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5056 km elektryczną
ciężarówką w Polsce
Pierwszy test eksploatacyjny elektrycznej ciężarówki za nami.

C

zy pojazdy elektryczne mają sens? Czy gra jest warta
świeczki? Przedstawiamy Wam wyniki pierwszego

komercyjnego testu seryjnie produkowanej elektry-

cznej ciężarówki w warunkach polskich. Projekt o nazwie EKOLOG, zrealizowało Polskie Stowarzyszenie Paliw
Alternatywnych (PSPA). Jego partnerami było Volvo Trucks
Polska, które przekazało do prób swój elektryczny pojazd serii
FE Electric oraz firmy H&M, IKEA, No Limit i Nexity.

Jak testowano?
Testy trwały przez 9 tygodni w trakcie których przejechano
5056 km, z czasem pracy 595,5 godziny, przewieziono łącznie
285 ton ładunków, zużyto 7056 kWh, a w sumie zebrano ponad
150 tysięcy danych. Pojazdy testowano na odcinkach międzymiastowych do 200 km, pokonywanych ze średnią prędkością
72 km/h, wożąc średnio 6 ton ładunku.
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67%

kierowców zwróciło uwagę na zdecydowanie lepszy komfort
pracy w ciężarówce elektrycznej niż w przypadku tej z silnikiem konwencjonalnym

Co pokazał test?
W czasie prób stwierdzono 100% wykonania zadań
transportowych, zero problemów związanych z
brakiem zasięgu, pełne dopasowanie do harmonogramu zadań, dobre postrzeganie przez kierowców i
100% niezawodności. Testy wyraźnie pokazały więc, że
elektryczna ciężarówka może już dziś w 100% zastąpić
swój spalinowy odpowiednik. Przy tym zanotowano
oczywiście zerową emisją CO2, ale także o 20 dB hałasu
mniej. Kolejny wniosek to taki, że elektryczna ciężarówka
może przejechać średnio 140-180 km w zależności od
czynników atmosferycznych, rodzaju trasy oraz masy
przewożonego ładunku. Wyliczono także, że każda tona
towaru w ładowni to o 7,85% więcej zużycia energii.

Co mówili kierowcy?
Według ankiet złożonych przez kierowców biorących
udział w teście wszyscy z nich odczuli lepsze przyspieszanie pojazdu elektrycznego i duży zapas mocy, poza
tym wszyscy na równi z pojazdem spalinowym oceniło
jego wydajność i niezawodność, zaś 67% zwróciło
uwagę na zdecydowanie lepszy komfort pracy niż w
przypadku pojazdu z silnikiem konwencjonalnym.
Tak właśnie przyszłość zapukała do naszych drzwi i nie
ma czego się bać.
tekst redakcja / foto producent

Każda tona towaru w ładowni więcej to o
więcej zużycia energii.

7,85%
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Od 1 października
płacisz tylko
w e-TOLL

str. 07

Od 1 października jedynym systemem
umożliwiającym wnoszenie opłaty
elektronicznej za przejazd po drogach
płatnych w Polsce będzie e-TOLL - poinformowała
szefowa Krajowej Administracji Skarbowej
Magdalena Rzeczkowska. Dodała,
że dla firm transportowych to ostatni
moment na zmianę systemu płatności.

S

zefowa KAS powiedziała podczas swojej konferencji prasowej, że już 29 września
2021 nastąpi wygaszenie starego systemu pobierania opłat #viaTOLL, a od 1

października br. e-TOLL będzie jedynym systemem umożliwiającym płacenie za

przejazd płatnymi drogami.
"System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania
satelitarnego. Umożliwia kompleksową obsługę online bez konieczności wizyty w punkcie
obsługi klienta i podpisania umowy. Rozwiązania systemu pozwalają użytkownikom na
wgląd w historię opłat i wygodne zarządzenie swoim kontem, dają też możliwość wyboru
urządzenia do przekazywania danych geolokalizacyjnych" - wskazała Magdalena
Rzeczkowska.
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Przypomniała, że KAS zapewnił branży transportowej 3

Wskazano, że w wykorzystaniu technologii pozycjono-

miesiące okresu przejściowego, gdy równolegle

wania satelitarnego system e-TOLL otwarty jest na różne

funkcjonowały dwa systemy. Zaznaczyła też, że Urząd

urządzenia GPS, a przewoźnicy mogą wybrać urzą-

cały czas stara się wspierać przedsiębiorców w dosto-

dzenie dostosowane do swoich potrzeb takie jak: OBU

sowaniu się do zmiany. "Temu służą ulga podatkowa na

(On-Board Unit), zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL),

wyposażenie pojazdów w urządzenia OBU/ZSL oraz

czyli wbudowany w pojeździe moduł GPS, a także

obniżone stawki w e-TOLL. Kierowcy pojazdów oso-

aplikację mobilną e-TOLL PL.

bowych mogą nadal opłacać przejazdy po autostradach
w sposób manualny, ale ich też zachęcamy do korzy-

Dodano, że aplikację mobilną e-TOLL PL można pobrać

stania z nowego systemu" - dodała.

bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store.
Wskazano, że liczba pobrań tych aplikacji przekroczyła

Przypomniała, że od 1 października dotychczasowi

216 tys.

użytkownicy starego systemu powinni korzystać z
aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych

KAS poinformowała ponadto, że użytkownicy pojazdów

kompatybilnych z e-TOLL.

lekkich (aut osobowych i motocykli) mogą korzystać z
manualnego sposobu poboru opłat do 30 listopada br.

Zaznaczyła też, że ze starego systemu należy się wyreje-

Potem manualny system zostanie wyłączony, a na

strować. Można to zrobić zarówno przed - jak i po 30

państwowych autostradach przejazd będzie odbywał

września. Dodała, że na odzyskanie kaucji za urządzenie

się w trybie "free flow", bez zatrzymywania się przed

pokładowe (tzw. OBU/viaBOX) oraz przeksięgowanie

bramkami.

środków z rachunku viaTOLL użytkownicy mają czas do
30 września 2022 r. Informacje jak wyrejestrować się z

Jak podkreślono, kierowcy samochodów osobowych,

viaTOLL dostępne są na stronie etoll.gov.pl.

którzy od 1 grudnia br. nie będą korzystać z aplikacji eTOLL PL lub z urządzeń pokładowych do przekazywania

System e-TOLL działa od 24 czerwca br. Umożliwia

danych geolokalizacyjnych, opłacą przejazd poprzez

opłacanie przejazdów pojazdów ciężkich i lekkich.

zakup biletu autostradowego (e-biletu), natomiast

Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojaz-

użytkownicy motocykli od 1 grudnia 2021 r. będą mogli

dów ciężkich (ok. 3 700 km). Na odcinkach autostrad

opłacać przejazdy w aplikacji e-TOLL PL lub kupić bilet

zarządzanych przez GDDKiA czyli A2 Konin-Stryków i A4

autostradowy.

Wrocław - Sośnica z systemu e-TOLL mogą korzystać
również użytkownicy pojazdów lekkich.

Napisano, że w związku z wygaszeniem systemu poboru
opłat viaTOLL od 1 października 2021 r. nastąpią zmiany

Jak zaznaczono w komunikacie KAS, do tej pory w

organizacji ruchu w Miejscach Poboru Opłat (MPO) na

nowym systemie zarejestrowano już ponad 557 tys.

odcinkach autostrad A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław -

pojazdów. Przypomniano też, że rejestracja w systemie

Sośnica.

e-TOLL jest możliwa online na stronie etoll.gov.pl oraz w

autor PAP / foto e-toll

stacjonarnej sieci Miejsc Obsługi Klienta, a także za
pośrednictwem wybranego dostawcy kart flotowych.
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Dobre narzędzie to podstawa
Knorr-Bremse TruckServices rozszerza swoją ofertę narzędzi specjalnych
i pomocniczych, aby proces naprawy był bezpieczny, szybki i korzystny cenowo.

Zestaw narzędzi do pneumatycznych
hamulców tarczowych

Z

asada jest jedna - w przypadku awarii należy jak
najszybciej przywrócić pojazd do pełnej sprawności.

Kierując się tą regułą Knorr-Bremse TruckServices

Zestaw umożliwia:
- Serwis zespołów popychaczy i mieszków osłonowych
- Wymianę uszczelek wewnętrznych
- Montaż popychaczy wraz z mieszkami osłonowymi
- Wymianę prowadnic zacisków
- Wymianę zacisku

opracowało serię narzędzi specjalnych i pomocniczych dla
specjalistycznych warsztatów serwisowych. Sprzęt został
zaprojektowany na podstawie licznych doświadczeń mechaników, co gwarantuje wysoką funkcjonalność i niezawodność.
Dzięki nim, jak zapewnia producent, każda naprawa lub przegląd
zostaną przeprowadzone w sposób szybki, niekosztowny i
bezpieczny.
Niedawno oferta TruckServices została poszerzona dla przykładu
o kilka ciekawych produktów. Są nimi: pierścień bagnetowy,
przyrząd kontrolny siłownika hamulcowego, a także urządzenie
do pomiaru zużycia tarcz hamulcowych. Ten pierwszy umożliwia
szybki i intuicyjny montaż bądź demontaż wkładów osuszacza
powietrza Knorr-Bremse, drugi pozwala w krótkim czasie
sprawdzić wysokość uszczelnienia i popychacza, dzięki czemu
można upewnić się, że pozycja siłownika hamulcowego jest
poprawna w porównaniu do pierwotnego montażu fabry-

Zestaw narzędzi do złącz elektrycznych
EBS / TEBS

cznego podzespołu. Wreszcie urządzenie do pomiaru tarcz
hamulcowych umożliwia w ciągu kilku sekund sprawdzenie ich
stanu technicznego i to bez konieczności demontażu koła.
Warto także wspomnieć o specjalnych narzędziach ułatwiających montaż i demontaż sprzęgła, instalację tłoku uruchamiającego sprzęgło oraz mocowania koła zębatego.

Narzędzie do odkręcania
nakręti typu Bayonet

e-ROUTE

tekst pochodzi z dodatku specjalnego

e-ROUTESERVICE

W ofercie producenta znajduje się specjalny zestaw narzędzi
TEBS, o którym pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów
magazynu e-Route Expert. Pozwala on łatwo odłączyć wtyczki
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tu można pobrać dokument informacyjny
o kompletnej ofercie narzędzi
Knorr-Bremse TruckServices

elektryczne modułu TEBS oraz poluzować i zacisnąć przewody
zasilające. Oferta TruckServices obejmuje także zestaw do
pneumatycznych tarcz hamulcowych ze specjalnymi
narzędziami do hamulców Knorr-Bremse typu SB/SN6,
SB7/SN7/SM7/SL7 i SK7/ST7, a także uzupełniające walizki z
narzędziami w jakości Knorr-Bremse do pneumatycznych
hamulców tarczowych innych producentów OE.

Zestaw narzędzi do kompresorów
ze sprzęgłem

Szczegółowe instrukcje i informacje na temat przeprowadzania
napraw z wykorzystaniem przedstawionych narzędzi są
dostępne na stronie internetowej producenta, a także pod QR
kodem podanym obok artykułu.

Zestaw ułatwia pracę przy:
- Demontażu sprzęgła
- Wymianie tłoka
- Montażu sprzęgła
- Montażu wałka
wyjściowego

tekst redakcja / foto producent

Zestaw narzędzi do złącz
pneumatycznych

Narzędzie do pomiaru zużycia
tarcz hamulcowych
Narzędzie zapewnia:
- Szybkie monitorowanie stanu zużycia wszystkich tarcz hamulcowych 17.5", 19.5" oraz 22,5"
- Szybkie określenie bieżącego stanu zużycia tarczy bez zdejmowania koła
- Zmniejszenie czasu przestoju

Pierścień do montażu/demontażu
wkładów osuszacza
- Minimalizuje ryzyko uszkodzenia podczas czynności serwisowych.
- Zapewnia szybką i sprawną wymianę.
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Ford robi robotę
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Model CARGO ładunku
i wyzwań się nie boi

S

tosunkowo niedawno do grupy wydawałoby się mocno
hermetycznej na polskim rynku pojazdów ciężarowych,

dołączył nowy gracz. I chociaż początkowo traktowany był

z przymrużeniem oka, tak teraz silnie rozpycha się łokciami i to nie
tylko w segmencie pojazdów dalekobieżnych, ale także pojazdów budowlanych i specjalnych. Tą marką jest Ford Trukcs. Jego
polski importer – Q-Service Truck Sp. z o.o. , należący do Grupy
Inter Cars na bazie dwóch modeli F-MAX i Cargo konsekwentnie
buduje struktury sprzedażowe i serwisowe w naszym kraju,
notując przy tym bardzo zadowalające wyniki handlowe, które w
samym roku 2021 wyniosły do sierpnia 196 sprzedanych pojazdów.
Właśnie Fordy F-MAX i CARGO mogliśmy przetestować 23
września w żwirowni Siemiatycze, gdzie spotkaliśmy się z przed-
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stawicielami importera, a także z pierwszymi użytkownikami tych samochodów w Polsce.

CARGO ładunku i wyzwań się nie boi
Ford Trucks idąc za wyzwaniami jakie stawia dzisiejszy
rynek i konkurencja na nim panująca oprócz dalekobieżnej ciężarówki F-MAX, o której już w kolejnym numerze
e-Route on-line, oferuje prawdziwego woła roboczego

obciążanych) oraz stosowany w Fordzie F-MAX 12,7

– jest nim model CARGO. Co liczy się w takich samo-

litrowy silnik Ecotorq o mocy 420 KM i momencie

chodach? Po pierwsze łatwa możliwość zabudowy,

obrotowym rzędu 2150 Nm. Do pierwszej jednostki

dobry silnik, kilka kabin do wyboru, bogata konfiguracja

producent dedykuje 9-cio stopniową manualną

osi oraz sprawdzone komponenty. To wszystko model

skrzynię ZF 9S1310, zaś do drugiej albo 16-sto biegową

Cargo zapewnia.

manualną albo 12-sto biegową zautomatyzowaną
skrzynię także marki ZF. Ta ostatnia posiada tryby: Eco i

Mocy tyle ile trzeba

Off-Road, które pozwalają dopasować przełożenia i ich

Producent oddaje do naszej dyspozycji dwie elastyczne

pracę do warunków na drodze lub budowie. Tryb

i stosukowo ekonomiczne jednostki napędowe EURO 6.

Rocking zapewnia z kolei wsparcie przy utknięciu w

Pierwsza 9-cio litrowa o mocy 330 KM i momencie

błotnistym terenie.

obrotowym na poziomie 1300 Nm (do pojazdów mniej

Testowana wywrotka Ford Cargo 4142D DC
z zabudową Skibicki

tekst redakcja / foto producent

e-ROUTE

str. 15

e-Route online 10/2021 / e-route.pl

str. 16

Duże możliwości
Ford Trucks w swojej ofercie dla modelu Cargo posiada trzy
rodzaje kabin. Są nimi kabina dzienna, niska kabina sypialna i
kabina brygadowa (podwójna). Do tego znajdziemy 10 modeli w
różnych konfiguracjach osi i napędów od 4x2, 6x2, 8x2, przez 6x2 i
6x4, skończywszy na 8x2 i 8x4, w standardzie montowaną kilmatyzacją, tempomatem i hamulcem siłowym, a w niektórych
wersjach nawet układem EPS, czy systemem ostrzegania przed
zmianą pasa ruchu (LDWS). Na wyposażeniu w standardzie lub w
opcji w zależności od modelu pojazdu montowane może być
także suche lub wodne ogrzewanie postojowe oraz przystawka
odbioru mocy. Do tego dla wybranych modeli Cargo możemy
domówić: zautomatyzowaną skrzynię biegów, intarder o mocy
600 kW, system hamowania awaryjnego, czy wreszcie system
automatycznej kontroli odległości i prędkości ADR.

Funkcjonalność
Funkcjonalność - to słowo, które z pewnością przyświecało
Do naszej dyspozycji Ford Trucks Polska oddał
także betonomieszarkę CARGO 4142M 8x4,
która także udowodniła swoją dzielność
w trudnym terenie

e-ROUTE

projektantom Forda Cargo. Można ją znaleźć wszędzie.
Ergonomiczna deska rozdzielcza wyświetla wszystkie niezbędne
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kierowcy informacje, od poziomu płyny AdBlue,
chwilowego zużycia paliwa, po motogodziny pracy
silnika. Do samej szoferki prowadzą szerokie antypoślizgowe stopnie, a system kontroli hamulców SMART
automatycznie dopasowuje prawidłowe użycie
dodatkowych hamulców w zależności od warunków
drogowych i może być włączony z poziomu przycisku
na desce rozdzielczej. Do tego dochodzi kompatybilne
ze wszystkimi typami mocowań zabudów podwozie,
wykonane ze stali 10mm 500 Mpa.

Czym jeździliśmy
Jeździliśmy wywrotką 4142D DC z napędem 8x4 z
kabiną dzienną, która w standardzie posiadała np.:
klimatyzację, 4-punktowe niezależne zawieszenie
kabiny, tempomat, hamulec silnikowy, hamulec
bębnowy, szyby sterowane elektrycznie, podgrzewane
lusterka boczne sterowane elektryczne, poziomowanie reflektorów sterowane elektrycznie, regulowaną
kolumnę kierownicy, czy podgrzewany fotel kierowcy z
zawieszeniem pneumatycznym. Została ona dodatkowo doposażona w przełączaną sprężarkę powietrza dla
dodatkowej oszczędności paliwa, fotel kierowcy z
podparciem lędźwi, układ przeciwblokujący (ABS),
wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych, immobilizer,
pojedynczy klucz z pilotem i centralnym zamkiem,
bezpieczne światło w domu, światła podejścia, blokadę
mechanizmu różnicowego, tachograf cyfrowy,
przednie haki holownicze (podwójny hak), wentylację
dachową.
Wrażenie z samej jazdy tą ciężarówką tak jak wyposażenie nie rozczarowują. Pojazd pewnie zachowuje
się w terenie i gładko pokonuje grząskie nierówności.
Obsługa funkcjonalności w kabinie była intuicyjna i nie
nastręczała kłopotów. Dodatkowo wnętrze jest

Kilka zdjęć z dnia testowego w żwirowni
Siemiatycze. Logistykę po obiekcie
ułatwiły nam najnowsze pickupy ISUZU
D-Max.

przyjazne kierowcy, może oprócz srebrnego wykończenia środkowego panelu deski rozdzielczej – ale to
już sprawa gustu...
tekst redakcja / foto Ford Trucks Polska
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Ostatnia szansa na zmniejszenie
ilości punktów karnych.
Od 1 grudnia ostrzejsze przepisy

C

i kierowcy którzy mają tendencję do zbierania

można to zrobić, bo po wejściu nowych przepisów już

punktów karnych muszą mieć się na baczno-

nie będzie można. A skoro te rząd zapowiada, iż

ści. Rok na ich anulację to niewiele i punkty

wprowadzi od 1 grudnia, to zapewne czasu pozostało

które wpadły na nasze konto równie szybko z niego
wypadały. Od grudnia tego

do końca listopada.

roku na ich anulację

potrzeba będzie aż dwóch lat.

Po tym terminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego nie będzie można już wziąć udziału w

Przewiduje się, że z tego tytułu rocznie kilka, a może

kursie, po którym odejmuje się sześć punktów karnych

nawet i kilkadziesiąt kierowców straci prawo jazdy.

z naszego konta. Zdecydowanie lepiej udać się na tego

Przypomnijmy że żeby stracić prawo jazdy, w Polsce

typu kurs, niż później na nowo zdawać prawo jazdy.

trzeba przekroczyć 24 punkty karne bądź 20 jeżeli

Zwłaszcza, że zajmuje on mniej czasu niż egzaminy i

uprawnienia mamy rok. Od grudnia bedziemy zbierać

nauka do nich. W tego typu szkoleniu można brać

je przez dwa lata, a nie rok. Tym samym możemy

udział raz na pół roku, a więc więcej niż sześciu

bardzo szybko udać się na kolejny egzamin, a te jak

punktów nie będziemy w stanie już odjąć.

wiadomo nie są łatwe.
Jeżeli zatem punkty karne na naszym koncie przekra-

tekst redakcja / foto archiwum

czają liczbę większą niż 10, a zwłaszcza 15, warto
pomyśleć o ich usunięciu. Tym bardziej że jeszcze
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Nie siłuj się z siłownikiem
Postaw na jakość i fachowy serwis

N

iektórzy kierowcy twierdzą, że z taką usterką można jeździć,

problem nie jest tak poważny, jak w przypadku drogi publicznej, czy

a zwracając im uwagę na problem, spotykamy się z

też placu klienta wyłożonego kostką – ta usterka może przytrafić się

odpowiedzią: „Kto nie smaruje, ten nie pojedzie”

każdemu, kto nie zadba na czas o wycieki ze stopni - dotyczy to
również tak pancernego siłownika, jakim jest NUMMI. Mało kto zdaje

W siłownikach marki NUMMI zwykle po 10, a nawet 20-stu latach, bo

sobie sprawę, że kolejnym elementem narażonym na uszkodzenia z

takich klientów najczęściej spotykamy, dają o sobie znać uszczelnienia

powodu nieusunięcia wycieków jest cały układ hydrauliczny

stopni siłownika – o ile wcześniej oczywiście coś lub ktoś im mecha-

wywrotu. Począwszy od wnętrza siłownika poprzez zawory sterujące,

nicznie nie zaszkodzi. Pierwsze objawy zauważone przez użytko-

pompę i zbiornik oleju. Z nieszczelnych cylindrów nie tylko wydostaje

wników często są lekceważone, dlatego że wycieki są niezbyt duże.

się olej na zewnątrz, ale również trafia do niego wszystko, to co

Niestety z powodu tej usterki żaden siłownik nie przejdzie w tzw. tryb

podczas pracy, czy jazdy osadza się na stopniach: brud, kurz, piasek

awaryjny, jak to się dzieje w przypadku nowoczesnych pojazdów, a

oraz woda, najczęściej ta z intensywnego mycia. Nagminne mycie

dobrze by było. Z biegiem czasu problem nieszczelności pogłębia się i

siłowników pod ciśnieniem praktykowane przez wielu użytkowników

z reguły sam nie znika, często nie wszystkie uszczelniacze stopni

nie jest wskazane. Siłowniki niechromowane, z powodu częstego

siłownika psują się w tym samym czasie. Odwieczne pytanie stawiane

kontaktu z wodą zaczynają szybciej korodować, zaś w pokrytych

mechanikom: Jak szybko należy się tym zająć? Prawidłowa odpowiedź:

twardym chromem siłownikach NUMMI ta czynność jest całkowicie

Im szybciej, tym lepiej!

zabroniona także z innego powodu.

Czym może skutkować taka awaria? Niestety lejący stopień siłownika

Nie myj siłownika NUMMI

w skrajnym wypadku może doprowadzić do całkowitego rozszczelnienia cylindra, zwłaszcza przy podnoszeniu bardzo ciężkich
ładunków. Przy takiej usterce ładunek najczęściej pozostaje w muldzie
wywrotki, a pod pojazdem pozostaje mało atrakcyjna i nieekologiczna
plama oleju. Kiedy do usterki dojdzie na placu budowy lub żwirowni

e-ROUTE

Mycie cylindra NUMMI zabronione jest z innej przyczyny niż korozja. W
fabryce podczas ostatniej fazy produkcji stopni siłownika, nakładany
jest dożywotnio specjalny wosk, który ma za zadanie wygładzić
powierzchnię tulei, ograniczając tarcie oraz dodatkowo chronić
chromowaną powierzchnię przed warunkami atmosferycznymi. To

tekst pochodzi z dodatku specjalnego
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właśnie dlaczego siłownika NUMMI nie wolno myć pod ciśnieniem.
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powodem, dlaczego siłownik NUMMI może znaleźć się w serwisie,

Czynność ta zmywa wosk, co skutkuje szybszym zużyciem cylindra.

jest brak systematycznego smarowania kuli i łożysk kołyski.

Pamiętajmy! Widoczna na siłownikach NUMMI specjalna naklejka

Użytkownicy zapominają, że siłownik trzeba po prostu smarować. W

zabraniającą mycia siłownika pod ciśnieniem, informuje o możliwości

przypadku zatarcia i pęknięcia kuli wywrotu siłownik uderza w ramę i

wypłukania dożywotniej warstwy ochronnej jaką jest powłoka

również go niszczy. Trzecim powodem jest zanieczyszczony układ

woskowa, a to dzięki niej zawdzięczamy bezawaryjną długoletnią

hydrauliczny. Olej w siłowniku odgrywa ważną rolę, ponieważ

pracę w ekstremalnych warunkach jakimi są: sól, woda, kurz i brud.

smaruje siłownik chroniąc go przed wewnętrzną korozją. W

Zasady są proste

od środka.

przypadku zabrudzonego układu hydraulicznego siłownik niszczy się

Podstawowym interwałem serwisowym w przypadku siłownika
NUMMI jest smarowanie, wymiana filtrów i oleju w układzie hydrauliki
siłowej. Jeżeli zadbamy, aby te dwie czynności były wykonywane
zawsze na czas, użytkownik będzie cieszyć się bezproblemową pracą
nawet powyżej 10 lat.

Jak radzą serwisanci NUMMI: - Jeśli coś się zepsuło lub zużyło, to trzeba
to możliwie szybko naprawić.
Na terenie Polski, wyłącznym dystrybutorem produktów NUMMI jest
firma Nummi-Pro, mająca swoją siedzibę w Łodzi. W Polsce siłowniki
Nummi stosują, tacy producenci jak: ISTRAIL, KH-KIPPER, MEGA,

Najczęstsze błędy w użytkowaniu

SORLING - NTB, SOMMER, CONTAINER MODUL, BODEX, FEBER, CMT-

Bardzo często uszkodzenia siłownika NUMMI spowodowane są

CHOJNICE, SKIBICKI, SIGMA PROJECT, SLT-GROUP i ELBO. Dlatego

czynnikiem ludzkim. Dzieje się tak np. kiedy użytkownik w nieprawi-

decydując się na zakup nowej wywrotki warto zawsze zapytać

dłowy sposób zabezpieczy sworznie kul wywrotu po tzw. przekątnej,

producenta nadwozia o dostępność siłownika tej fińskiej marki.

lub nie zastosuje jednego z dwóch sworzni kul wywrotu, wówczas
mulda wywrotki uderza w siłowniki i niszczy jego stopnie. Drugim

tekst NUMMI / foto NUMMI

Zobacz jak produkowane są siłowniki

foto1.

foto2.

Na zdjęciu numer 1 widzimy chromowany w standardzie
siłownik NUMMI po 3 latach eksploatacji. Zdjęcie numer 2
to siłownik innego producenta po tym samy okresie
użytkowania. Różnicę widzimy już na pierwszy rzut oka.
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Ciężarówki Volvo na torze Jastrząb
Było na co popatrzeć i czym pojeździć

T

or Jastrząb pod Radomiem był jak co roku areną kilku
ciekawych wydarzeń organizowanych przez Volvo

Trucks Polska pod hasłem Czas Bohaterów. Po pierwsze

podsumowano na nim kolejną edycję akcji „Profesjonalni
Kierowcy”, była możliwość przetestowania na torze najnowszych pojazdów z oferty Volvo Trucks, także tych elektrycznych,
a także zorganizowano dla środowiska branży ciężarowej
kolejną czwartą już edycję targów 4Poland.
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„Profesjonalni Kierowcy”

adomości społecznej na temat wysokiej rangi usług

Akcja „Profesjonalni Kierowcy” powstała z inicjatywy

transportowych jako znaczącej gałęzi gospodarki. Firma

kilku firm, którym zależy na podnoszeniu kwalifikacji

doradcza PwC szacuje, że w 2022 roku w Polsce zabrakn-

przyszłych pracowników branży transportowej.

ie 200 tys. zawodowych kierowców. Dlatego jednym z

Obecnie wspierają ją firmy: Volvo Trucks, MJM Brokers,

celów akcji jest również szeroka promocja zawodu

Volvo Financial Services (VFS), MAK Ubezpieczenia,

kierowcy wśród młodzieży, kobiet, osób, które mają

Phillips Poland, Wielton, Continental, PKO Leasing, Ergo

prawo jazdy C+E, ale nie pracują w zawodzie oraz takich,

Hestia i Shell Polska. W ramach przedsięwzięcia szkoleni

które chcą zmienić swoją profesję.

są młodzi kierowcy, którym zależy na stabilnej i dobrze
płatnej pracy w firmach o międzynarodowej renomie.

Jazdy testowe

Bezpłatne kursy prowadzą najlepsi instruktorzy, a osoby,

Tak jak w zeszłym roku mieliśmy także możliwość jazdy

które wezmą w nich udział, mają szansę na uzyskanie

najnowszymi pojazdami ciężarowymi Volvo. Były nimi

certyfikatu „Profesjonalnego kierowcy” potwier-

dla przykładu Volvo FH 460 LNG, czy mocarne Volvo

dzającego ich przygotowanie do zawodu. Akcja

FH16 z zabudową budowlaną. Jednak największe

„Profesjonalni kierowcy” to inicjatywa, która ma na celu

wrażenie zrobiły na nas jazdy w pełni elektrycznymi

podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz świ

prezentacja zdalnie kierowanej
ciężarówkiVolvo FH

Najnowsze modele Volvo w tym
w pełni elektrycze Volvo FE
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pojazdami z serii FE. Dokładnie mogliśmy przyjrzeć się

będą mogli zapomnieć o wielokrotnym wsiadaniu i

ich budowie, a także zweryfikować to co mówili ci, którzy

wysiadaniu z ciągnika.

już mieli okazję jazdy takimi ciężarówkami, czyli duży
zapas mocy dostępnej od samego momentu ruszenia,

4Poland

bardzo cicha praca podzespołów oraz duża łatwość

Jednym z ważniejszych wydarzeń na torze Jastrząb była

obsługi. Już po pierwszych okrążeniach w zupełności się

także czwarta edycja targów branżowych 4Poland. 10

z tym zgadzamy. Elektryczne Volvo pokazało, że elektry-

września 2021 roku na torzez Jastrząb swoje najnowsze

fikacja taboru ciężarowego to tylko kwestia czasu. I nie

produkty pokazały takie firmy jak PTM - importer naczep

pytajmy czy, ale kiedy to nastąpi.

STAS, Wielton - producent naczep i przyczep, KH-Kipper
- producent zabudów budowlanych, ZF -producent

Ciekawostką było także Volvo FH sterowane zdalnie z

podzespołów, REDOS - producent zabudów ciężaro-

poziomu konsoli podobnej do tej używanej w mode-

wych, czy HIAB producent żurawi budowlanych HDS.

larstwie. I choć dziwny jest widok ciężarówki poruszającej się bez kierowcy, tak rozwiązanie to zostało opra-

tekst redakcja / foto e-Route

cowane z myślą o kierowcach często przepinających
naczepy np. na parkingach portowych. Dzięki niemu

Volvo FE Electric napędzają dwa silniki elektryczne
o łącznej mocy szczytowej 400 kW i momencie
obrotowym 850 Nm, połączone z dwuprzełorzeniową
automatyczną skrzynią biegów
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System preselekcji wskazał zbyt ciężki transport

W

e wtorek (28 września), na ekspresowej „ósemce” w
pobliżu Białegostoku, patrol ITD zatrzymał do

kontroli zestaw przewożący koparkę z osprzętem

ze Śniadowa do Grajewa. Zamontowane w nawierzchni jezdni
wagi preselekcyjne wskazały, że ciężarówka jest mocno przeładowana.
Inspektorzy potwierdzili to w trakcie kontroli z wykorzystaniem
inspekcyjnych wag. Ciężarówka z ładunkiem ważyła 50,6 t
zamiast dopuszczalnych 40 t. Nienormatywny przewóz odbywał
się bez wymaganego zezwolenia.
Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony.
Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
Za stwierdzone naruszenie grozi mu kara pieniężna.
źródło ITD / foto ITD
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owy samochód elektryczny zastąpi wyeksploatowany
już pojazd zasilany olejem napędowym. Ekologiczny

radiowóz będzie wykorzystywany przez inspektorów

lubuskiej ITD do kontroli drogowych, m.in. w zakresie stanu
technicznego pojazdów, zadymienia spalin i rodzaju paliwa

Elektryczny samochód
w lubuskiej ITD

używanego do napędzania pojazdów. Oprócz tego posłuży
inspektorom do wykonywania kontroli w siedzibach przedsiębiorstw transportowych.
Elektryczny samochód został zakupiony z wykorzystaniem
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Umowę dotyczącą
dofinansowania podpisano w lipcu 2021 roku.
To kolejny zasilany energią elektryczną radiowóz we flocie ITD.
źródło ITD / foto ITD

Ekologiczny, oznakowany samochód osobowy wykorzystują w
codziennej pracy inspektorzy śląskiej Inspekcji.

Kontrole trzeźwości
kierowców
na Mazowszu

W

e wtorek (28 września) rano na drogach
województwa mazowieckiego były prowa-

dzone kontrole trzeźwości kierowców

ciężarówek, busów i autobusów. W trakcie kolejnej odsłony
akcji „Trzeźwy poranek” inspektorzy skontrolowali 570
kierowców. Białorusin kierujący rosyjskim samochodem
dostawczym „wydmuchał” 0,31 promila alkoholu. Szofer w
stanie wskazującym na spożycie alkoholu został zatrzymany
na ekspresowej „ósemce” koło Radzymina. Mężczyzna został
przekazany do dyspozycji Policji.
źródło ITD / foto ITD
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Scania otwiera no
serwis w Rzeszow

”

– W dotychczas użytkowanym obiekcie ze względu na ograniczenia lokalowe
nie mogliśmy zapewnić pełnej obsługi serwisowej. W nowej lokalizacji
nasi klienci mogą korzystać z pełnego wachlarza usług serwisowych Scania,
jak obsługa naczep, zabudów oraz pojazdów innych marek, naprawy
powypadkowe, czy kompleksowa naprawa autobusów. Ponadto nowy serwis
w Rzeszowie jest dostępny dla klientów w doskonałej lokalizacji
– w pobliżu skrzyżowania autostrad A4, drogi S19 oraz obwodnicy
Rzeszowa na terenie parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko"
– komentuje Krzysztof Cierpisz, dyrektor oddziału Scania Lublin.

owy
wie
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owy, większy i bardziej nowoczesny obiekt
zastępuje dotychczasowy serwis Scania w

Sędziszowie Małopolskim. W nowej lokalizacji

klienci mogą korzystać z pełnego pakietu usług serwisowych Scania. Serwis jest dostępny dla klientów od 21
września br.
Powierzchnia serwisu Scania w Rzeszowie to 900 m²,
gdzie znajduje się 10 stanowisk obsługowych, przygotowanych do wjazdu całym zestawem, a także parking dla
klientów, magazyn części zamiennych, myjnia, sala
konferencyjno-szkoleniowa oraz pomieszczenia biurowe.
W nowym serwisie jest zatrudnionych 13 osób, w tym 8
mechaników, 4 osoby w biurze obsługi klienta oraz jeden
przedstawiciel handlowy. Zespół będzie się jednak
sukcesywnie powiększał.
– Jesteśmy przygotowani na to, aby zapewnić profesjonalne doradztwo, obsługę i dostęp do części Scania
zawsze, gdy są niezbędne. Dobrze wiemy, jak kosztowne
są awarie i nieplanowane przestoje, dlatego nowy serwis
jest wyposażony tak, aby zapewnić klientom pełną
dyspozycyjność ich pojazdów – dodaje Krzysztof Cierpisz.

tekst redakcja / foto producent
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ILS wspiera dostępność
towarów w Inter Cars!
Dlaczego klienci Inter Cars mogą spać spokojnie?
To m.in. wyjaśnia Wojciech Aleksandrowicz,
Prezes i Dyrektor Zarządzający w ILS – firmie,
która w Grupie Inter Cars odpowiada za logistykę.

W

2020 roku krajowe magazyny ILS obsłużyły przepływ 117
mln sztuk towaru, wysyłając ponad 100 tys. samochodów na
trasy krajowe i zagraniczne. To chyba najlepiej pokazuje z
jaką skalą przychodzi się obecnie mierzyć ILS?
Przez lata ciągłego rozwoju i rozbudowy naszych centrów logistycznych doszliśmy do momentu, w którym powierzchnie magazynowe ILS w Polsce to prawie 200 tys. m2. Na to składają przede wszystkim
trzy główne Centra Logistyczne: Europejskie Centrum Logistyki i
Rozwoju (Zakroczym, Czosnów), Zachodnie Centrum Logistyczne w
Komornikach oraz Południowe Centrum Logistyczne w Sosnowcu.
Zarządzamy również rozległą siecią tzw. midi-hubów, czyli średniej
wielkości magazynów znajdujących się w pobliżu dużych polskich
miast (Białystok, Lublin, Szczecin, Łódź, Wrocław, Rzeszów, Pruszcz
Gdański).
Nie możemy także zapominać o naszych zagranicznych jednostkach
logistycznych. Jako grupa kapitałowa posiadamy duże magazyny
m.in. w Rumunii, którypowstał jako jeden z pierwszych, Chorwacji,
Łotwie, Litwie, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Bułgarii oraz Grecji. Tak
rozległa sieć logistyczna wymaga odpowiedniej koordynacji i my jako
ILS staramy się zapewnić ją na najwyższym poziomie.

Jak na przestrzeni lat zmieniała się technologia wykorzystywana
przez ILS w logistyce?
Podstawowym rozwiązaniem technicznym, które wprowadzone
zostało w Inter Cars prawie dwadzieścia lat temu i z powodzeniem

pomagają sprowadzać towar zbierany na różnych poziomach
magazynu w jedno miejsce, w którym następuje kompletacja
wysyłek. Są również wykorzystywane w procesie przyjęcia towaru.

Co jeszcze warto wyróżnić?
Kolejną istotną modernizacją było wprowadzenie terminali
radiowych, jako podstawowego narzędzia pracy magazynierów.
Urządzenia te dostarczają naszym pracownikom wszystkich istotnych
informacji dotyczących ścieżki kompletacji zamówień, procesu
przyjęcia towaru, pakowania i załadunków. Przy pomocy technologii
radiowej pracujemy w magazynach centralnych prawie dwadzieścia
lat. Filie Inter Cars wdrożyły to rozwiązanie kilka lat później. Praca na
terminalach radiowych, poza usprawnieniem procesów, pozwoliła
całkowicie wyeliminować użycie dokumentów papierowych w pracy
wewnętrznej magazynów, co ma również swój pozytywny efekt
środowiskowy.
Wprowadzenie systemu „put to light” w strefie pakowania było
ostatnią dużą zmianą, jaka została wprowadzona w magazynie
centralnym w Czosnowie (na kilka lat przed jego przeniesieniem do
nowej lokalizacji). Rozwiązanie to zostało też wdrożone centrum
logistycznym w Sosnowcu. Projekt ten pozwolił na kolejne przyspieszenie i uproszczenie procesów.

Jak pod względem nowych technologii prezentuje się najmłodsze
dziecko ILS, czyli Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju w
Zakroczymiu?

wykorzystywane jest do dzisiaj, są systemy przenośników taśmowych i

W momencie podjęcia decyzji o przeniesieniu głównych operacji do

rolkowych. Oczywiście dzisiaj są to dużo bardziej skomplikowane

Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju zaczęliśmy poszukiwać

instalacje, które często współpracują z innymi, bardziej zaawansowa-

rozwiązań technologicznych, które pozwoliłyby nam przygotować

nymi rozwiązaniami, ale o nich później. Systemy przenośnikowe

się na kilkukrotny wzrost skali. Po dłuższych poszukiwaniach i
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analizach zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowoczesnego i
specjalnie zaprojektowanego na nasze potrzeby systemu, którego
„sercem” jest bardzo wydajny cross-belt sorter. W skład instalacji
wchodzą również stacje przyjęcia dostaw i zwrotów, przenośniki oraz
sorter opakowań wysyłkowych. Był to istotny skok technologiczny
naszej firmy, dzięki któremu nasi klienci zyskują jeszcze większą
dokładność i szybkość przy realizowaniu dostaw.

Jakie są teraz największe wyzwania stojące przed ILS, czyli logistyką w
Inter Cars?
Przede wszystkim nadal zamierzamy realizować kolejne śmiałe
projekty, które często wiążą się z wdrażaniem nowych, zaawansowanych rozwiązań.
Oczywiście, w związku z naszym wzrostem, pojawiają się przed nami
także wyzwania związane z pozyskiwaniem nowych pracowników.
Wraz z rosnącą skalą działalności ILS potrzebujemy większych
zasobów ludzkich. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być coraz
większym pracodawcą w wielu regionach. Sytuacja na rynku pracy
powoduje, że w naszych magazynach coraz częściej pracują także
osoby z zagranicy – aktualnie zatrudniamy osoby z aż 17 krajów.

Co wpływa na tak dużą popularność ILS wśród pracowników?
Osoby pracujące dla ILS doceniają stabilność naszej firmy i możliwości
rozwoju, jakie dajemy. Dla nowych pracowników duże znaczenie mają
przyjazne procesy onboardingowe, przygotowujące do pracy. Wiemy,
że jako pracodawca jesteśmy w stanie konkurować nawet z największymi globalnymi korporacjami.

Może jakiś konkretny przykład?
W jednym z naszych magazynów mieliśmy kilka lat temu sytuację
odejścia części pracowników do nowopowstającego oddziału
globalnej korporacji zajmującej się handlem, która posiadała
znakomity marketing i zachęciła wiele osób do podjęcia tam pracy.
Jednak bardzo szybko zauważyliśmy duże powroty pracowników.
Ostatecznie okazało się, że praca dla ILS okazała się konkurencyjną
wobec zatrudnienia się w jednym z największych przedsiębiorstw na
świecie. To tylko potwierdziło, że jesteśmy bardzo dobrym pracodawcą.

”

Od kilku lat rośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne
związane z obsługą kanałów e-commerce. Zarówno w obsłudze
magazynowej, jak i transportowej. Pandemia jeszcze bardziej
zwiększyła ten popyt. Kluczowy jest tu również rozwój narzędzi
informatycznych, wspierających te usługi.Patrząc szerzej na rynek,
warto zauważyć, że po chwilowej ubiegłorocznej zapaści transport
przeżywa ponowny „boom” – rosną stawki transportowe, ceny paliw,
a także oczekiwania płacowe kierowców. To sprawia,
że rynek staje się trudniejszy.
Z kolei w handlu międzynarodowym, zauważalne są bardzo
duże wzrosty cen transportu kontenerów z Dalekiego Wschodu.
Potrafiły one wzrosnąć prawie dwudziestokrotnie w ciągu
ostatnich kilkunastu miesięcy. W najbliższym czasie wiele
firm będzie mierzyło się z tym problemem.
Na szczęście, my na tym wymagającym rynku radzimy sobie
całkiem sprawnie i klienci Inter Cars mogą spać spokojnie mówi Wojciech Aleksandrowicz, Prezes i Dyrektor
Zarządzający w ILS

Docierają do nas informacje z rynku, że w obecnej sytuacji, czyli
zwiększonego popytu na części i zakłóceniach w łańcuchach dostaw,
wiele firm ma problemy z zatowarowaniem i terminową realizacją
zamówień. Czy klienci Inter Cars także mają powody do niepokoju?
Staramy się nadąża za wzmożonym popytem, dlatego klienci Inter

Często podkreśla się elastyczność oferty ILS. Na czym ona polega?

Cars mogą spać spokojnie. Od strony operacyjnej jesteśmy gotowi w

Po prostu nasze usługi „szyjemy na miarę” pod konkretnego klienta,

100%. Z wyprzedzeniem przygotowaliśmy się na taką sytuację już na

starając się spełni jego wszystkie oczekiwania. Jesteśmy w stanie

początku pandemii w Polsce. Nasze duże i nowoczesne powierzchnie

podjąć się realizacji prawie każdego pomysłu. Zdarza się nam nawet

magazynowe zapewniają wystarczającą przestrzeń do utrzymywania

zaskakiwać klientów poziomem serwisu, który jest znacznie powyżej

bezpiecznych zapasów, a świetni pracownicy dbają o to, abyśmy

ustalonych standardów.

bezproblemowo realizowali nasze zamówienia. Na całym świecie
pojawiają się problemy z dostępnością towarów, ale dzięki właściwym
decyzjom w obszarze zakupów i budowania oferty oraz wcześniej-

Bardzo dziękujemy za rozmowę!

szym inwestycjom w logistykę nasza dostępność jest jedną z
najlepszych na rynku.

tekst Inter Cars / foto Inter Cars
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Tu liczy się
komfort
kierowcy
P

o wejściu do kabiny nowego DAFa kierowcę

optymalnemu zakresowi bezpośredniego widzenia.

zaskakuje przestrzeń o dużej wysokości, która

Obejmuje ona atrakcyjny, środkowy wyświetlacz 12˝,

wynosi od 1900 do 2075 mm w modelu XF i do

który umożliwia wyświetlanie wszystkich informacji

2145–2200 mm w modelu XG+. Pojemność kabiny

dotyczących pojazdu oraz opcjonalny ekran

flagowego modelu klasy wyższej XG+ wynosi 12,5 m3.

dotykowy 10˝ przeznaczony do obsługi systemu
nawigacyjnego i informacyjno-rozrywkowego DAF.

Pozycja podczas jazdy

Wszystkie kluczowe informacje są od razu widoczne.

Zakresy regulacji foteli i kolumny kierownicy zapewniają
najlepszą możliwą pozycję kierowcy, bardzo zbliżoną do

Najważniejsze przyciski są idealnie rozmieszczone na

tej, którą zajmuje się w samochodzie osobowym. W

desce rozdzielczej i na nowo zaprojektowanej

modelach XG i XG+ opcjonalnie dostępne są obrotowe

kierownicy, co zapewnia najlepszą intuicyjną obsługę.

fotele kierowcy i pasażera, które po długim dniu jazdy

Konstrukcja jest w pełni zgodna z filozofią DAF „dłonie

można z łatwością ustawić w relaksujące położenie.

na kierownicy, wzrok na drodze” i pozwala uniknąć
odrywania wzroku od drogi, a przez to przyczynia się

Składany fotel pasażera jest wyposażeniem

do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa. Na

standardowym. Zapewnia on nieograniczoną

środkowym wyświetlaczu kierowca może wybrać

widoczność przez drzwi Vision Door z oknem widoku na

jeden z dwóch wzorów układów i cztery poziomy

krawężnik i pozwala uzyskać jeszcze więcej przestrzeni w

informacji. Ustawienia wyświetlania można również

kabinie. Istnieje możliwość złożenia zagłówka (opcja),

dostosować do własnych potrzeb.

dzięki czemu obok luksusowego łóżka DAF otrzymujemy
praktyczny stół.

Najlepsze leżanki w branży?
Nowa generacja pojazdów DAF ugruntowuje pozycję

Dłonie na kierownicy, wzrok na drodze

marki jako dostawcy jednych z najlepszych łóżek w

Pięknie wykonania deska rozdzielcza jest elementem

branży pojazdów ciężarowych. Ich długość we

naprawdę przyciągającym wzrok i została

wszystkich wersjach wynosi 2220 mm przy szerokości

zaprojektowana w taki sposób, aby sprzyjać
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nie mniejszej niż 800 mm na całej długości w modelach

schowki po lewej i prawej stronie są dostępne przez

XG i XG+. Opcjonalnie dostępne jest mechanicznie lub w

duże otwory w bokach kabiny.

pełni elektrycznie regulowane łóżko DAF Relax Bed
zapewniające optymalne podparcie głowy, pleców i

Bardzo duża objętość schowków

nóg.

Dzięki przestronnym kabinom nowa generacja
pojazdów DAF zapewnia ogromne przestrzenie do

Całkowicie nowy tylny panel sterowania umożliwia

przechowywania w konsolach dachowych i nad

wygodną obsługę pełnej gamy funkcji z poziomu łóżka:

deską rozdzielczą, w kieszeniach drzwi i pod leżanką.

oświetlenia, klimatyzacji, systemu dźwiękowego, okien i

Ponadto nowe modele XF, XG i XG+ oferują dużo

luku dachowego. Panel oferuje nawet tryb monitoringu

miejsca na papiery, dokumenty i inne przedmioty.

(który uruchamia system DAF Direct Vision wraz z

Deska rozdzielcza zawiera dwa uchwyty na kubki i

systemem lusterek cyfrowych DAF i DAF Corner Eye) oraz

małe butelki, a także znany na całym świecie

przycisk alarmu, który uruchamia klakson i światła

wysuwany stolik do jedzenia i pracy, który teraz jest

awaryjne.

jeszcze większy. Ponadto modele XG i XG+

Pod leżanką znajduje się wiele schowków do

wyposażono w praktyczną szufladę w dolnej części

przechowywania, w tym jedna lub dwie szuflady albo

deski rozdzielcze j, w które j można łatwo

jedna lub dwie lodówki, w których da się ustawić

przechowywać dokumenty lub laptopa.

pionowo butelki o pojemności 1,5 litra. Zewnętrzne
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Oświetlenie wnętrza LED oraz doskonałe dopasowanie elementów i wykończenie

zachwycający wygląd i doskonałe wrażenia
dotykowe.

Dzięki wyjątkowym wnętrzom nowych modeli XF, XG i
Doskonale podkreśla to również pełne oświetlenie LED,

Idealny klimat dzięki zintegrowanemu układowi klimatyzacji postojowej.

które obejmuje szereg opcji.

W celu zapewnienia najwyższego komfortu pracy

W modelach XG i XG+ opcjonalnie dostępne jest

pojazdy XF, XG i XG+ nowej generacji są standardowo

eleganckie oświetlenie otoczenia, które obejmuje 15

wyposażone w system automatycznej regulacji

diod LED i listew świetlnych, regulację jasności i koloru

temperatury lub w pełni zautomatyzowany układ

oraz bardzo ekskluzywne otoczenie. Podkreśla ono

klimatyzacji, który jest dostępny jako opcja. Nowością

imponującą jakość nowej generacji pojazdów DAF, co

jest w pełni zintegrowany układ klimatyzacji

ilustrują również doskonałe spasowanie i wykończenie,

postojowej, dostępny jako opcja w modelu XG+,

elementy ozdobne i zastosowane materiały. Świetnym

przeznaczony do automatycznego chłodzenia lub

przykładem jest miękki w dotyku, formowany osadowo

ogrzewania wnętrza kabiny podczas jazdy lub pracy

materiał deski rozdzielczej, który stosuje się w

na biegu jałowym.

XG+ firma DAF stworzyła idealny „dom zdala od domu”.

samochodach osobowych klasy premium. Zapewnia
możliwość zastosowania nowoczesnych ostrych

tekst redakcja / foto producent

krawędzi w konstrukcji, oferując jednocześnie
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Naczepa z
niesprawnymi
hamulcami

str. 36

hamulcowego przy kole. Kontrola czasu pracy kierowcy
wykazała z kolei, że ostatni regularny odpoczynek
tygodniowy spędził w pojeździe.
Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnej technicznie naczepy i wydali zakaz jej dalszej jazdy
do momentu naprawy usterek. Kierowcę ukarali

W

mandatem. Za dopuszczenie do ruchu drogowego
poniedziałek (27 września), na ekspres-

pojazdu z niebezpieczną usterką odpowiedzą również

owej „siódemce” koło Skarżyska-

przewoźnik i zarządzający transportem w firmie. Wobec

Kamiennej, patrol ITD zatrzymał do

nich wszczęto postępowania administracyjne, zagro-

kontroli zespół pojazdów należący do rumuńskiego

żone karą pieniężną.

przewoźnika.
źródło ITD / foto ITD

W trakcie kontroli stanu technicznego naczepy uwagę
inspektorów zwrócił zagięty i zaciśnięty plastikową
opaską przewód hamulcowy przy prawym kole na
pierwszej osi. Zardzewiała tarcza hamulcowa przy kole
tylko potwierdzała, że koło to w ogóle nie hamowało od
dłuższego czasu. Przewód doprowadzający powietrze
do siłownika hamulcowego zaciśnięto celowo prawdopodobnie z powodu awarii elementu układu
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Przewóz samochodem bez opony

W

czwartek (23 września) na ulicy Zjazd w Łomży,
podczas typowania pojazdów do kontroli,

inspektor ITD z Łomży zwrócił uwagę na samo-

chód, w którym brakowało jednej opony. Zatrzymał go do
kontroli. Okazało się, że kierowca jechał tak z ładunkiem z
Płocka przez Warszawę do Suwałk. Funkcjonariusze sprawdzili
również czas jego pracy. Stwierdzili dwukrotne przekroczenie
dziennego czasu prowadzenia o ponad 50 minut, dwukrotną
jazdę dzienną bez wymaganej przerwy oraz przekroczenie
jazdy dwutygodniowej o prawie 4 godziny. Za wykryte
nieprawidłowości przewoźnikowi oraz osobie zarządzającej
transportem w firmie grozi teraz odpowiedzialność finansowa.

źródło ITD / foto ITD

W sprawach naruszeń zostały wszczęte postępowania
administracyjne. Kierowcę ukarano czterema mandatami
karnymi. Zatrzymano również dowód rejestracyjny ciężarówki
i wydano zakaz jej dalszej jazdy w takim stanie.

Nieprawidłowy
transport farby

W

poniedziałek (20 września), patrol ITD z
Lublina zatrzymał do kontroli zestaw

należący do polskiego przewoźnika.

Kontrole świateł
Ciężarówka przewoziła 23 tony farby (UN 1263).

Ładunek umieszczony na paletach nie był w żaden

sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem się

podczas jazdy. Oprócz tego opakowania zbiorcze nie

były właściwie oznakowane, a pomarańczowa tablica
źle przymocowana do naczepy.
Inspektorzy ukarali kierowcę mandatem i zakazali mu
dalszej jazdy do czasu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Kara pieniężna grozi teraz także
źródło ITD / foto ITD

przewoźnikowi i załadowcy. Wobec nich toczy się
postępowanie wyjaśniające.
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Start sprzedaży Nowego Citana

J

uż można zamawiać Nowego Citana. Mały van będzie początkowo
dostępny jako furgon i Tourer. Później pojawią się kolejne warianty

z długim rozstawem osi, a także wersja Mixto. W polskich salonach

Nowy Citan pojawi się w czwartym kwartale tego roku. Ceny zaczynają
się od 100.614 zł (81.800 zł netto) za Citana 110 (zużycie paliwa w cyklu
mieszanym WLTP: 6,7 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym: 152
g/km[1]) w wersji furgon z silnikiem benzynowym 75 kW (102 KM) w linii
wyposażenia BASE. Z kolei Citan Tourer 110 (zużycie paliwa w cyklu
mieszanym WLTP: 6,8 l/100 km, emisja CO2 w cyklu mieszanym: 154
g/km[1]), w linii wyposażenia BASE kosztuje 113.775 zł (92 500 zł netto).
Kompaktowy, ale przestronny, praktyczny, ale stylowy, funkcjonalny, ale
dynamiczny – nowy Mercedes-Benz Citan dopełnia rodzinę modeli
pojazdów dostawczych Mercedes-Benz Vans w segmencie małych
vanów. Od dziś można go zamówić również w Polsce. Pojazdy demonstracyjne będą dostępne w salonach dealerów w czwartym kwartale
tego roku.
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Nowy Citan został zaprojektowany przez profesjona-

milimetrach szerokości i wysokości 1059 milimetrów

listów z myślą o profesjonalistach. Stąd szerokie

(obie liczby odnoszą się do prześwitu). Tylne drzwi

możliwości zastosowania małego vana, który oferuje

Citana są dostępne w kilku opcjach – jako dwuskrzydł-

imponujących rozmiarów wnętrze oraz wiele funkcjo-

owe z możliwością otwarcia do 180 st. oraz jako tylna

nalnych elementów ułatwiających użytkowanie.

klapa – w obu przypadkach z szybą i wycieraczką lub

Przestrzeń ładunkowa Citana w wersji furgon wynosi

bez.

do 2,9 m3. W środku mieszczą się więc dwie europalety
w poprzek, jedna za drugą. W dodatku oprócz wersji ze

Najmłodszy brat Sprintera i Vito, choć najmniejszy, jest

stałą ścianą działową, między częścią ładunkową a

także dynamiczny i silny. W wersji z silnikiem o mocy 85

kabiną kierowcy można zainstalować składaną kratkę,

kW Nowy Citan posiada funkcję overpower i overtor-

co dodatkowo zwiększa ilość miejsca do przewiezienia

que, która na krótko może zapewnić do 89 kW mocy i

np. długich przedmiotów.

295 Nm momentu obrotowego. To sprawia, że
manewry wyprzedzania są jeszcze łatwiejsze i bardziej

Nowy Citan może być wyposażony w maksymalnie

dynamiczne. Pojazd oferuje uciąg 1,5 tony, a przyczepę

dwoje drzwi przesuwnych, które oferują otwory o 615

można sprząc za pomocą stałego zaczepu lub nisko
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położonej głowicy kulowej – w tej drugiej wersji

wspomnieć o Asystencie hamowania (standard w

łatwiejsze staje się otwieranie tylnych drzwi.

Citanie Tourer; opcjonalny w Citanie furgon), który
może drastycznie skrócić drogę hamowania w sytuacji

Jak przystało na członka rodziny Mercedes-Benz Vans,

awaryjnej. Przy prędkości 120 km/h szybsza reakcja

Nowy Citan zapewnia także wysoki poziom bezpie-

pozwala skrócić dystans o sześć metrów. Dodatkowo

czeństwa i komfortu. Celem projektantów było

oprócz wymaganych prawem systemów ABS i ESP,

maksymalne zbliżenie się pod tym względem do

nowa generacja Citana jest standardowo wyposażona

wyposażenia oferowanego w samochodach osob-

w Asystenta ruszania pod górę, Asystenta bocznego

owych marki z gwiazdą. Na pokładzie furgonu

wiatru, system ostrzegający o zmęczeniu ATTENTION

fabrycznie zainstalowano więc sześć poduszek

ASSIST i system połączenia alarmowego Mercedes-

powietrznych (przednie poduszki dla kierowcy i

Benz. Opcjonalnie do obydwu wariantów można

pasażera, poduszki nadokienne i poduszki boczne na

zamówić reflektory LED High Performance. Zapewniają

klatkę piersiową), natomiast Citan Tourer standardowo

one większe bezpieczeństwo w nocy dzięki szerszemu

posiada ich aż siedem – dzięki dodatkowej centralnej

rozsyłowi światła i jego barwie zbliżonej do światła

poduszce między fotelami kierowcy i pasażera z

dziennego, jednocześnie zużywając mniej energii.

przodu. Wśród systemów asystujących warto

e-ROUTE

e-Route online 10/2021 / e-route.pl

Projektanci Nowego Citana położyli także duży nacisk na
osiągnięcie poziomu komfortu typowego dla marki, w tym
wzorcowego poziomu hałasu i wygodnego fotela, nie
wspominając o szeregu praktycznych elementów wyposażenia. Wpływa to korzystnie na poziom zmęczenia kierowcy – a
tym samym podnosi bezpieczeństwo.

tekst redakcja / foto producent
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Czy masz identyfikator biznesowy?

Jak nie to kara!

F

irmy transportowe, które przewożą towary wrażliwe monitorowane przez System Elektronicznego Nadzoru Transportu

(SENT), mają coraz mniej czasu, żeby uzyskać identyfikatory

biznesowe, przypomina Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego
Samar. Identyfikatory biznesowe są niezbędne, by od 1 października
auta firm mogły korzystać z dróg płatnych i pokrywać koszty przejazdu za pomocą nowego systemu e-TOLL.

Będą kary
Przewoźników, którzy do 1 października tego roku nie spełnią wymaganych formalności czekają kary nawet do 10 tys. zł za wykonanie
przewozu bez przesyłania danych lokalizacyjnych. Najlepszym
rozwiązaniem będzie korzystanie z jednego urządzenia, które
jednocześnie przekaże informacje lokalizacyjne, zarówno do sytemu
SENT, jak i e-TOLL, by w ten sposób zapłacić za myto. Priorytetem jest
jednak uzyskanie nowego identyfikatora.

tekst redakcja/ foto archiwum
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e-TOLL w pakiecie usług Scania

S

cania oferuje wygodne rozwiązanie dla przewoźników mających obowiązek sprostać
nowym wymaganiom prawnym dotyczącym

poboru opłat drogowych. Rozwiązania teleinformatyczne Scania zostały włączone do systemu e-TOLL.
Usługa „Scania FMS e-Toll” jest już dostępna w ramach
oferty Scania Connected Services.
– Dzięki systemowi Scania FMS fabrycznie zamontowanemu w pojazdach (ZSL), Scania umożliwia klientowi
sprawne rozliczanie się z opłat drogowych, bez
konieczności montażu dodatkowych urządzeń
zewnętrznych. Ponadto, właściciel pojazdu nie musi
instalować żadnych dodatkowych aplikacji, co jest
wygodnym rozwiązaniem. Każdy nowy pojazd Scania
jest przygotowany do współpracy ze Scania FMS, a tym
samym z e-TOLL – komentuje Adrian Kulisz, kierownik
rozwoju działu usług Scania Polska S.A.

Jak to działa?
Urządzenie Scania dostarcza informacji na temat
bieżącego położenia pojazdu, co pozwala na automatyczne naliczanie opłat za korzystanie z płatnych
odcinków dróg zarządzanych przez GDDKiA.
Usługa „Scania e-Toll” jest oferowana razem z Pakietem
FMS Kontrola i polega na subskrypcji, natomiast samo
rozliczenie opłat drogowych następuje już bezpośrednio pomiędzy właścicielem pojazdu, a Ministerstwem
Finansów (Dept. Poboru Opłat Drogowych).

tekst redakcja / foto producent
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Pierwsze IVECO T-Way z zabudową KH-KIPPER

N

astępca dobrze znanych Trakkerów to
potężna ciężarówka o podwyższonym

prześwicie zaprojektowana do ekstremal-

nych off-roadowych warunków. Dane podwozie firma
KH-KIPPER wyposażyła w zabudowę trójstronną W3H.
Ten specjalny sprzęt jest w stanie sprostać każdym
zadaniom w transporcie materiałów budowlanych.
Trójstronna zabudowa W3H z siłownikiem Nummi pod
podłogą wyposażona jest w sterowaną za pomocą
joystika hydrauliczną lewą burtę, która opuszcza się
płynnie w dół od pozycji pionowej do 180° w zależności od konfiguracji podwozia. Umożliwia to podjechanie wózkiem widłowym pod samą zabudowę i
sprawny załadunek materiałów spaletyzowanych, np.
kostki brukowej.
Po podniesieniu skrzyni i otworzeniu burty do 90°
możliwy jest precyzyjny wysyp ładunku na bok w
pewnej odległości od pojazdu.
Wyładunek materiałów sypkich, np. piasku lub żwiru,
odbywa się automatycznie po samym zwolnieniu
zamków dolnych burt.
Wyjątkowy metaliczny kolor demonstracyjna zabudowa zawdzięcza zastosowaniu materiałów lakierniczych NOVOL nadających jej odpowiednią mechaniczną odporność.
tekst redakcja / foto producent
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Mercedes-Benz Trucks prezentuje
rozwiązania służące rozwojow
ekonomicznego transportu drogowego

W

obliczu transformacji energetycznej w
drogowym transporcie towarowym,

bardziej niż kiedykolwiek przedtem

pojawia się w przedsiębiorstwach transportowych
kwestia wyboru optymalnej techniki napędowej,
odpowiadającej wymaganiom tych firm. Czy ma to być
wciąż klasyczny samochód ciężarowy z silnikiem
wysokoprężnym? A może już w pełni elektryczna
ciężarówka? Taka decyzja powinna być dobrze przemyślana i przekalkulowana na cały okres użytkowania
pojazdu. Inwestycja w samochód ciężarowy musi się
przecież w końcu zwrócić. Dlatego tym ważniejsze jest,
aby mieć u boku partnera – producenta, który tak jak
Mercedes-Benz Trucks aktywnie towarzyszy przemianom w dziedzinie w techniki napędowej i oferuje
wysokowydajne pojazdy do każdego zastosowania.
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Szeroka gama pojazdów do wszystkich rodzajów
eksploatacji
Mercedes-Benz Trucks zaprezentował ostatnio dwa
nowe modele w segmencie klasycznych pojazdów z
silnikiem wysokoprężnym: Actrosa F i Actrosa L, które w
najlepszy możliwy sposób spełniają indywidualne
wymagania klientów – z jednej strony w zakresie
funkcjonalności i ekonomiczności, a z drugiej pod
względem wysokiej wartości i maksymalnego komfortu kierowcy. W pełni elektryczne i lokalnie neutralne
pod względem emisji CO2 są ciężarówki eActros do
ciężkiego transportu dystrybucyjnego oraz eEconic do
zastosowań komunalnych. Pierwsza została zaprezentowana w czerwcu 2021 r. i wejdzie do produkcji
seryjnej w Wörth w październiku 2021 r., druga pojawi
się w drugiej połowie 2022 r.
W 2024 r. gotowość do produkcji seryjnej osiągnie
eActros LongHaul, a w roku 2027 w ręce klientów
powinny trafić pierwsze seryjne egzemplarze GenH2
Truck, napędzanego z wodorowych ogniw paliwowych – oba pojazdy umożliwią osiągnięcie lokalnej
Ale to nie wszystko. Bowiem zmiany w zakresie techniki

neutralności CO2 w drogowym transporcie towa-

napędowej wiążą się z licznymi wyzwaniami, na

rowym również w ruchu dalekobieżnym. Ciężarówki z

przykład w odniesieniu do integracji floty, infrastruktury

elektrycznym napędem akumulatorowym i z napę-

ładowania czy przyłączenia do sieci. Również w tej

dem na wodorowe ogniwa paliwowe będą się

sferze Mercedes-Benz Trucks postrzega siebie jako

wzajemnie uzupełniały odpowiednio do rodzaju

partnera, który aktywnie wspiera operatorów flot –

eksploatacji u poszczególnych klientów. Im lżejszy

oferuje usługi i rozwiązania wykraczające poza same

ładunek i mniejsza odległość, tym częściej zastosowa-

pojazdy oraz zapewniające klientom jak największe

nie znajdzie napęd akumulatorowy. W przypadku

korzyści w ich codziennej eksploatacji na drodze. W tym

cięższych ładunków i większych odległości preferowa-

celu Mercedes-Benz Trucks prowadzi ścisły dialog z

ne będą raczej ogniwa paliwowe.

klientami, aby dokładnie poznać ich potrzeby. Podczas
wydarzenia medialnego „Shaping the Now and Next
2021” Mercedes-Benz Trucks przedstawił aktualne i

tekst redakcja / foto producent

przyszłe koncepcje pojazdów oraz usługi i rozwiązania,
dzięki którym firma generuje wysoką wartość dodaną
dla swoich klientów.
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Nowe oleje
Shell Rimula R7

S

hell wprowadził do oferty Shell Rimula R7 – nową generację
wysokowydajnych olejów silnikowych do samochodów
ciężarowych. Produkty zostały zaprojektowane tak, by

zapewniały możliwie najwyższe osiągi, przy jednoczesnej ochronie
jednostki napędowej i oszczędności paliwa.
Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, do 2030 r. średnia
emisja CO2 ma być niższa o 37,5 proc. niż w 2021 r. i może wynosić
już tylko 59,4 g/km. Zaostrzanie przepisów europejskich związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem emisji spalin jest
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dużym wyzwaniem dla producentów samochodów

utleniania w teście silnikowym Volvo T13, w porównaniu

ciężarowych. Wymusza poszukiwanie rozwiązań, które

z wartościami granicznymi API CK-4 i API FA-4[6] oraz

nie tylko wpłyną na zmniejszenie emisji, ale również na

lepsza o 59% w teście MAN M3977.

utrzy-manie wydajności układu napędowego.

Ochronę przed zużyciem – o ponad 70% lepsza ochrona
przed zużyciem krzywek w porównaniu z wartościami

Oleje Shell Rimula R7

granicznymi dla MB 228.61oraz o 72% niższe zużycie

Nowa generacja olejów silnikowych do samochodów

tulei cylindrów w porównaniu z wartościami grani-

ciężarowych Shell Rimula R7 została opracowana dla

cznymi dla MB 228.61.

takich marek jak Daimler (Mercedes-Benz) oraz MAN.

Czystość tłoków – tłoki są o 36% czystsze w porównaniu

Zarządcy flot z nowoczesnymi pojazdami tych wiodą-

z wartościami granicznymi MAN M3977.

cych producentów OEM mają do wyboru dwa, w pełni

Właściwości w niskich temperaturach – o 78% lepsza

syntetyczne produkty – Shell Rimula R7 AD 5W-30 oraz

wydajność w niskich temperaturach, aż do -35°C.

R7 Plus AM[3] 5W-30. Nowe oleje cechują się niską
lepkością HTHS od 2,6 do 2,9 mPa*s, dzięki czemu

Kolejny krok do zielonego transportu

wpływają na oszczędność paliwa, obniżenie emisji

Nowe produkty są uzupełnieniem portfolio neutralnych

spalin oraz lepsze osiągi. W porównaniu z olejami o

emisyjnie środków smarnych, które zostały zaprezento-

konwencjonalnych klasach lepkości, oleje Shell Rimula

wane przez Shell w lutym 2021 r. Oleje Shell Rimula R7 to

R7 dają oszczędność paliwa na poziomie 3,9% oraz 1% w

kolejny krok w ramach wieloletniej strategii firmy, której

porównaniu z olejem silnikowym SAE 5W-30 (3,5 mPa*s

celem jest pomoc klientom w zarządzaniu ich potrze-

HTHS)[4]. W dłuższej perspektywie takie właściwości

bami w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez

wpływają na znaczne ograniczenie emisji CO2. Gdyby

unikanie, ograniczanie i kompensowanie emisji.

cała flota europejskich samochodów ciężarowych
uzyskała takie zmniejszenie zużycia paliwa, do środowiska przedostawałoby się o 2,2 mln ton mniej CO2

tekst redakcja / foto producent

rocznie.

Potwierdzona skuteczność
Wprowadzenie na rynek olejów silnikowych Shell
Rimula R7 zostało poprzedzone długotrwałymi testami
terenowymi. W czasie pięciu lat testujące nowe produkty pojazdy pokonały miliony kilometrów. Jedna z
testowanych ciężarówek przejechała milion kilometrów, co jest jednym z najdłuższych testów w branży.
Nawet w najtrudniejszych warunkach, produkty z nowej
serii cały czas wykazywały się niezawodną ochroną i
trwałością.
Oprócz lepszej wydajności paliwowej, kluczowe zalety
produktów z serii Shell Rimula R7 obejmują:
Doskonałą kontrolę utleniania – lepsza o 58% kontrola
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DAF Trucks wraz z
Kuehne+Nagel partnerami
logistycznymi Maratonu
i Półmaratonu Warszawskiego.

e-ROUTE

e-Route online 10/2021 / e-route.pl

całościowym podejściu do zdrowia i wydajności
ludzkiej. Są to elementy nierozerwalnie związane z
filozofią firmy DAF, która ma ambicję pokonania
dodatkowej mili po to, żeby dostarczać zawsze właściwych i najlepiej dostosowanych do warunków pracy w
konkretnej firmie rozwiązań transportowych. Bycie
najbliżej klienta i rynku wymaga dużej sprawności
operacyjnej. Hart ducha i wytrwałość wykuwa się
właśnie w efekcie realizacji osobistych ambicji w czasie
zdrowej rywalizacji sportowej”– powiedział Mariusz
Piszczek Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska.
„Misja Fundacji „Maraton Warszawski” dotycząca
popularyzacji biegania jest spójna z wartościami
pielęgnowanymi w Kuehne+Nagel. Wspieranie
pracowników w realizacji ich sportowych ambicji jest
nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej. Wierzymy, że równowaga pomiędzy życiem
zawodowym i prywatnym pozwala naszym pracownikom na rozwój własnych pasji i samorealizację.
Cieszymy się, że w tym roku możemy uczestniczyć w
tym wydarzeniu i wspierać logistykę tak prestiżowej

D

imprezy” – komentuje Wojciech Sienicki, dyrektor
AF Trucks Polska we współpracy z firma

zarządzający w polskim oddziale Kuehne+Nagel.

Kuehne+Nagel otrzymał zaszczytne

wyróżnienie pomocy logistycznej w czasie

tegorocznej edycji Maratonu Warszawskiego, który
odbył się w Warszawie 26.09.2021roku.

W Maratonie wystartowało 10 zawodników z firmy DAF
Trucks Polska oraz 10 zawodników Kuehne+Nagel, a
dziesiątki wolontariuszy wraz z rodzinami dopingowali
swoich kolegów i swoje koleżanki podczas ich sportow-

Jako partner logistyczny firmy wspólnie dostarczą
ciągniki siodłowe DAF i naczepy należące do
Kuehne+Nagel oraz obsługę logistyczną dla zaplecza
Maratonu. Obie firmy zostały wybrane ze względu na

ych wyczynów. Dodatkowo podczas całego dnia
imprezy można było odwiedzić stoisko partnerów
logistycznych w Multimedialnym Parku Fontann w
Warszawie.

pierwszoplanową rolę, jaką odgrywają na polskim
rynku jako dostawcy rozwiązań transportowych w
przypadku firmy DAF oraz rozwiązań dla łańcuchów

tekst redakcja / foto producent

logistycznych w przypadku firmy Kuehne+Nagel.
„DAF Trucks Polska wspiera aktywność fizyczną jako
element rozwoju osobistego niezwykle ważny w
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Wybrano „Pomorską Miss Scania 2021"

T

ytuł i trofeum „Pomorskiej Miss Scania 2021" trafiły do Scania
590S z floty Transport Popławski. Wydarzenie, które odbyło

się w gdańskim oddziale Scania, przyciągnęło wielu fanów

pojazdów ciężarowych oraz wystawców z branży transportowej.
Do udziału w konkursie zgłoszono ponad 70 wyjątkowych pojazdów Scania, które rywalizowały o nagrody w czterech kategoriach. W tym roku, doceniając wysoki poziom rywalizacji, przyznano
również nagrodę specjalną.

Tegoroczni zwycięzcy
Nagroda główna i tytuł „Pomorskiej Miss Scania" zostały przyznane
na podstawie głosów jury, w którego skład weszli redaktorzy
magazynów branżowych: „Truck&Van", „Ciężarówki i logistyka" oraz
„Transport Technika Motoryzacyjna", a także przedstawiciele Scania.

e-Route online 10/2021 / e-route.pl

Jury oceniało m.in. takie elementy jak: wygląd zewnętrzny i
wnętrze pojazdu oraz jego wykończenie i wyposażenie.
Zwycięska Scania 590S to jeden z trzech pojazdów zgłoszonych
do tegorocznej edycji konkursu przez właściciela firmy Transport
Popławski.
Oprócz nagrody głównej, przyznano również tytuł „Miss
Publiczności", o czym zdecydowali fani pojazdów ciężarowych
obecni podczas wydarzenia. Najwięcej głosów oddano na pojazd
Scania R520 należący do firmy P.U.T Ol-trans Olgierd Hewelt.
Trofeum „Weterana Szos" przyznano czarno-złotej Scania 143M z
silnikiem V8 o mocy 500 KM z 1992 roku należącej do firmy Ampliz.
Z kolei „Nagroda Dyrektora Oddziału" trafiła na ręce przedstawicieli Repiński Transport za Scania R500 Convoy nawiązującej do
kultowego filmu „Konwój". „Nagrodą specjalną" wyróżniono
pojazd Scania R500 z 2013 r. z floty firmy Baca.

Święto branży
Podczas tegorocznej imprezy odwiedzający mogli odwiedzić
stoiska 26 wystawców oraz partnerów konkursu. Nie zabrakło też
gier oraz atrakcji dla najmłodszych. W sumie udział w wydarzeniu
wzięło ok. 2000 odwiedzających.
– To wspaniałe uczucie móc wrócić do spotkań na żywo, zwłaszcza tych z klientami, kierowcami i pasjonatami pojazdów
ciężarowych. Scania posiada najbardziej oddanych, wyjątkowych
fanów, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie i różnorodności
zgłaszanych do konkursu pojazdów oraz w liczbie odwiedzających nas gości. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tegorocznej „Pomorskiej Miss Scania" do zobaczenia za rok! – komentuje Sławomir Hofman, pomysłodawca i twórca konkursu „Pomorska Miss Scania".

tekst redakcja / foto producent
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Zakład produkcyjny
elektrycznych samochodów
ciężarowych IVECO
i Nikola został oficjalnie
otwarty w Ulm
w Niemczech

E

kscytujący nowy rozdział w stojącej pod

elektrycznego zasilanego ogniwami paliwowymi

znakiem zrównoważonego transportu historii

(FCEV) marki Nikola Tre. Ten kolejny model wejdzie do

IVECO i Nikola Corporation rozpoczął się 15

produkcji w Ulm do końca 2023 r.

września w Ulm w Niemczech, gdzie opinii publicznej
pokazano zakład produkcyjny dedykowany elektry-

Wydarzenie inauguracyjne odbyło się zgodnie z

cznym samochodom ciężarowym Nikola Tre. To kamień

aktualnymi standardami COVID-19 i ograniczało się do

milowy osiągnięty z rekordową prędkością i dostar-

wybranego zgromadzenia około 100 międzynaro-

czony zgodnie z harmonogramem przekazanym

dowych i krajowych interesariuszy i mediów. Wśród

wcześniej przez IVECO, markę pojazdów użytkowych

uczestników byli: Gerrit Marx - President Commercial &

CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI) oraz Nikola

Specialty Vehicles at CNH Industrial i pełniący obowiązki

Corporation (NASDAQ: NKLA). Pierwsze wyproduko-

CEO of the IVECO Group, Mark Russell - Chief Executive

wane tutaj modele marki Nikola Tre zostaną dostar-

Officer and President of Nikola, Winfried Herrmann -

czone wybranym klientom w Stanach Zjednoczonych

State Minister of Transport in Baden-Württemberg,

w 2022 r. Oprócz modelu produkcyjnego pojazdu z

Martin Bendel - First Mayor of the city of Ulm,

zasilaniem akumulatorowym (BEV), publicznie zapre-

Massimiliano Lagi - Consul General of Italy in Stuttgart,

zentowano najnowszą ewolucję tej modułowej

Niemcy.

platformy ciężarowej w postaci prototypu pojazdu
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Obejmujący 50 000 metrów kwadratowych (z czego 25

Zaprojektowany i widziany jako bezpieczne, niezawodne

000 jest już zajęte) zakład produkcyjny w Ulm prowadzi

i wysokosprawne, bezemisyjne rozwiązanie transporto-

proces montażu końcowego, który został zaprojekto-

we, Nikola Tre napędza zmiany w tym sektorze. Cechuje

wany dla pojazdów elektrycznych. Teren ten, a także

się zaawansowaną technologią ogniw elektrycznych i

pierwsza faza industrializacji, stanowią wspólne

paliwowych Nikoli wraz z kluczowymi komponentami

inwestycje IVECO i Nikoli. Obecnie oczekuje się, że linia

dostarczonymi przez Bosch. Zespoły razem zaprojekto-

produkcyjna będzie w stanie produkować około 1000

wały modułową platformę zdolną do zasilania ogniw

jednostek na zmianę rocznie i że ta liczba będzie

paliwowych oraz technologii napędu akumulatorów.

stopniowo wzrastać w kolejnych latach. Oczekuje się,

Wprowadzenie na rynek w pierwszej kolejności techno-

że obiekt będzie działał zgodnie z zasadami programu

logii akumulatorowej przyczyni się do osiągnięcia

World Class Manufacturing w celu osiągnięcia zero

dojrzałości platformy bazowej, zanim ogniwa paliwowe

odpadów, zero wypadków, zero awarii i zero zapasów,

zostaną wprowadzone jako technologia zwiększająca

potwierdzonych jego kluczowymi cechami, które

zasięg.

obejmują w pełni cyfrowe zarządzanie zakupami,

tekst redakcja / foto producent

mające na celu zagwarantowanie stuprocentowej
identyfikowalności i pracy bez prowadzenia papierowej dokumentacji.
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Ciężarówka wywróciła
się na jezdnię

W

str. 58

e wtorek (21 września), na krajowej 94-ce
między Prochowicami a Kawicami doszło

do wypadku z udziałem ciężarówki.

Pojazd zjechał na pobocze i wywrócił się na bok. Z
wywrotki wypadł na jezdnię przewożony ładunek –
zagęszczarka i szalunki do wykopów ziemnych.
Kierowca ciężarówki doznał poważnych obrażeń i
został przetransportowany do szpitala śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala
zabrano również rannego pasażera.
Na miejsce wypadku wezwano patrol dolnośląskiej ITD.
Inspektorzy pomogli w odczytaniu danych z zabezpieczonej wykresówki. Ustalaniem okoliczności i przyczyny wypadku zajmują się policjanci z Legnicy.

źródło ITD / foto ITD

W

e wtorek (21 września), na ekspresowej
„trójce” koło Gorzowa Wielkopolskiego,

inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli

ciężarówkę należącą do polskiej firmy transportowej.
Zestawem przewożono ładunek z Polski do Anglii.
Stan techniczny naczepy pozostawiał wiele do życzenia.

Naczepa mogła
„zgubić” kilka
elementów

Zbiorniki ciśnieniowe trzymały się na pasach transportowych, a kosz na koło zapasowe był oberwany. Uszkodzone
były również mocowania barier bocznych, zabezpieczających przed wjazdem pod pojazd oraz konstrukcja
podtrzymująca skrzynię na narzędzia. Oprócz tego stopy
obu podpór naczepy nie miały trzpieni mocujących. Każdy
z tych elementów mógł w każdej chwili odpaść na jezdnię,
stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu
drogowego.
Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i
wydali kierowcy zakaz jej dalszego użytkowania do
momentu naprawy usterek. Za dopuszczenie do ruchu
pojazdu w takim stanie technicznym odpowiedzialność
finansowa grozi przewoźnikowi. Wobec niego wszczęto
postępowanie administracyjne.

e-ROUTE
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Rejestracja czasu pracy z naruszeniami

W

ubiegłym miesiącu na S7, inspektorzy
warmińsko-mazurskiej Inspekcji

tachografu i wszystkich pozostałych prac wykonanych
w serwisie.

Transportu Drogowego zatrzymali do

kontroli m.in. ciężarówkę macedońskiego przewoźnika.
Po analizie danych pobranych z karty kierowcy i tachog-

Wszczęciem postępowania administracyjnego, karą dla

rafu cyfrowego, funkcjonariusz prowadzący kontrolę

firmy przewozowej i mandatem dla kierowcy zakoń-

nabrał podejrzeń, że kierowca ingerował w urządzenie

czyła się również kontrola litewskiego przewoźnika

rejestrujące czas pracy. Samochód skierowano do

przeprowadzona 24 września przez wielkopolskich

serwisu tachografów. Szczegółowa kontrola kabiny,

funkcjonariuszy ITD. Kierowca, aby nie dopuścić do

rozkręcenie tapicerki i deski rozdzielczej ujawniła

przekroczenia norm czasu prowadzenia pojazdu,

dodatkowego okablowanie wraz urządzeniem służą-

przerw oraz odpoczynków, wylogował z tachografu

cym do wyłączania tachografu w czasie jazdy. Ponadto

swoją kartę. Tak zamierzał jechać do czasu wykorzy-

wykryto, że przerobiony również został nadajnik

stania odpoczynku. Transport realizowany był z Anglii

impulsów zainstalowany w skrzyni biegów. Wobec

do Rosji, a w ładowni znajdowały się materiały niebez-

przedsiębiorcy wszczęte zostało postępowanie

pieczne.

administracyjne. Ukarano też mandatem kierowcę.
Przewoźnik musiał również pokryć koszt zakupu i

źródło ITD / foto ITD

montażu nowego nadajnika prędkości, kalibracji
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Nowy Sprinter 4x4

N

owy silnik, nowa skrzynia biegów, nowy napęd na cztery koła
– to wszystko sprawi, że jeszcze w tym roku Sprinter, zaofe-

ruje większy komfort jazdy niż kiedykolwiek, i to w niemal

każdym terenie. Sercem zmian jest bardzo mocny i wydajny silnik
wysokoprężny OM 654 o pojemności 2,0 l, znany z portfolio samochodów osobowych Mercedes-Benz. Czterocylindrową jednostkę
będzie można wkrótce zamawiać w czterech kategoriach mocy.
Wszystkie warianty Sprintera będą również wyposażone w komfortową
automatyczną skrzynię biegów 9G-TRONIC, również z gamy samochodów osobowych marki z gwiazdą. Dostępna dotychczas 6-biegowa
manualna skrzynia biegów pozostaje w ofercie. Trzecią nowością
techniczną, która również trafi do sprzedaży w tym roku, jest nowy
napęd na wszystkie koła z systemem Torque-on-demand w Sprinterze
4×4, który zastąpi obecny napęd na wszystkie koła.
Oprócz zmian zwiększających komfort jazdy, za sprawą dwuskrzydłowych automatycznie otwieranych drzwi (Speed Delivery Door)
poprawi się także ergonomia i bezpieczeństwo.
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Mocny i niskoemisyjny: wysokoprężny silnik o
pojemności 2,0 l w czterech kategoriach mocy

cicho, a wibracje zostały zredukowane. Mniejsze

Mocny, czterocylindrowy silnik wysokoprężny OM 654

zużycie paliwa i niższą emisję można z kolei osiągnąć

był dotychczas dostępny w Sprinterze tylko dla

dzięki połączeniu aluminiowego bloku i stalowych

furgonu i podwozia z napędem na tylne koła. Tej jesieni

tłoków, udoskonalonego procesu spalania oraz

Mercedes-Benz zaoferuje tę jednostkę jako jedyny

zmniejszającej tarcie powłoki cylindrów NANOSLIDE®

silnik spalinowy dla wszystkich wersji, w tym nowego

wraz z dynamiczną wielokierunkową recyrkulacją

wariantu z napędem na wszystkie koła. Sklasyfikowany

spalin i oczyszczaniem spalin w silniku. Położenie blisko

zgodnie z normą emisji spalin Euro VI-E i Euro 6d, OM

silnika sprawia, że układ oczyszczania spalin działa przy

654 będzie można wkrótce zamówić – w zależności od

niewielkich stratach ciepła i w sprzyjających warun-

wybranego wariantu napędu i nadwozia – w czterech

kach.

oznacza to, że wewnątrz pojazdu jest przyjemnie

kategoriach mocy: 84 kW/114 KM, 110 kW/150 KM, 125
kW/170 KM i 140 kW/190 KM.

Skrzynia biegów 9G-TRONIC zastępuje 7G-TRONIC
PLUS

Czterocylindrowa jednostka z portfolio samochodów

W ramach kolejnego transferu z obecnej gamy

osobowych Mercedes-Benz charakteryzuje się jeszcze

samochodów osobowych, Mercedes-Benz łączy w

niższym poziomem hałasu i wibracji niż poprzednik.

Sprinterze najnowocześniejszy 2,0-litrowy silnik

Oprócz bardziej płynnej pracy i większej siły uciągu

wysokoprężny z wygodną automatyczną skrzynią
biegów 9G-TRONIC. Ta najnowocześniejsza przekła-
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wyraźną charakterystyką nadbiegu, jej dziewięć biegów

Wysoka trakcja na drodze i poza nią: nowy napęd
na wszystkie koła

utrzymuje niskie obroty silnika w prawie wszystkich

Tak jak wcześniej, Sprintera można zamówić nie tylko z

sytuacjach na drodze, co oznacza również znaczne

napędem na przednie lub tylne koła w wersji zamknię-

oszczędności w zużyciu paliwa oraz zauważalnie

tej lub otwartej; można również wybrać wariant z

zmniejszone wibracje i hałas. Zoptymalizowane

napędem na wszystkie koła – od września z zupełnie

elementy hydrauliczne umożliwiają także szybką, ledwo

nowym systemem, również częściowo wywodzącym

wyczuwalną zmianę biegów, praktycznie bez przery-

się z obecnego systemu modułowego Mercedes-Benz

wania siły napędowej. Przycisk DRIVE SELECT i manetki

Cars. W przeciwieństwie do poprzednika, który w trybie

na kierownicy umożliwiają kierowcy ręczną ingerencję

4x4 przekazywał 35% momentu obrotowego na oś

w bieżący profil zmiany biegów. Kolejna zaleta: mimo

przednią i 65% na tylną, system ten może rozdzielać

dwóch dodatkowych przełożeń, automatyczna skrzynia

moment obrotowy w pełni zmiennie między przednią

biegów 9G-TRONIC wymaga tyle samo miejsca do

i tylną oś w zależności od sytuacji i bez udziału kierowcy

montażu, co jej poprzedniczka 7G-TRONIC PLUS.

(Torque-on-demand – moment obrotowy na żąda-

6-biegowa manualna skrzynia biegów nadal pozostaje

nie). W pełni zmienny rozdział momentu obrotowego

w ofercie.

umożliwia elektronicznie sterowane sprzęgło

dnia zastępuje poprzednią 7G-TRONIC PLUS. Łącznie z
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wielopłytkowe, zintegrowane ze skrzynią rozdzielczą
(reduktorem). Jeśli sprzęgło wielopłytkowe jest
odłączone podczas normalnej jazdy, pojazd napędza
wyłącznie tylna oś. Gdy sprzęgło jest włączone, do gry
wchodzi oś przednia. Zapewnia to wysoką przyczepność i łatwe prowadzenie. Kolejna zaleta w
porównaniu z poprzednim dołączanym napędem na
wszystkie koła: oprócz wyższego komfortu, dzięki
automatycznemu rozdziałowi momentu obrotowego
nowy napęd pracuje znacznie ciszej.
Gdy tylko sytuacja na drodze tego wymaga, moment
obrotowy jest przekazywany na przednią oś. Jeśli nie
jest to już potrzebne – na przykład podczas ostrego
hamowania z interwencją ABS – przeniesienie napędu
na przednią oś jest wyłączane, a moment obrotowy
redukowany do zera. Jeśli istnieje ryzyko podsterowności lub nadsterowności pod obciążeniem,
moment obrotowy jest najpierw rozdzielany, aby
ponownie ustabilizować pojazd. Dopiero gdy te
działania nie poprawią sytuacji, interweniują systemy
sterowania ESP lub 4ETS przystosowane do systemu
4×4.
Nowy Sprinter 4x4 będzie wkrótce dostępny w
standardzie w połączeniu z silnikiem 140 kW/190 KM
OM 654 i automatyczną skrzynią biegów 9G-TRONIC – i
to do klasy wagowej 5,5 tony DMC.

tekst redakcja / foto producent
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UTA One® - teraz również
w systemie myta
e-TOLL Polska

F

irma UTA, jeden z wiodących emitentów kart paliwowych i serwisowych w Europie, należący do grupy Edenred, zintegrował nowy
polski system opłat drogowych e-TOLL ze swoim interoperacyjnym

rozwiązaniem UTA One®, umożliwiając tym samym uiszczanie opłat za
przejazdy autostradami, drogami szybkiego ruchu i drogami głównymi w
Polsce w systemie e-TOLL. Ponadto UTA One® działa w systemach myta w
Belgii wraz z Liefkenshoektunnel, Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, na
Węgrzech, w Portugalii, Hiszpanii, Norwegii (w tym promy i mosty autostradowe), Szwecji (mosty), Danii (mosty) oraz Szwajcarii wraz z
Liechtensteinem. Zakres funkcjonowania UTA One® obejmuje łącznie 15
systemów opłat w 14 krajach europejskich, co czyni urządzenie najbardziej
kompleksowym rozwiązaniem w zakresie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS) na rynku.

e-Route online 10/2021 / e-route.pl

Od 1 października myto wyłącznie
z systemem e-TOLL

poboru opłat w naszym interoperacyjnym punkcie

Uruchomiony w czerwcu system e-TOLL, wykorzy-

poboru opłat zostanie rozszerzona na kolejne kraje i

stujący technologię pozycjonowania satelitarnego

uzupełniona o rozwiązanie telematyczne, które

(GNSS), po okresie przejściowym już 1 października

pomoże naszym klientom osiągnąć jeszcze większą

2021 r. całkowicie zastąpi dotychczasowy system

efektywność i optymalizować koszty."

UTA. "W najbliższych miesiącach europejska usługa

viaTOLL. W ramach systemu e-TOLL opłaty będą
pobierane elektronicznie od pojazdów o masie całko-

Nowe systemy opłat drogowych instalowane są na

witej powyżej 3,5 tony oraz autobusów o liczbie miejsc

urządzeniach UTA One® zdalnie poprzez aktualizację

powyżej 9 na odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i

over-the-air. Aktywacja może być dokonana przez

krajowych zarządzanych przez państwowego operato-

klienta online w Specjalnej Strefie Klienta na stronie

ra GDDKiA (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i

internetowej UTA. Nowe usługi myta są więc dostępne

Autostrad). Sieć dróg płatnych w Polsce pozostaje bez

dla klientów natychmiast i bez żadnych nakładów

zmian.

administracyjnych.
tekst redakcja/ foto archiwum

Szeroki wachlarz możliwości poboru myta
Do uiszczania opłat w nowym systemie e-TOLL można
zastosować urządzenie pokładowe (OBU), urządzenie
telematyczne lub aplikację e-TOLL. Wkrótce będzie
można również korzystanie z kart paliwowoserwisowych, np. kart UTA. Klienci decydują o wyborze
najlepszej dla siebie opcji. Zawarcie umowy z operatorem nie jest już konieczne, wystarczy założyć internetowe konto klienta (IKK) za pośrednictwem portalu
internetowego e-TOLL. Konto pozwala na samodzielne
zarządzanie zarejestrowanymi pojazdami, urządzeniami i metodami płatności, a jednocześnie zapewnia
dostęp do wszelkich danych w każdej chwili. Klient
może założyć konto samodzielnie w punkcie obsługi
klienta lub za pośrednictwem wybranych operatorów
kart paliwowych, takich jak UTA.
„Z każdym rozszerzeniem kontekstu optymalizujemy
nasze sprawdzone rozwiązanie UTA One® dzięki czemu
jesteśmy w stanie jeszcze lepiej spełniać potrzeby
działających na arenie międzynarodowej spedytorów i
firm transportowych", mówi Carsten Bettermann, CEO
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20 niskoemisyjnych ciągników
siodłowych IVECO S-WAY LNG

niskoemisyjnych IVECO

I

VECO Poland uroczyście przekazało firmie
AGROMEX 18 ciągników siodłowych IVECO S-WAY

LNG z silnikami o mocy 460 KM wyposażonych w

najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący
jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas –
LNG). Już wkrótce flotę przewoźnika wzmocnią pozostałe z 30 takich samych ciągników IVECO S-WAY LNG
zamówionych w tym roku.
W 2020 roku firma AGROMEX zamówiła i odebrała
pierwsze 20 ciągników siodłowych IVECO S-WAY LNG,
rozpoczynając tym samym proces rozbudowy floty o
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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
Quiet Truck).
Pojazdy zakupione przez firmę AGROMEX objęte są 60-

O S-WAY LNG

miesięcznym kontraktem serwisowym 2XL Life. Usługę
związaną z ich leasingiem finansuje IVECO CAPITAL.

tekst redakcja / foto producent

przyjazne dla środowiska i niskoemisyjne pojazdy.
Decyzję o zakupie ciągników IVECO zasilanych LNG była
poprzedzona testami eksploatacyjnymi, podczas
których użyczony przewoźnikowi pojazd przez okres
trzech tygodnii realizował zlecenia transportowe na
trasie Polska-Niderlandy, pokonując łączny dystans
13.589 km. Pozytywne doświadczenia z pierwszymi 20
ciągnikami IVECO S-WAY LNG oraz pozytywne testy
nowych ciągników, przekonały przewoźnika do złożenia
w tym roku zamówienia na kolejnych 30 pojazdów
IVECO.
tekst redakcja / foto producent
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Bez badań technicznych
i z innymi tablicami

W

czwartek (23 września), na krajowej

kami technicznymi pojazdów. Z kolei jedna z opon

„trójce” w Radomierzu koło Jeleniej Góry,

naczepy miała nadmiernie zużyty bieżnik i była uszko-

patrol ITD zatrzymał do rutynowej

dzona.

kontroli ciężarówkę należącą do polskiej firmy transportowej. Zestaw przewoził kostkę brukową ze

Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne ciągnika

Świdnicy do Jeleniej Góry.

siodłowego i naczepy. Kierowcę ukarali mandatem i
wydali mu zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli. Wobec

W trakcie kontroli stwierdzono, że ciągnik siodłowy ma

przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w

zamontowane tablice rejestracyjne od innego pojazdu

przedsiębiorstwie wszczęto postepowania administra-

i nie ma ważnych badań technicznych. Stan techniczny

cyjne. Grożą im kary pieniężne. Na miejsce kontroli

zespołu pojazdów wzbudził wiele zastrzeżeń. Zbiornik

wezwano też patrol Policji, który sprawdził m.in. czy

paliwa w ciągniku siodłowym był prowizorycznie

ciągnik siodłowy nie pochodzi z kradzieży.

przymocowany pasem transportowym. Samochód
ciężarowy miał również uszkodzoną lampę kierunkowskazu, lusterko oraz oświetlenie niezgodne z warun-
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W

środę (15 września), na autostradzie A4 (MOP
Podłęże i MOP Zakrzów), inspektorzy mało-

polskiej ITD zatrzymywali do kontroli cięża-

rówki zagraniczne i przewożące towary niebezpieczne.
Akcja prowadzona była w ramach tygodnia Euro Controle

Wzmożone kontrole
zagranicznych ciężarówek
i ADR

Route. Inspektorzy kontrolowali m.in. trzeźwość kierowców,
czas pracy, instalacje tachografów, dokumenty, stan
techniczny pojazdów oraz sposób zabezpieczenia ładunków.
W trakcie akcji 7 kierowców ciężarówek ukarano mandatami
za wyprzedzanie na zakazie i niezachowanie minimalnego
odstępu przed pojazdem jadącym z przodu. 2 spośród 40
skontrolowanych pojazdów nie miały ważnych badań
technicznych. Za dopuszczenie ich do ruchu drogowego
bez ważnego przeglądu odpowiedzą właściciele. Wobec

źródło ITD / foto ITD

przewoźników wszczęto postępowania administracyjne.
Grozi im kara pieniężna.

Jeździł za długo
i skracał
odpoczynek
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W

piątek (10 września), na autostradzie A4 w
Żdżarach, patrol ITD zatrzymał do rutynowej

kontroli zestaw należący do białoruskiej firmy

transportowej. Jechał z Belgii do Białorusi.
W trakcie kontroli kierowca był zdenerwowany i od razu
powiedział inspektorom, że będą problemy z przestrzegania
norm czasu pracy. Analiza danych z karty kierowcy oraz
tachografu potwierdziła jego słowa. Inspektorzy stwierdzili
bowiem liczne naruszenia. Dotyczyły one przekroczenia czasu
jazdy dziennej i skrócenia odpoczynku dziennego o ponad 3
godz.
Kierowca został ukarany kilkoma mandatami. Za nieprawidłowości odpowie też jego pracodawca. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające. Białoruski przedsiębiorca wpłacił kaucję na poczet przewidywanej kary.
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Scania w programie
The Climate Pledge

S

cania, obok Amazon i Global Optimism, przystępuje do
programu The Climate Pledge. Tym samym firma dołącza

do grona spółek, które zobowiązały się dążyć do osiągnięcia

neutralności węglowej do roku 2040 – czyli 10 lat wcześniej niż
wynika to z porozumienia paryskiego.
– Scania ma ambitne plany związane z ochroną klimatu. Pragniemy
połączyć swoje wysiłki z innymi organizacjami, by doszło do
transformacji – niezbędnej dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie sygnatariuszy programu The Climate Pledge – podkreśla Christian Levin,
prezes i dyrektor generalny Scania.
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Rivett-Carnaca, byłego stratega UNFCCC (ramowa
konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu), ma na celu połączenie wysiłków podmiotów
gospodarczych i innych organizacji, które są gotowe
działać szybko i promować ochronę klimatu.
– Raport opublikowany niedawno przez IPCC jest jak
dotąd najpoważniejszym ostrzeżeniem, że systemy
wspierające ludzkie życie osiągają granice wydolności.
Kończy się czas na podejmowanie działań. Musimy
zdecydowanie i odważnie stawić czoła rzeczywistości, a
wnioski naukowców są dalekie od optymizmu. Z tej
perspektywy bardzo nas cieszy, że kolejne 86 podmiotów – a wśród nich najwięksi producenci urządzeń
gospodarstwa domowego na świecie – przyłączają się
do programu i zobowiązują przyspieszyć działania
ograniczające zmiany klimatyczne. Wszyscy będą
uczestniczyć w budowaniu gospodarki niskowęglowej. Mam nadzieje, że wkrótce zobaczymy efekty
współpracy obecnie już 200 sygnatariuszy programu
The Climate Pledge – mówi Christina Figueres.
Współpraca ta jest niezbędna, by przyśpieszyć działania

Scania należy do grona 86 nowych sygnatariuszy,

w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

którzy wsparli inicjatywę. Wspólny wysiłek uczestników

Scania, wraz z innymi 200 sygnatariuszami programu,

programu pozwoli tworzyć gospodarkę niskowęglową

będzie dążyć do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku

z korzyścią dla ludzi, środowiska naturalnego i zasobów

węgla.

naturalnych.

– Obecnie w sektorze ciężkiego transportu również

– Wierzę, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek, spółki takie

mamy możliwości wprowadzenia pewnych udosk-

jak Amazon mają obowiązek przewodzić w walce o

onaleń. Potrafimy zredukować emisje. Dysponujemy

naszą planetę. Niemniej jednak walki tej nie może

odpowiednią technologią. Wiemy, jakie działania są

prowadzić jedna organizacja. Konieczna jest współ-

niezbędne. Zachęcam inne podmioty z tego sektora,

praca. Dlatego też z wielką dumą ogłaszam, że ponad

by włączały się do współpracy ukierunkowanej na

200 organizacji podpisało się pod programem The

wypracowanie zrównoważonego systemu transporto-

Climate Pledge, a tym samym zobowiązało do realizacji

wego – wylicza Christian Levin.

celów porozumienia paryskiego z 10-letnim wyprzedzeniem – podkreśla Andy Jassy, CEO Amazon.

Program The Climate Pledge, pod kierownictwem
Christiany Figueres, byłej szefowej ONZ ds. klimatu i
partnera założyciela Global Optimism, oraz Toma
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Automatyczne drzwi u
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o

d września br. Sprinter oferuje dodatkowe

korzyści w zakresie ergonomii i bezpie-

czeństwa dzięki innowacyjnemu syste-

mowi drzwi „SpeedDelivery Door”, który będzie
dostępny fabrycznie. Są to automatyczne, sterowane
czujnikami dwuskrzydłowe drzwi po stronie pasażera,
które na życzenie zastępują boczne drzwi przesuwne do
przestrzeni ładunkowej.
Fotokomórka wykrywa kierowcę, gdy tylko wstanie z
fotela i wejdzie do przestrzeni ładunkowej. Drzwi
automatycznie się wówczas odblokują i otworzą.
Oszczędza to czas i odciąża kuriera, który może opuścić
pojazd niosąc paczki, bez konieczności dotykania
czegokolwiek, a drzwi same się za nim zamykają. Nie
musi odkładać towaru i ponownie go podnosić, jak ma
to miejsce w przypadku konwencjonalnych drzwi
przesuwnych. Automatyczne ryglowanie będzie
dostępne na zamówienie jako opcja dodatkowa.
Kolejna zaleta zwiększająca bezpieczeństwo: Speed
Delivery Door są przezroczyste od wewnątrz. Dzięki
temu kierowca widzi chodnik, zanim wyjdzie. Znacznie
zmniejsza się ryzyko kolizji z przechodniami, w szczególności z rowerzystami.
Wszystkie informacje i dane techniczne zawarte w tej
informacji prasowej dotyczą europejskiej gamy modeli
Mercedes-Benz. W przypadku krajów spoza Europy
mogą się one różnić.
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75. urodziny Unimoga
W

weekend 18-19 września w Gaggenau odbyły się

obchody 75-lecia Unimoga, podczas których konwój

75 Unimogów, wijący się niczym długi smok, przejechał

uroczyście z zakładu produkcyjnego w Wörth am Rhein, przez
Karlsruhe i lokalnymi drogami w ojczyste strony Unimoga –
Gaggenau w dolinie Murg. Fabryka w Gaggenau produkowała
Unimoga pod marką Mercedes-Benz od 1951 r., dlatego 2021 jest
rokiem podwójnego jubileuszu – 75-lecia Unimoga oraz 70-lecia
gwiazdy Mercedesa na jego masce, bowiem pierwotną kolebką tego
„Uniwersalnego Urządzenia Motorowego” było Schwäbisch Gmünd,
gdzie pierwszy prototyp pojazdu przedzierał się poprzez wzgórza i
łąki już w 1946 r.
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Z kolei w Gaggenau mieści się muzeum Unimog, w którym
wszystko koncentruje się właśnie wokół Unimoga – było tak
szczególnie w ten weekend. Na terenie wokół muzeum można
było oglądać 75 pojazdów biorących udział w uroczystym konwoju, a dla miłośników techniki przygotowano różne wykłady.
Uczestnicy konwoju zostali również zaproszeni na pokazy zorganizowane na terenie testowym w Ötigheim – w ramach drobnej
rekompensaty za długą drogę, jaką wielu z nich musiało przebyć,
aby pochwalić się swoimi perełkami. Jubileuszowy weekend
zorganizowały Unimog Club Gaggenau, muzeum Unimog i
Mercedes-Benz Special Trucks.
Wśród gości przybyłych na imprezę była Karin Rådström, która od
lutego 2021 r. jest członkiem Zarządu Daimler Truck AG, gdzie
odpowiada za dział Mercedes-Benz Trucks. Miała ona okazję
przyjrzeć się z bliska licznym zabytkowym Unimogom.
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IVECO Poland
przekazało
firmie South Stream
pierwszy w Polsce
nowy pojazd
IVECO T-WAY

P
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ierwszy w Polsce wydany klientowi pojazd
IVECO T-WAY, to model 450-konny z podwo-

ziem w układzie osi 8x4. Zabudowę pojazdu w

postaci wywrotki tylnozsypowej wykonała firma
Skibicki.
Przeznaczony do pracy na budowach, w tym przypadku
czerwony IVECO T-WAY, jest napędzany nowoczesnym
i ekonomicznym w eksploatacji silnikiem Cursor 13 o
mocy 450 KM, współpracującym ze zautomatyzowaną
skrzynią biegów HI-TRONIX. Dużą ładowność oraz
mobilność zarówno podczas poruszania się po drogach utwardzonych, jak i placach budów, zapewnia mu
czteroosiowe podwozie z napędem w układzie 8x4.
Wysoki komfort pracy kierowcy możliwy jest, dzięki

e-ROUTE
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nowoczesnej kabinie wyposażonej w klimatyzację oraz

ciągnik siodłowy IVECO S-WAY, z nowej gamy pojazdów

radioodbiornik z Bluetooth. Łączność z pojazdem oraz

ciężkich IVECO.

przesyłanie danych związanych z jego eksploatacją
odbywa się za pomocą modułu telematyki Connectivity

Uroczyste przekazanie Klientowi wyjątkowego, pierw-

Box.

szego w Polsce IVECO T-WAY, odbyło się w siedzibie
autoryzowanego salonu oraz serwisu IVECO Uni-Truck

Firma SOUTH STREAM zajmuje się budową oraz

Sp. z o.o. w Warszawie. Kluczyki do nowego pojazdu

całorocznym utrzymaniem dróg i autostrad. Zapewnia

odebrał Krzysztof Mańkowski - Dyrektor Generalny

również profesjonalne usługi transportu, sprzętowe

SOUTH STREAM, natomiast IVECO Poland reprezento-

oraz kierowania ruchem. W swojej flocie ma ponad

wał Robert Ryczywolski - Key Account Manager.

sześćdziesiąt pojazdów różnych marek, z czego 12
stanowią ciągniki siodłowe IVECO STRALIS AS oraz AT,
oraz ciężarówki budowlane IVECO TRAKKER, a także

tekst redakcja / foto producent

IVECO EUROCARGO 4x4. W najbliższym czasie flota
SOUTH STREAM zostanie powiększona o specjalistyczny
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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 listopadzie 2021

e-ROUTE

