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Bezpieczeństwo w nowych
pojazdach DAF

D

oskonały zakres bezpośredniego widzenia był jednym z
czynników rozwoju nowej generacji pojazdów DAF. W związku

z tym wszystkie modele XF, XG i XG+ nowej generacji są

wyposażone w dużą szybę przednią (2,3 m2), która została umieszczona
wyjątkowo nisko, zapewniając doskonałą widoczność bezpośrednią.
Opcjonalnie, po stronie pasażera, dostępne jest okno widoku na krawężnik, które w połączeniu z nowym, składanym fotelem kinowym zapewnia
doskonałą widoczność, na przykład pieszych, rowerzystów i dzieci obok
pojazdu ciężarowego. Nowe obudowy lusterek cechuje smukła konstrukcja. Przestrzeń między lusterkami oraz między lusterkami a słupkiem
„A” zapewnia najlepszą w klasie bezpośrednią widoczność.
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System DAF Digital Vision

DAF Corner View to opcja zastępująca lusterko

Nową opcjonalną funkcją jest cyfrowy system DAF

krawężnikowe i lusterko przednie, która zapewnia

Digital Vision, zastępujący lusterka główne i szeroko-

pole widzenia znacznie większe niż w przypadku

kątne. Kamery jeszcze bardziej zwiększają bezpośredni

tradycyjnych lusterek. Jest to kolejna ważna cecha,

zakres widzenia, a jednocześnie poprawiają wydajność

która ma na celu dalsze zwiększenie bezpieczeństwa

aerodynamiczną, przyczyniając się do osiągnięcia

na drogach, a także ochronę szczególnie narażonych

najniższego zużycia paliwa. Dodatkowe funkcje obe-

użytkowników dróg. Wyświetlacz systemu DAF

jmują automatyczne panoramowanie (podążanie za

Corner View jest zamontowany na słupku A pasażera,

tylną częścią naczepy podczas pokonywania zakrętu) i

czyli dokładnie tam, gdzie powinien się znajdować.

nakładanie znaczników w celu wyświetlenia dodatkowych informacji na temat długości pojazdu, co jest
przydatne na przykład podczas jazdy manewrowej i
wyprzedzania. Ogrzewane kamery zapewniają wyraźny
obraz nawet w skrajnych warunkach pogodowych. Po
raz pierwszy w branży zastosowano elektrycznie chowane kamery.

Pełne oświetlenie LED
W celu zapewnienia optymalnego widoku i widoczności firma DAF stała się pierwszym producentem
pojazdów ciężarowych, który w 2013 roku wprowadził
reflektory LED. Nowa generacja modeli XF, XG i XG+
wyznacza kolejny poziom: pełne oświetlenie LED w

DAF Corner View to opcja zastępująca lusterko krawężnikowe i lusterko przednie,
która zapewnia pole widzenia znacznie większe niż w przypadku
tradycyjnych lusterek.
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każdej wersji: światła do jazdy dziennej, światła mijania,

lekkim, a jednocześnie wyjątkowo solidnym wyko-

światła drogowe, reflektory doświetlające zakręty i

naniem. Posiada ona pochłaniające energię ude-

światła manewrowe, światła Skylights, boczne światła

rzenia elementy na przegrodzie czołowej oraz tylne

obrysowe i opcjonalne przednie światła przeciw-

strefy zgniotu w pełni zintegrowane z tyłem kabiny,

mgielne. Dzięki niskiemu zużyciu energii i nieograni-

które zapewniają ochronę przed przemieszczającymi

czonej żywotności diody LED zapewniają doskonałą

się ładunkami.

jakość światła, a jednocześnie obniżają koszty eksploatacji. Funkcja automatycznego wyboru oświetlenia

Nowa generacja modeli XF, XG i XG+ firmy DAF jest

automatycznie włącza światła główne w ciemności i przy

również wyposażona w opatentowany system

deszczowej pogodzie.

zaprogramowanego przesunięcia kabiny (ProCaDis)
firmy DAF, który w razie wypadku pozwala na jej

Niezrównane bezpieczeństwo pasywne
Nowa konstrukcja „body-in-white” charakteryzuje się

e-ROUTE

kontrolowane przesunięcie na podwoziu o 400 mm w
celu zapobieżenia jej odłączeniu i pochłonięcia
energii uderzenia. Dzięki temu system ProCaDis
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Najnowsza wersja zaawansowanego awaryjnego
układu hamulcowego (AEBS-3) może zapewnić
w pełni autonomiczne hamowanie awaryjne,
pomagając uniknąć kolizji zarówno z pojazdami
nieporuszającymi się, jak i jadącymi
z prędkością do 80 km/h.

gwarantuje zachowanie struktury kabiny i maksymali-

zapewnić w pełni autonomiczne hamowanie

zuje przestrzeń przeżycia dla osób znajdujących się w

awaryjne, pomagając uniknąć kolizji zarówno z

pojeździe.

pojazdami nieporuszającymi się, jak i jadącymi z
prędkością do 80 km/h. System City Turn Assist

Inteligentne funkcje zapewniające
bezpieczeństwo aktywne
W modelach XF, XG i XG+ dostępna jest pełna gama
urządzeń zapewniających bezpieczeństwo aktywne.
Należą do nich: układ wspomagania hamowania, układ
ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu i awaryjne światła
hamowania. Najnowsza wersja zaawansowanego
awaryjnego układu hamulcowego (AEBS-3) może

wykrywa innych użytkowników dróg lub obiekty po
stronie pasażera.
Inne opcjonalne układy to nowy elektroniczny
hamulec postojowy DAF, który włącza hamulce
automatycznie po wyłączeniu silnika. System
hamulca przyczepy/naczepy przy niskiej prędkości
włącza niezależnie hamulce przyczepy, aby zapewnić
jej bezpieczne podłączenie i odłączenie. Asystent
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hamulca postojowego włącza wszystkie hamulce
pojazdu równolegle do hamulca postojowego, aby
zagwarantować, że pojazd ciężarowy nie poruszy się
podczas załadunku lub rozładunku przy użyciu żurawia
lub podczas obsługi wywrotki.

Najlepsza w klasie łatwość obsługi
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, filozofia firmy DAF
pozostaje niezmienna: „dłonie na kierownicy, wzrok na
drodze”. Dlatego też nowa generacja pojazdów DAF
oferuje najlepszą w klasie ergonomię. Wszystkie funkcje
związane z jazdą są obsługiwane z poziomu kierownicy i
za pomocą dźwigni pod kierownicą, podobnie jak menu
wyświetlacza cyfrowego, zautomatyzowana skrzynia
biegów TraXon oraz funkcje systemu audio i telefonu.
Dodatkowe funkcje związane z prowadzeniem pojazdu
są obsługiwane za pomocą łatwych w obsłudze, fizycznych przełączników, które są logicznie rozmieszczone

Nową opcjonalną funkcją jest cyfrowy system
DAF Digital Vision, zastępujący lusterka
główne i szerokokątne.

na desce rozdzielczej.
tekst redakcja / foto producent

Funkcja automatycznego wyboru oświetlenia automatycznie
włącza światła główne w ciemności i przy
deszczowej pogodzie.
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MAN
- nowe usługi cyf
dla pojazdów ciężarowych
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B

ez usług cyfrowych nie można już dzisiaj funkcjonować. W coraz
większym stopniu zmieniają one reguły gry we wszystkich procesach

logistycznych branży transportowej. Pojazdy MAN nowej generacji

zapewniają możliwość połączeń i usług cyfrowych na niespotykanym dotychczas poziomie. Zawdzięczają to nowoczesnej centralnej architekturze systemu
elektrycznego i elektronicznego, charakteryzującej się strukturą modułową z
możliwością skalowania i rozbudowy oraz otwarciem na systemy zewnętrzne.
Dzięki niej można odpowiednio do konkretnych zastosowań integrować nie
tylko usługi cyfrowe i aplikacje, ale także technologie automatyzacji i systemy
wspomagania kierowcy oraz napędy alternatywne.
Pojazdy MAN nowej generacji uwzględniają potrzeby kierowców, zapewniają
efektywność i większą niezawodność. Dla każdego podmiotu działającego w
tej branży MAN przygotował usługi cyfrowe, które pozwalają na zwiększenie
potencjału pojazdu i ułatwiają codzienną pracę – zgodnie z hasłem MAN
„Simplifying Business“. Cyfryzacja wymaga jednak nie tylko myślenia nowymi
kategoriami, ale także elastycznych produktów, które będą mogły się systematycznie dostosowywać do podlegających ciągłym zmianom potrzeb branży
transportowej. Dlatego MAN we wszystkich sektorach działa zawsze z
wyprzedzeniem, oferując systematycznie nowe funkcje i rozwiązania np. na
platformie RIO.

Więcej funkcji Over-the-Air za pośrednictwem MAN
Now
Producent swoje pojazdy wyposaża opcjonalnie, w pełni cyfrowy panel
zamontowany w desce rozdzielczej. Posiada on kolorowy wyświetlacz o
wysokiej rozdzielczości i wymiarach 12,3 cali. Dodatkowo zainstalowane jest
także łącze RIO – platformy usług cyfrowych pozwalającej na integrację
systemów różnych producentów. Dzięki nowej technologii „Over-the-Air”
aktualizacja funkcji pojazdu dokonywana jest intuicyjnie za pośrednictwem
MAN Now, bez konieczności wizyty w warsztacie. Wygodna aktywacja funkcji w
internecie pozwala zaoszczędzić czas i zwiększa elastyczność przy konfigurowaniu pojazdu dzięki możliwości dokonania w terminie późniejszym odpowiednich adaptacji. W ten sposób we wszystkich pojazdach MAN nowej
generacji można dla przykładu za pośrednictwem MAN MapUpdate, jednym
przyciśnięciem pobrać aktualne dane do map. Podczas jazdy można też bez
problemu zamówić usługę MAN OnlineTraffic, która uwzględnia przy plano-
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efektywnej jazdy. Perform, usługa MAN służąca do
analizy korzystania z pojazdu, pokazuje wszystkie

Jak informuje producent od stycznia 2022 roku

istotne pod tym względem dane dotyczące pojazdu,

dostępnych będzie jeszcze więcej funkcji do pobrania

dzięki czemu stanowi wiarygodną podstawę do oceny

za pośrednictwem MAN Now. Dzięki temu programy

indywidualnego sposobu prowadzenia pojazdu przez

jazdy MAN TipMatic, takie jak „EfficiencyPlus“ lub

kierowcę. Informacje te można z kolei wykorzystać przy

„Tanker“, będzie można wgrywać, korzystając z nowej

planowaniu właściwych treningów. Jednym z nich jest

technologii „Over-the-Air”. Na MAN Now dostępne są

oferowany przez MAN Connected trening CoDriver, w

też nowe funkcje, między innymi MAN Idle Shutdown,

ramach którego trener MAN ProfDrive towarzyszy

MAN EfficientCruise, MAN EfficientRoll i MAN

kierowcy w trakcie jazdy przez system głośnomówiący i

TimeControl. Stale poszerzana będzie także paleta

na podstawie danych pochodzących z systemu

funkcji Over-the-Air.

Perform zapewnia mu wskazówki i szkolenie w czasie
rzeczywistym.

Dodatkowe funkcje dla Perform
Wiele aplikacji cyfrowych dostępnych w nowych
pojazdach ciężarowych MAN ma na celu wspieranie

e-ROUTE

Od jesieni system Perform będzie automatycznie
udostępniał raporty dotyczące flot i kierowców,
ułatwiając dalszą poprawę efektywności. Osoby
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odpowiedzialne za flotę będą regularnie informowane

wiedniego planowania. Pomoc w tym zakresie

e-mailem o dostępności raportów dotyczących floty

zapewnia przedsiębiorstwom transportowym MAN

lub kierowców. Jeżeli raport dotyczący floty ma na celu

ServiceCare. Ten proaktywny cyfrowy system zarzą-

porównanie danych dla konkretnego pojazdu lub floty

dzania przeglądami i naprawami interpretuje wszy-

z analogicznymi danymi z poprzedniego tygodnia

stkie istotne dane pojazdu za pośrednictwem skrzynki

bądź miesiąca, w raporcie dotyczącym kierowcy

RIO-Box. Stacjaserwisowa MAN przekazuje informacje

porównywane są wartości odnoszące się odpowiednio

o zbliżających się wymaganych przeglądach i może

do danego kierowcy lub do wszystkich kierowców z

inteligentnie połączyć terminy wizyt w warsztacie.

analogicznymi danymi dla poprzedniego okresu.

Natomiast klienci MAN mają w systemie MAN

Od stycznia 2022 roku algorytm systemu Perform

ServiceCare wygodny dostęp do informacji na temat

będzie pracował jeszcze dokładniej, uwzględniając w

zbliżających się terminów oraz wymagających przeglą-

ramach analizy dodatkowe parametry: korzystanie z

du podzespołów i informacji o uszkodzeniach.

systemów wspomagania oraz temperaturę zewnętrzną. Osoby odpowiedzialne za flotę otrzymają poza

Od końca 2021 roku zostanie włączony do sieci system

tym możliwość samodzielnego konfigurowania

zarządzania awariami pojazdów ułatwiający pracę

kryteriów analizy danych dotyczących korzystania z

stacji serwisowych MAN. Będzie on im udostępniał do

pojazdu, które będą stanowiły podstawę oceny

wglądu, z wyprzedzeniem, za pośrednictwem systemu

kierowcy.

Over-the-Air wszystkie istotne dane dotyczące danego

Kolejna rozbudowa MAN ServiceCare

pojazdu. Dzięki temu personel serwisu będzie mógł

Zapewnienie maksymalnej dostępności pojazdów i
minimalnych okresów przestojów wymaga odpo-

szybko, optymalnie przygotować się do przeprowadzenia naprawy jeszcze zanim pojazd pojawi się w
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warsztacie. Ponadto na wielu rynkach pilotażowych

szybko załatwić kontrolę przed odjazdem i zgłosić

uruchamiany jest kolejny inteligentny etap MAN

szkody, wyszukać stację serwisową MAN i krótką

ServiceCare: gdy w pojeździe pojawi się wada, Service

instrukcję, zorganizować pomoc w przypadku awarii i

Center kontaktuje się ze swoimi klientami w ich języku i

zarządzać czasem pracy i odpoczynku (przy Timed). Od

zaleca podjęcie konkretnych działań. Dzięki temu w

niedawna aplikacja ta obejmuje także zalecenia

inteligentny sposób można uniknąć możliwych do

dotyczące ekonomicznego stylu jazdy.

przewidzenia awarii i związanych z tym dodatkowych
kosztów.

Dostępnych jest już osiem kolejnych wersji językowych
aplikacji MAN Driver. Użytkownicy systemu opera-

Aktualizacje aplikacji MAN Driver
Bezpłatna aplikacja MAN Driver dla użytkowników
systemów operacyjnych iOS i Android ma na celu
zwiększenie efektywności jazdy poprzez ułatwienie
kierowcom wykonywania skomplikowanych
codziennych zadań. Dzięki niej można komfortowo i

e-ROUTE

cyjnego iOS mogą także korzystać z dostępnej w
aplikacji funkcji zdalnego sterowania systemem
multimedialnym. Klienci, którzy zamówili usługę
Perform, otrzymają ponadto za pośrednictwem
aplikacji MAN Driver wyjaśnienia dotyczące oceny
indywidualnego stylu jazdy.
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Jako silny partner MAN systematycznie tworzy także

usług cyfrowych nie można już dzisiaj funkcjonować.

kolejne usługi cyfrowe w ramach MAN DigitalServices.

Tym samym po raz kolejny MAN potwierdza swoimi

Od października 2021 roku będzie można, na przykład,

innowacyjnymi rozwiązaniami obowiązujące w firmie

w ramach usługi Compliant, która zdalnie odczytuje

motto: Simplifying Business.

dane zapisane na tachografie, zarządzać na koncie
klienta różnymi kartami przedsiębiorstwa i przypo-

tekst redakcja / foto producent

rządkowywać je do wybranych pojazdów. Wszystkie
powyższe usługi serwisowe MAN DigitalServices
świadomie powstają w naszej firmie, aby produkty
perfekcyjnie dostosowane do technologii pojazdów
MAN mogły zapewnić optymalną wartość dodaną.
Duża ilość usług cyfrowych i funkcji dostępnych w
pojazdach ciężarowym MAN i ich ogromne znaczenie
dla zaspokajania potrzeb i oczekiwań kierowcy oraz
zapewniania ekonomicznej jazdy i dostępności
pojazdów jest najlepszym dowodem na to, że bez
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„Elka” z usterkami

W

piątek (20 sierpnia), na jednej z ulic Poznania, inspektorzy ITD zatrzymali
do kontroli zespół pojazdów oznaczony tablicami z literą „L”. Zarówno

samochód ciężarowy, jak i przyczepa nie powinny wyjechać na drogę z

powodu stwierdzonych usterek stanu technicznego.
W samochodzie ciężarowym inspektorzy stwierdzili nieszczelność układu pneumatycznego, który odpowiada m.in. za hamulce oraz wadliwie działające oświetlenie
obrysowe i brak tablic wyróżniających pojazd długi. Z kolei przyczepa miała opony z
nadmiernie zużytym bieżnikiem, a także brakowało wymaganego oświetlenia obrysowego.
Funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne obu pojazdów i zakazali wykonywania nimi dalszych szkoleń kursantów do czasu naprawy stwierdzonych usterek.
Zezwolili tylko na dojazd do siedziby firmy lub serwisu. Instruktor został ukarany mandatem.
źródło ITD / foto ITD
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W

środę (25 sierpnia), funkcjonariusze ITD wspólnie z
Powiatowymi Lekarzami Weterynarii przepro-

wadzili wspólne kontrole ciężarówek przewo-

żących żywe zwierzęta po drogach powiatów bydgoskiego,
grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego oraz nakiel-

Kontrole ciężarówek
przewożących
zwierzęta

skiego.
Inspektorzy ITD skupili swoją uwagę m.in. na stanie technicznym
pojazdów, ale

także weryfikowali wymagane uprawnienia

kierowców i kontrolowali ich stan trzeźwości. Z kolei lekarze
weterynarii kontrolowali warunki i jakość przewozu zwierząt.
Skontrolowano 11 pojazdów przewożących zwierzęta, głównie
świnie. Tylko w jednym przypadku stwierdzono braki w wymaganej dokumentacji.
Wspólne działania Inspekcji prowadzone są m.in. pod kątem
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby ASF. Mają na
źródło ITD / foto ITD

celu też poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ujawnianie niedozwolonych praktyk w transporcie żywych zwierząt.

Źle
rozmieszczony
ładunek

str. 17

W

środę (25 sierpnia), na ekspresowej „ósemce”
koło Białegostoku, patrol ITD prowadził

kontrole pojazdów z wykorzystaniem wagi

preselekcyjnej, czyli zamontowanej w jezdni. Do kontroli
skierowano litewski zestaw, którym przewożono świeże
owoce oraz warzywa z Niderlandów na Łotwę.
Palety z ładunkiem o masie wynoszącej ponad 17 ton
umieszczono w przedniej części naczepy. Nieprawidłowe
rozmieszczenie ładunku spowodowało znaczne
przekroczenie nacisku pojedynczej osi napędowej ciągnika
siodłowego na drogę. Nacisk ten wynosił 14,2 tony zamiast
dopuszczalnych 11,5 t, czyli o 2,7 t za dużo. Konsekwencje to
m.in. szybsza degradacja nawierzchni dróg.
Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowy transport owoców i
warzyw do czasu ich prawidłowego rozmieszczenia w
naczepie. Litewski przewoźnik wpłacił kaucję na poczet
przyszłej kary pieniężnej. Wobec niego wszczęto
postępowanie administracyjne.

źródło ITD / foto ITD
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Master
Truck
Co ciekawego pokazali w
L

ipcowy zlot Master Truck odbywa się cyklicznie od
wielu już lat w Nowej Wsi pod Opolem. Także i w

tym roku w dniach 16-18 lipca na lotnisko lokalnego

aeroklubu przyjechało ponad tysiąc tuningowanych
ciężarówek, walcząc o tytuł tej najładniejszej. Wydarzenie
przyciąga dziesiątki tysięcy gości, w większości pasjonatów
motoryzacji. Nic więc dziwnego, że impreza jest wykorzystywana również przez wiele firmy z branży na prezentację
swoich najnowszych ofert handlowych. Nasza redakcja
odwiedziła najciekawsze stoiska. Na szczególną uwagę
zasługiwały choćby oferty części zamiennych Opoltransu i
Autosa, oferta oświetlenia firmy Fristom, najnowsza
zabudowa KH-Kipper, czy bogata paleta orurowania i
akcesorii do ciężarówek ENA Truck. A co jeszcze można
było zobaczyć? .

Mercedes-Benz Grupa Wróbel
Od kilku już lat na Zlocie Master Truck możemy oglądać
najnowszą ofertę produktową Mercedes-Benz Trucks.
Dzięki połączeniu sił lokalnego dilera marki - Grupy Wórbel,
oraz warszawskiej centrali ciężarowego Mercedesa, do
Nowej Wsi pod Opolem przyjechały najnowsze Acrosy
MP5 z kabinami Giga Space i elektronicznymi lusterkami
Mirror Cam. Jednym w nich był specjalny, demonstracyjny
Smart Truck. To efektownie pomalowany, jeden z wielu
seryjnych, Actrosów MP5 pełniących na co dzień rolę

Stoisko Mercedes-Benz
i Grupy Wórbel

demokara. Potencjalni klienci właśnie na takich pojazdach
mogą w testach długodystansowych przekonać się o
wszystkich zaletach najnowszej niemieckiej ciężarówki.
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kwystawcy?
2021
Drugim pojazdem, który przykuwał uwagę uczestników

razem ambasadorami marki Mercedes-Benz Trucks,

zlotu także i nas był w pełni elektryczny e-Sprinter, który

czyli: Kate TruckDriverka i Adrian Trucker Packer.

od tego roku także znajduje się w ofercie Grupy Wróbel
jak i wszystkich salonów Mercedes-Benz w całej Polsce.

ALBOR

Jak mówi nam Jadwiga Kapała – Specjalista ds.

Od wielu już lat na Zlocie Master Truck gości ze swoim

Marketingu MB Grupy Wróbel, już sam przyjazd z

stoiskiem także firma Albor z Wałcza. To autoryzowany

oddalonego od Opola o niespełna 100 km Wrocławia,

diler i punkt serwisowy marki MAN, który w tym roku

był dla elektrycznego samochodu swoistym testem.

obchodzi swoją 30 rocznicę działalności. Oprócz

Podczas trasy zużył prawie 50% zapasu energii, co

sprzedaży i napraw ciężarówek z lwem na masce, firma

oznacza, że poradziłby sobie także z drogą powrotną

świadczy szeroką gamę usług towarzyszących, między

bez doładowania.

innymi prowadzi centrum napraw powypadkowych

Mercedes na swoim stoisku jak zawsze zadbał o wiele

wszystkich marek ciężarówek, przyczep, naczep i

atrakcji. Wśród nich były liczne konkursy prowadzone

autobusów, sklep z częściami zamiennymi, czy profe-

przez dwójkę znanych influenserów, będącymi za

sjonalną myjnię samochodową.

Stoisko firmy Albor
z Wałcza. Autoryzowanego
przedstawiciela
MANa w Polsce
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Na stoisku Alboru mogliśmy oglądać dwa daleko-

średnicy 430 mm, pierwszą oś opuszczaną automaty-

bierzne ciągniki siodłowe serii TGX. Jeden, ten najnow-

cznie, czy stalowe nogi podporowe FEBER.

szy, z okolicznościową grafiką 30 lecia powstania firmy z

Drugą z naczep pokazanych na zlocie, była ruchoma

Wałcza, a drugi z oferty TOPUSED, czyli używanych

podłoga Feber-Legras, o pojemności skrzyni 91 m3 i

ciągników MAN z gwarancją.

wadze 7550 kg, czyli niższej od swojego poprzednika o
ok. 4%. Konstrukcja ta odznacza się pełną ramą spawaną

Feber
Na zlocie Master Truck nie mogło zabraknąć firmy Feber.
Ten rodzimy producent naczep od wielu już lat bierze
czynny udział w lipcowym święcie motorywacji
ciężarowej w Nowej Wsi pod Opolem.
W tym roku tak jak w latach poprzednich zaprezentował
dwie flagowe naczepy ze swojej oferty. Pierwsza to
stalowo-aluminiowa naczepo-wywrotka o pojemności
45 m3, wysokości załadunku 3 505 mm i masie własnej 5
500 kg. Jest ona wyposażona na przykład w stalową
ramę z łabędzią szyją zapewniającą najwyższą elastyczność i wytrzymałość, w aluminiowe ściany boczne
ładowni, trzy osie SAF z hamulcem tarczowym o

ze stali wysokogatunkowej, 8 mm płytą pod-siodłową, a
także posiada instalację pneumatyczną Knorr-Bremse.
Jak mówi nam Łukasz Toboła kierownik działu handlowego Feber Sp. z o.o. ruchoma podłoga zastosowana w
tej konstrukcji oparta jest o panel podłogowy TYP7 o
grubości 5 mm górny i 2 mm dolny, a panele nachodzą
na siebie dając możliwość transportu materiałów
sypkich np. rzepaku.

Hella
Ten kto chce zadbać o efektowny wygląd swojej
ciężarówki powinien wyposażyć ją w profesjonalne
oświetlenie. Z pewnością pomoże mu w tym bogata
oferta firmy Hella, czołowego producenta reflektorów

Stoisko firmy Ferber
rodzimego producenta
naczep stalowo-aluminiowych
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Stoisko firmy Hella
producenta oświetlenia
pojazdów osobowych
i ciężarowych

samochodowych do pojazdów osobowych jak i
ciężarówek. Stoisko tego producenta także odwiedziliśmy na zlocie Master Truck. To co przykuło naszą uwagę,
to oprócz znanych Jumbo FULL LED, LED Barów, czy
lamp ostrzegawczych K-LED Rebelution, była seria lamp
roboczych Valuefit, które dostępne są na rynku w wielu
wersjach i konfiguracjach. Seria Valuefit cechuje się
nowoczesnym kompaktowym wyglądem, wysoce
wydają technologią LED, zapewniającą natężenie
światła nawet do 4800 lumenów i wydłużoną trwałością. W wybranych światłach roboczych Valuefit
zastosowano czujnik termiczny, który pozwala na
dostosowanie natężenia światła do warunków atmosferycznych (im niższa temperatura na zewnątrz tym
wyższa emisja światła), co znacząco ułatwia pracę z jego

Nummi Pro
Z roku na rok coraz ciekawsze stoisko na zlocie Master
Truck prezentuje firma Nummi Pro, wyłączny dystrybutor w Polsce fińskich siłowników wywrotu Nummi. W
tym roku Nummi Pro pokazało nowy model siłownika
SDC, który doskonale sprawdza się w sektorze agro, jak i
lekkich pojazdach użytkowych. Odznacza się on
twardym chromowaniem, wysokiej jakości uszczelnieniami i znanymi już z flagowych modeli TT i SUT
prowadzeniami stopni siłownika wykonanymi z brązu,
(standard NUMMI). Dodatkowo w nowym siłowniku
SDC możemy zastosować zintegrowany ogranicznik
wychyłu, który jest łatwy w montażu i konserwacji,
ponieważ montowany jest wyłącznie na kołysce
siłownika.

użyciem jak i wydłuża żywotność diod LED. W serii tej
znajdziemy także bardzo skuteczne, bo generujące aż
1000 lumenów, tylne światło cofania PS1000, z pobo-

Stoisko firmy Nummi Pro oferującej
różnego rodzaju siłowniki wywrotu

rem mocy zaledwie 9W.
Drugą ciekawą propozycją jaką zobaczyliśmy na stoisku
firmy Hella była dopiero co opracowana pod kątem
planowanych wymogów prawnych tylna zespolona
lampa naczepowa, wykonana także w technologii fullled. Posiada ona dynamiczny kierunkowskaz oraz
kurtynę świetlną na której tle możliwe będzie umieszczenie logotypu konkretnego producenta pojazdu.
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Drugim produktem, jaki mogliśmy przetestować na

Heisterkamp. Firma w roku 2019 obchodziła 100-lecie

stoisku był Nummi BTControl, który umożliwia zdalne

istnienia. Obecnie swoje biura, oprócz rzecz jasna

sterowanie wywrotem przy pomocy aplikacji na

Holandii, posiada także w Polsce, Niemczech, na

smartfon lub tablet. Dzięki niemu można rozładować

Łotwie, czy w Rumunii. Firma świadczy profesjonalne

pojazd, stojąc w pobliżu, obserwując, czy operacja

usługi transportowe głównie w Europie zachodniej

przebiega prawidłowo. Sterowanie systemem jest

oraz w krajach Beneluksu. Jedną z wielu marek jakie

precyzyjne i intuicyjne, a co ważne można na bieżąco

zaufały Heisterkampowi jest np. Scania, która regularnie

ingerować w przebieg rozładunku i w dowolnej chwili

zleca transport swoich kabin z zakładu produkcyjnego

go zatrzymać. Jak mówi nam właściciel Nummi Pro -

położonego we Francji do portu w Belgii, skąd podze-

Kamil Walicki, BTControl ma do 16-tu programowal-

społy płyną do zakładów w Szwecji. Jak mówi nam

nych funkcji. W przypadku wywrotki może to być:

Robert Bos, dyrektor zarządzający Heisterkamp

unoszenie i opuszczanie skrzyni oraz uchylanie i

Transport Polska, firma od kilku już lat zachęca także i

zamykanie tylnej klapy hydraulicznej. Kluczowym

polskich kierowców do pracy przy realizacji zamówień

elementem BTControl jest niewielki odbiornik mon-

transportowych na terenie całej Europy, zapewniając

towany w pojeździe. Zapewnia zasięg do 30 m. Szczelna

dogodne warunki pracy. Jedną z ciekawszych możli-

obudowa (IP66) oraz możliwość pracy w temperaturze

wości oferowanych przez Heisterkamp dla praco-

od –40°C do 80°C sprawiają, że może być stosowany

wników jest np. dowóz osób, własnymi busami,

w bardzo trudnych warunkach terenowych i klima-

bezpośrednio z domu do bazy i z bazy do domu.

tycznych. Wykonywanie tych funkcji jest możliwe dzięki
programowalnym wyjściom: załączanie, wyłączenie,

tekst redakcja/ foto e-route

tryb monostabilny i bistabilny.

Heisterkamp
Zlot Master Truck to także doskonała okazja na prezentacje swojej oferty przez firmy transportowe. Jedną z
nich, której stoisko odwiedziliśmy, był holenderski

Stoisko holenderskiej firmy
transportowej Heisterkamp
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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

e-ROUTE

str. 24

e-Route online 09/2021
09/2019 / e-route.pl

e-ROUTE

str. 25

e-Route online 09/2021 / e-route.pl

str. 26

Nowy Mercedes-Benz Citan

K

ompaktowe wymiary zewnętrzne w połączeniu z przestronnym
wnętrzem i dużą przestrzenią ładunkową otwierają przed

nowym Citanem wiele różnych możliwości zastosowania,

zwłaszcza w miejskich dostawach i usługach. Pojazd jest dostępny
zarówno jako furgon, jak i Tourer. Szeroko otwierane drzwi przesuwne
po lewej i prawej stronie Citana, a także niski próg załadunkowy (opcjonalnie) umożliwiają wygodny dostęp do wnętrza i łatwy załadunek. Z
kolei pasażerowie będą mogli cieszyć się wygodnymi fotelami Citana
Tourera. Poza dużą funkcjonalnością i elastycznością, pojazd zapewnia
kompleksowe wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa i wysoki komfort
jazdy.
– Dzięki Sprinterowi i Vito jesteśmy z powodzeniem obecni w segmencie dużych i średnich vanów. Nowy Citan w segmencie małych samochodów dostawczych dopełni nasze portfolio. Został całkowicie przebudowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Począwszy od
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designu po właściwości jezdne, nie wspominając o

Wewnątrz szczególną uwagę zwraca zachwycający,

systemach bezpieczeństwa i łączności, Citan nosi w

horyzontalny kształt deski rozdzielczej. Inspiracją dla jej

sobie DNA Mercedes-Benz – mówi Marcus

kunsztownego wygięcia był dla projektantów

Breitschwerdt, szef Mercedes-Benz Vans. – Jedno-

Mercedes-Benz profil skrzydła. Kluczowe było tutaj

cześnie jest również ostatnim nowym pojazdem dla

konsekwentne, poziome ukształtowanie. Wąskie

klientów komercyjnych w Mercedes-Benz Vans, który

skrzydło rozciąga się w poprzek wnętrza i daje poczucie

będzie wykorzystywał silnik spalinowy. Wszystkie

dużej przestrzeni. Z niej wyodrębniony został zespół

przyszłe nowe rozwiązania będą dostępne wyłącznie z

przyrządów, kształtem przypominający wydrążony

napędem elektrycznym. Logicznym krokiem tej

kamień. Szczelinę pomiędzy „skrzydłem” a „kamieniem”

konsekwentnej elektryfikacji jest tym samym Nowy

wypełnia praktyczny schowek na niezbędne, podrę-

eCitan.

czne akcesoria.

Design Nowego Citana wyróżniają wyważone pro-

Wiele zastosowań i wygodny załadunek

porcje i zmysłowa linia nadwozia. Muskularne barki i
efektowne nadkola podkreślają moc i emocjonalną
atrakcyjność pojazdu – to niezwykłe elementy stylistyczne w przypadku małego vana. – Już na pierwszy
rzut oka wyraźnie widać, że Nowy Citan przynależy do
rodziny Mercedes-Benz. Klarowne kształty o prostych
liniach i mocne płaszczyzny wyrażają naszą filozofię
Sensual Purity – wyjaśnia Gorden Wagener, Chief
Design Officer w Daimler Group.

Nowy Citan łączy kompaktowe wymiary zewnętrzne
(długość: 4498 mm) z dużą przestrzenią w środku.
Dzięki wielu różnym wersjom i praktycznym detalom
wyposażenia oferuje wiele różnych możliwości
zastosowania i wygodny załadunek. Model zostanie
wprowadzony na rynek jako furgon i Tourer. Później
pojawią się kolejne warianty z długim rozstawem osi, a
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także wersja Mixto. Ale nawet w wariancie z krótkim rozstawem osi (2716
mm) Nowy Citan oferuje znacznie więcej miejsca w porównaniu z
poprzednim modelem – na przykład w furgonie długość przestrzeni
ładunkowej wynosi 3,05 metra (w wersji z ruchomą ścianą działową).
Drzwi przesuwne to praktyczna zaleta, szczególnie na ciasnych parkingach. Nowy Citan jest dostępny z maksymalnie dwiema parami drzwi
przesuwnych. Zapewniają one szeroki – mierzący 615 milimetrów –
otwór po obu stronach pojazdu. Wysokość otworu załadunkowego
wynosi 1059 milimetrów (obie liczby dotyczą prześwitu). Również z tyłu
przestrzeń ładunkowa jest łatwo dostępna: próg załadunkowy furgonu
znajduje się na wysokości 59 cm. Dwa skrzydła tylnych drzwi można
zablokować pod kątem 90 stopni, a nawet rozchylić do 180 stopni na
boki pojazdu. Drzwi są asymetryczne – lewe skrzydło jest szersze,
dlatego należy je otworzyć jako pierwsze. Opcjonalnie furgon można
zamówić również z tylnymi drzwiami z podgrzewanymi szybami i
wycieraczkami. Na życzenie dostępna jest klapa tylna, która także
obejmuje te dwa elementy wyposażenia.
Oprócz stałej ściany działowej (dostępnej z szybą i bez), między kabiną
kierowcy a przestrzenią ładunkową, Nowy Citan furgon dostępny jest
również z wersją składaną. Ta opcja sprawdziła się już w poprzednim
modelu i od tego czasu została zoptymalizowana. Jeśli konieczne jest
przetransportowanie długich przedmiotów, kratkę po stronie pasażera
można obrócić o 90 stopni, a następnie złożyć w kierunku fotela kierowcy i zablokować. Fotel pasażera można z kolei złożyć, aby uzyskać
płaską powierzchnię. Kratka zabezpieczająca jest wykonana ze stali i
służy do ochrony kierowcy i pilota przed niekontrolowanym przemieszczaniem się ładunku.
Dostawy na plac budowy, miejska dystrybucja w gęstym ruchu ulicznym lub usługi transferowe na lotnisku – kierowcy małych furgonetek
mają ciężką pracę. Na szczęście projektanci Nowego Citana położyli
duży nacisk na osiągnięcie poziomu komfortu typowego dla marki, w
tym wzorcowego poziomu hałasu i wygodnego fotela, nie wspominając o szeregu praktycznych elementów wyposażenia. A to nie tylko
poprawia samopoczucie kierowców, ale jest również szczególnie
korzystne dla bezpieczeństwa: zrelaksowani mogą lepiej skoncentrować się na sytuacji na drodze. W tym celu pojazd został również
wyposażony w systemy podnoszące komfort i wygodę użytkowania
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znane z samochodów osobowych, takie jak klimatyza-

Jednostki napędowe spełniają normy emisji Euro 6d.

cja automatyczna THERMOTRONIC, funkcja rozruchu

Wszystkie silniki są połączone z funkcją ECO Start/Stop.

KEYLESS-GO oraz elektryczny hamulec postojowy.

Oprócz sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów,
najmocniejsze modele wysokoprężne i benzynowe

Furgon i Tourer będą dostępne w liniach wyposażenia

będą również dostępne z siedmiobiegową dwusprzę-

BASE i PRO. W przypadku linii BASE klient otrzymuje

głową skrzynią biegów (DCT).

funkcjonalny wariant bazowy z całym niezbędnym
wyposażeniem podstawowym. Linia PRO łączy w sobie

eCitan zostanie wprowadzony na rynek już w drugiej

reprezentacyjny design z dodatkową funkcjonalno-

połowie 2022 roku. Ten w pełni elektryczny wariant

ścią.

modelu Citana dołączy do portfolio elektrycznych
pojazdów dostawczych Mercedes-Benz Vans obok

Nowoczesne i ekonomiczne silniki

eVito i eSprintera. Oczekiwany zasięg wyniesie około

W momencie wprowadzenia na rynek gama silników

285 kilometrów (zgodnie z WLTP[5]), odpowiada więc

Nowego Citana będzie składać się z trzech modeli

na potrzeby użytkowników komercyjnych, którzy

wysokoprężnych i dwóch benzynowych. Ich wspól-

często wykorzystują ten pojazd do usług logistycznych

nymi atutami są świetne właściwości jezdne nawet

i dostawczych w centrach miast. Zgodnie z założe-

przy niskich obrotach oraz ekonomiczność. W celu

niami na stacjach szybkiego ładowania, ładowanie

uzyskania jeszcze lepszego przyspieszenia, na przykład

akumulatora od 10 do 80 procent zajmie 40 minut. Co

podczas wyprzedzania, wersja silnika wysokoprężnego

istotne, jeśli chodzi o wymiary przestrzeni ładunkowej,

o mocy 85 kW dostępna dla furgonu jest wyposażona

ładowność i dostępność wyposażenia, klient nie musi

w funkcję overpower/overtorque. Pozwala ona na

iść na żadne ustępstwa w porównaniu do pojazdu z

krótko przywołać do 89 kW mocy i 295 Nm momentu

konwencjonalnym silnikiem. Dla eCitana dostępny

obrotowego.

będzie nawet hak holowniczy.
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Bezpieczna i komfortowa jazda, zarówno na pusto, jak i z ładunkiem
Zespół projektowy Mercedes-Benz położył szczególny nacisk na
osiągnięcie typowych dla marki właściwości jezdnych, definiowanych
jako zrównoważone połączenie komfortu, dynamiki i bezpieczeństwa.
Przednie koła są zawieszone na kolumnach McPhersona z dolnymi
wahaczami. Z tyłu zastosowano oszczędzającą miejsce oś z belką
skrętną. Wahacze wleczone zapewniają tu dodatkowe prowadzenie kół,
podczas gdy sprężyny i amortyzatory są odseparowane.
W ramach drobiazgowych testów pojazdu, sprężyny, amortyzatory i
stabilizatory Citana zostały dokładnie ze sobą dostrojone. Tourer jest
wyposażony w sprężyny o określonej dla Mercedes-Benz sztywności
oraz amortyzatory z odpowiednio dobraną siłą tłumienia na przedniej i
tylnej osi. W ten sposób DNA Mercedesa znajduje odzwierciedlenie
nawet w właściwościach jezdnych Nowego Citana. Wzmocniony
stabilizator przedniej osi Citana Tourer zmniejsza boczne przechyły na
zakrętach.
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Zarówno pusty, jak i załadowany Nowy Citan oferuje

Asystenta ruszania pod górę, Asystenta bocznego

precyzyjną, bezpieczną i komfortową jazdę. Pojazd nie

wiatru, system ostrzegający o zmęczeniu ATTENTION

jest wrażliwy na duże obciążenia. Furgon został

ASSIST oraz system połączenia alarmowego

zoptymalizowany pod kątem dużej ładowności.

Mercedes-Benz. Systemy asystujące w Citanie

Oznacza to, że nawet przy dużym obciążeniu zacho-

Tourerze są jeszcze bardziej rozbudowane. W tym

wuje na drodze dużą stabilność.

modelu w standardzie dostępne są: Aktywny asystent
układu hamulcowego, Aktywny asystent utrzymania

Kompleksowe wyposażenie bezpieczeństwa

pasa ruchu, Asystent martwego punktu i Asystent
limitu prędkości z wykrywaniem znaków drogowych,
aby zapewnić kierowcy dodatkową pomoc.

Bezpieczeństwo jest kluczową wartością marki
Mercedes-Benz. Solidna konstrukcja nadwozia z
pochłaniającymi energię ścieżkami jej odprowadzania
przyczynia się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Podobnie działa siedem standardowych
poduszek powietrznych i szeroka gama nowoczesnych systemów wspomagania jazdy. To wszystko
może wesprzeć i odciążyć kierowcę w wielu sytuacjach.

Wiele innych systemów wspomagania jazdy jest
dostępnych na życzenie, w tym aktywny asystent
odległości DISTRONIC, który może automatycznie
przejąć prowadzenie podczas jazdy w korku, a także
Aktywny asystent układu kierowniczego, który
pomaga kierowcy utrzymać Citana na środku pasa
ruchu.
tekst redakcja / foto producent

– Tworząc w Nowym Citanie systemy wspomagające
kierowcę, chcieliśmy wdrożyć także w pojeździe
dostawczym filozofię Mercedes-Benz Cars w zakresie
ich komfortowego i płynnego działania – mówi Dirk
Hipp, kierownik projektu strategicznego i główny
inżynier Mercedes-Benz Small Vans. Taką płynną
interwencję, której klient początkowo prawie nie
zauważa, oferuje ESP, a także wspomaganie ruszania
pod górę i asystent bocznego wiatru.
Wspierane przez czujniki radarowe i ultradźwiękowe
oraz kamery systemy wspomagania jazdy i parkowania
obserwują ruch uliczny i otoczenie, a w razie potrzeby
mogą kierowcę ostrzegać lub interweniować.
Podobnie jak w nowych generacjach Mercedesów
Klasy C i Klasy S, Aktywny asystent utrzymania pasa
ruchu działa poprzez ingerencję w układ kierowniczy,
dzięki czemu jest szczególnie komfortowy.
Oprócz wymaganych prawnie systemów ABS i ESP,
nowe modele Citan są standardowo wyposażone w
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Na pokładzie Daily 4x4
W
połowie sierpnia IVECO zaprezentowało

miesiące zaplanowano na wiosnę 2022 roku. Trasa

IVECO Daily Van Life Adventure — projekt,

podróży składa się z różnych etapów: rozpoczyna się w

który jest częścią pełnej przygód drogi

Barcelonie i prowadzi przez Europę, Islandię oraz

Núrii Gomy i Lleonart, hiszpańskiej zawodowej kiteboar-

Maroko. Z każdym etapem wiążą się inne wyzwania,

derki. Wyruszyła ona w siedmiomiesięczną podróż

jednak dzięki solidności i wszechstronności Daily Núria i

dookoła Europy całkowicie dostosowanym do swoich

jej rodzina będą podróżować bezpiecznie i komfor-

potrzeb Daily 4x4 w wersji furgon. IVECO Daily zabrało

towo.

Núrię i jej rodzinę do najpiękniejszych miejsc, gdzie

Daily, jeden z najbardziej uniwersalnych pojazdów w

może nie tylko zwiedzać, ale również uprawiać kitesurfi-

swojej klasie. Jest jedynym samochodem z nadwoziem

ng — sport wodny, który powstał w 1999 r. jako

typu furgon o ładowności od 3,5 do 7,0 ton oraz

odmiana surfingu. Pojazd został oficjalnie przekazany u

obszernej przestrzeni ładunkowej wynoszącej od 7,3

dealera IVECO Zona Franca w Barcelonie w obecności

m3 do 19,6 m3. Szeroka gama silników, o maksymalnej

dyrektora generalnego, Jordiego Sardiny.

mocy od 116 KM do 210 KM, daje możliwość wyboru

Przygoda Núrii podzielona jest na dwa etapy: pierwsza

poziomów osiągów odpowiadających wszelkim

część podróży będzie trwała pięć miesięcy, od sierpnia

wymaganiom.

do grudnia 2021 roku, natomiast jej pozostałe dwa
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Daily 4x4 w wersji furgon jest napędzany przez 3,0-

Daily jest nie tylko partnerem biznesowym przyczynia-

litrowy silnik Euro 6 rozwijający moc 180 KM. Takie

jącym się do zwiększenia rentowności i wydajności

pojazdy z łatwością poradzą sobie z każdą misją. Co

klienta, ale także idealnym pojazdem na wakacje pełne

więcej, Daily 4x4 może być wyposażony w przekładnię

przygód — niezawodnym towarzyszem podróży

manualną z 12 biegami do jazdy do przodu i 2 biegami

nieustannie poprawiającym jakość życia kierowcy i

wstecznymi lub w przekładnię automatyczną Hi-Matic z

niezmiennie ukierunkowanym na ochronę środowiska.

16 biegami do jazdy do przodu i 2 biegami wstecznymi.
Daily 4x4 posiada zaawansowane systemy bezpie-

Dzięki swoim zaletom, takim jak nieograniczona

czeństwa, takie jak hamulce tarczowe z systemem zapo-

wszechstronność, ekstremalna wytrzymałość i maksy-

biegania blokowaniu się kół w trakcie hamowania (ABS) i

malny komfort jazdy, Daily wyróżnia się także niezwykle

elektronicznym programem stabilizacji toru jazdy (ESP).

wytrzymałym zawieszeniem, doskonale przystosowa-

Gama Daily 4x4 oferuje linię pojazdów w wersji furgon o

nym do każdego rodzaju zadań transportowych.

całkowitej masie 5,5 tony i 7,0 ton oraz ładowności do
4300 kg. Wersja ta posiada dużą przestrzeń ładunkową

Przygodę Núrii można śledzić na kanałach społeczno-

od 9 do 18 m3 w przypadku modelu terenowego z

ściowych IVECO.

pojedynczymi kołami oraz od 16 do 18 m3 w przypadku
modelu z podwójnymi kołami do jazdy na wszystkich

tekst redakcja / foto producent

rodzajach dróg.

tekst redakcja / foto producent
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Kolejna kontrola –
wciąż te
same usterki

str. 34

naprawa okazała się nieskuteczna. Analiza zarchiwizowanych zdjęć z poprzedniej kontroli pokazała, że
niektórych uszkodzeń nawet nie próbowano naprawiać. Oba pojazdy skierowano na parking strzeżony.
Następnego dnia na okręgowej stacji kontroli pojazdów, uprawniony diagnosta przeprowadził na
zlecenie inspektorów ponowne badanie pojazdów.

W

Przegląd ujawnił kolejne usterki, m.in. układu hamulśrodę (11 sierpnia) inspektorzy z kłodzkie-

cowego. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie

go oddziału wrocławskiej ITD skontro-

administracyjne, natomiast wobec kierowcy sporzą-

lowali zespół pojazdów polskiego

dzono wniosek o ukaranie do sądu.

przewoźnika. Kontrola stanu technicznego ciągnika
siodłowego wykazała awarię systemu oczyszczania
spalin. Kontrola stanu naczepy, której rama była
skorodowana, była bardziej złożona. Jak ustalili inspektorzy, ta naczepa była już raz kontrolowana w 2019
roku. Wtedy też z powodu nadmiernej korozji i uszkodzenia ramy zatrzymany został dowód rejestracyjny
pojazdu. Rama naczepy była również pęknięta w wielu
miejscach. Od tamtego czasu pojazd trzykrotnie był
badany na stacji diagnostycznej, a wynik był pozytywny. Widać było, że uszkodzenia naprawiano, lecz
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Nieoznakowany transport odpadów z zagranicy

I

nspektorzy z kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału
opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali w
poniedziałek (16 sierpnia) czeską ciężarówkę przewożącą

odpady tekstylne. Był to transport transgraniczny. W takim
przypadku samochód powinien być oznaczony białą tablicą z
wielką literą A, aby wyróżnić go wśród innych. W tym przypadku kierowca tablicy nie umieścił, za co przedsiębiorca
może ponieść karę nawet 10 tys. zł. Dodatkowo naruszył on
normy czasu pracy. Kontrolowany otrzymał kilka mandatów
karnych. Wobec firmy transportowej wszczęto postępowanie
administracyjne. Po uiszczeniu kaucji na poczet przyszłej kary
oraz prawidłowym oznakowaniu, pojazd został dopuszczony

źródło ITD / foto ITD

do dalszej jazdy.

Jechał bez przerwy
i odpoczynku

W

poniedziałek (23 sierpnia), na wielkopolskim
odcinku autostrady A2, patrol ITD zatrzymał

do rutynowej kontroli zestaw przewożący

samochody z Niemiec na Litwę. Analiza zapisów z tachografu cyfrowego i karty kierowcy wykazała, że szofer

Kontrole świateł

poważnie naruszył przepisy regulujące czas pracy kierowcy. Inspektorzy stwierdzili, że skrócił 9-godzinny odpo-

czynek dzienny o prawie 5 godz., a łączny czas jazdy

dziennej wyniósł ponad 14 godz. Oprócz tego prowadził

nieustannie ciężarówkę bez wymaganej przerwy przez
blisko 6,5 godz., czyli o prawie 2 godz. za długo.

Uwagę inspektorów zwrócił także niewłaściwy sposób
zabezpieczenia jednego z przewożonych samochodów.
Koło pojazdu było zaklinowane... kawałkiem deski.
Kierowcy nakazano właściwe zabezpieczenie ładunku.
źródło ITD / foto ITD

Został ukarany czterema mandatami. Za naruszenia norm
czasu pracy odpowiedzialność grozi także jego pracodawcy i osobie zarządzającej transportem w firmie.
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UTA i Truckers Life wspólnie
budują nową siłownię
Truckers GYM

Trening fitness w ramach aktywnej przerwy
dla kierowców ciężarówek - UTA i Truckers Life
budują Truckers Gym na stacji Europa-Park

U

TA, jeden z wiodących emitentów kart paliwowoserwisowych w Europie, należący do grupy Edenred,

wsparła Fundację Truckers Life w budowie nowej siłowni

Truckers Gym na stacji paliw Europa Park w Herbolzheim przy A5.
Na nowej, bezpłatnej siłowni Truckers GYM na świeżym powietrzu
znajduje się szereg urządzeń do ćwiczeń, gdzie podróżujący, a
zwłaszcza zawodowi kierowcy, mogą wykonywać proste ćwiczenia
fitness, które pomogą im się zrelaksować i aktywnie zregenerować
w czasie przerwy w pracy lub podróży.
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Oficjalna uroczystość inauguracyjna

kierowców zawodowych. Projekt zakłada budowę

Uroczyste otwarcie obiektu odbędzie się w środę 18

bezpłatnych siłowni plenerowych na największych

sierpnia w godzinach 10:00-15:00 i będzie dostępne dla

parkingach w Europie.

wszystkich zainteresowanych. Dla gości przygotowano
barwny program imprezy, w tym zawody sprawnościo-

Według "Raportu o stanie zdrowia kierowców zawo-

we, a także liczne nagrody i niespodzianki. Dodatkowo

dowych" opublikowanego przez Truckers Life

każdy kierowca, który weźmie udział w imprezie otrzyma

Foundation, około 80% kierowców ma nadwagę lub

drobne upominki od partnera przedsięwzięcia i Truckers

cierpi na otyłość I lub II stopnia, a 53% kierowców w

Life.

ogóle nie ćwiczy. "Te dane są naprawdę alarmujące" mówi Anna Kuzynin, project manager w Truckers Life.
"Jako Fundacja, której celem jest poprawa stanu zdrowia

Wsparcie ze strony dostawcy usług
mobilności UTA

obok nich obojętnie. W 2021 roku konsekwentnie

Nowa siłownia została wybudowana dzięki wsparciu

realizujemy naszą misję, a otwarcie nowego obiektu na

firmy UTA, dostawcy usług mobilnych. UTA należąca do

stacji paliw Europa-Park w Herbolzheim jest jej ważnym

Grupy Edenred, przekazała środki finansowe ze swojego

elementem."

kierowców zawodowych, nie możemy przechodzić

funduszu "Together we care", który został uruchomiony
w celu wsparcia wybranych projektów i inicjatyw
jest elementem globalnej inicjatywy pomocowej Grupy

Działania profilaktyczne wspierające
kierowców ciężarówek

Edenred "More than Ever". "UTA od dziesięcioleci jest

Fundacja Truckers Life działa już od ośmiu lat i skupia się

niezawodnym partnerem dla kierowców. Angażuje się

wyłącznie na grupie zawodowej kierowców. "Mamy

również w ochronę zdrowia kierowców w ich pełnym

świadomość, że nasza misja nie kończy się na wybu-

wyzwań codziennym życiu", mówi Carsten Bettermann,

dowaniu siłowni, bo to dopiero połowa sukcesu - mówi

CEO w UTA. "Od wielu lat wspieramy inicjatywę

Natalia Janiszewska, rzecznik prasowy Truckers Life. ".

DocStop, a dzięki naszym kampaniom "We care for you"

Dlatego oprócz budowania obiektów podejmujemy też

pomagaliśmy kierowcom ciężarówek dbać o ich

działania świadomościowe - uczymy dobrych nawyków

zdrowie i codzienną higienę podczas szczytowych faz

żywieniowych i pokazujemy w jaki sposób rozpocząć

pandemii koronawirusa. Cieszę się, że teraz wraz z

przygodę ze sportem. Pamiętajmy - zdrowy kierowca to

Truckers Life możemy wspierać kierowców ciężarówek

kierowca bezpieczny. Bardzo się cieszę, że firma UTA

będących w trasie i ułatwiać im aktywność sportową,

podziela wartości, które reprezentuje Fundacja. Jest mi

która dzięki takim siłowniom może być łatwo włączona

także niezmiernie miło powitać UTA w gronie Partnerów

w ich

Fundacji Truckers Life."

podczas pandemii koronawirusa. "Together we care"

codzienną rutynę pracy i stanowić zdrową

przeciwwagę dla długich godzin za kierownicą.”
Nowa siłownia na terenach Europa-Park jest już 107.
obiektem tego typu w Europie i 23. w Niemczech. Pełną

Truckers GYM - ogólnoeuropejska sieć
siłowni plenerowych

stronie: https://truckerslife.eu/pl/mapa-silowni. Projekt

Truckers GYM to jeden z flagowych projektów polskiej

Truckers GYM odbywa się pod patronatem UTW, Esporg

organizacji pozarządowej Fundacji Truckers Life, która

i Kravag Parking.

działa na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa

listę wszystkich siłowni Truckers Gyms można znaleźć na

tekst redakcja / foto Truckers Life
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Rozpoczęcie sprzedaży nowego
FUSO Cantera w Europie

F

USO, japońska spółka córka Daimler Trucks i zarazem jeden z
wiodących azjatyckich producentów pojazdów użytkowych,

ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży w Europie swojej lekkiej cięża-

rówki – nowego FUSO Cantera. Ten nowy model wyróżnia się nowoczesną, na nowo zaprojektowaną kabiną, większym bezpieczeństwem i
podwyższonym komfortem. Od sierpnia 2021 r. można zamawiać
nowego FUSO Cantera w sieci dealerskiej FUSO w całej Europie.
Już od dziesięcioleci FUSO Canter jest międzynarodowym bestsellerem
wśród lekkich samochodów ciężarowych, co zawdzięcza najmniejszej
średnicy zawracania w swojej klasie, dużej ładowności i swej uniwersalności. Od premiery rynkowej FUSO Cantera w 1963 r. wyprodukowano już ponad 4,5 miliona egzemplarzy pojazdu. Nowy FUSO Canter,
podobnie jak jego poprzednik, dostępny jest w pięciu klasach dopuszczalnej masy całkowitej (od 3,5 do 8,55 t), z sześcioma rozstawami osi
(od 2500 do 4750 mm), z trzema mocnymi silnikami (od 130 do 175 KM),
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trzema wariantami kabiny (standardowym o szer. 1,7

językiem form, a tym samym stylistykę i funkcjonalność

m, komfortowym o szer. 2,0 m i z kabiną podwójną o

solidnej lekkiej ciężarówki. Udoskonalenie wyglądu

szer. 2,0 m). Jako nowość, FUSO oferuje teraz kabinę S

zewnętrznego kabiny odzwierciedla tożsamość

także dla Cantera o masie 3,5 t na wszystkich rynkach z

wzorniczą FUSO, zwaną „Black Belt”, która niczym

ruchem lewostronnym, a ponadto wprowadza nowy

motyw przewodni pojawia się również w designie

rozstaw osi 3400 mm dla modeli 3S, co zwiększy

innych pojazdów tej japońskiej marki. Smukłe linie

przyjazność pojazdu w zabudowie. Za sprawą nowo

kabiny połączono z nowoczesnymi reflektorami LED

opracowanego, kompaktowego układu wydechowe-

(dostępnymi opcjonalnie), po dziesięciu latach

go FUSO Canter spełnia teraz normę emisji spalin

unowocześniając pojazd zarówno technicznie, jak i

EURO VI – STEP E.

koncepcyjnie.

Nowoczesny design

Większe bezpieczeństwo

Charakterystyczną cechą nowego Cantera jest

Nowego Cantera można zamówić z systemem

zaprojektowany dla niego przód, łączący w sobie

bezpieczeństwa Sideguard Assist®. To asystent

tradycyjne elementy stylistyczne z nowoczesnym

martwego pola, który za pomocą czujników radaro-
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Pojemność akumulatorów elektrycznego Actrosa to ok. 420 kWh.
Zapewnia to zasięg do 400 kilometrów.

wych wykrywa obiekty ruchome i nieruchome

opcjonalne reflektory LED, o zasięgu większym o 30%,

przeszkody z boku pojazdu, po stronie pasażera.

nowa funkcja Autolight oraz wzmocniona tylna osłona

Wspomaga kierowcę, emitując ostrzeżenia w przy-

przeciwwjazdowa, minimalizująca skutki uderzenia w

padku rozpoznania niebezpieczeństwa kolizji, gdy

przypadku kolizji.

kierowca skręca w stronę pasażera lub uruchamia
kierunkowskaz po tej stronie. Canter jest teraz bez-

Wyższy komfort

pieczniejszy niż kiedykolwiek wcześniej – dzięki nowo

W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma FUSO stale

zainstalowanemu systemowi Sideguard Assist®, a także

udoskonalała swoje lekkie samochody ciężarowe, aby

systemom bezpieczeństwa dostępnym już w

sprostać zapotrzebowaniom klientów. Dzięki ulepsze-

poprzednim modelu: AEBS (Advanced Emergency

niu izolacji akustycznej, nowy Canter imponuje

Braking System), ESP® (elektronicznemu układowi

wyjątkowo niskim poziomem hałasu we wnętrzu.

stabilizacji jazdy) i LDWS (Lane Departure Warning

Przestronna kabina zapewnia dobrą widoczność na

System). Poziom bezpieczeństwa zwiększają ponadto

wszystkie strony, ułatwiając w ten sposób manewrowa-
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nie w mieście. Nisko położone wejście i możliwość wygodnego
przechodzenia przez kabinę Cantera mają na celu usprawnienie pracy kierowców ciężarówek, zwłaszcza w transporcie
dystrybucyjnym.
Oczekuje się, że nowa generacja Cantera, oferująca nowoczesny design kabiny, zwiększone bezpieczeństwo i wyższy
komfort, wprowadzi na europejskie drogi nowy poziom jakości
i wydajności. Rozpoczęcie produkcji pojazdu w europejskiej
fabryce FUSO w Tramagal (Portugalia) zaplanowano na
grudzień 2021 r.
tekst redakcja / foto producent
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Alina Sachs – Wiceprezes Zarządu Sachs Trans International
i Marek Sachs - Prezes Zarządu Sachs Trans International.

IVECO S-WAY LNG
pojedzie
w firmie
Sachs Trans
International

W

sierpniu br. IVECO Poland podpisało
umowę na dostawę kolejnych 150 sztuk

ciągników siodłowych IVECO S-WAY LNG

dla Sachs Trans International. Samochody są wyposażone w jednostki napędowe o mocy 460 KM i zasilane
ekologicznym paliwem – skroplonym gazem ziemnym
LNG (Liquefied Natural Gas).
Jeden z największych operatorów logistycznych w
Polsce – firma Sachs Trans International – od kilku lat
stawia na ekologiczne rozwiązania w transporcie. Jest to
czynnik dominujący, który sprawia, że przewoźnik w
swojej flocie posiada wyłącznie najnowsze pojazdy,
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Manager. Firmę Sachs Trans International reprezentowali: Marek Sachs – Prezes Zarządu, Alina Sachs –
Wiceprezes Zarządu, Dawid Sachs – Członek Zarządu,
Klaudia Sachs-Gielza – Członek Zarządu oraz Marcin
Sachs – Członek Zarządu.
IVECO S-WAY LNG jest obecnie jedyną ciężarówką
zasilaną skroplonym gazem ziemnym, która osiąga
zasięg w transporcie dalekobieżnym do 1600 km. Moc
silnika 460 KM pozwala w pełni wykorzystać potencjał
samochodu w transporcie nawet najcięższych ładunków, a dwunastobiegowa, zautomatyzowana skrzynia
przekładniowa Hi-TroniX sprawia, że samochód
prowadzi się komfortowo i oszczędnie.
Firma Sachs Trans International wybrała komfortowe
kabiny z wysokim dachem, zbiorniki LNG 2×440 l
(2×160 kg gazu), aluminiowe koła Alcoa, pakiet Full Led
– wszystkie światła LED-owe oraz pakiet Driving Comfort
Plus. Ponadto samochody IVECO S-WAY będą wyposażone w system jazdy przewidującej HI-CRUISE, funkcję
rozłączania napędu przy zjazdach ECO-ROLL, Rocking
Mode (funkcja uwolnienia pojazdu w grząskim terenie),
układ stabilizujący tor jazdy (ESP/EVSC), Hill Holder –
system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, ACC,
retarder hydrauliczny, funkcję oceny stylu jazdy (DSE) i
zaawansowane technologicznie. Marka IVECO i jej

nadzoru koncentracji kierowcy (DAS), a także system

flagowy model IVECO S-WAY LNG doskonale wpisują się

ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu

w model biznesowy przewoźnika, ponadto producent

LDWS WE.

oferuje niezwykle atrakcyjne warunki finansowania
zakupu ciągników siodłowych. Warto podkreślić, że

W ramach umowy wszystkie pojazdy zostaną objęte

IVECO Poland i Sachs Trans posiadają długoletnią

kontraktem serwisowym M&R (2XL), a kierowcy przejdą

historię współpracy, co zaowocowało kolejnym, dużym

szkolenie podstawowej obsługi pojazdu poprowa-

kontraktem.

dzone przez Akademię Jazdy IVECO. Formą finansowania kontraktu będzie leasing.

Uroczyste podpisanie umowy było okazją do spotkania
stron kontraktu. IVECO Poland reprezentowali: Daniel
Wolszczak – General Manager, Przemysław Mrugalski –
Direct Sales Manager, Jacek Jacko – Key Account

tekst redakcja / foto producent

tekst redakcja / foto producent
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Dlaczego firmy wydobywcze
wybierają wywrotki
drogowe?

D

iamenty to naturalne bogactwo, które nie traci na swojej wartości
na przestrzeni wieków. Największe pokłady diamentów znajdują

się na terenie Rosji, która jest liderem w ich wydobyciu. To właśnie

do testów w prawdziwych warunkach jednej z największych kopalń
odkrywkowych diamentów w Rosji przeznaczona jest wywrotka SCANIA
HAGEN XL 8x4 z zabudową KH-KIPPER. Wzmocniona kopalniana zabudowa
W1MV przeznaczona jest do przewozu skalnej masy w różnorakich warunkach klimatycznych w wyrobiskach odkrywkowych surowców naturalnych.
Kopalniane zabudowy polskiego producenta pracują już na całym świecie,
między innymi, w takich krajach WNP jak Rosja, Ukraina, Kazachstan, Kirgistan,
Uzbekistan przy wydobyciu złota, gipsu, węgla lub materiałów niemetalicznych.
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Mniejsze koszty zakupu i przygotowania infrastruktury
Zacznijmy od początku. Dlaczego do transportu skał
osadowych rosyjskie kompanie górnicze decydują się
właśnie na wywrotki drogowe? Przede wszystkich

technologicznych. To znaczna rezerwa dla zmniejszenia
kosztów eksploatacyjnych, w końcu przy organizacji
takiej drogi i głębokich kopalniach konieczne jest
usunięcie ogromnej ilości skał.

dlatego, że jedna wywrotka sztywnoramowa i odpowia-

Większa mobilność

dająca jej klasie duża ładowarka kosztują znacznie

W przypadku awarii samochodu ciężarowego, na

więcej niż kilka wywrotek nawet na wzmocnionych

miejsce usterki przyjeżdża mobilny serwis, a jeśli nie ma

podwoziach i mniejszych ładowarek. Zużycie paliwa i

możliwości wykonania naprawy na terenie kopalni,

koszt części zamiennych, w tym podlegających nie-

samochód wyjeżdża na drogę publiczną. Wywrotka

ustannemu zużyciu opon, są również mniejsze w

drogowa jest bardziej uniwersalna niż wysokospecjali-

stosunku do wywrotek przegubowych.

styczna kopalniana. Po zakończeniu pracy w jednej
kopalni, samochód może bez jakichkolwiek przeszkód

Wywrotki drogowe charakteryzują stosunkowo

na własnych kołach po najzwyklejszej drodze pojechać

niewielkie rozmiary. Ponieważ szerokość samochodów

na nowe miejsce pracy choćby na drugi koniec kraju. A

ciężarowych jest mniejsza, niż klasycznych wywrotek

duża wywrotka kopalniana wymaga wcześniejszego

kopalnianych, potrzebują one mniej szerokich dróg

rozłożenia na części, dowiezienia do drogi kolejowej, a
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następnie transportu pociągiem do nowego miejsca pracy, gdzie
ponownie należy ją złożyć. Przy czym zabudowę, zespawaną
podczas montażu z kilku części, najprawdopodobniej będzie
trzeba postawić w dotychczasowym miejscu.

Zmniejszeniu okresu przestoju
Wywrotki kopalniane pracują w trybie całodobowym. Jeśli awarii
ulega wywrotka drogowa, to z obiegu wyłączone jest zaledwie 2125 m3. Rozwinięta sieć serwisowa większości producentów
podwozi i dostępność części zapasowych na magazynach wpływ
także na skrócenie okresu przestoju. Czas remontu samochodu jest
krótszy w porównaniu do wywrotki sztywnoramowej.

Zabudowa
Branża górnicza wymaga szczególnie niezawodnego i wytrzymałego sprzętu. Im większa ładowność wywrotki, tym większa jej
efektywność. Niska masa własna skrzyni pozwala na obniżenie
kosztów eksploatacyjnych i zwiększenie produktywności przy
transporcie. Objętość skrzyni wynosi 21-25 m3 – ładowność
samochodu waha się w granicach 30-40 ton.
W trakcie przewozu ładunku o dużej frakcji skrzynia podlega
ciągłemu zużyciu. Dlatego do jej wykonania stosuje się wytrzymałą
szwedzką stal HARDOX. Stal cechuje duża odporność na ścieranie i
skuteczna ochrona przed uszkodzeniami.

Skuteczna ochrona opon
Możliwość pokonywania trudnodostępnych miejsc to zaleta
eksploatacji pojazdów kopalnianych. Przy pracy z urobkiem
skalnym opony podlegają nieustannemu zużyciu, w tym przez
obsypujące się ze skrzyń odłamki. Ostre kamienie zatrzymujące się
między kołami wywrotek pracujących w kopalniach mogą przebić
koło, przy czym opony to jedne z najdroższych opon. Aby kamienie
nie wpadały między koła, zabudowy kopalniane KH-KIPPER
posiadają specjalne noże do ich wybijania, które wydłużają okres
eksploatacji opon i ograniczają kosztowne naprawy.
Tylne chlapacze wywrotek górniczych W1MV wykonane są z
mocnej gumy. Elastyczne chlapacze nie są narażone na odkształcenia plastyczne i nie odrywają się tak często jak aluminiowe lub
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stalowe. Kamienie odbijają się od nich, a w przypadku
uszkodzenia łatwe je podmienić. Specjalne stalowe
nakładki wzdłuż burt bocznych nie pozwalają kamieniom spadać i odbijać się od kół i podwozia w trakcie
załadunku wywrotki ładowarką i transportu.
Światła tylne zawieszone są na gumach. Takie mocowania niwelują wibracje powstające podczas jazdy.
Kratka ze stali nierdzewnej ochrania światła przed
uszkodzeniami.

Różne kopalnie – różne rozwiązania
Duży daszek w skalnych wywrotkach zakrywa praktycznie cały dach kabiny chroniąc ją oraz kierowcę przed
kamieniami spadającymi w trakcie załadunku.
Wywrotki kopalniane to jedne z największych samochodów, ale niekiedy miejscowe warunki, w których
pracują, zmuszają do szukania nowych rozwiązań.
Niekiedy z powodu ograniczonej wysokości wyładunku,
zamiast jednego dużego dachu osłaniającego całą
kabinę, na wywrotkach danego typu montuje się
skrócony daszek i dodatkowe oddzielne zabezpieczenie na kabinie. Eliminuje to wpadanie ładunku w
przestrzeń między kabiną i skrzynią i uszkodzenie jej przy
załadunku wywrotki ładowarką. Dzięki takiemu rozwiązaniu wysokość wyładunkowa wynosi nawet 1,5 m
mniej niż w standardowym wariancie.
Skrzynię na podwoziu 8x4 wykonano zgodnie z wymaganiami zamawiającego – wysokość wywrotki nie
mogła przekraczać 3 400 mm. Tutaj wysokość wynosi 3
300 mm, a wysokość burt 1 650 mm.
Szeroko otwierana tylna burta zamykana jest za pomocą
lin po jednej z każdej strony. Podłoga, uniesiona w tylnej
części, nie pozwala na wypadanie materiału w czasie
jazdy po pochylonej powierzchni – szczególnie
ładunku o niskiej frakcji.
tekst redakcja / foto producent
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Wykresówki wielokrotnego użytku

W

czwartek (12 sierpnia) w Jędrzejowie

Natomiast wykresówka w tachografie samochodu

i n s p e k t o r z y I n s p e k c j i Tr a n s p o r t u

skontrolowanego przez gorzowskich inspektorów ITD

Drogowego zatrzymali do kontroli

nie była wymieniana od ponad roku, a kontrolne

drogowej autobus, którym wykonywany był okazjo-

badanie tachografu nie było przeprowadzone od 4 lat.

nalny przewóz osób. Po otwarciu zainstalowanego w

Kontrolę przeprowadzono w niedzielę (15 sierpnia) na

pojeździe tachografu analogowego okazało się, że na

ekspresowej „trójce” koło Gorzowa Wielkopolskiego.

znajdującej się tam wykresówce zapisy prędkości

Skontrolowaną ciężarówką rolnik wracał z giełdy w

pojazdu, przebytej drogi i aktywności kierowcy nakła-

Przecławiu - to ponad 100 km od jego domu. Na

dały się na siebie wielokrotnie. Kierowca nie wprowadził

wykresówce nie było również wymaganych wpisów

również żadnych wpisów. Nie potrafił też wskazać daty,

m.in. imienia i nazwiska kierowcy. Kierujący nie posiadał

kiedy włożył wykresówkę do tachografu, choć tarcza

też ważnych badań lekarskich i psychologicznych

mogła być zapisywana maksymalnie przez 24 godziny.

niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku

Wobec kierowcy, który był jednocześnie przedsiębiorcą

kierowcy. Również w tym przypadku zostanie wszczęte

wykonującym przewóz, wszczęte zostało postępo-

postępowanie w sprawie nałożenia kary finansowej.

wanie administracyjne w zakresie ujawnionych naruszeń.
źródło ITD / foto ITD
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Przełom sierpnia i września nie przyniesie zmiany
tendencji na rynku detalicznym. O ile ceny autogazu
na stacjach niezależnych mogą rosnąć, to ceny
benzyny i oleju napędowego będą pozostawać na
zbliżonym poziomie.

Ropa naftowa
Ostatnie dni sierpnia upływły pod znakiem dyna-

Na tańsze
paliwa
poczekamy

K

micznej korekty ostatniej fali spadku cen ropy naftowej. Notowania październikowej serii kontraktów na
ropę naftową Brent z poziomu 64,60 USD/bbl wzrosły
w rejon 72 USD/bbl.
Aktualnie uwaga rynku przesunie się w stronę
rozpoczynającego się sympozjum w Jackson Hole –
rynki finansowe liczą, na dalsze wskazówki dotyczące
planowanego kształtu polityki pieniężnej w USA.

rótkotrwały spadek cen ropy z ubiegłego tygodnia, o ile przełożył się na spadek cen w hurcie, to

Dla rynku ropy naftowej ważniejsze może być jednak

był niewystarczający, aby obniżki dotarły

zaplanowane na 1 września spotkanie OPEC+.

na

stacje. Szybkie odbicie cen ropy w górę spowodowało, że
na koniec 34 tygodnia ceny hurtowe benzyny i oleju

Tymczasem zgodnie z tygodniowymi danymi EIA

napędowego ponownie wzrosły i są wyższe o ponad 6

zapasy ropy naftowej w USA spadły w skali tygodnia 3

groszy na litrze niż w poprzedzający piątek.

mln bbl do 432,6 mln bbl i jest to poziom 6% niższy od
5-letniej średniej dla tej pory roku. Na niezmienionym

W tej sytuacji średnie ceny tych paliw utrzymały się na

poziomie 11,4 mln bbl/d utrzymał się poziom wydo-

niezmienionym poziome tj odpowiednio dla: benzyny

bycia ropy naftowej. W dalszym ciągu pozytywnie

bezołowiowej 95 - 5,72 zł/l, bezołowiowej 98 – 5,95 zł/l,

zaskakuje popytowa strona rynku amerykańskiego.

dla oleju napędowego - 5,42 zł/l i autogazu - 2,77 zł/l.

Średniotygodniowy poziom konsumpcji wszystkich

Średnio o 5 groszy na litrze wzrosła w przedostatnim

paliw wzrósł do 21,8 mln bbl/d i jest to najwyższy

tygodniu sierpnia cena LPG na stacjach.

średniotygodniowy odczyt konsumpcji od początku
marca 2020 roku.

Skala średniego wzrostu cen nie odzwierciedla jednak w
pełni sytuacji na rynku autogazu. Na większości stacji
należących do niezależnych operatorów ceny wpod

Komentarz: Urszula Cieślak, Rafał Zywert
Źródło: www.reflex.com.pl / foto archiwum

koniec sierpnia nie rosły, a na stacjach koncernów krajowych i zagranicznych rosły o 10, a nawet 15 groszy na litrze.
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Pierwszy nowy DAF XG
w Polsce przekazany

P

od koniec lipca w Busku-Zdroju miało miejsce wydanie
pierwszego nowego DAF-a XG. Trafił on do floty firmy

REGESTA, będąc jednocześnie tysięcznym DAF-em we

flocie tego przewoźnika.
Mimo iż seryjna produkcja nowej gamy pojazdów DAF ruszy
dopiero w ostatnim kwartale 2021, elitarna grupa firm transportowych z Europy otrzymała możliwość zakupu wersji przedprodukcyjnej. Tego typu akcja od wielu lat realizowana jest przez DAF
Truck NV przy okazji premiery kolejnej generacji ciężarówek z
Eindhoven, natomiast po raz pierwszy w historii w wąskim gronie
wybranych klientów znalazła się firma z Polski – REGESTA, jedna z

e-ROUTE

e-Route online 09/2021 / e-route.pl

największych firm transportowych na terenie naszego kraju. – To
historyczne wydarzenie dla DAF Trucks Polska, firmy REGESTA, ale
również polskiej branży transportowej. Polska firma to bowiem
jedna z zaledwie kilku firm na świecie, która otrzymała zaproszenie
do udziału w inicjatywie holenderskiej centrali DAF Trucks.
Zadecydowała przede wszystkim lojalność klienta wobec marki –
Regesta jest z marką DAF od ponad 10 lat – obecnie zdecydowana
większość floty to pojazdy naszej marki. – mówi Mariusz Piszczek,
Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska. – Możliwość zamówienia pierwszego DAF-a XG w Polsce i jednego z pierwszych na
świecie to dla nas potwierdzenie bardzo dobrych relacji –
biznesowych i nie tylko – które łączą nas z marką DAF od ponad
dekady. W tej chwili DAF jest dominującą marką w naszej flocie, a
nowy DAF XG to równo tysięczny zamówiony przez nas ciągnik tej
marki. – dodaje Rafał Kwiecień, Prezes Spółki Regesta.
Przekazany pierwszy na polskim rynku DAF XG to 480-konna
wersja z 13-litrowym silnikiem Paccar MX-13. Do dyspozycji
kierowcy oddano wydłużoną o 49 cm kabiną o wysokości 204 cm
oraz objętości wynoszącej imponujące 11,85 m³. Przygotowana
dla firmy Regesta wersja, oprócz firmowych czerwonych barw,
została wyposażona w pełny pakiet aerodynamiczny oraz pełny
pakiet kamer. Podobnie jak każdy z pojazdów z nowej gamy DAF,
pierwszy egzemplarz w Polsce oferuje nieosiągalny dotychczas
poziom komfortu, bezpieczeństwa oraz efektywności osiąganej
m.in. dzięki rekordowo niskiemu spalaniu. Seryjna produkcja DAFa XF, XG oraz XG+ rozpocznie się w ostatnim kwartale 2021 roku.
W ciągu pierwszego miesiąca od premiery nowych modeli XF, XG
oraz XG+ klienci z całej Europy złożyli już ponad 1000 zamówień
na te pojazdy.

tekst redakcja / foto producent
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Paliwowa ruletka - kierowcę
zawodowego warto nauczyć
jeździć taniej

W

ydatki na paliwo to średnio około 30 proc.

ponad 30 litrów. Ciężarówki zwykle mają zbiorniki na

kosztów firmy transportowej. Są jednak

paliwo o pojemności około 1000-1200 litrów, czasem

sposoby, aby wydawać mniej. Jak? Szkolić

firmy powiększają je do 1400 litrów. To pozwala prze-

kierowców, by jeździli ekonomicznie, rozsądnie pla-

jechać bez powtórnego tankowania od 4 do 5 tysięcy

nować tankowania i korzystać przy tym z narzędzi

kilometrów, czyli np. trasę z Warszawy do Barcelony i z

telematycznych. - Kierowcę, który dopiero wchodzi do

powrotem. Przepisy dopuszczają większe zbiorniki, ale

zawodu warto od samego początku nauczyć takiej

pojemność ponad 1500 litrów sprawia, że pojazd

jazdy, aby ciężarówka spalała mniej paliwa.

musiałby jeździć jako ADR (przewożący niebezpieczne

Doświadczony trucker też ma rezerwy. Jeśli nauczy się

ładunki).

korzystania z nowych technik i wykorzysta technologię,
to pewnie zaoszczędzi 1-1,5 litra, w zależności od trasy i
ładunków - uważa Tomasz Czyż, ekspert GBox z Grupy
INELO.
Średnie spalanie paliwa zależy też oczywiście od
pojazdu. Nowe ciężarówki są bardziej ekonomiczne i
ekologiczne. Jeśli przewożą lżejszy towar, to na przejechanie 100 km potrzebują około 22-24 litry oleju
napędowego, a przy cięższym ładunku 27-28 litrów. Na
trasach jest jednak wciąż wiele pojazdów, które spalają
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Eco-driving – nauka oszczędzania
paliwa
Przewoźnicy nie mają wpływu na kształtowanie cen
paliw, ale mają wpływ na swoich pracowników. Ecodriving to styl jazdy, który wpływa na ograniczenie
spalania, zmniejszenie negatywnego wpływu na
środowisko, a także obniżenie kosztów eksploatacji
pojazdów. Zużycie paliwa można obniżyć o kilkanaście
procent (a nawet 20 proc.). To bardzo realne oszczędności. Zwłaszcza, że średni koszt miesięcznej eksploatacji

e-Route online 09/2021 / e-route.pl

pojazdu to nawet 35-40 tys. zł (leasing, paliwo, opłaty,

tankowanie najlepiej zaplanować w Luksemburgu. Tam

serwisy, wypłaty), z czego paliwo to właśnie koło 10-14

litr paliwa kosztował średnio 5,61 zł podczas gdy w

tys. zł.

sąsiadujących Holandii i Belgii odpowiednio 6,74 zł i aż
6,92 zł (dane Cargopedia.pl z 12 lipca 2021). Transport na

- Firmy, które raz zainwestowały w szkolenie dotyczące

Półwysep Iberyjski? W Andorze olej napędowy kosz-

ekonomicznej jazdy, robią to regularnie, bo widzą

tował 4,86 zł, w Hiszpanii 5,78 zł, w Portugalii 6,70 zł, a we

efekty. Wysyłają nowych pracowników i kierowców,

Francji nawet 6,72 zł. We Włoszech zatankujemy średnio

którzy przesiadając się na inną markę ciężarówki

za 6,94 zł, podczas gdy w sąsiadującej Austrii tylko 5,73 zł.

potrzebują czasu na poznanie danego pojazdu, jego

W drodze do Danii (6,72 zł), trzeba pamiętać, by lepiej

charakterystyki mocy, momentu obrotowego i opty-

zatankować w Niemczech (6,40 zł). W przypadku stałych

malnych zachowań, które ograniczą spalanie - twierdzi

kontraktów często spotykaną formą zabezpieczenia się

Tomasz Czyż. - W przypadku truckerów, którzy nigdy nie

przed nieoczekiwanym wzrostem kosztów działalności

mieli takiego szkolenia różnice są naprawdę duże. Dla

jest klauzula paliwowa, która z wyprzedzeniem określa

kierowcy nowego w zawodzie kurs eco-drivingu może

wskaźnik korekty paliwowej mający wpływ na później-

zapewnić przewoźnikowi oszczędności nawet 4-5

sze stawki.

litrów paliwa na 100 km. Doświadczonego truckera
również można nauczyć czegoś nowego lub udoskonalić jazdę tak, by jego ciężarówka spalała nawet 1-1,5 litra
mniej.

Telematyka w transporcie wskaże
tankowanie
Wsparciem zarówno dla spedytorów, jak i kierowców w

Co kraj – to inna cena paliwa
W zależności od kierunku transportu, stosuje się także
różne taktyki tankowania. Gdy kierowca jedzie do Unii
Europejskiej, tankuje paliwo pod korek tuż przed
wyjazdem z Polski. Gdy transportuje towary na Wschód,

wyborze odpowiednich stacji paliwowych są narzędzia
telematyczne, dzięki którym spedytorzy mogą sprawdzić dane dotyczące paliwa w pojeździe. Z taką wiedzą,
może wcześniej zaplanować i przekazać informację,
gdzie kierowca powinien zatankować.

stara się przekroczyć granicę z niemal pustym bakiem i
tam go napełnić. Tu oczywiście decyduje cena paliwa.
W połowie lipca średnia różnica ceny litra oleju napędowego w Niemczech była wyższa o niespełna 98
groszy. To ponad 15 procent. Z kolei na Ukrainie było
przeciętnie taniej o 1,44 zł na litrze, czyli ponad 30
procent. Prognozuje się, że w Polsce w przedostatnim
tygodniu lipca cena paliwa wyniesie 5,60-5,72 zł/l.

- Spedytorzy wykorzystują dane zapisane w systemie
telematycznym i planują tankowania na wybranej trasie.
Mogą to już zrobić na etapie planowania dla niego
zlecenia. Kierowca dostanie bezpośrednio na swój
komputer telematyczny wybraną stację paliwową jako
punktu podróży od razu z przekierowaniem do nawigacji - wyjaśnia Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa
INELO. - Dodatkowo dzięki funkcji geofencingu kie-

Także w samej Unii ceny paliwa różnią w niemal każdym
kraju. Dlatego warto wiedzieć, gdzie można zatankować
taniej. Czasem lepiej nawet nieco nadłożyć drogi, by

rowca automatycznie może dostać informację o
sprawdzonych stacjach paliwowych, jeśli zostały
wcześniej wprowadzone do systemu telematycznego.

zapłacić mniej za paliwo. Różnice mogą sięgać kilkunastu procent. Przy trasie np. do krajów Beneluksu,

tekst rPaulina Kunicka / INELO / foto MAN
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Jedna kontrola, seria zastrzeżeń

W

czwartek (12 sierpnia) zachodniopomor-

Analiza aktywności kierowcy wykazała również, że

scy inspektorzy Inspekcji Transportu

kierujący niewłaściwie ewidencjonował swój czas

Drogowego w pobliżu miejscowości

pracy. Konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości

Dołuje zatrzymali ciężarówkę, której kierujący w terenie

było nałożenie na kierowcę 14 mandatów m.in. za

zabudowanym jechał z nadmierną prędkością.

niezabezpieczanie ładunku, usterki techniczne, jak

Samochód został skierowany do punktu kontrolnego,

również za naruszenia związane z rejestracją swojego

gdzie szczegółowo sprawdzono jego stan techniczny.

czasu pracy. Kontrolowany pouczony o prawie do

Już po chwili, w miejscu zatrzymania się wywrotki

odmowy przyjęcia mandatów, skorzystał z tego prawa.

pojawiła się duża plama płyny chłodzącego. Płyn

Sporządzono wniosek do sądu o jego ukaranie. Wobec

wyciekał bardzo intensywnie. Samochód nie mógł

przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające.

kontynować jazdy, ponieważ w takim stanie zagrażał

Ciężarówka z punktu kontrolnego odjechała na

on środowisku naturalnemu. W układzie kierowniczym

lawecie.

luz na sworzniu drążka kierowniczego był tak duży, że
zagrażało to bezpieczeństwu ruchu drogowego.

e-ROUTE
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W

środę (11 sierpnia) funkcjonariusze mazowieckiej ITD w trakcie prowadzonych wzmo-

żonych kontroli, zwracali szczególną uwagę

na rzeczywistą masę całkowitą i stan techniczny pojazdów

Ważenie ciężarówek
na Mazowszu

oraz wymagane dokumenty. Przez inspekcyjne wagi
przejechały 124 pojazdy w tym busy. 31 dostawczaków
ważyło więcej niż zezwalają przepisy. Niechlubnym rekordzistą zatrzymanym na ekspresowej „ósemce” okazał się
samochód ważący 8,35 tony zamiast dopuszczalnych 3,5
ton. Pojazd ten 14 krotnie przekroczył swoją ładowność.
Inspektorzy zatrzymali też ciężarówkę, której nacisk osi
przekroczony był o 900 kg, a jej dmc zostało przekroczone o
1,9t. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie za brak
zezwolenia kategorii V. Przeładowane samochody mogły
odjechać z miejsc kontroli ITD po rozładunku nadwyżki
towarów na inne pojazdy. W trakcie akcji zatrzymano 3
dowody rejestracyjne z powodu m.in. braku aktualnych
źródło ITD / foto ITD

badań technicznych czy niedziałającego oświetlenia.

Ciągnik bez przeglądu,
tachograf bez badania

str. 57

W

piątek (6 sierpnia) lubuscy inspektorzy Inspekcji
Transportu Drogowego ze Słubic, na krajowej

„dwójce” w Świecku, zatrzymali do rutynowej

kontroli litewską ciężarówkę. Kierowca jechał z Niemiec do
Rosji. Skontrolowany ciągnik siodłowy od ponad 16 miesięcy
nie posiadał aktualnego badania technicznego dopuszczającego do ruchu drogowego. Dodatkowo ciągnik ten miał „łyse”
opony. Zatrzymano jego dowód rejestracyjny. Badaniu
kontrolnemu nie został poddany również tachograf zainstalowany w tym pojeździe. Badanie to powinno zostać przeprowadzone do 11 kwietnia. Kierowca wyjaśnił, że szef wiedział o
upływie terminów badań, ale nie miał czasu dopełnić formalności. Z zapisów tachografu wynikało też, że kierowca w
kontrolowanym okresie dwukrotnie skrócił odpoczynek
dzienny o ok. 2 godziny. Kierowcę ukarano mandatem, a
wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w
przedsiębiorstwie zostaną wszczęte postępowania w sprawie
nałożenia kary pieniężnej.
źródło ITD / foto ITD
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Bartosz Ostałowski oraz trener Man Profi Drive komentują wrażenia
z jazdy nowym ciągnikiem MAN TGX MY2022

MAN na europejskim Roadshow

I

nnowacje technologiczne w pojazdach ciężarowych odgrywają
ważną rolę dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i innych

uczestników ruchu drogowego. MAN chce zwrócić na to uwagę,

organizując akcję TruckLife Tour. Przy tej okazji prezentuje inteligentne systemy wspomagania, które zwiększają bezpieczeństwo i
komfort pracy kierowcy, zwłaszcza nowy system zastępujący lusterka
MAN OptiView. Roadshow rozpoczął się 3 sierpnia 2021 pod
Monachium przez Włochy, Polskę, Belgię, Hiszpanię i Francję.
Przedsięwzięcie koncentrowało się na aspektach bezpieczeństwa
drogowego idealnie pasuje do letnich wakacji, podczas których wiele
osób odbywa podróże, przemieszczając się po autostradach obok
pojazdów ciężarowych.
Główną atrakcją TruckLife Tour była możliwość jazd próbnych
nowym pojazdem MAN TGX wyposażonym w najnowsze systemy
wspomagania: MAN OptiView, MAN CruiseAssist (asystent podczas
jazdy na długich trasach) i LCCPA (asystent zapobiegania kolizjom
przy zmianie pasa ruchu). Podczas jazdy zręcznościowej przy wyko-
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rzystaniu systemu MAN OptiView zadanie kierowcy

Dodatkowo system ten zapewnia kierowcom cięża-

polega na bezpiecznym i bezbłędnym manewrowaniu

rówek większe bezpieczeństwo podczas przerw w

do tyłu slalomem. Eksperci MAN omawiali funkcje i

pracy i noclegów na postojach. Dzięki systemowi

specyfikę pojazdów nowej generacji TGX. Niektórzy

kamer dostarczającemu pełen obraz sytuacji wokół

kierowcy mieli mozliwość przenocować w dużej,

pojazdu w przypadku podejrzanych odgłosów na

przestrzennej kabinie MAN TGX, aby przekonać się o

zewnątrz kierowcy mogą się zorientować w sytuacji

wyjątkowym komforcie podczas odpoczynku po pracy.

bez konieczności opuszczania pojazdu lub rozchylania

Wyspany i zrelaksowany kierowca także ma pozytywny

zasłon. W ten sposób są bezpieczniejsi i mogą ewentu-

wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

alnie powiadomić policję.

MAN OptiView w istotny sposób przyczynia się do

W ramach TruckLife Tour czas postoju na parkingu

zapobiegania wypadkom. Cyfrowy system lusterek

autostradzie to czas w którym dzięki MAN wspólnie

MAN OptiView zdecydowanie zmniejsza ryzyko

można zapoznać się z nowymi technologiami zwię-

niezauważenia przez kierowcę pojazdu ciężarowego

kszającymi bezpieczeństwo na drogach.

innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki zakresowi widoczności tego systemu nie istnieją już martwe

W Polsce pokaz odbył się w dniach 09-10.08, w Porcie

pola po stronie kierowcy i pasażera, co zapewnia

2000 w Mostkach przy trasie nr 92 w pobliżu granicy

ochronę rowerzystom w mieście czy pieszym w strefie

polsko-niemieckiej. W imprezie udział wzięło ponad

serwisowej przy drodze. System MAN OptiView będzie

100 kierowców. Pokaz umiejętności szoferskich dał

można zamawiać od października 2021 jako opcjonalne

podczas spotkania Bartosz Ostałowski, niepełno-

wyposażenie pojazdówMAN nowej generacji. System

sprawny kierowca posiadający międzynarodową

zastępuje tradycyjne lusterka zewnętrzne i współpra-

licencję wyścigową FIA. Od dnia, w którym stracił obie

cuje z kamerami zainstalowanymi po bokach i z przodu

ręce w wypadku komunikacyjnym, rękami dla Bartosza

pojazdu, opcjonalnie uzupełnionymi o kamerę jazdy

Ostałowskiego stały się jego nogi. To nimi tworzy też

wstecz. Wszystkie kamery pokazują sytuację na drodze i

cudowne obrazy, bo oprócz tego, że jest kierowcą

wokół pojazdu na dwóch dużych wyświetlaczach

sportowym, to jest też artystą i inżynierem. W Porcie

wysokiej rozdzielczości zlokalizowanych przy słupkach

2000 poprowadził 40 tonowy zestaw MAN TGX z

A i dodatkowo także na ekranie systemu medialnego.

naczepą i udowodnił, że kabina nowego MAN TGX

Kierowcy mogą wybierać dogodną opcję widoku.

MY2022 to idealne miejsce pracy dla każdego.

Koncepcja obrazowania sytuacji na drodze obejmuje
także system wspomagania przy skręcaniu. Oba te

tekst redakcja / foto producent

systemy wykorzystują radar i idealnie łączą funkcję
identyfikacji zagrożeń i ostrzegania podczas skręcania z
wizualizacją stref z obu stron i z przodu pojazdu, co
pozwala na wyeliminowanie martwego pola. W ten
sposób system MAN OptiView zdecydowanie przyczynia się, we współpracy z innymi systemami wspomagającymi kierowcę, do poprawy bezpieczeństwa na
drodze.
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Testy całkowicie elektrycznego pojazdu
komunalnego Mercedes-Benz eEconic

M

ercedes-Benz Trucks konsekwentnie kontynuuje prace
rozwojowe nad pojazdem komunalnym eEconic z akumulatorowym napędem elektrycznym, przeprowadzając

serie intensywnych testów. Inżynierowie testowi skupiają się przede
wszystkim na sprawdzeniu bezpieczeństwa, osiągów i trwałości
pojazdu. eEconic musi również wykazać swoją sprawność w letnich i
zimowych testach akumulatorów oraz elektrycznego układu napędowego. Ponadto pojazd poddawany jest jeszcze innym badaniom, takim
jak pomiar hałasu, pomiar kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
i jazdy testowe na złych drogach. Następnym etapem po zakończeniu
testów ma być sprawdzenie eEconica w praktycznej eksploatacji u
klientów. Rozpoczęcie seryjnej produkcji eEconica w fabryce MercedesBenz w Wörth zaplanowano na drugą połowę 2022 r.
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Pod względem architektury pojazdu eEconic korzysta z

jesteśmy na dobrej drodze w rozwoju naszej kon-

zalet globalnej strategii platformowej; ta niskopodł-

strukcji – eEconic jest doskonale dostosowany do

ogowa ciężarówka bazuje konstrukcyjnie na eActrosie

planowanego zastosowania w operacjach zbiórki

do ciężkiego transportu dystrybucyjnego, który pod

odpadów. Idealne warunki ramowe dla tego profilu

koniec czerwca świętował swoją światową premierę

zastosowania niskopodłogowego pojazdu z akumula-

cyfrową. W rezultacie główne dane techniczne

torowym napędem elektrycznym stanowią duża liczba

eEconica są w dużej mierze identyczne z danymi

przystanków na trasie, łatwe w planowaniu, jedno-

technicznymi eActrosa. W przyszłości eEconic,

dniowe trasy o średniej długości 100 km oraz możliwo-

skonfigurowany jako śmieciarka, ma pokonywać

ść ładowania akumulatorów pojazdu w bazie klienta”.

zdecydowaną większość typowych tras zbiórki
odpadów, obsługiwanych dotąd przez Econica – bez
przeładunku, cicho i bez lokalnej emisji dwutlenku
węgla.

eEconic na bazie eActrosa
eEconic o dopuszczalnej masie całkowitej 27 ton, z
napędem w układzie 6x2/ NLA (z osią wleczoną) ma
pojawić się na rynku najpierw jako śmieciarka.

Dr Ralf Forcher, szef Mercedes-Benz Special Trucks,
stwierdził: „Poddajemy eEconica szerokiej gamie
testów, a dotychczasowe wyniki potwierdzają, że

Podobnie jak w eActrosie, jego technicznym sercem
jest jednostka napędowa – oś elektryczna z dwoma
zintegrowanymi silnikami elektrycznymi i dwusto
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pniową skrzynią biegów. Seryjny eEconic będzie

innymi uczestnikami ruchu drogowego i zapewnia mu

wyposażony w trzy pakiety akumulatorowe, każdy o

bardzo dobrą widoczność w ruchu drogowym. Kolejną

pojemności energetycznej ok. 105 kWh[1]. Oba chło-

ergonomiczną zaletą jest nisko położone wejście

dzone cieczą silniki generują moc ciągłą 330 kW oraz

przestronnej kabiny, przeznaczonej nawet dla czterech

moc maksymalną 400 kW. Do tego, przy przewidującym

osób. W eksploatacji miejskiej eEconic zyskuje uznanie

stylu jazdy, dochodzi możliwość odzyskiwania energii

nie tylko dzięki swemu napędowi o neutralnej emisji

elektrycznej poprzez rekuperację – to ogromna zaleta,

CO2, lecz także za sprawą obniżonej emisji hałasu –

szczególnie wobec konieczności częstego zatrzymywa-

zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych.

nia się podczas zbiórki odpadów. Po całodziennej
jeździe akumulatory elektrycznego samochodu
ciężarowego można ładować w bazie klienta, z mocą do
160 kW.

Usługi doradztwa
Aby wspierać klientów na każdym etapie ich drogi do
elektromobilności, Mercedes-Benz Trucks uczynił
zarówno eEconica, jak i eActrosa, elementem całego

Pojazd do o zastosowań komunalnych

ekosystemu, obejmującego również ofertę doradczą i

eEconic posiada również sprawdzone i cenione przez

usługową, a także rozwiązania cyfrowe, umożliwiające

klientów cechy konwencjonalnego Econica.

maksymalne wykorzystanie pojazdu oraz optymaliza-

Przykładowo nisko osadzona panoramiczna szyba

cję kosztów całkowitych. Przykładowo na podstawie

kabiny „DirectVision” wraz z niską pozycją siedzącą

istniejących tras przejazdów można określić, na

umożliwia kierowcy bezpośredni kontakt wzrokowy z

potrzeby danego klienta, realistyczny i przekonujący
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profil zastosowań elektrycznych ciężarówek. Ponadto,
oprócz elektryfikacji bazy operacyjnej, elementem tzw.
eConsultingu mogą być według życzenia klienta
wszelkie kwestie dotyczące planowania, przygotowania i realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą
ładowania oraz przyłączeniem do sieci – MercedesBenz Trucks zawarł specjalnie w tym celu strategiczne
partnerstwo z Siemens Smart Infrastructure, ENGIE i
EVBox Group. Na życzenie Mercedes-Benz Trucks
pomaga również w ustaleniu możliwości uzyskania
dotacji publicznych na infrastrukturę i pojazdy.

Elektryfikacja gamy ciężarówek w
oparciu o napęd akumulatorowy i
ogniwa paliwowe
Daimler Truck AG wyznacza sobie ambitny cel, aby do
roku 2039 na rynku europejskim, japońskim i północnoamerykańskim oferować już tylko takie samochody
nowe, które podczas jazdy („tank to wheel”) będą
neutralne pod względem emisji CO2. Już do 2022 r.
oferta pojazdów na głównych rynkach zbytu ‒ w
Europie, USA i Japonii ‒ ma zawierać seryjnie produkowane pojazdy z elektrycznym napędem akumulatorowym. Od 2027 r. przedsiębiorstwo zamierza też
rozszerzyć swą ofertę o seryjne pojazdy z napędem na
wodorowe ogniwa paliwowe. Celem nadrzędnym jest
osiągnięcie neutralności emisji CO2 w transporcie
drogowym do roku 2050.

tekst redakcja / foto producent
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Marka Ruville zostaje
przeniesiona do Saleri
ze skutkiem
natychmiastowym

J

ak informuje Schaeffler Automotive Aftermarket uzgodniono warunki przeniesienia praw do znaku towarowego

marki Ruville na firmę Saleri ze skutkiem natychmiastowym.

Jens Schüler, prezes GKAM, Global Sales & Marketing Automotive
Aftermarket komentuje: “Umowa jeszcze bardziej umacnia naszą
współpracę z Saleri. Co więcej, takie działanie wzmacnia na rynku
części zamiennych nasze pozostałe marki LuK, w przypadku
przeniesienia napędu, INA, dla części silnika oraz FAG dla części
podwozia. Nasze produkty to nieustająco profesjonalne rozwiązania naprawcze o jakości OE.”
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Wszystkie produkty Schaeffler oferowane dotychczas pod
marką Ruville będą sprzedawane pod marką FAG. Ta zmiana
kończy globalną reorganizację portfolio Schaeffler
Automotive Aftermarket rozpoczętą w 2019 roku.
Początkowo do oferty marki FAG zostały przeniesione części
układu kierowniczego i zawieszenia, wały napędowe oraz
mocowania amortyzatora. Sprzedaż znaku towarowego nie
ma wpływu na istniejące patenty oraz relacje z klientami i
dostawcami Schaeffler.
Grupa Saleri jest liderem w dziedzinie rozwiązań z zakresu
zarządzania temperaturą dla lżejszych i oszczędniejszych
pojazdów. Firma dąży do bycia dostawcą technologii w
pojazdach o zerowej emisji. Działa jako dostawca Tier 1 w
segmencie wyposażenia na pierwszy montaż oraz odnotowała swoją obecność na motoryzacyjnym rynku części
zamiennych. Basilio Saleri, prezes Saleri Group komentuje
przeniesienie znaku towarowego: “Wśród innych przejęć,
zakup marki Ruville umożliwi nam zaistnienie na rynku części
zamiennych. Pozwoli to firmie Saleri na realizację strategii
obejmującej wiele produktów i marek oraz zwiększenie
reaktywności rynku i elastyczności produkcyjnej”.

tekst redakcja / foto e-Route
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Nowa opona ciężarowa
MICHELIN X Multi Grip
na trudne warunki
zimowe

Trening fitness w ramach aktywnej przerwy
dla kierowców ciężarówek - UTA i Truckers Life
budują Truckers Gym na stacji Europa-Park

N

a rynku jest już dostępna nowa gama opon zimowych
do samochodów ciężarowych MICHELIN X Multi Grip.

Model ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu

maksymalnego bezpieczeństwa i mobilności w ekstremalnych
warunkach zimowych dzięki doskonałej przyczepności na drogach
pokrytych śniegiem, błotem pośniegowym oraz na mokrej
nawierzchni. Potwierdzeniem tych właściwości jest oznaczenie
symbolem 3PMSF. Osiągi oferowane przez opony z gamy
MICHELIN X Multi Grip są jeszcze lepsze w porównaniu z poprzednią generacją ogumienia.
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Zwiększone bezpieczeństwo

rocznie i redukcję emisji CO2 o średnio 1,5 tony rocznie

Innowacyjna rzeźba bieżnika z samoregenerującymi się

w początkowym okresie eksploatacji opon.

lamelami w technologii MICHELIN Regenion zapewnia
doskonałą przyczepność przez cały czas eksploatacji

Użytkowanie nowej gamy MICHELIN X Multi Grip

opony. Przy głębokości bieżnika na poziomie 5 mm,

pozwala flotom ciężarowym obniżyć: koszty operacyjne

trakcja na śniegu jest lepsza o ponad 50 procent, zaś

dzięki niskim kosztom eksploatacji oraz emisję CO2 na

hamowanie na śniegu – o 20 procent. Przy 2 mm

każdy przejechany kilometr, co przekłada się na mniejszy

głębokości bieżnika przyczepność boczna jest o 20 proc.

wpływ na środowisko.

wyższa.
Swoje wysokie osiągi nowa gama opon zawdzięcza
Opony MICHELIN X Multi Grip charakteryzują się dobrą

połączeniu czterech innowacyjnych, opatentowanych

przyczepnością na każdym rodzaju nawierzchni

technologii:

spotykanej zimą – na lodzie, śniegu (świeży, ubity lub
topniejący) oraz na mokrych drogach, dzięki czemu są

tekst redakcja / foto producent

idealne do użytkowania przez cały ten okres. Przez resztę
roku ogumienie z nowej gamy do pojazdów ciężarowych nadal zapewnia bardzo dobre osiągi, zwłaszcza
na mokrych nawierzchniach.

Zwiększony przebieg
Wydłużony okres przebiegu, niezmienna przyczepność
przez cały okres użytkowania oraz wysoka wytrzymałość
bieżnika sprawiają, że opona MICHELIN X Multi Grip jest
atrakcyjnym ekonomicznie rozwiązaniem. Przebieg
ogumienia z nowej gamy został zwiększony o ponad 10
proc. dla opon na oś sterującą i o ponad 30 proc. dla
opon na oś napędową[4]. Możliwość pogłębiania i
bieżnikowania opony dodatkowo zwiększa okres jej
użytkowania i pomaga obniżyć koszt przejechanego
kilometra.

Niższy opór toczenia dla większej
oszczędności paliwa
Opór toczenia nowej gamy Michelin został zmniejszony
nawet o 10 procent[5]. W przypadku ciągnika siodłowego wyposażonego w opony 385/65R22.5 MICHELIN
X Multi Grip Z oraz 315/80R22.5 MICHELIN X Multi Grip
zużycie paliwa może zostać obniżone o 0,6 l/100 km, co
oznacza oszczędność paliwa w wysokości 574 euro
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20 niskoemisyjnych ciągników
siodłowych IVECO S-WAY LNG

F

irma IVECO Poland uroczyście przekazało firmie
Don Trucking 20 ciągników siodłowych IVECO

S-WAY LNG z silnikami o mocy 460 KM wyposa-

żonych w najnowocześniejszy układ napędowy
wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny
(Liquid Natural Gas – LNG). Do końca tego roku flotę
Don Trucking wzmocni kolejne 20 takich samych
ciągników IVECO S-WAY LNG. Przypomnijmy, że pod
koniec 2018 roku Don Trucking, jako pierwszy klient w
Polsce, odebrał 20 ciągników IVECO Stralis NP, rozpoczynając tym samym proces całkowitej wymiany floty z
ciężarówek z silnikami na olej napędowy na pojazdy,
które mogą być zasilane zarówno LNG jak i Bio-LNG.
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rozwoju, tym bardziej jesteśmy dumni, że firma wybrała
nasze rozwiązanie oparte na technologii LNG do
realizacji ambitnych celów prośrodowiskowych oraz
biznesowych. Wspólnie dbamy o świat dla przyszłych
pokoleń”, powiedział Daniel Wolszczak, Dyrektor
Generalny IVECO Poland.
IVECO S-WAY LNG to ciągniki siodłowe i podwozia
ciężarowe skonstruowane jako pojazdy zasilane
wyłącznie gazem ziemnym, zaprojektowane do
eksploatacji szosowej głównie w ruchu długodystansowym. Dysponując mocą 460 KM i zasięgiem do 1600
km (LNG), oferuje najlepsze w swojej klasie osiągi w
transporcie dalekobieżnym, najniższe zużycie paliwa w
historii modelu oraz najdłuższe okresy międzyprzeglądowe. Pojazd ten jest w stanie osiągnąć do 15% niższe
zużycie paliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji
cząstek stałych (PM), tlenków węgla (NOx) i dwutlenku
węgla (CO2) nawet o 95% przy zasilaniu biometanem w
porównaniu z pojazdami wyposażonymi w napęd
wysokoprężny zgodny z aktualną normą emisji Euro
VI/C. Bezobsługowy układ oczyszczania spalin nie
wymaga stosowania AdBlue ani filtra cząstek stałych
(DPF). Ponadto silnik napędzany gazem ziemnym
charakteryzuje się cichą pracą (nawet do - 71dB – w
przypadku pojazdów zgodnych z certyfikatem Piek
Oznacza to, że już wkrótce firma ta będzie dysponować

Quiet Truck).

60 niskoemisyjnymi ciągnikami marki IVECO.
Pojazdy zakupione przez firmę Don Trucking objęte są 5Proekologiczne działania firmy Don Trucking związane z

letnim kontraktem serwisowym 3XL Life.

wymianą floty na pojazdy przyjazne dla środowiska, są
elementem szerszej strategii mającej na celu ochronę
lasów w całej Europie realizowanej przez Don Trucking

tekst redakcja / foto producent

we współpracy z firmą Ecobal, zapewniającą swoim
klientom profesjonalną opiekę i wiedzę w zakresie
kompensacji emisji dwutlenku węgla.
„Strategia ekologiczna Don Trucking jest zgodna z
wartościami IVECO w dziedzinie zrównoważonego

tekst redakcja / foto producent
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Za ciężkie, za długie, za szerokie i wysokie

W

czwartek (12 sierpnia) w Aleksandrowicach
(autostrada A4) małopolscy inspektorzy ITD

zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym

przewożona była palownica wraz z osprzętem. Rzeczywista
masa całkowita tego pojazdu wraz z ładunkiem wynosiła ponad
96 ton. To o 141% więcej niż określają przepisy dotyczące
warunków technicznych pojazdów. Tym samym przekroczony
był też nacisk osi pojazdu. Ciężarówka była też za długa o 6,3 m i
za szeroka o 51 cm. Przejazd takiego pojazdu powinien odbywać się również z pomocą dwóch samochodów pilotujących,
co w tym przypadku nie miało miejsca. Samochód został
usunięty na parking strzeżony, zaś wobec przewoźnika toczyć
się będzie postępowanie administracyjne.
O 11 oraz 6 cm przekroczona była wysokość dwóch ciężarówek
zatrzymanych przez łódzką Inspekcję Transportu Drogowego.
Zatrzymania dokonano w środę (11 sierpnia) na ulicach Łodzi.
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Pierwszym pojazdem przewożone były samochody
osobowe i dostawcze, a w drugim przypadku metalowe
szalunki. Zatrzymane do kontroli ciężarówki miały
ponadto nieprawidłowo rozmieszczony ładunek. Za
stwierdzone nieprawidłowości wobec przedsiębiorców
wszczęto postępowania administracyjne.
45,7 t zamiast dopuszczalnych 40 t ważył zestaw
należący do czeskiego przewoźnika przewożący
drewno. Pojazd został zatrzymany we wtorek (10
sierpnia) na drodze wojewódzkiej w miejscowości
Księży Las przez inspektorów z kędzierzyńskokozielskiego oddziału WITD w Opolu. Za stwierdzone
nieprawidłowości przy przewozie drewna przewoźnikowi grozi kara pieniężna. Pojazd po rozładunku i
doprowadzeniu do normatywności dopuszczono do
dalszej jazdy.
Z kolei 10 sierpnia, na drodze ekspresowej S5 na
wschodniej obwodnicy Poznania, wielkopolscy
inspektorzy ITD z Gniezna zatrzymali do kontroli dwa
zespoły pojazdów polskich przewoźników z 20stopowymi kontenerami morskimi. W pierwszym
przypadku kierowca jechał z Gdańska do Niepruszewa,
niedaleko Poznania, z ładunkiem sody w big bagach i
folii. Zamiast dozwolonych 40 t, zespół pojazdów ważył
49,65 t. Drugi kierowca wiózł z Gdańska do Trzemeszna
granulat tworzywa sztucznego również w big bagach.
Drugi kontener był pusty. Ta ciężarówka była też za
ciężka - o 300 kg. Nacisk grupy osi był za duży o 600 kg.
Kierowców ukarano mandatami karnymi.

źródło ITD / foto ITD

e-ROUTE

str. 71

e-Route online 09/2021 / e-route.pl

str. 72

Teraz większy komfort jazdy Sp

J

esienią tego roku wszystkie warianty Sprintera

koła. I każda z nich będzie cieszyć się niższym zużyciem

będzie można zamówić z mocnym i wydajnym

paliwa.

czterocylindrowym silnikiem wysokoprężnym

OM 654. Dotąd, od końca zeszłego roku, jednostka ta

Generacja silników OM 654, zgodna z normami emisji

była dostępna wyłącznie dla furgonu oraz podwozia do

Euro VI-E i Euro 6d, oferuje jeszcze lepszą charaktery-

zabudowy z napędem na tylne koła. Zmiana znacznie

stykę hałasu i wibracji. Oznacza to, że wnętrze Sprintera

poprawi komfort jazdy Sprinterem.

jest przyjemnie ciche, a uciążliwe wibracje zostały
zredukowane. Aluminiowa obudowa ze stalowymi
tłokami, stopniowy proces spalania i powłoki ścianek

Większy komfort przy niższym zużyciu
paliwa: OM 654

połączeniu z dynamiczną wielokierunkową recyrkulacją

Czy to na placu budowy, czy jako shuttle bus, czy też

spalin i oczyszczaniem ich w silniku to kombinacja, która

jako baza dla kampera: dzięki OM 654 od jesieni 2021

pozwala obniżyć zużycie paliwa oraz emisję CO2. Dzięki

roku Sprinter zaoferuje jeszcze większy komfort we

położeniu blisko jednostki napędowej układ oczyszcza-

wszystkich swoich wersjach, zarówno na drodze, jak i

nia spalin działa przy niewielkich stratach ciepła i w

poza nią – od podwozia do zabudowy po furgon i

optymalnych warunkach.

Tourera z napędem na tylne, przednie lub na wszystkie

e-ROUTE
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Lokalnie bezemisyjny: eSprinter
Od 2020 roku flagowy duży van Mercedes-Benz jest
również dostępny alternatywnie z napędem elektrycznym. eSprinter zapewnia lokalnie bezemisyjną
logistykę miejską w pełnym zakresie zastosowań.
Pomocne może tu być także narzędzie doradcze
eCharging Planner, będące częścią ekosystemu eVan
Mercedes-Benz Vans. Podpowiada ono, co należy
wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o przejściu
floty na napęd elektryczny.
Kolejna generacja eSprintera jest już opracowywana: ta
modułowa koncepcja składa się z przedniego modułu
dla komponentów wysokonapięciowych, modułu w
podwoziu dla akumulatora wysokonapięciowego i
tylnego modułu z elektrycznie napędzaną tylną osią.

printerem

Dzięki temu eSprinter nowej generacji – który będzie
produkowany od drugiej połowy 2023 r. – zapewni
znacznie większą swobodę w rozwoju i projektowaniu
różnych nadwozi. Ponadto następna generacja
eSprintera będzie produkowana w sposób neutralny

Silnik OM 654 jest dostępny dla Sprintera w czterech

pod względem emisji CO2 – to kolejny krok w ramach

kategoriach mocy, w zależności od wybranego

„Ambition2039”, zrównoważonej strategii korpora-

wariantu napędu i nadwozia: 84 kW (114 KM), 110 kW

cyjnej Mercedes-Benz.

(150 KM), 125 kW (170 KM) i 140 kW (190 KM).
tekst redakcja / foto producent

Kolejna nowość Mercedes-Benz to połączenie tego
nowoczesnego silnika o pojemności 2,0 l z automatyczną skrzynią biegów 9G-TRONIC również w
Sprinterze z napędem na tylne koła. 6-biegowa manualna skrzynia biegów pozostaje niezmiennie dostępna.
Dalsze szczegóły dotyczące silnika OM 654 w Sprinterze
będą dostępne jesienią, w momencie rozpoczęcia
sprzedaży.
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Już ponad 250
elektrycznych
eCanterów

W

drugim kwartale 2021 r. firma Daimler Truck kontynuuje
proces transformacji w kierunku neutralności emisji

CO2 w transporcie, realizując kolejne dostawy w pełni

elektrycznego lekkiego samochodu ciężarowego FUSO eCanter. Od
chwili rozpoczęcia w 2017 r małoseryjnej produkcji FUSO eCanterów,
do klientów w Europie, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Nowej
Zelandii trafiło już ponad 250 tych pojazdów. Sukcesywnie realizowane są następne dostawy.
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FUSO eCanter to pierwsza w pełni elektryczna lekka

warunkach miejskich”, tłumaczy Stefan Greub, prezes i

ciężarówka Daimler Truck, produkowana w małej serii.

dyrektor zarządzający Rhyner Logistik. „eCanter

Jako pojazd o masie 7,49 t, zasięgu ponad 100 km,

wjedzie nawet na parking podziemny, a jego elektry-

prędkości maksymalnej ok. 80 km/h i mocy 129 kW,

czny napęd daje wymierne korzyści w spowolnionym

FUSO eCanter ma wszystko, czego potrzeba do

ruchu miejskim”. Nabywając FUSO eCantera, firma

ekologicznej i ekonomicznej eksploatacji w ośrodkach

Rhyner Logistik chce przyspieszyć elektryfikację swojej

miejskich. Również zwrotność czyni eCantera ideal-

floty.

nym pojazdem do „zielonego”, śródmiejskiego
transportu dystrybucyjnego.

Również brytyjska firma Warburtons stawia na elektromobilność i lokalnie bezemisyjnego FUSO eCantera.

Do realizacji rozmaitych dostaw

eCanter wykorzystywany przez tę największą brytyjską

Po premierze rynkowej FUSO eCantera na początku

sieć piekarni rozpoczyna swą pracę już wczesnym

bieżącego roku w czerwcu włączyła go do swojej floty

rankiem. Każdego dnia o 4 rano wyrusza z piekarni

kolejna szwajcarska firma logistyczna, Rhyner Logistik.

Warburtons w Bolton, aby dostarczyć świeże pieczywo

Przedsiębiorstwo eksploatuje tę lekką elektryczną

do około 25 różnych klientów, głównie w centrum

ciężarówkę w śródmieściu Zurychu. „Do dystrybucji

Manchesteru.

towarów potrzebujemy pojazdów, które szybko i
niezawodnie dotrą do celu także w utrudnionych
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„Nasze pierwsze doświadczenia z eCanterem są zdecydowanie
pozytywne” – potwierdza Steve Gray, zarządzający transportem
krajowym w firmie Warburtons, i dodaje: „Jego zasięg spełnia z
nawiązką nasze potrzeby, a sam pojazd został dobrze przyjęty przez
naszych kierowców. Jest mniejszy od klasycznych pojazdów 7,5tonowych; jego niewielkie gabaryty w połączeniu z doskonałą
średnicą zawracania stanowią ogromną zaletę w eksploatacji
śródmiejskiej”.
Swej wszechstronności FUSO eCanter dowodzi teraz także w
Holandii, gdzie służy nawet jako elektryczna ciężarówka do przewozu
piwa. W lipcu uznany na świecie browar Heineken otrzymał specjalnie zmodyfikowaną wersję eCantera z zamontowanym z tyłu
zbiornikiem, mieszczącym nawet trzy tysiące litrów piwa. Browar
wykorzystuje ten pojazd do zaopatrywania lokali gastronomicznych
w centrum Amsterdamu.
W drugim kwartale kolejne eCantery odebrała firma DB Schenker –
klient eksploatujący w swej flocie największą liczbę elektrycznych
pojazdów FUSO. W ten sposób zakończyła się realizacja złożonego w
październiku ubiegłego roku dużego zamówienia na 36 pojazdów
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przeznaczonych dla 11 europejskich krajów. Przykładowo
we Włoszech mediolańska flota DB Schenker wzbogaciła się
o dwa takie samochody ciężarowe. W ten sposób rozpoczęła się eksploatacja FUSO eCantera na kolejnym kluczowym rynku w Europie.

W Japonii i Nowej Zelandii
Sukces eCantera nie słabnie również na jego rodzimym
rynku, w Japonii, gdzie między innymi w lipcu dostarczono
dwa egzemplarze FUSO eCantera do firmy Shikoku
Meitetsu Transportation. Lekkie ciężarówki obsługują tam
transport drobnicy w mieście Matsuyama. Zapisują się one
na kartach historii elektromobilności jako pierwsze elektryczne ciężarówki w regionie Shikoku.
Przełomowym osiągnięciem lipca jest także wprowadzenie
eCantera na rynek nowozelandzki. Na początku bieżącego
roku firma FUSO w Nowej Zelandii otrzymała od tamtejszego Ministerstwa Energii i Zasobów dofinansowanie na
testy eksploatacyjne eCantera. Od tego czasu pięć ciężarówek eCanter bierze udział w przedłużonej fazie testowej
w rejonie Auckland. Firma Genesis Energy Limited, wiodący
dostawca energii elektrycznej w Nowej Zelandii, od lipca
używa pierwszego w tym kraju eCantera do obsługi
klientów i dostaw w ramach swojej floty, składającej się z
około 110 ciężarówek.
Oznacza to, że FUSO eCanter jest obecnie użytkowany na co
dzień przez klientów w 16 krajach świata – w Niemczech,
Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Danii, Irlandii,
Norwegii, Finlandii, Hiszpanii, we Włoszech, w Austrii,
Szwajcarii, USA, Japonii i Nowej Zelandii.

tekst redakcja / foto producent
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arka IVECO zrealizowała dostawę dużej

dostarczone do użytkownika, którym jest Poczta Polska

partii samochodów ciężarowych IVECO

S.A., w dwóch transzach. Pierwsze 18 sztuk pojazdów (2

Eurocargo z zabudowami kontenerowymi

szt. ML 100 i 16 szt. ML 150) trafiło do klienta jeszcze w

i windami załadunkowymi, które trafiły do eksploatacji w

2020 roku, natomiast kolejne 25 sztuk (1 szt. ML 100 i 24

dziesięciu głównych oddziałach Poczty Polskiej.

szt. ML 150) przekazano do użytkowania w 2021 roku.

Zamówienie na pojazdy złożyła firma PKO Leasing S.A.,

Nowe ciężarówki obsługują 10 głównych oddziałów

której oferta została uznana za najkorzystniejszą w toku

Poczty Polskiej rozlokowanych na terenie całego kraju

przetargu ogłoszonego przez Pocztę Polską S.A. w 2020

(w Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Lublinie,

roku. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postę-

Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu).

powaniu był „Leasing samochodów ciężarowych o
ładowności do 8 ton”.

Dostarczone w ramach przetargu pojazdy IVECO
Eurocargo zostały wyposażone w zabudowy konte-

Ciężarówki IVECO Eurocargo, których dostawę objęła

nerowe zapewniające bezpieczny przewóz przesyłek

zwycięska oferta przetargowa, zgodnie z umową zostały

oraz ich wygodny załadunek i wyładunek. Wykonanie
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43 pojazdów ciężarowych
IVECO Eurocargo, które będą
eksploatowane przez
Pocztę Polską

zabudów zostało zlecone partnerowi IVECO Poland,
renomowanej firmie Plandex ze Stęszewa. Uniwersalne
furgony posiadają konstrukcję ścian wykonaną z płyt
typu plywood oraz dach zabudowany izolowany z
płyty warstwowej i poszycie wewnętrzne i zewnętrzne
z blachy aluminiowej. Wygodny i szybki załadunek oraz
wyładunek zapewniają windy Dhollandia DHLMA 20 o
udźwigu 2.000 kg. Zabudowy wyróżniają się wewnętrznymi wymiarami (IVECO Eurocargo ML 100):
długość: 4500 mm, szerokość: 2450 mm i wysokość:
2200 mm. W przypadku IVECO Eurocargo ML 150
długość zabudowy wynosi 6000 mm, natomiast

Ekologiczny, wydajny, zwrotny i
wszechstronny
IVECO Eurocargo to idealny samochód ciężarowy do
miejskich zadań transportowych i dla służb komunalnych. Zaspokaja wszystkie potrzeby - od dowozu
zaopatrzenia w mieście poprzez zbiórkę odpadów i
czyszczenie jezdni, po usługi drogowe i przewóz kontenerów. Dzięki zwężonej kabinie (2,1 m), dużemu kątowi
skrętu (52 stopnie) i najmniejszej średnicy zawracania w
swojej kategorii (niespełna 11 m w wersji z rozstawem osi
2790 mm) jest doskonałym partnerem w biznesie.

pozostałe wymiary są analogiczne jak w ML 100.
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Wyższy poziom komfortu i ergonomii
IVECO Eurocargo zapewnia niezwykle wysoki poziom
komfortu pracy oraz ergonomii. Przyciski na kierownicy
umożliwiają kierowcy w pełni bezpieczną obsługę radia
i telefonu. W pojazdach zastosowano także nowe i
bardziej ergonomiczne rozwiązania w zakresie sterowania klimatyzacją, oświetleniem oraz manualne
skrzynie biegów. Wszystko jest na swoim miejscu i w
zasięgu ręki: jeszcze więcej schowków na drobne
przedmioty i dokumenty, specjalne przegródki na karty
oraz wieszak na tylnej ściance kabiny. W konsoli z boku
fotela kierowcy znajdują się dwa praktyczne uchwyty na
butelki i gniazdko 12 V. Dodatkowo pojazdy Poczty
Polskiej zostały wyposażone w osłony stalowe chłodnicy i miski olejowej.

str. 80

IVECO Eurocargo jest oferowany z dwoma nowoczesnymi silnikami czterocylindrowymi o mocy 160 lub 190
KM, zaprojektowanymi specjalnie do eksploatacji w
warunkach miejskich. Moment obrotowy i moc zostały
zoptymalizowane właśnie pod kątem takiej specyfiki
pracy. Dzięki zastosowaniu nowych tłoków i wtryskiwaczy, współczynnik sprężania wzrósł z 17:1 do 18:1 co
spowodowało wraz ze zwiększeniem elastyczności
nowej turbosprężarki wzrost momentu obrotowego
powyżej 1200 obr./min o około 8%. Dwa nowe silniki
rozwijają obecnie 680 Nm (wersja 160 KM) lub 700 Nm
(wersja 190 KM) i osiągają moc maksymalną już przy
2200, a nie przy 2500 obr./min. To z kolei istotnie
przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa w cyklu
miejskim oraz w trakcie przyspieszania. Iveco Eurocargo
napędzają jednostki wysokoprężne Tector 5 (4 cylindry,

Większa elastyczność, niższe zużycie
paliwa

4,5 litra pojemności) oraz Tector 7 (6 cylindrów, 6,7 litra).
Występują one w 7 odmianach różniących się mocą od
160 do 320 KM i dysponują maksymalnym momentem
obrotowym do 1100 Nm. Silnik przystosowany do
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zasilania sprężonym gazem ziemnym (CNG) osiąga moment
obrotowy 750 Nm i moc 204 KM. Silniki te współpracują ze
skrzyniami manualnymi o 6 lub 9 przełożeniach, 6- lub 12
biegowymi skrzyniami zautomatyzowanymi lub automatycznymi ze zmiennikiem momentu obrotowego.
Specjalny system oczyszczania spalin IVECO HI-SCR charakteryzuje się niewielką masą, dużą wydajnością i eliminuje przerwy w
pracy związane z procedurą regeneracji niezbędną w przypadku
konkurencyjnych modeli z układami EGR+SCR. Regeneracja filtra
cząstek stałych (DPF) jest pasywna, ciągła i całkowicie zautomatyzowana, co oznacza, że odbywa się bez udziału kierowcy. Nie są
także potrzebne techniczne przerwy w eksploatacji pojazdu, a
podzespoły układu nie rozgrzewają się do wysokich temperatur,
co zwiększa ich niezawodność.
Jest to niezwykle istotny parametr w przypadku dostaw realizowanych przez Pocztę Polską. Warto również zwrócić uwagę na
fakt, że największy Polski operator świadczący usługi pocztowe,
cyklicznie odświeża swoją flotę pojazdów, tak aby tabor spełniał
najnowsze normy emisji spalin.

tekst redakcja / foto producent
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DAF Trucks Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
tel.: 22 458 95 00

sprzedaż
pojazdów
nowych

sprzedaż
pojazdów
używanych

serwis

sprzedaż
części

naprawy
powypadkowe

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

w październiku 2021

e-ROUTE

