabiny ponad

Renault Trucks D Wide Z.E. LEC dostarczany jest w wersji

100 razy w jednym przejeździe.

6x2 z kierowaną osią tylną i dostępny jest w całej
Europie. Ponieważ jest pojazdem w pełni elektrycznym,

Niskie położenie kabiny zapewnia doskonałą widoczno-

nie emituje spalin i dopuszczony jest do ruchu na

ść dla kierowcy, a tym samym optymalną ochronę

obszarach miejskich w strefach zeroemisyjnego

niechronionych uczestników ruchu drogowego. W celu

transportu.

zwiększenia widoczności Renault Trucks zaleca stosowanie dodatkowych szyb bocznych umieszczonych w

tekst redakcja / foto producent

tylnej części kabiny, które są dostępne jako opcja.
Przestronna kabina tego w pełni elektrycznego samochodu ciężarowego może pomieścić kierowcę i do

Przestronna kabina tego w pełni elektrycznego
samochodu ciężarowego może pomieścić kierowcę
i do trzech dodatkowych członków załogi.
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Wydajność wyprzedzająca przyszłość

Nowa generacja pojazdów XF, XG i Xg⁺

F

irma DAF poświęciła wiele wysiłku na opracowanie możliwie
najlepszej aerodynamiki nowych pojazdów, która pozwoliła

uzyskać połączenie atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego z

optymalnymi promieniami przejścia przodu w boki kabiny, a stożkowaty
kształt zewnętrzny wraz z uszczelnioną bryłą kabiny umożliwiły uzyskanie
idealnego przepływu powietrza. Wyprofilowana przednia szyba, eliptyczne panele narożne, opływowe osłony słupka A, płyta dolna ze
zintegrowaną owiewką powietrza i unikatowa konstrukcja owiewek w
nadkolach zapewniają doskonałą aerodynamikę, podobnie jak opcjonalne kamery, które zastosowano zamiast lusterek.
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malizowane dzięki zastosowaniu nowych wtryskiwaczy, nowej głowicy i bloku cylindrów — co pozwoliło
na uzyskanie wyższego ciśnienia w cylindrach — oraz
nowej konstrukcji tłoków i tulei. Do najlepszego
zarządzania zasysanym do silnika powietrzem
wykorzystano nową generację wydajnych turbosprężarek, a innowacyjne sprężarki powietrza układu
hamulcowego, pompy oleju i alternatory zapewniają
ograniczenie strat własnych do minimum. Układ
końcowego oczyszczania spalin został przeprojektowany tak, aby zapewnić najkrótszą drogę od wylotu
spalin z silnika do wlotu do układu EAS w celu uzyskania najniższych strat temperatury spalin i osiągnięcia najwyższej możliwej wydajności procesu
oczyszczania.
W rezultacie otrzymano niezwykle wydajny silnik o
doskonałych osiągach oferowanych zarówno
podczas jazdy, jak i hamowania: o niższym poziomie
emisji CO2, rocznym okresie międzyobsługowym i
masie niższej o 10–15 kg, który przyczynia się do
Równie ważne są liczne działania podjęte w celu uzy-

poprawy ogólnej wydajności pojazdu ciężarowego.

skania optymalnego przepływu w komorze silnika i pod
podłogą kabiny. Obejmują one obudowy wokół chłod-

Kierownice powietrza zapewniają doskonałą aero-

nicy powietrza doładowania i chłodnicy cieczy, kierown-

dynamikę pod kabiną i w komorze silnika oraz

ice powietrza i bariery recyrkulacji oraz zamknięte osłony

najwyższą wydajność modułu chłodzącego, co

wnęk kół. Wszystko to pozwoliło uzyskać aż o 19% lepszą

gwarantuje minimalne załączanie wentylatora, a

aerodynamikę co przekłada się na nawet 6,3% z 10%

pełnowymiarowe chłodnice powietrza doładowują-

całkowitego obniżenia zużycia paliwa.

cego zapewniają najlepsze zarządzanie temperaturą i
pracą silnika.

Nowe, wysoce wydajne układy napędowe
Aby osiągnąć wyższy poziom wydajności, modele XF, XG
i XG+ nowej generacji DAF zostały wyposażone w nowe
układy napędowe, zawierające nowe technologie
zastosowane zarówno w silnikach, jak i w skrzyniach

Nowy silnik i technologie oczyszczania spalin, a także
zaawansowane funkcje zarządzania ciepłem odpowiadają za nawet 3% dodatkowego obniżenia zużycia
paliwa z całkowitej wartości wynoszącej 10%.

biegów oraz innowacje w osiach tylnych.
Modele XF, XG i XG+ firmy DAF są standardowo
Spalanie silnika PACCAR MX-11 o pojemności 10,8 litra i
PACCAR MX-13 o pojemności 12,9 litra zostało zopty-

wyposażone w zautomatyzowaną skrzynię biegów
TraXon, w której zastosowano nowe technologie,
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takie jak automatyczny dobór biegu przy ruszaniu w

magania kierowcy (tempomat Predictive Cruise

zależności od obciążenia, zaawansowane funkcje

Control 3 z rozszerzonymi funkcjami EcoRoll i Preview

predykcyjne oraz (opcjonalnie) funkcję szybkiego

Downhill Speed Control) zapewniają imponujący

ruszania. W celu uzyskania maksymalnej wydajności

wzrost wydajności o 10%, co stanowi największą

układu napędowego zastosowano tylne osie o niskim

poprawę efektywności zużycia paliwa w historii firmy i

poziomie oleju i nowe łożyska mechanizmu różnico-

tworzy nowy standard w branży.

wego. Nowa generacja zacisków hamulcowych
zapewnia mniejsze straty spowodowane tarciem i

Wysokie osiągi

mniejszą masę własną.

Silniki PACCAR MX-11 i MX-13, oprócz najwyższej klasy
sprawności i niskiej emisji spalin, zapewniają doskona-

Największe w historii obniżenie zużycia
paliwa

go o 50–100 Nm na biegu bezpośrednim. Wersja o

Niska masa pojazdu (masa własna nowej generacji

mocy 390 kW / 530 KM zapewnia teraz moment 2550

ciągnika XF 4x2 w najczęściej spotykanej specyfikacji

Nm na każdym niższym biegu i 2700 Nm na najwyż-

wynosi tylko 6912 kg) i rozbudowane systemy wspo-

szym biegu. Turbosprężarka HE400 nowej generacji

Nowa jednostka napędowa PACCAR MX-13 Euro 6 2021

e-ROUTE

łą wydajność dzięki zwiększeniu momentu obrotowe-
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Nowy silnik PACCAR MX-11 Euro 6 2021
usprawnia zarządzanie powietrzem, jeszcze bardziej
zwiększając imponujące osiągi silnika DAF przy niskiej
prędkości obrotowej — maksymalny moment obrotowy jest teraz dostępny od 900 obr./min, nawet w
przypadku silnika PACCAR MX-13 o mocy 390 kW / 530
KM. Ponadto najlepszy na rynku hamulec silnikowy
zapewnia o 20% większy moment obrotowy przy
niższych prędkościach obrotowych, wyznaczając nowy
standard również w tym zakresie.

Zdalna aktualizacja oprogramowania
Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej generacji
modeli XF, XG i XG+ firma DAF wprowadza zdalne
aktualizacje oprogramowania silnika i układów oczy-

DAF MultiSupport oferuje ogólnoeuropejskie
kontrakty serwisowe, a dzięki nowemu narzędziu do
planowania klienci są proaktywnie informowani o
potrzebie wykonania czynności obsługowych, co
również przyczynia się do uzyskania najwyższej w
branży wydajności.

szczania spalin, modułu ECU pojazdu, centralnej bramy
bezpieczeństwa (CSG) i systemu DAF Connect.
Najdłuższy w branży czas pracy bez przestojów pomag-

tekst redakcja / foto producent

ają uzyskać również okresy międzyobsługowe wynoszące do 200 000 kilometrów. W przypadku transportu
długodystansowego dostępna jest opcja przeglądów
wydłużonych. Oznacza to zastosowanie rocznego
okresu międzyobsługowego dla wszystkich zastosowań
drogowych, co jest rozwiązaniem niespotykanym w
branży.

e-ROUTE

str. 25

e-Route online 08/2021 / e-route.pl

str. 26

Schaeffler
Masters
nie tylko dla użytkowników portalu REPXPERT.

O

d 26 lipca 2021 Schaeffler, właściciel marek LuK, INA, FAG
przygotował kolejną Akcję Promocyjną – Schaeffler Masters.
Zabawa polega na rozwiązaniu quizu z ulubionej kategorii i

marki: do wyboru są aż 4 kategorie i 3 marki – LuK, INA i FAG. Wystarczy
poprawnie odpowiedzieć na 3 pytania i wybrać 1 z aż 3 000 nagród.
Potem już tylko zostaje prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kliknięcie „Wyślij”.
Jakie cechy charakteryzują wolne koła alternatora? Czy montując
pompę wody wyposażoną w uszczelkę należy użyć smaru w celu
dodatkowego uszczelnienia? Co nie jest przyczyną awarii sprzęgła? Te i
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inne pytania można znaleźć na www.schaefflerma-

serwisie samochodowym i nie tylko. Do wyboru aż 8

sters.pl. Do wyboru są aż 4 kategorie: samochody

różnych nagród. Sprawdź, czy jesteś Schaeffler Maste-

osobowe, dostawcze, ciężarowe i traktory.

rem!

Aby ułatwić wszystkim zadanie mam wskazówkę –

Akcja promocyjna realizowana jest na stronie

mówi Konrad Habit odpowiadający za portal

www.schaefflermasters.pl od 26.07.2021 do 19.09.20-

REPXPERT. W odpowiedziach na trudne pytania

21 lub do wyczerpania zapasów nagród. Skierowana

pomoże aplikacja mobilna REPXPERT. Należy ją

jest do przedsiębiorców, którzy w ramach prowad-

zainstalować na swój telefon komórkowy. Sprawdźcie

zonej działalności gospodarczej prowadzą warsztat

j a k t o z r o b i ć p o d l i n k i e m : h t t p s : / / w w w-

samochodowy lub świadczą inne usługi związane z

.repxpert.pl/aplikacja

naprawą lub konserwacją pojazdów.

To już druga Akcja Promocyjna skierowana do wszy-

Szczegółowe zasady dostępne są w regulaminie na

stkich mechaników samochodowych - nie tylko do

stronie: www.schaefflermasters.pl.

użytkowników portalu REPXPERT - mówi Joanna
Ciszewska, Marketing Manager w Schaeffler Polska.

tekst redakcja / foto Schaeffler

Uczestnicy akcji mają szanse sprawdzić swoją wiedzę i
w łatwy sposób zdobyć nagrodę, która przyda im się w

źródło ITD / foto ITD
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Zlot rekordowy
Relacja z Master Truck Show 2021

J

ak co roku, przedostatni weekend lipca należał w naszym
kraju do Zlotu Master Truck - imprezy, która na trwałe

zagościła w kalendarzach wielu zawodowych kierowców,

menadżerów flot jak i pasjonatów motoryzacji ciężarowej. Na
potwierdzenie tego jest chociażby fakt, iż tegoroczna siedemnasta edycja

okazała się rekordowa pod względem ilości

prezentowanych aut. Było ich ponad 1200.
Na zlocie mogliśmy zobaczyć kilka znanych już ciężarówek, ale
były też bardzo ciekawe pojazdy premierowe. Nie zabrakło także
stref tematycznych, akcji charytatywnych i mnóstwa innych
atrakcji. Emocje wzbudzał choćby driftujący ciągnik siodłowy.
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1.

Scania Nr 83, MPT (Niemcy)
Bardzo estetycznie przeprowadzone modernizacje. Bez grafik i scenek rodzajowych w tle.
To pozwoliło zdobyć najwyższe miejsce na podium.
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2.

e-ROUTE

Scania Nr 8 „OLD SCHOOL BABY”, LEX-US (Niemcy)
Prawdziwie artystyczne podejście do tematu. Sam ciągnik tworzy z jego naczepą bardzo
spójną całość. Dobrze dobrane detale i odejście od orurowania.
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Kunsztem jazdy swoimi maszynami popisywali się też motocykliści. Były także militaria w różnych wagach oraz ciężarówki offroad'owe, a sportowych emocji dostarczyły wyścigi wrak race.
Najważniejsze były jednak ciężarówki. Łącznie w głównej
kategorii „Najładniejsza ciężarówka zlotu” tak jak w latach
poprzednich wyróżniono 30 samochodów, a dodatkowo
przyznano oddzielne nagrody publiczności i wyróżnienia w
kilkunastu kategoriach.
Wyniki tegorocznej rywalizacji, tak jak w roku ubiegłym można
określić krótko – dominacja marki Scania. O ile w roku 2016 w
pierwszej dziesiątce była tylko jedna, tak w latach 2017 i 2018
było ich aż siedem, w 2019 osiem, w roku ubiegłym dziewięć, a
tak teraz wypełniły one całą pierwszą dziesiątkę. Na 12. miejscu
znalazło się Volvo. W sumie było ich cztery. Inne marki zanotowały symboliczne sukcesy, jeśli w ogóle.

W

zestawieniu

niestety jak w latach ubiegłych nie znalazł się ani jeden pojazd
MANa, Renault czy IVECO. Co także oddaje trendy panujące w
świecie tuningu.
Decyzją jurorów pierwsze miejsce w kategorii najładniejszej
ciężarówki zlotu otrzymała Scani

o numerze

690 firmy

Heinrichs. Drugie miejsce należało jak rok temu do pojazdu
Scania „Old School Baby” numer 2 firmy Lex-Us . Podjum zamknęła Scania numer 755 „La Leggenda”. Nagrodę publiczności
otrzymało Volvo o numerze 586 Raptus.
Zapraszając do obejrzenia galerii naszym zdaniem najciekawszych pojazdów imprezy dodajmy, że po raz kolejny Zlot Master
Truck zapamiętamy jako wielkie święto kierowców i ich maszyn.
Brawa dla organizatorów i uczestników.
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Scania Nr 322, AD Bocan (Czechy)
Bardzo ładny zestaw. Wszystko zrobione z dużym smakiem i z dbałością o szczegóły.
Od kilku już lat jeden z naszych ulubionych zestawów na zlocie.

e-ROUTE
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Scania Nr 8, Nostalgia R.U. Route (Słowacja)
Projekt zrealizowany z dużym rozmachem. Dobrze zbalansowana grafika, orurowanie, oświetlenie
i ładnie wkomponowany układ wydechowy.

e-ROUTE
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Vovlo Nr 22 BACA (Polska)
Od kilu już edycji zlotu nie można przejść obok tego pojazdu obojętnie.
Tu położono nacisk na lakier. Monocolour robi robotę.
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MAN Nr 768 BSD (Niemcy)
Duży i ładnie wykonany. Ponadnormatywna kabina robi wrażenie. Wszystko na miejscu i
bez kontrowersji.
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Scania Nr 94 „Ingo Dinges” (Niemcy)
Model za oceanu. Każdego roku choć jedna tego typu Scania jest na zlocie. Ładnie zrealizowana
grafika. Stylowe wykończenie z efektownym grillem.
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Scania Nr 150 Wiedźmin, GOSPED (Polska)
Jeden z najładniejszych zestawów zlotu. Tu odbyło się wszystko według zasady, że mniej
oznacza więcej.
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Scania Nr 62 „Convoy” Repiński Transport (Polska)
Bardzo efektowny zestaw stylizacją nawiązujący do filmu Konwój. Ładna grafika, gustowne
dodatki i masywny grill - to recepta na sukces.
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Scania Nr 60 Aquaman, Repiński Transport (Polska)
Flota Repiński Transport to stały uczestnik zlotu. Ich samochody robią duże wrażenie. Wśród
nich w tym roku można było zobaczyć także takie niebiesko-czarne cacko.
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Na zlocie Master Truck swoją
premierę miał jak zawsze
letni numer kwartalnika

e-Route Expert,

który spotkał się z dużym
zainteresowaniem gości
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VECO otwiera nowe możliwości, wprowadzając

Najnowocześniejsze silniki oraz układ oczyszczania

rodzinę pojazdów Daily AIR-PRO wyróżniającą się

spalin zapewniają zgodność z normami Euro 6-D Final

sterowanym elektronicznie, unikatowym i inteli-

oraz Euro VI-E w realnych warunkach przez cały czas

gentnym zawieszeniem. To pierwsze takie rozwiązanie

eksploatacji pojazdu (współczynnik zgodności = 1),

w branży, podnoszące komfort jazdy oraz bezpieczeń-

jeszcze przed wejściem tych przepisów w życie.

stwo kierowcy i ładunku, dzięki zdolności adaptacji do

Zoptymalizowany silnik o pojemności 2,3 litra zużywa

warunków użytkowania pojazdu.

nawet o 6% mniej paliwa i pozwala na jeszcze bardziej
wszechstronną i wymagającą eksploatację Daily, dzięki

Nowy Daily wyznacza nowy poziom łączności i współp-

momentowi obrotowemu zwiększonemu nawet o

racy, dzięki aplikacji IVECO Driver Pal, opartej na asys-

15%.

tencie głosowym Amazon Alexa. Nowe rozwiązanie

Thomas Hilse, IVECO Brand President, powiedział:

umożliwia kierowcy interakcje z pojazdem i innymi

„Nowy Daily przenosi nas na wyższy poziom i jest

kierowcami poprzez polecenia głosowe, podnosząc

wyposażony w inteligentne rozwiązania. Jeżeli chodzi o

bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz eliminując stres

innowacyjność, obecnie nie ma dla niego konkurencji

towarzyszący prowadzeniu samochodu.

na rynku. Jest najlepszy w swojej klasie pod względem
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Nowa odsłona
IVECO Daily
komfortu i bezpieczeństwa, wszechstronności i dosto- ładowności. Wpisując się w ideę zrównoważonego
sowania do specyfiki zadań transportowych. Na uwagę rozwoju, jest też punktem odniesienia dla innych
zasługuje także znaczne obniżenie całkowitego kosztu użytkowych modeli zasilanych alternatywnymi paliwami.
posiadania oraz konsekwentnie rozszerzane portfolio Nowy Daily wchodzi na rynek pojazdów użytkowych w
usług IVECO ON. Dla IVECO udoskonalanie jest niek- roku, w którym spodziewany jest najwyższe tempo
ończącym się procesem — gdy osiągamy jeden cel, wzrostu sprzedaży w historii. Liczba rejestracji rośnie
natychmiast zaczynamy pracować nad następnym. konsekwentnie od trzech kwartałów, co dotyczy także
IVECO”
Jesteśmy nie do zatrzymania”.
Davide Diana, IVECO Light Business Line Director,
stwierdził: „Każda generacja Daily wyznaczała nowe

tekst redakcja / foto producent

standardy, a teraz Daily sam staje się „marką w ramach
marki IVECO”, utrwalając swój sukces. Obecnie Daily jest
europejskim liderem w segmencie podwozi, a dzięki 7tonowej wersji także w kategorii pojazdów o dużej
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Przyszłościowo, ekologicznie

F

abryka Mercedes-Benz w Wörth staje się

centrum bezemisyjnego transportu w sieci
produkcyjnej samochodów ciężarowych

Mercedes-Benz – w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z najwyższą elastycznością i doskonałym przygotowaniem na wyzwania przyszłości transportu. Kierownictwo i rada zakładowa uzgodniły
odpowiedni docelowy kształt zakładu. Obie strony
porozumiały się w kluczowych kwestiach dotyczących
rozwoju i zabezpieczenia przyszłości tego największego
zakładu Mercedes-Benz Trucks. Zawarte porozumienie
obejmuje m.in. decyzję o ulokowaniu w zakładzie w
Wörth produkcji kolejnych samochodów ciężarowych z
napędem o neutralnej emisji dwutlenku węgla. Oprócz
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oznacza również ogromne zmiany dla naszych
zakładów i naszej produkcji. Wyznaczając nowy
docelowy kształt fabryki w Wörth, zapewniamy sobie
konkurencyjność, a tym samym długofalową perspektywę dla zakładu – chcemy tutaj w przyszłości
mocno rozwinąć seryjną produkcję naszych elektrycznych ciężarówek i już teraz stwarzamy ku temu
warunki”, mówi Sven Gräble, szef Mercedes-Benz
Trucks Operations, odpowiedzialny za globalną sieć
produ-kcyjną Mercedes-Benz Trucks.
Wizja przyszłości fabryki Mercedes-Benz w Wörth
została określona w umowie zakładowej, która obowiązuje do końca 2029 roku. Szczegóły dotyczące jej
realizacji zostaną doprecyzowane w najbliższych
miesiącach we współpracy między kierownictwem a
przedstawicielami pracowników. Na konieczną
transformację zakładu, w tym przekształcenie produkcji, będą potrzebne ogromne środki finansowe. W
nadchodzących latach firma w dalszym ciągu zamierza

e i elastycznie
ciężarówki Mercedes-Benz eActros, która wejdzie do
produkcji seryjnej już w październiku 2021 r., w przyszłości w Wörth planowana jest również produkcja
innych bezemisyjnych ciężarówek Mercedes-Benz,
takich jak eEconic i eActros LongHaul. W związku z tym
Daimler Truck będzie w najbliższych latach kontynuował znaczące inwestycje w tej lokalizacji, wyraźnie
podkreślając swoje zaangażowanie na rynku niemieckim oraz na rzecz fabryki Mercedes-Benz w Wörth.
„Tworzymy dziś fundamenty pod przyszłą produkcję
samochodów ciężarowych Mercedes-Benz.
Transformacja techniczna w naszej branży w kierunku
lokalnie bezemisyjnych samochodów ciężarowych

inwestować w tę lokalizację, jednak transformacja
będzie wymagała również wsparcia ze strony sektora
publicznego. W związku z tym spółka Daimler Truck AG
złożyła wniosek do niemieckiego rządu federalnego o
dofinansowanie w ramach programu wspierania
techniki wodorowej i ogniw paliwowych. Ma ono
obejmować również przebudowę zakładu w Wörth.
Rząd kraju związkowego Nadrenia-Palatynat sygnalizował już takie wsparcie w ostatniej deklaracji
rządowej.
Decyzja o ulokowaniu w zakładzie produkcji ciężarówek z napędami alternatywnymi stanowi ważny filar
nowego strategicznego ukierunkowania zakładu. Sven
Gräble: „Idziemy jednak jeszcze dalej – Wörth staje się
ośrodkiem transportu przyszłości w sieci produkcyjnej
samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. Łączymy
nasze techniczne know-how z najwyższą elastycznością, a więc również zwiększeniem wydajności
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produkcji, a wszystko to w neutralnej pod względem

Umożliwiają one uwzględnienie wszystkich rodzajów

emisji CO2, zdigitalizowanej fabryce, wyposażonej w

zastosowań pojazdów u naszych klientów przy zacho-

odpowiednią logistykę i infrastrukturę”.

waniu pełnej elastyczności wyboru tras – od łatwego w
planowaniu miejskiego transportu dystrybucyjnego, po

Także w niemieckich zakładach produkujących układy

trudne do zaplanowania wielodniowe przejazdy

napędowe, fabrykach Mercedes-Benz w Gaggenau,

transportowe. W przypadku poszczególnych klientów

Mannheim i Kassel, trwają obecnie intensywne roz-

wybór rozwiązania zależy od konkretnego rodzaju

mowy kierownictwa i rady zakładowej na temat ich

zastosowania pojazdu.

przyszłego ukierunkowania. Rozmowy te są już bardzo
zaawansowane i porozumienie powinno zostać

W październiku 2021 r. w fabryce Mercedes-Benz w

osiągnięte tak szybko, jak to możliwe.

Wörth rozpocznie się seryjna produkcja pierwszego
samochodu ciężarowego z akumulatorowym nap-

Bezemisyjne ciężarówki zapewnią
długofalowe wykorzystanie mocy
produkcyjnych i zatrudnienie w zakładzie

torowo eActros LongHaul do transportu dalekobież-

W ramach transformacji w kierunku neutralności emisji

nego. Decyzja o produkowaniu w Wörth bezemisyjnych

CO2 w transporcie Daimler Truck stawia zdecydowanie

ciężarówek zapewni zakładowi długofalowe wykorzy-

na dwa w pełni elektryczne systemy napędu – napęd

stanie mocy produkcyjnych i stabilne zatrudnienie.

akumulatorowy i wodorowe ogniwa paliwowe.

e-ROUTE

ędem elektrycznym – Mercedes-Benz eActros –
przeznaczonego do transportu dystrybucyjnego, a w
przyszłym roku dołączy do niego eEconic. Od połowy
obecnej dekady dostępny będzie napędzany akumula-
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych „Zielona fabryka” – neutralność emisji
i zwiększenie elastyczności kluczem do CO2 również w produkcji
przyszłości
Oprócz produktów, także cały zakład w Wörth, łącznie z
Z myślą o produkcji samochodów ciężarowych z

produkcją, ma od 2022 r. osiągnąć neutralność pod

napędami alternatywnymi zakład w Wörth wprowadza

względem emisji CO2, podobnie jak wszystkie inne

nowe procesy montażowe wraz z niezbędną infra-

europejskie zakłady Daimler Truck. Umożliwi to m.in.

strukturą. W ten sposób Daimler Truck staje się pionie-

unikalny system „zielonej” energii elektrycznej w

rem transportu neutralnego pod względem emisji CO2

koncernie Daimler – podstawę produkcji neutralnej

„made in Wörth”. Kluczowymi czynnikami na drodze do

pod względem emisji CO2 stanowić będzie prąd

jego realizacji są zarówno kształcenie zawodowe oraz

elektryczny z odnawialnych źródeł energii, wolny od

dalszy rozwój pracowników, jak i zwiększenie elasty-

emisji dwutlenku węgla. Od 2022 roku zakład będzie

czności produkcji. Celem jest przygotowanie załogi

czerpał energię elektryczną z farm wiatrowych i foto-

zakładu do realizacji przyszłych zadań. W zakładowym

woltaicznych, a także z elektrowni wodnych. Dążąc do

centrum kształcenia i doskonalenia zawodowego w

uzyskania miana zielonej fabryki, zakład Mercedes-Benz

Wörth, począwszy od 2018 r., już ok. 2000 pracowników

w Wörth ma również w dłuższej perspektywie pracować

podniosło swoje kwalifikacje w dziedzinie pojazdów z

bez emisji CO2 poprzez stopniowe tworzenie w ciągu

instalacją wysokiego napięcia i komponentów wysoko-

najbliższych lat całkowicie odnawialnego systemu

napięciowych – uzyskując kompetencje niezbędne do

energetycznego. Istotną rolę odgrywa tu również ciągłe

montażu samochodów ciężarowych z napędem

zwiększanie efektywności energetycznej w fabryce.

elektrycznym.

Przykładem niech będzie centralny absorpcyjny układ
chłodzenia, który w przyszłości zastąpi setki zdecentrali-

W najbliższych latach wysoce elastyczna organizacja

zowanych urządzeń klimatyzacyjnych w zakładzie,

procesu produkcyjnego zapewni fabryce Mercedes-

wykorzystując do klimatyzacji istniejące ciepło zamiast

Benz w Wörth możliwość efektywnego produkowania

energii elektrycznej. Ponadto również istniejące

zarówno ciężarówek konwencjonalnych, jak lokalnie

budynki wraz z infrastrukturą zostaną gruntownie

bezemisyjnych – a tym samym konkurencyjność całego

odnowione pod kątem efektywności energetycznej, a

zakładu. Tzw. system „fullflex” umożliwia włączenie

w produkcji wdrożone zostaną nowe, bardziej przy-

ciężarówek bezemisyjnych w już istniejący system

jazne dla klimatu rozwiązania techniczne, na przykład

produkcji. W ten sposób zakład może efektywnie i

tzw. „Eco Paint Process” w lakierni.

jeszcze szybciej dostosowywać się do konkretnego
zapotrzebowania rynkowego i niezawodnie spełniać

tekst redakcja / foto producent

wysokie standardy jakościowe Mercedes-Benz.
Ponadto, w związku z obecną dobrą sytuacją w zakresie
zamówień, fabryka przygotowuje się aktualnie do
znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych – jeszcze
w tym roku nastąpi przejście z dwuzmianowego
systemu pracy na system trzyzmianowy.
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Jazda bez
rejestracji
aktywności

M
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ingerencji w stan drogomierza. Dodatkowo, w tym
przypadku, ciągnik siodłowy oraz przyczepa nie miały
aktualnych badań technicznych.
Świadomie do norm czasu pracy nie stosował się też
turecki kierowca, skontrolowany w poniedziałek (12
lipca). Wioząc części samochodowe z Turcji do Polski
notorycznie ignorował normy odpoczynku i czasu
prowadzenia pojazdu. Stwierdzono dwukrotne

ałopolscy inspektorzy Inspekcji Transportu

przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu

Drogowego zatrzymali dzisiaj w

o ponad 4 godziny, skrócenie wymaganego odpo-

Jordanowie dwa pojazdy ciężarowe

czynku dziennego o ponad 2 i 3 godz. oraz o ponad 3,5

przewożące drewno. Kierujący jednym z nich używał

godz. Ponadto kierowca przekroczył maksymalny czas

cudzej karty kierowcy, nie rejestrując w ten sposób

prowadzenia pojazdu bez przerwy o prawie 1,5

faktycznego czasu pracy. Otrzymał wysoki mandat, a

godziny, a odpoczynek tygodniowy miał za krótki o 29

wobec przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępo-

godzin. Nałożony mandat przyjął i opłacił na miejscu.

wanie administracyjne. W drugim ciągniku inspektorzy

Wobec przewoźnika toczyć się będzie postępowanie

ujawnili manipulację tachografu, która pozwalał na

administracyjne.

jazdę bez karty w trybie odpoczynku. Kierowca w czasie
prowadzenia ciężarówki swoją kartę miał w portfelu.
Został ukarany mandatem. Wysokiej kary spodziewać
się musi

także przedsiębiorca. Na miejsce kontroli

wezwano Policję, która będzie prowadziła postępowanie w sprawie przestępstwa polegającego na
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Śmiertelny wypadek
z udziałem ciężarówki

W

poniedziałek (5 lipca), na drodze wojewódzkiej
numer 776 w miejscowości Posądza koło

Proszowic doszło do zderzenie czołowego

ciężarówki z pojazdem osobowym. Kierowca samochodu
osobowego zmarł na miejscu.
Na miejsce wypadku wezwano patrol ITD. Inspektorzy pobrali i
zabezpieczyli dane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy.

źródło ITD / foto ITD

Zapisy odnośnie czasu pracy kierowcy ciężarówki i prędkości
w chwili zdarzenia, posłużą policjantom do ustalenia przyczyny i okoliczności wypadku.

17 godzin na
magnesie

W

sobotę w nocy (3 lipca) w centrum Piły
wielkopolscy inspektorzy Inspekcji

Transportu Drogowego zatrzymali do

kontroli zestaw ciężarowy polskiego przewoźnika. Po
przeprowadzeniu już pierwszych czynności okazało się, że

Kontrole świateł

nieuczciwie wywiązywał się on ze swoich obowiązków.

Inspektorzy znaleźli magnes przyczepiony do impulsatora

skrzyni biegów. W chwili zatrzymania do kontroli kierowca

pracował już siedemnastą godzinę, bez odbycia przepi-

sowej przerwy. Planował jechać jeszcze do Stargardu.

Szofera ukarano mandatami karnymi i zakazano dalszej
jazdy do czasu odebrania min. dziewięciogodzinnego
odpoczynku. Podłączenie magnesu było również ingerencją kierowcy we wskazania drogomierza, co jest
przestępstwem. Będzie więc odpowiadał też karnie przed
sądem. Postępowanie w tej sprawie prowadzi pilska
źródło ITD / foto ITD

Policja. Pracodawcy przepracowanego kierowcy grozi
wysoka kara administracyjna.
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50 pojazdów Scania LNG
dla Maszoński logistic

Ł

ącznie 50 pojazdów Scania R 410 LNG w zestawach przestrzennych trafi do floty firmy Maszoński logistic. Pierwsza

partia 15 pojazdów została wydana na początku czerwca w

serwisie Scania w Szczecinie. To pierwsze pojazdy Scania we flocie
tej firmy.
Pozostałe pojazdy zostaną wydane do końca lipca 2021 roku i będą
wykorzystywane do transportu towarów na trasie Polska – Niemcy.
Zabudowę pojazdu wykonała firma Wesob. Przestrzeń ładunkowa
pojazdu to 120 m3.

e-ROUTE

e-Route online 08/2021 / e-route.pl

– Rozbudowanie naszej floty o 50 pojazdów Scania
napędzanych LNG to strategiczny krok, dzięki któremu
nieustannie się rozwijamy. Stale zwiększamy nasze
inwestycje w zrównoważony rozwój, również w
czasach pandemii. Wybraliśmy rozwiązanie, które jest
zarówno przyjazne dla środowiska, jak i opłacalne z
ekonomicznego punktu widzenia. Zawsze jesteśmy
gotowi podejmować wyzwania – zwłaszcza takie, które
mogą mieć wpływ na zrównoważony rozwój –
komentuje Robert Świergiel, dyrektor operacyjny,
Maszoński logistic.
Pojazdy ciężarowe zasilane gazem ziemnym cieszą się
rosnącym zainteresowaniem wśród polskich film
transportowych, również ze względu na rozbudowę
sieci tankowania gazu ziemnego w Europie. Jak wynika
z danych NGVA Europe (ang. European Natural and Bio
Gas Vehicles Association – Europejskiego
Stowarzyszenia na rzecz pojazdów zasilanych gazem
ziemnym i biogazem) na terenie Unii Europejskiej
działa obecnie 405 stacji tankowania pojazdów z
– Pojazdy Scania napędzane gazem to zrównoważone

napędem LNG oraz 4005 stacji tankowania CNG.

rozwiązanie transportowe o doskonałej wydajności.
Nasze pojazdy są zasilane metanem, oznacza to, że

W ofercie Scania znajduje się szeroka gama pojazdów

zarówno biogaz, jaki i gaz ziemny (LNG lub CNG), mogą

napędzanych gazem i obejmuje rozwiązania zarówno

być wykorzystywane równolegle, zaś samo przejście z

do transportu w mieście i regionalnego, jak i długo-

jednego paliwa na drugie jest bardzo proste. Przede

dystansowego. Silniki gazowe Scania swymi osiągami i

wszystkim jednak wykorzystanie pojazdów Scania LNG

momentem obrotowym dorównują silnikowi wysoko-

pozwala na redukcję zanieczyszczeń pochodnych

prężnemu i są dostępne w następujących mocach: 280

procesu spalania ropy tj. dwutlenku azotu oraz cząstek

KM, 340 KM i 410 KM. Wykorzystywany w zamówionych

stałych w emitowanych spalinach. Zatem z punktu

przez firmę pojazdach 6-cylindrowy silnik gazowy

widzenia codziennej pracy, właściciel floty LNG zyskuje

Scania Euro 6 jest mniejszy i lżejszy, dzięki temu pojazd

pojazdy z niezwykle mocnymi i wydajnymi silnikami,

zyskuje dodatkową przestrzeń i ładowność.

które mają również mniejszy wpływ na środowisko pod
względem emisji i hałasu. Gaz ziemny to paliwo

tekst redakcja / foto producent

przejściowe, które zbliża nas do transportu zeroemisyjnego oraz zeroemisyjnej gospodarki energetycznej –
komentuje Paweł Paluch, dyrektor ds. marketingu i
komunikacji, Scania Polska S.A.
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W trosce o klienta

N

owa strategia MAN opiera się na 3 filarach: solidnym
przedsiębiorstwie, silnym zespole i stawianiu klienta w

centrum uwagi. Rozwój sieci serwisowej to jeden z

kluczowych elementów tej strategii.
„W trosce o komfort klienta MAN Truck & Bus Polska stale podnosi
jakość świadczonych usług, kwalifikacje pracowników, jak również
dostosowuje swoją sieć serwisową do rozwijających się technologii i
trendów rynkowych. Zmiana jakościowa w serwisach to głownie
inwestycje związane z obsługą pojazdów z napędem elektrycznym,
czyli narzędzia, ładowarki, czy też szkolenia z zakresu serwisowania.”powiedział Marc Martinez, prezes MAN Truck & Bus Polska.
Dzięki zwiększeniu zatrudnienia mechaników o 12%

względem

ubiegłego roku i wydłużeniu godzin pracy stacji serwisowych wzrosła
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przepustowości serwisów. Wdrożone zostały także takie procesy jak elektroniczna recepcja w serwisach własnych, eFaktura, czy tez nadzór zdalny nad
bieżącymi i przyszłymi potrzebami serwisowymi pojazdów MAN poprzez MAN
Service Care na platformie RIO. Dzięki tej usłudze doradzamy kierowcom i
właścicielom prawie siedmiu tysięcy pojazdów na polskim rynku.
Gęstość sieci i dostępność serwisów to przy rosnącym rynku pojazdów
ciężarowych kolejne wyzwanie, któremu firma MAN stara się sprostać, rozwijając sieć serwisową i poszukując nowych inwestorów. W 2020 roku do sieci
autoryzowanych stacji obsługi MAN dołączyła firma AJ Trucks w Grudziądzu.
Aktualnie trwa budowa stacji serwisowej ROUTE A4 w Zgorzelcu, której
właścicielem jest firma Citronex. ”Od kilkunastu lat z powodzeniem funkcjonujemy w branży transportowej, realizując usługi zarówno na rynku krajowym
jak i międzynarodowym. Szybki rozwój działalności transportowej skłonił firmę
do uruchomienia serwisu pojazdów ciężarowych oraz naczep, który początkowo realizował zlecenia wyłącznie wewnątrz firmy. Aktualnie serwis stał się
ważnym elementem kompleksowej oferty skierowanej do firm transportowych, z którymi współpracujemy w wielu obszarach naszej działalności: od
sprzedaży paliw, przez usługi serwisowe oraz myjni tir, sprzedaż opon, aż po

Na zdjęciu od lewej: Robert Zarzecki, prezes zarządu
Citronex Rent oraz Marc Martinez, prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska
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zlecenia transportowe. Dzięki współpracy z MAN Truck & Bus Polska firma
zwiększa zakres realizowanych usług, korzystającego z nowoczesnych
technologii oraz wsparcia silnej międzynarodowej marki, gwarantującej
odpowiednie wsparcie technologiczne, merytoryczne oraz jakość.
Inwestycja zlokalizowana jest w Zgorzelcu, w bliskim sąsiedztwie zjazdu z
autostrady A4. Obejmuje budowę jednej z najnowocześniejszych w Europie
Autoryzowanej Stacji Obsługi pojazdów MAN wraz ze sprzedażą detaliczną i
hurtową oryginalnych części zamiennych i akcesoriów MAN” powiedział
Michał Matuszewski dyrektor serwisu ROUTE A4.
Na powierzchni ponad 2000 m² powstaje nowoczesna hala warsztatowa z
10 przejazdowymi stanowiskami obsługowo-naprawczymi, wyposażonymi
w wysokiej klasy urządzenia diagnostyczno-naprawcze. Infrastruktura
zewnętrzna serwisu obejmuje m.in. dozorowany parking pojazdów ciężarowych mieszczący 200 zestawów, myjnię pojazdów ciężarowych a całość
dopełnia jedna z największych w Polsce, stacja paliwowa marki Dyskont
Paliwowy oferująca również możliwość tankowania LNG.
Serwis obejmował będzie profesjonalne centrum napraw powypadkowych
wykorzystujące najnowszej generacji kabinę lakierniczą BLOWTHERM,
stanowiska przygotowawcze, pomieszczenia do przygotowywania lakierów
oraz ramę podłogową JOSAM,

jak również Okręgową Stację Kontroli

Pojazdów.
Zakres działania serwisu to również pomoc drogowa, holowanie i mobilny
serwis pojazdów ciężarowych, naczep i agregatów chłodniczych w systemie
Assistance 24h.
W planach inwestycyjnych firmy MAN Truck & Bus Polska na rok 2021
znajduje się również TopUsed Center które powstanie w Wolicy, w pobliżu
siedziby głównej MAN Truck & Bus Polska. Odciąży serwisy MAN w działalności związanej ze sprzedażą pojazdów używanych i wpłynie na lepszą
dostępność całej sieci ponieważ nie będą tam już dokonywane zwroty
pojazdów. Przez relokacje działań firma będzie mogła lepiej skupić się na
konkretnych potrzebach naszych klientów.

tekst redakcja / foto producent
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Rynek w cyfrach
raport sprzedaży pojazdów użytkowych
od początku roku 2021

O

Na czele rankingu sprzedaży ciężarówek w
Polsce niezachwianie jest DAF z liczbą
3 787 rejestracji (+108%).

d początku 2021 roku przybyło 16 736 nowych
pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co
oznacza wzrost (+89,6%) w skali roku. W grupie

samochodów ciężarowych rejestracji było więcej o 97,5%
niż w tym samym okresie 2020 r. a w grupie autobusów
mniej o 3,5%. Porównanie z analogicznym okresem 2019
roku w grupie samochodów ciężarowych wskazuje
nieznaczny spadek (-4,3%).

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

pierwsze rejestracje samochodów nowych
styczeń - czerwiec 2021

sprzedaż r/r

rok 2020

ogółem

udział

ogółem

udział

zmiana

DAF

3 787

23,57%

1 814

22,29%

108,8%

SCANIA

2 759

17,17%

1 266

15,56%

117,9%

MERCEDES-BENZ

2 699

16,80%

1 131

13,90%

138,6%

MAN

2 579

16,05%

1 431

17,59%

80,2%

VOLVO

2 306

14,35%

1 305

16,04%

76,7%

IVECO

1 042

6,48%

658

8,09%

58,4%

3,72%

379

4,66%

57,5%

RENAULT

597
ogółem sprzedanych
pojazdów

udział w rynku

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

pierwsze rejestracje nowych samochodów
styczeń - czerwiec 2021

rok 2020

rok 2021
Marka

sprzedaż r/r

ogółem

udział

ogółem

udział

zmiana

DAF

3277

26,30%

1505

26,87%

117,7%

SCANIA

2254

18,09%

989

17,65%

127,9%

VOLVO

2046

16,42%

632

11,28%

223,7%

MERCEDES-BENZ

1957

15,70%

1050

18,74%

86,4%

MAN

1861

14,93%

919

16,40%

102,5%

IVECO

466

3,74%

184

3,28%

153,3%

RENAULT

436

3,50%

273

4,87%

59,7%

FORD TRUCKS

163

1,31%

45

0,80%

262,22%

ogółem sprzedanych
pojazdów
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udział w rynku

* Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP (MSW)

Od początku 2021 r. zarejestrowano 16 068 samochody

spadku o 3 pkt. proc. z sytuacją rok wcześniej. Osiągnął

ciężarowe pow. 3,5t. Wzrost wyniósł 97,5%. W całej

blisko prawie 16% udz. Pierwszą piątkę zamknął MAN z

grupie znalazło się 12 461 ciągników i ich liczebność

ponad 14% udziałem (1 861 ; +103%).

zwiększyła się porównaniu z poziomem w 2020r. o 6 858
szt. (+122%). Wśród nich na czele niezachwianie jest

W tym samym czasie br. wydano 3 607 kompletnych lub

DAF z liczbą 3 277 rejestracji (+118%). Nieznacznie stracił

skompletowanych podwozi (+42%; +1 073 szt.). Wśród

udział w rynku ( -0,6 pkt. proc.) Za nim marka SCANIA (2

nich liderem został MAN (713 szt. 20% udz.) i vice

254 szt. +128%) zwiększyła udział o 0,4 pkt. proc. i miała

liderem MERCEDES-BENZ (653 szt.; 18% udz.). Na trzeciej

ponad 18% rynku. Na trzecim miejscu jest MERCEDES-

pozycji IVECO (526 szt. i 16% udz.). Całkiem blisko na

BENZ po rejestracji 2 046 szt. (+224%; ponad 16% udz.)

czwarte miejsce przesunęła się w tej kategorii marka

zyskało 5,1 pkt. proc. udziału. Z podobnym rezultatem

DAF (510) a na piątej jest teraz SCANIA (505).

na czwartym uplasowało się VOLVO(1 967; +86%) po

Rynek pojazdów dostawczych

pierwsze rejestracje samochodów nowych
styczeń - czerwiec 2021

rok 2021
Marka

sprzedaż r/r

rok 2020

ogółem

udział

ogółem

udział

zmiana

RENAULT

7 288

18,68%

3 416

13,87%

113,3%

FORD

5 116

13,11%

3 307

13,43%

54,7%

FIAT

4 921

12,61%

3 171

12,88%

55,2%

IVECO

3 469

8,89%

1 921

7,80%

80,6%

MERCEDES-BENZ

3 082

7,90%

2 834

11,51%

8,8%

VOLKSWAGEN

3 037

7,78%

2 115

8,59%

43,6%

TOYOTA

2 636

6,75%

1 165

4,73%

126,3%

PEUGEOT

2 549

6,53%

2 039

8,28%

25,0%

OPEL

1 824

4,67%

1 314

5,34%

38,8%

CITROEN

1 802

4,62%

1 374

5,58%

31,1%

DACIA

934

2,39%

507

2,06%

84,2%

MAN

539

1,38%

370

1,50%

45,7%

SKODA

216

0,55%

150

0,61%

44,0%

ROLLER TEAM

198

0,51%

89

0,36%

122,5%

BENIMAR

190

0,49%

51

0,21%

272,5%

ogółem sprzedanych
pojazdów

udział w rynku

* Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP (MSW)
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W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

DMC powyżej 3,5t od początku 2021r. najwięcej

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w czerwcu

pojazdów wydał DAF (3 787; +109%). Drugie miejsce

2021 r. według analiz PZPM przygotowanych na

zajęła marka SCANIA (2 759; +118%) i wyprzedza markę

podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 7 427

MERCEDES-BENZ (2 699; +139%). MAN jest czwarty (2

nowo zarejestrowanych pojazdów, ze wzrostem o

579 szt. +80%). Piąte VOLVO(+77%) po wydaniu 2 306

44,9% (+2 300 szt.) r/r. W porównaniu z rezultatem z

szt. Przed rokiem było trzecie o tej porze.

maja br. rynek samochodów dostawczych był wyższy o

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t; który

12,4% (+822 szt.). Rejestracje osiągnęły w tej części

stanowi niemal 92% rynku samochodów ciężarowych,

rynku najwyższy wynik dla analogicznego miesiąca i

od początku 2021 w ogólnym rankingu – pierwszy jest

przewyższyły poprzedni czerwcowy rekord z 2018 roku

DAF (3 740 szt.; 25% udz.) po wzroście o 115%. Na

o 1 063 sztuki.

drugim miejscu SCANIA (2 759 szt.; 19% udz.) , wzrost o

Od początku 2021 roku zarejestrowano 39 024 nowych

118% a trzeci MERCEDES-BENZ (2 456 szt.; +156% i 17%

samochodów dostawczych do 3,5t, co jest wynikiem

udz.). Tuż za podium MAN (2 327 szt.; +82%; 16% udz.).

wyższym niż w 2020 roku o tej samej porze o +58,5%. W

Pierwszą piątkę zamknęło VOLVO(2 304 szt.; +77% i 16%

czerwcu 2021 r. w rankingu samochodów dostawczych

udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane

leaderem było Renault z wynikiem 1 835 szt. (+171,9%) i

IVECO (575), RENAULT (519), a dalej FORD TRUCKS (163)

24,7% udziału w rynku. Drugi był Ford ze stratą 13,6 pkt.

ale z najwyższym wzrostem o 262%.

proc. udziału do leadera z wynikiem 824 szt. (+23,4%).

Rynek naczep pow. 3,5 t DMC

pierwsze rejestracje nowych naczep
styczeń - czerwiec 2021

rok 2020

rok 2021
Marka

sprzedaż r/r

ogółem

udział

ogółem

udział

zmiana

SCHMITZ CARGOBULL

3811

27,0%

1345

21,92%

183,3%

KRONE

3304

23,4%

1141

18,60%

189,6%

WIELTON

1660

11,8%

853

13,90%

94,6%

KOEGEL

1296

9,2%

496

8,08%

161,3%

SCHWARZMUELLER

571

4,0%

233

3,80%

145,1%

KAESSBOHRER

409

2,9%

208

3,39%

96,6%

BODEX

324

2,3%

289

4,71%

12,1%

KEMPF

216

1,5%

182

2,97%

18,7%

BERGER

214

1,5%

54

0,88%

296,3%

ZASŁAW

197

1,4%

144

2,35%

36,8%

INTER CARS - FEBER

174

1,2%

101

1,65%

72,3%

CIMC

169

1,2%

44

0,72%

284,1%

FLIEGL

168

1,2%

86

1,40%

95,3%

MEGA

121

0,9%

47

0,77%

157,4%

STAS

108

0,8%

64

1,04%

68,8%

FFB FELDBINDER

95

0,7%

85

1,39%

11,8%

BENALU

87

0,6%

40

0,65%

117,5%

LAG

62

0,4%

22

0,36%

181,8%

MAGYAR

60

0,4%

60

0,98%

0,0%

KNAPEN

54

0,4%

28

0,46%

92,9%

ogółem sprzedanych
pojazdów
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Trzeci Fiat (805 szt. +4%) zajął 10,8% udział. Za nim na

SCHMITZ CARGOBULL, który wydał 3 816 szt. - znacznie

czwartej pozycji Mercedes-Benz (646 szt.; +26,2%) i

więcej pojazdów niż przed rokiem (+2 468 szt.; +183%).

piąte Iveco (633 szt. +46,5%), które zyskało jedną pozycję

Drugi jest KRONE z liczbą rejestracji 3 310 szt. i wzrostem

w rankingu.

o 188%. Te dwie marki mają odpowiednio 25% i 22%
udziału w rynku. Obie wzmocniły swoją obecność ,

Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t

pierwsza o 5,3 pkt. proc. a druga o 4,9 punktu proc.

Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 57 530

Trzeci na liście - WIELTON stracił ponad - 2 pkt. proc. w

przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik

rynku do (12%), po rejestracji 1 804 szt. notuje dwu-

wyższy o 53,3% niż rok wcześniej ( +19 993 szt.).

cyfrowy wzrost (+83%). Czwarty KOEGEL, który dost-

Rejestracje przyczep zwiększyły się o 38,3% i zapewniły

arczył klientom 1317 pojazdów ze wzrostem o 162%.

utrzymanie wysokiego rezultatu całej zagregowanej

Jego udział w tym okresie (8,6%) jest wyższy o 1,3 pkt.

grupy przyczep. Wśród naczep wynik zwiększył się

proc. w skali roku. Na piątym miejscu

ponad dwukrotnie (+129,9%). Składowa grupa nowych

SCHWARZMUELLER wydał 579 szt. ze wzrostem

przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym

rezultatów (+145%). Zyskał 0,4 pkt, proc. udziału do

czasie 15 385 szt., co oznacza zwiększenie popytu na te

poziomu 3,8%. KAESSBOHRER otworzył drugą piątkę z

pojazdy o 122,4%.

wynikiem 414 szt. i wzrostem o 98% i wyprzedził markę

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

BODEX (333 szt.; +11%) oraz WECON (316), która spadła

wyniósł w czerwcu br. 2 718 szt. i był wyższy niż rok

na 8. pozycję po ostatnim miesiącu.

wcześniej o 138,2% (+1 577 szt.) i wyższy o 1,7% niż w
maju br. To czwarty najwyższy miesięczny rezultat od

W rankingu marek tylko wśród naczep pow. 3,5t od

2009r. po marcu i kwietniu br. kiedy zarejestrowano 3

początku 2021 roku pierwsze miejsce zajmuje SCHMITZ

143 szt. i 2 957 szt. oraz marcu 2019 (2801).

CARGOBULL (3811 szt.), drugie KRONE (3304 szt.) i

Popyt na te pojazdy rozwija się pozytywnie w dużej

trzecie WIELTON (1660 szt.). Wśród przyczep cięża-

części w wyniku wcześniejszego wzrostu na rynku

rowych pow. 3,5t, na pierwszym miejscu jest WECON

ciągników samochodowych. Rejestracje ciągników

(316 szt.), drugi GNIOTPOL (234szt.). Trzecie miejsce po

samochodowych, które sygnalizują z wyprzedzeniem

rejestracji 144 szt. zajmuje w tej grupie WIELTON.

sytuację na rynku przyczep i naczep, zwiększyły się w
czerwcu o 77,9% r/r do poziomu 1 943 szt. i jednocześnie zmniejszyły się o 12% m/m (-266 szt.) Jest to dobry

tekst redakcja/ foto archiwum

prognostyk dla rynku przyczep i naczep. Zmiany, jakie
dokonują się na rynku transportowym wobec zmieniających się warunków działania m.in. sygnały o
ograniczaniu kosztów czy jego konsolidacji nie oddziałują teraz negatywnie na rynek pojazdów – samochodów ciężarowych jak też przyczep i naczep pow.
3,5t. Jak zwykle jednak przed przewoźnikami pojawiają
się wyzwania.
W rankingu marek od początku 2021r. w grupie przyczep i naczep pow. 3,5t, na pierwszym miejscu, jest
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Thermo King wprowadza na
rynek agregaty V-1000

T

hermo King®, lider w dziedzinie rozwiązań kontroli temperatury podczas transportu oraz marka Technologie Trane,

wprowadza nową jedno- i wielotemperaturowy agregat

V-1000 napędzany silnikiem pojazdu, zaprojektowany dla większych ciężarówek o masie między 3,5 a 25 ton. Nowy agregat V1000 jest prawie o 25%* mocniejszy i zapewnia o 33%* wyższy
przepływ powietrza oraz o 67%* wyższą wydajność w trybie
czuwania w porównaniu z jej odpowiednikami z silnikami wysokoprężnymi, oferując operatorom dużych ciężarówek korzyści
płynące z zaawansowanej technologii napędu pojazdów – niskie
koszty eksploatacji, małą masę i niewielki rozmiar.
W V-1000 zastosowano sprężarkę opracowaną specjalnie dla firmy
Thermo King, która napędzana silnikiem ciężarówki zapewnia
wydajność nieosiągalną wcześniej w agregatach tego typu. Ma to
pozytywny wpływ na całkowity koszt eksploatacji pod względem
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zużycia paliwa, kosztów konserwacji i wydajności, dzięki

paliwa niż w przypadku odpowiednika z własnym

czemu V-1000 jest inwestycją konkurencyjną w porów-

układem zasilania, w zależności od zastosowania klienta.

naniu z jej odpowiednikiem z własnym silnikiem

Do 33% niższe koszty konserwacji, w tym zarówno

wysokoprężnym o równoważnej wydajności.

części, jak i robocizny, dzięki wyeliminowaniu silnika
wysokoprężnego. Masa jednostki V-1000 jest o ponad

„Zazwyczaj firmy wykorzystujące większe ciężarówki

połowę niższa niż odpowiednika napędzanego

interesowały się agregatami z własnymi silnikami

własnym silnikiem wysokoprężnym, pozwalając

wysokoprężnymi. Ta tradycja wkrótce się zmieni" –

zaoszczędzić 250 kg w wersji bez trybu czuwania i 150

mówi Eneko Fernandez, lider produktu Truck w firmie

kg z opcją czuwania. Oznacza to znacznie większą

Thermo King. „Zaprojektowaliśmy V-1000, aby zapewnić

ładowność pojazdu. Jednostka V-1000 jest prawie o 25%

wyjątkową wydajność, przewagę konkurencyjną, a

mocniejsza niż jej odpowiednik wysokoprężny, dostar-

nawet pokonać agregaty z dieslem pod względem

czając 10 000 W przy wydajności chłodniczej 0/30

wydajności. Wysoka wydajność chłodnicza i wysoki

stopni Celsjusza przy wysokich obrotach silnika pojazdu.

przepływ powietrza zapewniane przez V-1000 ochroni

Wydajność przy niskich obrotach jest zbliżona do

ładunek naszych klientów w najtrudniejszy warunkach.

porównywalnych urządzeń wysokoprężnych, podczas

agregat ten będzie miał znacznie mniejszy wpływ na

gdy agregat V-1000 oferuje o 67% wyższą wydajność w

środowisko niż rozwiązania wykorzystujące silnik

trybie czuwania.

wysokoprężny – bez emisji CO2 i niższy poziom hałasu
podczas pracy".

tekst redakcja/ foto producent

Aby upewnić się, że podczas opracowania nowego
rozwiązania zostaną uwzględnione uwagi klientów
firma Thermo King współpracowała z kilkoma firmami
transportowymi w całej Europie, które testowały
agregaty V-1000 w codziennej pracy. Jedną z tych firm
był Verny, sieć sklepów spożywczych w Rosji.
W celu zapewnienia elastyczności zastosowań wymiary
sekcji skraplacza Thermo King V-1000 zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do wysokich
kabin ciężarówek, a same agregaty są kompatybilne z
wieloma typami pojazdów, w tym CNG, LNG i Biodiesel.
agregat V-1000 jest dostępny zarówno w wersjach 12 V,
jak i 24 V i spełnia wymogi ciężarówek o masie od 3,5 do
25 ton, odpowiadając na różne potrzeby klienta.
W porównaniu z odpowiednikiem z silnikem wysokoprężnym Thermo King V-1000 charakteryzuje się
następującymi parametrami: Do 54% mniejsze zużycie
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IVECO Daily w wersji 7-tonowej nagrodzony
tytułem „samochodu ciężarowego roku”
w plebiscycie Fleet News Awards 2021

S

ięgając po już drugą nagrodę roku w Wielkiej Brytanii,
siedmiotonowy IVECO Daily tym razem musiał pokonać

znacznie większą konkurencję o tytuł „samochodu cięża-

rowego roku” (Rigid Truck of the Year) Fleet News w kategorii 6–16
ton.
Doroczna gala plebiscytu Fleet News Awards odbyła się na terenie
torów wyścigów konnych w Ascot. Po raz pierwszy połączono ją z
plebiscytem Commercial Fleet Awards dla podkreślenia ogromnego zróżnicowania sektora flotowego.
Jury złożone z przedstawicieli czołowych animatorów rynku oraz
zespołu redakcyjnego Fleet News oceniło: „Ten siedmiotonowy
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model jest dostępny z różnymi wersjami zespołu

wiednimi do nadwozi o długości prawie 7 m i szerokości

napędowego, w tym z silnikami Diesla i zasilanymi CNG,

ponad 2,5 m. W każdej z tych konfiguracji Daily zapew-

oraz w wielu konfiguracjach nadwozia, co czyni z niego

nia komfort i wrażenia z jazdy porównywalne z autem

bezapelacyjnego zwycięzcę. Jest elastyczny, zwrotny i

osobowym, a także ma wyjątkowo mały promień

ma imponującą ładowność. Nic dziwnego, że siedmio-

zawracania.

tonowy Daily jest bardzo popularny wśród operatorów
flotowych”.

Samochód jest napędzany mocnym i wydajnym
3-litrowym turbodoładowanym dieslem F1C, którego

Daily w siedmiotonowej wersji zajmuje najwyższą

poszczególne warianty rozwijają moc 160, 180 lub 210

pozycję w najbardziej kompleksowej pod względem

KM i maksymalny moment obrotowy 470 Nm.

dopuszczanej masy całkowitej ofercie pojazdów na

Siedmiotonowy Daily jest dostępny również z silnikiem

rynku. Ładowność podwozia z kabiną zbudowanego na

zasilanym sprężonym gazem ziemnym. Jednostka

niezwykle wytrzymałej ramie z profili o przekroju C

rozwija moc 136 KM i maksymalny moment obrotowy

wynosi do 4900 kilogramów. Furgon o kubaturze od 16

350 Nm, a jeżeli pojazd zatankowano biometanem,

do 19,6 m3 doskonale nadaje się do przewozu ładun-

bilans emisji CO2 jest nawet o 95% niższy w porównaniu

ków o dużych gabarytach i jest idealną bazą do zabu-

z olejem napędowym.

dowy lub adaptacji.
Sześciobiegowa przekładnia manualna jest łączona z
Siedmiotonowy Daily w wersji podwozie z kabiną jest

silnikami o mocy 160 i 180 KM oraz silnikiem na CNG,

dostępny także z kabiną załogową oraz zredukowaną, a

natomiast cieszącą się uznaniem 8-biegową przekła-

także z rozstawami osi od 3450 do 5100 mm, odpo-

dnię automatyczną IVECO HI-MATIC można zamówić

tekst redakcja / foto producent
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do 180- i 210-konnego diesla oraz do wspomnianego silnika
zasilanego CNG. Przekładnia może zmieniać biegi w ciągu 200
milisekund, zapewniając doskonałe połączenie mocy i oszczędności w każdej sytuacji przy jednoczesnym zmniejszeniu
zmęczenia kierowcy w intensywnym ruchu miejskim.
Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu i ciągłemu podnoszeniu poprzeczki pod względem funkcjonalności i trwałości
Daily jest kompletnym rozwiązaniem transportowym i świetnie
radzi sobie z każdym zadaniem. Kierowcy Daily mogą korzystać z
szybkiej pomocy drogowej Assistance Non-Stop 24/7 oraz tej
samej sieci warsztatów, która obsługuje ciężkie pojazdy marki
IVECO. Użytkownicy Daily mają też do dyspozycji imponujący
zestaw inteligentnych i skomunikowanych pakietów napraw i
przeglądów IVECO ON, pozwalających maksymalnie wykorzystać
potencjał niskiego całkowitego kosztu posiadania pojazdu.
Maksymalną dyspozycyjność uzyskuje się dzięki okresom międzyprzeglądowym dostosowanym do specyfiki eksploatacji
pojazdu, sugestiom dotyczącym doskonalenia stylu jazdy oraz
zdalnemu monitorowaniu parametrów samochodu utrzymującego łączność z usługą Control Room IVECO. Ponadto kierowca
może teraz inicjować aktualizacje oprogramowania drogą
radiową wprost z komfortowej kabiny, na przejrzystym 7-calowym ekranie multimedialnego systemu inforozrywki Hi-Connect,
bez konieczności odwiedzania warsztatu.

tekst redakcja / foto producent
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Pół miliona pojazdów Scania w sieci

P

onad 500 tys. pojazdów Scania połączonych w ramach sieci
porusza się po 100 rynkach na których działa firma, na

bieżąco przesyłając dane do analizy. Dziesięć lat temu, jako

pierwsza marka w branży, Scania wprowadziła urządzenie komunikacyjne jako standard we wszystkich pojazdach, co pozwoliło
klientom firmy na poprawę wydajności ich biznesu. Scania może
też efektywniej analizować dane na temat użytkowania swoich
produktów oraz wzorce logistyczne.
– Jest to kluczowe osiągnięcie na naszej drodze do stania się
dostawcą kompleksowych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Scania nie byłaby tu, gdzie jest dzisiaj, jeśli chodzi o
wiedzę o produktach i zachowaniach klientów, gdyby nie pierwszy
pojazd podłączony do sieci przesyłania informacji około 20 lat
temu. Portal do zarządzania flotą, a następnie uruchomienie
naszego własnego komunikatora w 2009 r. to kolejne strategicznie

e-Route online 08/2021 / e-route.pl

ważne kamienie milowe – nie wspominając o nagro-

pomocne narzędzie do osiągnięcia swoich celów w

dach w obszarze telematyki zgromadzonych przez

zakresie wydajności i niższych emisji – mówi Eva

Scania w ciągu ostatniej dekady – komentuje

Sahlström, kierownik ds. projektów i komunikacji w

Venugopal Gangaiah, główny menedżer produktu ds.

dziale sprzedaży i marketingu.

usług zarządzania flotą.

Co wydarzy się w przyszłości?
Od 100 tys. do pół miliona w siedem lat

Klienci mogą obecnie śledzić swoje pojazdy na

W 2014 r. Scania zarejestrowała 100 tys. pojazdów

podstawie kategorii silnika lub paliwa. Wraz z rosnącą

połączonych w ramach sieci przesyłania informacji. Od

elektryfikacją ciężkich transportów na horyzoncie

tego czasu liczba ta rosła o prawie 60 tys. rocznie, a

pojawiają się kolejne kamienie milowe.

ostatnio przekroczyła 500 tys. Od 2019 r. jest również

Zmodernizowany sprzęt i oprogramowanie umożl-

możliwe połączenie w ramach sieci silników prze-

iwią również śledzenie wydajności pojazdów elektry-

mysłowych i morskich.

cznych zasilanych z baterii (BEV).

Chociaż wszystkie nowe pojazdy Scania, które opu-

– Obecny komunikator C300 zostanie w następnym

szczają fabrykę są wyposażone w urządzenie komu-

kroku zaktualizowany do C400, co umożliwi szybsze i

nikacyjne, klienci muszą podpisać umowę, zanim

bardziej zaawansowane gromadzenie i analizę

Scania będzie mogła przetwarzać dane ich pojazdu i

danych. Zaowocuje to jeszcze bardziej modułowymi i

oferować dedykowane pakiety usług. Bezpłatny jest

dopasowanymi usługami, co jest warunkiem wstę-

Pakiet Monitoring, zapewniający dostęp do Portalu

pnym osiągnięcia naszych celów naukowych (SBTi).

Zarządzania Flotą (FMP) oraz Aplikacji Fleet, dzięki

Obecnie w portalu floty dane dotyczące emisji

której klienci otrzymują regularnie e-maile przed-

pokazują domyślnie informacje „od zbiornika do koła”,

stawiające podstawowe osiągi i zużycie pojazdu.

ale wkrótce będzie można również wyświetlić dane
dotyczące „od złoża do koła”, co jest kolejnym kamie-

Najpopularniejszy z bardziej zaawansowanych opcji

niem milowym, którego można się spodziewać –

pakietów serwisowych jest Pakiet Kontrola. Daje on

dodaje Venugopal Gangaiah.

dostęp do bardziej szczegółowych informacji o
wydajności, produktywności, bezpieczeństwie i
wpływie firmy na środowisko. Jednak informacje na

tekst redakcja / foto producent

temat ponad 90 parametrów same w sobie nie
wystarczą, dopiero ich analiza pozwala firmie transportowej czerpać pełnię korzyści.
– Klienci korzystający z usług zarządzania flotą (FMS)
mogą dostrzec wiele zalet płynących z danych
dostępnych od ręki. Jako przykład może posłużyć nasz
szwedzki klient, LindholmsGruppen, producent
domów drewnianych i właściciel tartaków, który
wymienił usługi Scania FMS w swoim rocznym
raporcie na temat zrównoważonego rozwoju, jako
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Przeładowane
"dostawczaki”

W

str. 68

czwartek (8 lipca) na mazowieckich drogach
funkcjonariusze ITD kontrolowali przede

wszystkim rzeczywistą masę całkowitą, stan

techniczny i zabezpieczenie ładunków przewożonych
samochodami o DMC do 3,5 tony. Podczas jednodniowych
działań kontrolnych inspektorzy przeprowadzali 95 kontroli.
W 56 przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczenia
masy całkowitej pojazdu. Najwyższe wskazanie wag to 6600
kg. Samochodem przewożono metalowe elementy
konstrukcyjne. Zatrzymano pięć dowodów rejestracyjnych
m.in. za wycieki płynów eksploatacyjnych, pękniętą szybę
czołową, usterki ABS oraz trzy za brak badań technicznych
pojazdów. Kierowcy przeładowanych pojazdów zostali
ukarani mandatami karnymi. Z punktów kontrolnych mogli
odjechać dopiero po przeładowaniu nadmiaru ładunku na

źródło ITD / foto ITD

W

inne pojazdy.

środę (7 lipca), na krajowej 92-ce w Wilkowie
koło Świebodzina inspektorzy ITD zatrzymali

do kontroli pojazd dostawczy, którym

przewożono minikoparkę z Torzymia do Nysy.
Stan techniczny samochodu pozostawiał wiele do

Stabilizator na
„trytytkach”

życzenia. Elementy mocujące drążek stabilizatora tylnej osi
były skorodowane. Sam stabilizator trzymał się na nylonowych opasek zaciskowych, czyli tzw. „trytytkach”. W
trakcie oględzin inspektorzy stwierdzili pękniętą podporę
silnika oraz uszkodzoną podłogę pojazdu.
Niewłaściwy stan techniczny nie był jedyną nieprawidłowością stwierdzoną w trakcie kontroli drogowej. Samochód
zamiast dopuszczalnych 3,5 ton ważył 4,4 tony. Inspektorzy
mieli również zastrzeżenia do stanu pasów użytych do
mocowania ładunku. Były zużyte.
Funkcjonariusze ITD zatrzymali dowód rejestracyjny
pojazdu i wydali zakaz jego dalszej jazdy. Samochód z
miejsca kontroli drogowej odjechał na lawecie na wyznaczony parking strzeżony. Kierowcę ukarano mandatami
karnymi.
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Wirtualna załoga i
jazda na konto ojca

W

poniedziałek (12 lipca), na krajowej

przeglądu okresowego. Oprócz tego kierowca od 2019

„trójce” w Jeleniej Górze inspektorzy ITD

r. nie miał wymaganego w transporcie międzyna-

zatrzymali dwie ciężarówki należące do

rodowym rzeczy wpisu „kodu 95” do prawa jazdy. Wpis

czeskich przewoźników. Za kierownicą pierwszego

ten poświadcza posiadanie ważnych badań lekarskich i

zestawu siedział Polak. Był sam w kabinie i używając w

psychologicznych oraz kursu w zakresie przewozu

tachografie karty należącej do innego kierowcy symu-

rzeczy.

lował jazdę w załodze. Z kolei naczepa nie przeszła
pozytywnie kontroli stanu technicznego. Jedna z opon

Inspektorzy zatrzymali karty, którymi bezprawnie

była zdarta aż do stalowego oplotu.

posługiwali się polski i czeski kierowca. Zostaną one
przesłane do instytucji zajmujących się ich wydawa-

W drugiej ze skontrolowanych ciężarówek czeski

niem. Obu kierowców ukarano mandatami za stwier-

kierowca używał na zmianę dwóch różnych kart

dzone naruszenia. Konsekwencje finansowe grożą

wydanych na to samo imię i nazwisko. Ustalono, że

także przewoźnikom i osobom zarządzającym trans-

druga karta należała do ojca kontrolowanego kierowcy,

portem w przedsiębiorstwach. Wobec nich będą

który miał takie samo imię. Czeski szofer rejestrował na

wszczęte postępowania administracyjne.

konto ojca dojazdy do granicy z Polską. Następnie
logował swoją kartę w tachografie. Samo urządzenie
rejestrujące aktywności kierowcy nie miało ważnego

źródło ITD / foto ITD
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Master Truck Show z gwiazdą

N

a ten weekend kierowcy zawodowi i fani ciężarówek czekają
cały rok – w połowie lipca mają jedyną okazję spotkać się,

wymienić doświadczeniami, wspólnie się bawić i cieszyć oczy

wyjątkowymi pojazdami. Na płycie lotniska w Nowej Polskiej Wsi pod
Opolem stanęło w tym roku niemal 1000 samochodów ciężarowych,
przyciągających wzrok fantastycznymi grafikami. Jak zwykle wśród nich
pojawiło się stoisko pod znakiem trójramiennej gwiazdy, którego
gospodarzem był dealer Mercedes-Benz Trucks Polska – firma Grupa
Wróbel. Dominującym elementem ekspozycji był oczywiście Nowy
Actros jako pojazd demonstracyjny SmartTruck – nagrodzony w 2019
roku statuetką Master Truck of the Year.
W tym roku na gości czekał też wyjątkowy duet kierowców samochodów ciężarowych i znanych influencerów – Kate TruckDriverka i
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Adrian Trucker Packer, czyli SmartTeam, testujący w

kobiece: Stalowe Magnolie i Kobry, oraz dwie męskie:

kolejnym już sezonie możliwości technologiczne

Różowe Motylki i Gumisie – wszystkie świetnie pora-

Nowego Actrosa na przykładzie SmartTrucka. Po

dziły sobie z zadaniem, a szybciej wykonały je Kobry i

udanej zeszłorocznej akcji, w tym roku ambasadorzy

Różowe Motylki. Nagrody trafiły do wszystkich ucze-

SmartTrucka od kilku miesięcy kontynuują testy,

stników tej konkurencji, a stanowiły je zestawy gadże-

jeżdżąc nim po Polsce i spotykając się z kierowcami

tów z trójramienną gwiazdą.

zarówno w „realu”, jak i na swoich profilach w mediach
społecznościowych. Dla wielu z nich jednak dopiero

Tegoroczny Master Truck Show w Nowej Polskiej Wsi

Master Truck Show był okazją do dłuższych rozmów i

przyciągnął tysiące odwiedzających, którzy podziwiali

wspólnej zabawy, a także do bliższego zapoznania się

pojazdy poddane niezwykłym metamorfozom –

ze SmartTruckiem.

wśród nich nie zabrakło oczywiście tych z gwiazdą na
masce. Kolejna taka okazja dopiero za rok, tym bardziej

Kate i Adrian odpowiadali na liczne pytania, dzielili się z

więc warto wypatrywać na trasach SmartTeamu,

kierowcami swoimi doświadczeniami w zawodzie i

zwłaszcza że SmartTruck zachwyca nie tylko atrakcyjną

prezentowali rozwiązania technologiczne w

grafiką, ale przede wszystkim najnowocześniejszą

SmartTrucku. Warto było uważnie ich słuchać, bo jedną

technologią wspierającą oszczędną jazdę oraz komfort

z atrakcji stanowił quiz wiedzy o Nowym Actrosie, z

i bezpieczeństwo kierowcy.

nagrodami w postaci trakerskich gadżetów MercedesBenz Trucks. Żeby je zdobyć, trzeba było m.in. wiedzieć,
jaką nazwę noszą tablety zastępujące lusterka i ile ich

tekst redakcja / foto producent

jest, czy system Active Brake Assist wykonuje hamowanie pełne czy częściowe, z jaką maksymalną
prędkością można jechać w trybie Economy, jakie
systemy zastosowane w Nowym Actrosie wpływają na
mniejsze zużycie paliwa i wiele innych. Chętnych nie
brakowało i choć niektóre pytania okazały się wcale
niełatwe, wszystkie nagrody zostały rozdane.
Przez cały gorący weekend na stoisku przygotowanym
przez Grupę Wróbel na gości czekały także inne
atrakcje – takie jak… salon fryzjerski, punkt zmywalnych
tatuaży, animacje dla dzieci oraz oczywiście catering z
grillem i zimną lemoniadą. Można też było potrenować
wspólnie z Adrianem Truckerem Pakerem i zrobić
sobie z całym SmartTeamem pamiątkowe zdjęcia
polaroidem.
Kulminację stanowił jednak tradycyjny konkurs
przeciągania ciągnika liną – w tym roku był to oczywiście SmartTruck. Do zmagań stanęły dwie drużyny
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40 samochodów dostawczych

MAN TGE

N

owa strategia MAN opiera się na 3 filarach: solidnym
przedsiębiorstwie, silnym zespole i stawianiu klienta w

centrum uwagi. Rozwój sieci serwisowej to jeden z

kluczowych elementów tej strategii.
„W trosce o komfort klienta MAN Truck & Bus Polska stale podnosi
jakość świadczonych usług, kwalifikacje pracowników, jak również
dostosowuje swoją sieć serwisową do rozwijających się technologii i
trendów rynkowych. Zmiana jakościowa w serwisach to głownie
inwestycje związane z obsługą pojazdów z napędem elektrycznym,
czyli narzędzia, ładowarki, czy też szkolenia z zakresu serwisowania.”powiedział Marc Martinez, prezes MAN Truck & Bus Polska.
Dzięki zwiększeniu zatrudnienia mechaników o 12%

względem

ubiegłego roku i wydłużeniu godzin pracy stacji serwisowych wzrosła
przepustowości serwisów. Wdrożone zostały także takie procesy jak
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elektroniczna recepcja w serwisach własnych, eFaktura,

wewnątrz firmy. Aktualnie serwis stał się ważnym

czy tez nadzór zdalny nad bieżącymi i przyszłymi

elementem kompleksowej oferty skierowanej do firm

potrzebami serwisowymi pojazdów MAN poprzez MAN

transportowych, z którymi współpracujemy w wielu

Service Care na platformie RIO. Dzięki tej usłudze

obszarach naszej działalności: od sprzedaży paliw, przez

doradzamy kierowcom i właścicielom prawie siedmiu

usługi serwisowe oraz myjni tir, sprzedaż opon, aż po

tysięcy pojazdów na polskim rynku.

przepustowości serwisów. Wdrożone zostały także takie
procesy jak elektroniczna recepcja w serwisach włas-

Gęstość sieci i dostępność serwisów to przy rosnącym

nych, eFaktura, czy tez nadzór zdalny nad bieżącymi i

rynku pojazdów ciężarowych kolejne wyzwanie,

przyszłymi potrzebami serwisowymi pojazdów MAN

któremu firma MAN stara się sprostać, rozwijając sieć

poprzez MAN Service Care na platformie RIO. Dzięki tej

serwisową i poszukując nowych inwestorów. W 2020

usłudze doradzamy kierowcom i właścicielom prawie

roku do sieci autoryzowanych stacji obsługi MAN

siedmiu tysięcy pojazdów na polskim rynku.

dołączyła firma AJ Trucks w Grudziądzu.
tekst redakcja / foto producent

Aktualnie trwa budowa stacji serwisowej ROUTE A4 w
Zgorzelcu, której właścicielem jest firma Citronex. ”Od
kilkunastu lat z powodzeniem funkcjonujemy w branży
transportowej, realizując usługi zarówno na rynku
krajowym jak i międzynarodowym. Szybki rozwój
działalności transportowej skłonił firmę do uruchomienia serwisu pojazdów ciężarowych oraz naczep,
który początkowo realizował zlecenia wyłącznie

Na zdjęciu od lewej: Prezes zarządu GTV Bus Marcin Jaworski
oraz prezes MAN Truck & Bus Polska Marc Martinez podczas
przekazania pojazdów MAN TGE
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W listopadzie Scania zaprezentuje
unowocześnione pojazdy
ciężarowe Euro 6

”

– Biorąc pod uwagę rekordowy popyt, niedostateczną podaż półprzewodników
i zbliżające się wprowadzenie nowej gamy produktów, zdecydowaliśmy
się wyłożyć karty na stół – podsumowuje Alexander Vlaskamp, wiceprezes
wykonawczy i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Scania.
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B

y klienci planujący zakup pojazdów ciężarowych mogli
podejmować jak najtrafniejsze decyzje co do swoich planów,
przedstawiciele Scania poinformowali dziś, że wprowadzenie

na rynek znacząco unowocześnionej gamy pojazdów spełniających
normę Euro 6 planowane jest na listopad 2021 roku.
W pierwszym kwartale 2021 roku Scania odnotowała rekordową
sprzedaż obecnej gamy pojazdów ciężarowych.
– Podobnie jak cała branża zmagamy się jednak z niedoborem
półprzewodników. Spowodowało to wydłużenie terminów realizacji
zamówień, a w niektórych przypadkach opóźnienia w dostawach. Do
tego dochodzą przygotowania do największej premiery rynkowej od
2016 roku. W tej sytuacji uznaliśmy, że uczciwie z naszej strony jest
zapewnić potencjalnym klientom lepszą podstawę do podejmowania decyzji o zakupie kolejnych pojazdów marki Scania – wyjaśnia
Alexander Vlaskamp.
Nie ujawniono dokładnego terminu ani pełnej gamy wprowadzanych pojazdów – niemniej jednak zapowiedziano m.in. istotną
poprawę zużycia paliwa w porównaniu z obecną ofertą, jak również
modernizacje podwozia. Należy przy tym pamiętać, że wydajność
transportowa pojazdów ciężarowych Scania przez pięć lat z rzędu
zyskiwała uznanie potwierdzane tytułem „Green Truck” przyznawanym przez czołowe niemieckie czasopisma branżowe.
Klienci mogą zgłosić zainteresowanie nową ofertą u swoich przedstawicieli Scania. System składania zamówień na te pojazdy zostanie
uruchomiony w listopadzie. Klienci, którzy wcześniej zgłosili zainteresowanie, otrzymają je jako pierwsi.
Wprowadzając nowy układ napędowy, Scania demonstruje zaangażowanie w dążenia do zrównoważonego systemu transportu,
zgodnie z porozumieniem paryskim. Scania jako pierwszy spośród
producentów ciężkich pojazdów użytkowych opracował harmonogram, którego cele zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science
Based Target (SBTi).

tekst redakcja / foto producent
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Ingerowali w tachograf i drogomierz

W

piątek (9 lipca), na krajowej „dziewiętna-

Tego dnia nie zarejestrowano żadnych aktywności. Z

stce” w miejscowości Turów koło

danych tachografu wynikało, że pojazd nie poruszał się

Radzynia Podlaskiego, kierowca zestawu

od 9 lipca. Kierowca oszukiwał tachograf za pomocą

należącego do polskiego przewoźnika wymusił

magnesu przyłożonego do impulsatora przy skrzyni

pierwszeństwo przejazdu przed radiowozem lubelskiej

biegów ciągnika siodłowego. W trakcie jazdy rejestro-

ITD. Zatrzymany do kontroli kierowca był zdenerwowa-

wał rzekomy odpoczynek. Inspektorzy stwierdzili

ny. Inspektorzy szybko odkryli powód jego zachowania.

również, że tachograf nie miał ważnego badania

Szofer nie rejestrował czasu pracy i przebiegu pojazdu.

okresowego.

Do impulsatora przy skrzyni biegów samochodu
ciężarowego przyłożył kawałek namagnesowanej stali.

Inspektorzy ukarali kierowców mandatami i przekazali
do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji.

Jazdę na magnesie i bez karty zalogowanej w tacho-

Nieuprawniona ingerencja w prawidłowe działanie

grafie udaremnili również na gorącym uczynku

licznika przebiegu pojazdu stanowi przestępstwo, za

inspektorzy warmińsko-mazurskiej ITD. W poniedziałek

które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za stwier-

(12 lipca), na drodze wojewódzkiej nr 521 koło Iławy

dzone naruszenia odpowiedzialność finansowa grozi

zatrzymali do rutynowej kontroli zestaw należący do

też przewoźnikom drogowym. Wobec nich będą

polskiego przewoźnika. Tuż po zatrzymaniu ciężarówki

wszczęte postępowania administracyjne.

kontrolerzy zrobili wydruk z tachografu cyfrowego.
źródło ITD / foto ITD
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W

czwartek (1 lipca), w Wałbrzychu, patrol ITD
zatrzymał do kontroli zestaw przewożący

odpady komunalne. Ciągnik siodłowy nie miał

ważnych badań technicznych, tylnego nadkola i lampy. Z
kolei opony naczepy były tak zużyte, że widoczne były druty.
Zbiornik powietrza układu pneumatycznego został przy-

Niesprawne pojazdy
i brak ważnych
uprawnie

mocowany do ramy pojazdu pasami, które służą do
mocowania ładunku.
Tego samego dnia niesprawny samochód ciężarowy
zatrzymano do kontroli również w powiecie kłodzkim.
Kierowca nie miał ważnego prawa jazdy oraz nie przestrzegał dopuszczalnych norm czasu pracy.
Obie kontrole zakończyły się zatrzymaniem dowodów
rejestracyjnych pojazdów i wydaniem zakazu dalszej jazdy.
Kierowców ukarano mandatami. Za ujawnione nieprawidłowości konsekwencje grożą także przewoźnikom. Wobec
nich będą wszczęte postępowania administracyjne.

Wystrzał opony na
autostradzie A2

źródło ITD / foto ITD

W

e wtorek (20 lipca), na 256 kilometrze
autostrady A2 w kierunku Konina, doszło

do groźnie wyglądającego zdarzenia z

udziałem ciężarówki, która wracała z rozładunku towaru
do bazy przedsiębiorstwa. W ciągniku siodłowym
wystrzeliła prawa opona na pierwszej osi. Kierujący
stracił panowanie nad zestawem i uderzył w bariery
energochłonne.
Na miejscu zdarzenia, tuż po zastępie Straż Pożarnej,
pojawił się patrol ITD z Leszna, który jechał do punktu
kontrolnego przy bramkach do poboru opłat w Żdżarach. Inspektorzy pomogli w zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia. Przeprowadzili też kontrolę czasu pracy

źródło ITD / foto ITD
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kierowcy i dokumentów. Nie stwierdzili żadnych
nieprawidłowości.
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Kosztowne manipulacje czasem pracy

W

e wtorek (20 lipca), na krajowej „siódem-

Z kolei w czwartek (15 lipca), w miejscowości Sucha

ce” w miejscowości Spytkowice koło

koło Strzelców Opolskich patrol opolskiej ITD zatrzy-

Nowego Targu patrol ITD zatrzymał do

mał do kontroli rumuńską ciężarówkę. Ustalono, że

rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do bułgarskiej

kierowca posługiwał się nie tylko swoją kartą. Przez

firmy transportowej. Zestawem przewożono 21,5 tony

trzy dni przed zatrzymaniem do kontroli rejestrował

ładunku z Turcji do Polski. Do tachografu cyfrowego

wszystkie dane na karcie należącej do jego kolegi.

podłączone było urządzenie służące do fałszowania

Kontrola zapisów danych z tachografu wykazała, że

jego zapisów. Kierowca mógł w trakcie jazdy rejestro-

kierowca dwukrotnie jechał bez wymaganej przerwy,

wać swój rzekomy odpoczynek. Inspektorzy ujawnili,

skrócił odpoczynek dzienny i zamiast minimum 9

że kierowca używał niedozwolonego wyłącznika

godz. nieprzerwanego odpoczynku kierowca w ciągu

tachografu podczas przejazdu przez Bułgarię.

doby odpoczywał jedynie 5 godz. 42 min. Dodatkowo

Stwierdzili również, że dwukrotnie w ciągu ostatniego

rażąco przekroczył dzienny okres prowadzenia

miesiąca skrócił czas dziennego i tygodniowego

pojazdu. Zamiast dopuszczalnych 10 godz. prowadził

odpoczynku. Natomiast przedsiębiorca nie pobierał

ciężarówkę ponad 16 godz.

danych z karty kierowcy od prawie roku.
Inspektorzy wstrzymali transport do momentu
Tachograf i jego instalację doprowadzono do stanu

odebrania przez kierowcę prawidłowego odpo-

zgodnego z przepisami w uprawnionym serwisie.

czynku. Szofer został ukarany mandatami. Wobec jego

Przewoźnik zapłacił za wykonane prace w serwisie.

pracodawcy wszczęto postępowanie administracyjne

Grozi mu kara finansowa za stwierdzone naruszenia.

zagrożone karą finansową.

Wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne. Kierowcę ukarano mandatem.
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W

e wtorek (20 lipca), na ekspresowej „ósemce”
koło Białegostoku, patrol ITD zatrzymał do

kontroli zespół pojazdów należący do litew-

skiego przewoźnika. Zamontowane w nawierzchni jezdni
wagi systemu preselekcji wskazały za duży nacisk pojedynczej

str. 79

Niewłaściwe
rozmieszczenie
ładunku

osi napędowej ciągnika siodłowego.
Ciężarówkę przewożącą ponad 20 ton ładunku z Anglii do
Łotwy skierowano na przenośne wagi ITD. Potwierdzono na
nich przekroczenie dozwolonego nacisku pojedynczej osi
napędowej samochodu ciężarowego na drogę o 2,2 t. Nacisk
wynosił 13,7 t zamiast 11,5 t.
źródło ITD / foto ITD

Promile za kółkem
Z

atrzymany w poniedziałek (12 lipca) w
Leżajsku kierowca ciężarówki od początku

kontroli zachowywał się nerwowo. Jego

zachowanie wskazywało, że ma coś do ukrycia.
Kierowca został poddany badaniu pod kątem
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
„Wydmuchał” 0.67 mg/l, co w przeliczeniu na
promile daje wynik 1,4. Na miejsce kontroli został
wezwany patrol z Komendy Powiatowej Policji w
Leżajsku, któremu kierującego przekazano do
dalszych czynności.

źródło ITD / foto ITD

e-ROUTE

e-Route online / e-route.pl

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

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

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

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
8
9

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
Intertransport
Moobilo Sp. z o.o
DSS Polska
Marcotrans Sp. z o.o

Cząstków Polski
Głogoczów
Jaworzno
Małuszów
Pogorzela
Radzyń Podlaski
Rusocin
Sieradz
Stargard

ul. Gdańska 27
Głogoczów 944
ul. Niemcewicza 2a
ul. Sportowa 1
Głuchów 34
ul. Budowlanych 5A
ul. Dekarska 56
Monice 3B
ul. Usługowa 6

22 714 14 91
602 138 382
731 303 303
71 332 95 21
695 999 149
604 051 282
531 919 914
609 502 802
91 579 10 91
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IVECO Poland
Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa
tel.: 22 578 43 00 www.iveco.pl

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

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

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

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

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

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

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

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

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

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

Białystok
Czeladź
Dąbrówka
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Kalisz
Kobylanka
Kórnik
Kraków
Lublin
Łódź
Mińsk Mazowiecki
Modlnica
Nowa Wieś Wrocławska
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
Motaniec 31
ul. Jana Gutenberga 2
ul. Ujastek 11
ul. Konstruktorów 21
ul. Zgierska 250/252
ul. Polowa 1
ul. Częstochowska 22
ul. Józefa Wymysłowskiego 9
ul. Kolejowa 31
ul. Pstrowskiego 28
ul. Oleska 119
ul. Rakowska 52
ul. Zaborowska 1, Święcice
Laski 10A
ul. Rybnicka 123A
ul. Samorządowa 3A
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
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
71 712 22 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

we wrześniu 2021

e-ROUTE

