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 oLEjE prE 
          úžiTkoVÉ 
VozidLá

petronas Lubricants international (pLi), ktorá zahŕňa 
nedávno získanú fL Selenia, je viac odvetvová a viac 
prúdová spoločnosť zameraná na obchodné značky.

Z aujíma ju tiež výskum a vývoj a má 
jednoznačné poslanie stať sa vyhľa-
dávaným partnerom oEM. petro-

nas má základňu (hlavné sídlo) vo vežiach 
– dvojčatách v kuala Lumpure a je jednou 
z najväčších olejárskych a plynárenských 
spoločností na svete. petronas Lubricants 
international (fL Selenia) počas takmer jed-
ného storočia úzko spolupracovala s hlavný-
mi výrobcami nákladných automobilov, aby 
vyhovela všetkým požiadavkám kladeným 
na vozidlá určené k preprave tovaru a osôb. 
Sledovala technický vývoj a dnes ponúka 
tie najmodernejšie riešenia pre zvýšenú vý-
konnosť mechanických pohyblivých častí. 
Výrobky vždy držali krok s dobou, a to im 
umožňovalo vyhovieť rôznym požiadavkám 
na používanie a výkonnosť vozidiel.

prísne laboratórne testy a výskum prepo-
žičiavajú výrobkom petronas záruku celkovej 
kvality, ktorá ponúka bezpečnosť, spoľahli-
vosť a výkon najvyššej úrovne po celú dobu 
životnosti vozidla. nech už svoje vozidlo za-
mýšľate využívať akýmkoľvek spôsobom, od 
práce v lomoch cez luxusné cestovanie až po 
miestnu distribúciu, vo výrobnom sortimente 
pLi nájdete najlepšie riešenie pre akýkoľvek 
problém – bezpečnosť produktov používa-

ných pri prvom plnení s vlastnosťami a výkon-
mi otestovanými firmou petronas Lubricants 
international a výrobcami vozidiel.

petronas Lubricant international pred-
bieha potreby a požiadavky trhu priamou 
náväznosťou na výrobcu vozidiel a ich die-
lov pri spoločnom vývoji výrobkov v záujme 
zladenia výkonu, spoľahlivosti a ohľadupl-
nosti k životnému prostrediu. pLi ponú-
ka a stále obnovuje svoje know-how pre 

dosiahnutie stále lepších výsledkov pri 
všetkých podmienkach a to dosahuje tým, 
že svoje výrobky vystavuje každodenne 
špeciálnym testom na technologicky vy-
spelých mechanických jednotkách. 

petronas Lubricants international distri-
buuje svoje výrobky cez svoju dcérsku spo-
ločnosť petronas Lubricants poland, ktorá 
pôsobí v poľsku a ďalších krajinách východ-
nej Európy vrátane Slovenskej republiky  ◆

Euro Advertising Agency s.r.o.
dvojkrížna 45
821 06  Bratislava
Tel.: +421 2 45 52 73 92
fax: +421 2 45 52 73 93
e-mail: bratislava@eaa.sk
www.eaa.sk
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Vážení čitatelia,
zatiaľ asi nikto z našej branže ne-
vidí najbližšiu budúcnosť ružovo, 
no azda budete so mnou súhlasiť, 
že trh úžitkových vozidiel sa v po-
sledných mesiacoch predsa len 
ako-tak prebúdza. Najmä v Českej 
republike veľké dopravné firmy 
opäť začali obnovovať svoje vozi-
dlové parky, pretože nové vozidlá 
sa v konečnom dôsledku prejavia 
na znížení prevádzkových nákladov flotilových klientov a netreba 
zabúdať ani na ekologický aspekt moderných technológií.

Vlani sme sa podieľali na obnove techniky profesionálnych 
stredísk Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky cis-
ternovými striekačkami na podvozkoch Iveco Trakker 6x6. Teraz 
prebieha modernizácia vozidlového parku dobrovoľného požiarne-
ho zboru. Teší ma, že naša spoločnosť je partnerom i pri tejto vý-
znamnej zákazke – o flotile 120 vozidiel Iveco Daily so špeciálnou 
nadstavbou sa dozviete viac na inom mieste Iveco News.

Dôležité je, že prvé signály naznačujú i oživenie záujmu in-
dividuálnych zákazníkov. K normálnemu životu sa vracia hlavne 
segment ľahkých vozidiel. Vidím to aj na našich autorizovaných 
dealeroch, ktorí začínajú aktivovať svojich predajcov. Takže zrejme 
sa oplatilo vydržať – sieť koncesionárov značky IVECO máme pri-
pravenú na návrat do štandardného pracovného rytmu.

Som teda optimistický, hoci jedným dychom musím dodať, že 
očakávať v najbližších rokoch návrat prosperity na úrovni rokov 
2007 a 2008 by bolo naivné. Jednoducho „dobre už bolo“. 

Využijem toto fórum a chcem sa ospravedlniť našim klientom 
za určité komplikácie, ku ktorým došlo pri dodávkach náhradných 
dielcov i vozidiel. Nemám vo zvyku vyhovárať sa na krízu, ale tieto 
nepríjemnosti skutočne vyplynuli práve z destabilizovanej produk-
cie a narušených dodávateľsko-odberateľských vzťahov v celom 
výrobnom reťazci. Verím, že situácia sa čoskoro znormalizuje.

Pár slov k najbližšej budúcnosti: Pripravujeme pre našich klien-
tov celý rad akcií, ktoré budeme avizovať na našich webových 
stránkach aj u dealerov, usilujeme sa vykalkulovať čo najprijateľ-
nejšie ceny. Kľúčovým podujatím prvého polroku 2010 je Autotec. 
Poviem otvorene, že sme dlho zvažovali, či v tomto náročnom ob-
dobí budeme mať v Brne expozíciu – asi netreba zdôrazňovať, 
že náklady súvisiace s účasťou na výstave tvoria nemalú položku 
v rámci prostriedkov vyčlenených na marketing. Napokon sme však 
zvážili, že by to voči našim zákazníkom nebolo fér, keby sme im 
„naživo“ nepredviedli našu aktuálnu ponuku. Okrem toho treba 
verejnosti ukázať, že IVECO reprezentuje na českom aj sloven-
skom trhu komplexná paleta výrobkov – nielen nákladných auto-
mobilov, ale tiež široké spektrum autobusov. Spoločnosť IVECO 
Česká republika patrí k významným priemyselným firmám, ktorá 
spolu so subdodávateľmi zamestnáva tisíce ľudí. 

Teším sa na stretnutie v expozícii IVECO na Autotecu.

Ing. Marcel Šulek, 
market manager Iveco pre SR a ČR

Informačný a propagačný časopIs spoločnostI IVECo  
dúbravská cesta 2, p. o. BoX 100, 840 05 Bratislava 45, telefón: 02/5941 8440,  
fax: 02/5941 8451, e-mail: iveco@iveco.sk • Redakcia: zuzana žitná a kol.  
grafická úprava: pavol pilárik, reflective.sk • tlač: grandprint Bratislava 
Zaregistrované pod číslom:  3722/2007
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ECodaily ako camper
iveco prichádza na európsky trh kem-
pingových automobilov so zaujímavou no-
vinkou: ECodaily ako šasi s kabínou so 
zvýšenou celkovou hmotnosťou na 7 ton. 
Modelový rad ECodaily tak v súčasnosti 
ponúka podvozky pre obytné nadstavby  
s celkovou hmotnosťou od 3,5 ton s ľahkým 
rámom až po nový 7-tonový variant. 
necelý rok po svojej premiére si ECodaily 
získalo dôveru mnohých zákazníkov – 
počet objednávok už prekročil číslo  
43 000, čo najlepšie ilustruje, aký veľký 
záujem vozidlo vzbudilo u verejnosti. 
populárny modelový rad je od apríla 2010 
obohatený o 7-tonovú modifikáciu, čím si 
upevnil svoju vedúcu pozíciu aj v segmente 

špičkových rekreačných/kempingových vo-
zidiel s celkovou hmotnosťou nad 6 ton, 
ktoré sú už roky doménou značky iveco. 
Spoločnosť iveco dlhodobo tvrdo praco-
valo v tomto odvetví priemyslu a dnes 
ponúka zákazníkom ECodaily 7t Camper, 
produkt, ktorý tradičné silné stránky radu 
daily, akou je robustnosť a spoľahlivosť, 
kombinuje s dobrými manévrovacími 
schopnosťami vyplývajúcimi z pohonu 
zadných kolies a najmenšieho priemeru 
otáčania vo svojej triede. klientom, ktorí 
si chcú vybrať z horného konca ponuky, 
celková hmotnosť 7 ton teraz otvára 
možnosti pre ešte bohatšie a pohodlnejšie 
riešenie obytnej nadstavby.

od 1. apríla 2010 funkciu manažéra preda-
ja pre Českú a Slovenskú republiku zastáva 
ing. Vladimír penxa.
pán penxa (1974) je absolvent obchodnej 
fakulty bratislavskej Ekonomickej univerzi-
ty, odboru obchod a marketing. po ukon-
čení štúdia pracoval v marketingových agen-

túrach mimo automobilového priemyslu,  
v spoločnosti iveco začal pracovať v roku 
2001. importérom vozidiel iveco bola fir-
ma fiat Sr, s.r.o., kde nastúpil na post ma-
nažéra obchodnej jednotky so zameraním 
na ťažký rad vozidiel, ktorý v tom čase 
reprezentovali modely EuroStar, EuroTech 
a EuroTrakker. V roku 2003 sa v rámci no-
vej štruktúry importéra niektoré obchod-
né jednotky zlúčili, vznikla „Bussines Unit 
Trucks“, v ktorej okrem ťažkých vozidiel 
bolo i EuroCargo, takže sa jeho profesijný 
záber ďalej rozširoval.
V roku 2006 sa organizačná štruktúra vy-
chádzajúca z produktov zmenila a člení sa 
podľa oblastí činnosti. Vladimíra penxu po-
verili vedením predaja vozidiel iveco na Slo-
vensku s pôsobnosťou pre všetky produk-
tové rady a od 1. apríla tohto roku zastáva 
túto funkciu aj na českom trhu ako Sales 
Manager pre Čr a Sr. na novej pracovnej 
pozícii mu prajeme veľa úspechov.

Sales Manager pre Čr a Sr

flotila pre 
hasičov

Vlani na jeseň sa začala modernizácia vo-
zidlového parku dobrovoľného požiarneho 
zboru na Slovensku: objednaná je flotila 
120 vozidiel iveco daily so špeciálnou nad-
stavbou, ktoré bude Ministerstvo vnútra 
Sr v priebehu troch rokov postupne pride-
ľovať hasičským dobrovoľníkom v obciach 
po celom Slovensku. hasičské špeciály 
sú postavené na báze modelu 65C15d so 
7-miestnou kabínou (6 + 1). podvozok s ráz-
vorom 3750 mm s dvojitou montážou kolies 
na zadnej náprave je vybavený elektronickým 
brzdovým systémom (ABS+EBd+ASr+ 
ESp) a uzávierkou diferenciálu. Motor s vý-
konom 107 kW/146 k poskytuje najväčší 
krútiaci moment 350 nm v širokom rozsa-
hu otáčok 1400 – 2800 min-1, prevodovka 
je šesťstupňová, maximálnu rýchlosť limi-
tuje obmedzovač na 105 km/h. nadstavby 
vyrába závod iveco Magirus v nemeckom 
görlitze a pre túto objednávku dodáva typ 
TSf-W. jadrom nadstavby je 750-litrová 
laminátová nádrž na vodu umiestnená na 
pomocnom ráme a zapustená do rámu pod-
vozka – kvôli zníženiu ťažiska. Vodné čer-
padlo s výkonom 1500 litrov/min pri tlaku  
10 bar (tiež z produkcie iveco Magirus s mo-
torom z fiata punto) sa v prípade potreby 
dá vybrať a preniesť k zdroju vody.
na snímke je 30 hotových vozidiel v areáli 
bratislavskej spoločnosti AUTo-iMpEX, 
ktorá je dodávateľom zákazky. 
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najväčší podiel na zdecimovanom slo-
venskom trhu nákladných vozidiel získalo 
iVECo, ktoré v roku 2009 dodalo svojim 
zákazníkom 567 vozidiel s celkovou hmot-
nosťou 3,5 t, resp. nad 3,5 tony, čo re-
prezentuje trhový podiel 18,8 %, za ním je 
Mercedes (16,1%) a tretí renault Trucks 
(13,2%). 
Trocha detailnejší pohľad na štatistiky 
ukáže, že zásluhou univerzálneho mode-
lu daily turínska značka dominovala tiež  
v triede 3,5 – 6,5 ton.

Vo štvrtok 22. apríla uviedli v hannoveri 
do prevádzky prvú Truck Station, čím ive-
co odštartovalo novú iniciatívu orientova-
nú na medzinárodnú kamiónovú dopravu. 
Turínsky výrobca nákladných vozidiel sa 
rozhodol zdokonaliť služby svojim zákaz-
níkom vytvorením reťazca 400 špeciali-
zovaných asistenčných stredísk určených 
výhradne pre ťažké trucky, ktoré pracu-
jú na hlavných ťahoch v Európe. hlavné 
charakteristické prvky projektu Truck 
Service Station: 24-hodinová non-stop 
služba, moderné diagnostické zariade-
nia, ktoré umožnia pracovať na viacerých 
vozidlách súčasne, špeciálne vyškolení 
technici, sklad najčastejšie potrebných 
náhradných dielcov. Servisné strediská 
Truck Station budú schopné zabezpečiť 
dopravným operátorom pri jednej zastáv-
ke všetko potrebné. pri realizácii projektu 
má prioritu nemecko a francúzsko, kde 
bude 140 týchto servisných staníc, keďže 
zhruba dve tretiny kamiónov medzinárod-
nej diaľkovej dopravy prechádza cez tie-
to dve krajiny. nový systém má skratku 
Vor (Vehicle off road – pokazené vozi-
dlo), aby bolo všetkým v spoločnosti jasné 
tempo a spôsob pomoci každému vozidlu, 
ktoré sa v servise zastaví. V praxi to zna-
mená vypraviť opravený kamión znova na 
cestu tak rýchlo ako je to len možné.

po skúsenostiach nadobudnutých počas dvoch 
uplynulých rokov spravilo iveco ďalší krok 
do motocyklových majstrovstiev sveta, kon-
krétne s tímom fiat yamaha: popri pozícii vý-
znamného dodávateľa sa iveco v sezóne 2010 
stalo aj oficiálnym sponzorom fiat yamaha 
Teamu, v ktorom jazdí deväťnásobný majster 
sveta Valentino rossi a dvojnásobný svetový 
šampión jorge Lorenzo. zintenzívnenie part-
nerstva so špičkovým motocyklovým tímom 
korešponduje so širšou stratégiou spoloč-
nosti iveco, ktorá je čoraz viac prepojená so 
svetom športu. iveco takto prezentuje svoje 

hodnoty, svoju energiu a vitalitu, ktoré spo-
ločnosť vždy spájali s vynikajúcimi partnermi, 
akými sú napríklad reprezentačný ragbyový 
tím nového zélandu, slávne mužstvo „All 
blacks“ alebo Scuderia ferrari. nová spon-
zorská zmluva s tímom fiat yamaha podpísa-
ná na dva roky prinesie značke iveco ďalšie 
dôležité zviditeľnenie sa vo svete. dohoda 
okrem iného zahŕňa aj poskytnutie štyroch 
truckov a jedného vanu. Vozidlá bude fiat 
yamaha Team používať na prepravu preteko-
vých motocyklov a výbavy do depa na okru-
hoch počas série pretekov majstrovstiev sve-
ta triedy Motogp. Slávnostné uvedenie flotily 
do kolotoča pretekov sa konalo na okruhu 
Monza blízko hlavného sídla yamaha Motor 
racing v gerno di Lesmo. franco Miniero  
(na snímke vpravo), senior viceprezident spo-
ločnosti iveco pre predaj a marketing, odovzdal 
kľúče do rúk výkonnému riaditeľovi yamaha 
Motor racing Linovi jarvisovi (vľavo). k trom 
vozidlám iveco z predošlých sezón teraz pri-
budli 4 ťahače Stralis (dva AS440S45T/p a dva 
AS440S50T/p) a jedno ECodaily 35S14SV vo 
verzii kombi na prepravu osôb i nákladu. 

Slovensko už pozná svoju Miss roka 2010, 
ale ešte nedávno kráľovnú krásy a jej ďalších 
14 kolegýň z finálovej pätnástky pri putovaní 
po Slovensku sprevádzal minibus daily, kto-
rý realizačnému tímu poskytla spoločnosť 
iveco. Vozidlá iveco irisbus využívajú najlep-
šie technológie a know-how s ohľadom na 
potreby šoféra aj cestujúcich. Majú inovatív-
ny dizajn, vysokú mieru pohodlia, sú pozo-
ruhodne úsporné i ekologické a pracovisko 
vodiča je premyslené do posledného detailu. 
V tomto prípade hovoríme o modeli iveco 
daily Tourys s motorom 3.0 hTp s výko-
nom 176 k vo verzii minibus, ktorý je ideál-

ny pre diaľkovú prepravu, ale vďaka veľkej 
obratnosti a ľahkému ovládaniu sa rovnako 
výborne hodí aj na krátke trasy v meste. po-
skytuje komfortné cestovanie na luxusných 
anatomicky tvarovaných sedadlách, podlaha 
je pokrytá kobercom a dobrý dojem zvy-
šujú aj drevené okenné lišty, klimatizácia, 
chladnička a dVd prehrávač. dynamický 
24-miestny minibus s tónovanými sklami  
a záclonkami zaručil finalistkám Miss Slo-
venska súkromie a dva batožinové priestory 
umiestnené v pravej aj zadnej časti vozidla 
sú dostatočne veľké, aby si missky mali kam 
schovať svoje honosné garderóby.

iVECo vozilo finalistky 

prvá Truck
Station

Elitné partnerstvo
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nAjVäČšiE STAVEniSko 
nA SVETE

A by ste si vytvorili aspoň hrubú predstavu o mamutích 
rozmeroch tohto podujatia, vynásobte si haly a zakryté 
i voľné plochy nitrianskeho výstaviska zhruba šiestimi... 

Celkove 550 000 m2 (55 hektárov) zaplnených exponátmi. pred-
stavilo sa 3 150 vystavovateľov z 53 krajín sveta, medzi nimi samo-
zrejme i výrobcovia nákladných vozidiel, ktorí prezentovali svoje 
modelové rady pre stavby, lomy a povrchové bane. Spomínané cifry 
sú všetko nové rekordy – na predchádzajúcom veľtrhu v roku 2007 
bolo napríklad o 148 vystavovateľov menej. Bauma 2010 znova spl-
nila svoju reputáciu najvýznamnejšieho medzinárodného veľtrhu 
aj pokiaľ ide o množstvo inovácií, pričom nikdy doposiaľ nebolo 
vystavených toľko noviniek súvisiacich s udržateľným rozvojom 
a ochranou životného prostredia.

 príprava veľtrhu trvala vyše mesiac a exponáty (viaceré z nich 
po častiach), resp. materiál na prezentácie v exteriéroch, postupne 
priviezlo 6 000 nákladných vozidiel... najťažší a najväčší exponát, 
gigantické rýpadlo 4200 SM pre povrchové bane od Wirtgen group 
mal hmotnosť 200 ton a dĺžku 30 m.

na mierne nižšej návštevnosti má zrejme hlavnú vinu uzavre-
tý vzdušný priestor počas prvých dní veľtrhu, no i tak v priebehu 

týždňa od 19. do 25. apríla turniketmi prešlo vyše 415 000 náv-
števníkov z viac než 200 krajín... zvládnuť takúto inváziu je sa-
mozrejme možné iba s prepracovanou organizáciou a logistikou, 
pripravených bolo 20 000 parkovacích miest pre osobné autá a 1 000  
pre autobusy.

Bauma je najväčší a najvýznamnejší veľtrh techniky pre stavebný a banský priemysel  
na svete. koná sa každé tri roky v mníchovskom výstavnom areáli, ktorý sa vtedy  
zmení na jedno gigantické „stavenisko“.
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Za týždeň prešlo turniketmi  
415 000 návštevníkov.
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nálada v priemysle naznačuje, že Európa by mohla mať najhor-
šie už za sebou a vracia sa istota. Aspoň taký bol výsledok reprezen-
tatívneho prieskumu, ktorý medzi vystavovateľmi robila agentúra 
TnS infratest – takmer polovica opýtaných predpokladá zlepšenie 
sa ekonomickej situácie.

STAVEBnÉ VozidLá iVECo
paleta úžitkových vozidiel iveco pre stavebný sektor je jedna z naj-
širších na trhu. pokrýva všetky hmotnostné triedy – od 3,5-tonovej 
daily 4x4 až po desaťkrát ťažší Trakker 8x8 a ponuku kompletizuje 
značka Astra, špecialista na off-roady pre prácu do lomov i na stave-
niskách. na mníchovskom veľtrhu iveco prezentovalo svoje vozidlá 
vo svojej expozícii s rozlohou 500 m2 a časť exponátov bola i na 
voľnej ploche (200 m2), ale tiež v expozíciách partnerov–nadstavbá-
rov: ECodaily 4x4 s so štvordverovou kabínou pre pracovné tímy, 
nové ECodaily 70C17 EEV so zvýšenou celkovou hmotnosťou na 
7 ton, sklápač Eurocargo, ťahač Trakker 4x4, Stralis 6x2x4, Stralis 
AS320S50 EEV 8x2x6, Stralis AT260S42 X/p 6x2x4 a domiešavač 
betónových zmesí Trakker Ad340T41 B/p 8x4x4.

ECodAiLy: SiLnÉ od prÍrody – Aj V TErÉnE
Aktuálnu ponuku v úspešnom ľahkom modelovom rade rozšíril 
nový 7-tonový variant. pre náročný stavebný sektor poskytuje daily 
užívateľom riešenia šité na mieru, pričom základom spoľahlivosti je 
šasi s odolným rámom a špičkové motory. off-roadové daily 4x4 
má modifikácie s celkovou hmotnosťou 3,5 t alebo 5,5 t, s dvoma 
rázvormi (krátky 3 050 mm, dlhý 3 400 mm) a dve verzie kabíny – 
jednoduchú dvojmiestnu, resp. trojmiestnu alebo pre pracovné tímy 
(5+1, resp. 6+1 sedadiel). pretože môže prepravovať ľudí, materiál 
aj náradie kamkoľvek, výborne sa hodí špeciálne pre stavebný sek-
tor na ťažko prístupné staveniská.

pozrime sa bližšie na nový 7-tonový variant daily 70 C: S nos-
nosťou až 4 700 kg (o 470 kg viac ako pri modeli daily 65 C, ktorý 

doposiaľ viedol tabuľku v užitočnej hmotnosti) zasahuje do oblastí 
vyhradených už pre nákladné vozidlá strednej triedy. poháňa ho 
motor s výkonom 103 kW (140 k) alebo 125 kW (170 k) spĺňajúci 
emisnú normu EEV. premiéru mal ako kontajnerový vyklápač so 
125-kilowattovým motorom.

Modelový rad daily využíva moderné 4-valcové vznetové mo-
tory fTp (fiat powertrain Technologies) so zdvihovým objemom 
2,3 a 3,0 litra s výkonom od 71 kW do 130 kW (96 až 176 k) 
aj vo verziách EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), 
ktoré sú nadštandardne ohľaduplné k životnému prostrediu. Emis- r
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Eurocargo vo verzii 4x4.

pohľad na expozíciu Iveco.

stredne ťažký rad Eurocargo zahŕňa podvozky 
s celkovou hmotnosťou od 7,49 tony do 18,00 ton.
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né normy Euro 6, ktoré budú platiť od roku 2014, už dnes spĺňa 
motor natural power spaľujúci zemný plyn. Aj pre stavebný sektor 
je v ponuke daily Electric s celkovou hmotnosťou 3,5 t a 5,0 t, 
ktoré patrí do triedy vozidiel „zero Emission“, čiže s absolútne 
čistou prevádzkou.

EUroCArgo Aj Vo VErzii 4X4 
nákladné vozidlá strednej triedy reprezentuje Eurocargo – zastre-
šuje segment v rozsahu od 7,5 do 18 ton celkovej hmotnosti. po-
važuje sa za typický model pre distribúciu tovarov, netreba však 
zabúdať, že má i verzie 4x4 s pozoruhodným potenciálom, ktoré 
zvládnu práce v tých najzložitejších podmienkach.

Eurocargo charakterizuje široká paleta štvor- a šesťvalcových 
motorov Tector (maximálny výkon 103 kW/140 k až 220 kW/300), 
opäť aj certifikátom EEV. okrem toho iveco ponúka pre Eurocargo aj 
nový Tector Cng s mimoriadne nízkou hladinou emisií a tichou pre-
vádzkou. na výber sú 5-, 6- a 9-stupňové prevodovky, nová 6-stupňo-
vá automatizovaná prevodovka Eurotronic a sortiment kompletizuje 
5-stupňová hydrodynamická automatická prevodovka.

Eurocargo si možno objednať s krátkou, spacou alebo štvor-
dverovou kabínou pre pracovné tímy, čo z neho robí perfektné-
ho pracovného „ťahúňa“ pre všetky typy nasadenia. V spolupráci 
s významnými zákazníkmi z viacerých krajín v súčasnosti pre-
biehajú rozsiahle prevádzkové testy modelu s diesel-elektrickým 
paralelným hybridným pohonom – aplikovaný je vo verziách s cel-
kovou hmotnosťou 7,5 a 12 ton. Táto inovácia bude vhodná pre 
užívateľov, ktorí prevádzkujú svoje vozidlá prevažne v mestských 
aglomeráciách.

Vystavený 8-tonový sklápač s rázvorom 3 105 mm a 132-kilo-
wattovým motorom Tector EEV mal nadstavbu z produkcie firmy 
Meiller doplnenú hydraulickou rukou palfinger.

STrALiSy prE STAVBy
Ťažký rad Stralis sa uplatní pri preprave materiálu medzi stav-
bami. k ťahačom pribudli štvornápravové šasi s konfiguráciou 
náprav buď 8x2x4 alebo 8x2x6. paleta pohonných jednotiek pre 
Stralis: Cursor 8 (228 kW/310 k – 265 kW/360 k), Cursor 10 
(309 kW/420 a 330 kW/450 k) a Cursor 13 (368 kW/500 k a 412 
kW/560 k), väčšina z nich je v ponuke aj vo verzii EEV a všetky sa 
dajú kombinovať so 16-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 
12-stupňovým Eurotronicom. kabíny sú dostupné vo vyhotove-

niach krátka denná, dlhá spacia a luxusná Active Space. na výsta-
ve Bauma 2010 si návštevníci mohli pozrieť Stralis AS260S42 y/
pS 6x2 s hákovým nakladačom Meiller, motorom Cursor 10 EEV 
(420 k), pneumatickým odpružením poháňanej nápravy a zdvíha-
cou/riadenou zadnou nápravou. Vyznačuje sa výbornou trakciou 
a výnimočnými manévrovacími schopnosťami bez ohľadu na to, 
či je naložený alebo prázdny.

r
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off-roadové daily 4x4 má modifikácie  
s celkovou hmotnosťou 3,5 t alebo 5,5 t.

K ťahačom stralis pribudli štvornápravové šasi, 
vľavo je verzia s konfiguráciou náprav 8x2x6.

trakker s nadstavbu „pushing floor“ 
(tlačiaca podlaha) od firmy fliegl.
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zaujímavú kombináciu náprav mal Stralis AS320S50 X/pS 
8x2x6 – to znamená 6 kolies riadených a iba jednu poháňanú 
nápravu – extrémne obratný obor...

profESionáL do TErÉnU
Výnimočne robustné šasi predurčuje off-roadový modelový 
rad Trakker pre plnenie najnáročnejších pracovných úloh na 

stavbách a v lomoch. zákazník si môže vybrať dvojnápravové 
modely s pohonom 4x2 alebo 4x4, trojosové verzie so 4 alebo 6 
poháňanými kolesami a tiež štvornápravové s konfiguráciou 8x4, 
resp. 8x8. To už sú vozidlá, ktoré prejdú skutočne všade. základ 
masívneho potenciálu tvoria motory Cursor 8 alebo Cursor 13 
s výkonom až do 373 kW/500 k (opäť aj vo verzii EEV) spriah-
nuté so 16-stupňovou manuálne ovládanou prevodovkou alebo  
s 12-stupňovým automatizovaným systémom Eurotronic. na-
vyše pre motor Cursor 13 ponúka výrobca 16-stupňový Euro-
tronic so softvérom vyvinutým špeciálne pre prácu v teréne. 
Tandemové poháňané nápravy môžu mať aj redukcie v nábojoch 
kolies, čo zaručuje skvelú trakciu mimo vyasfaltovaných ciest.

V konkurencii na Baume sa určite nestratil ťahač Trakker 
AT400T45 WT/p 4x4 s pneumatickým odpružením zadnej 
nápravy, motorom Cursor 13 (450 k) so spomínaným 16-stup-
ňovým „automatom“, retardérom a špeciálnym off-roadovým 
režimom pre ABS/ASr. paletu exponátov z tohto modelové-
ho radu dopĺňal odľahčený domiešavač Ad340T41B/p 8x4 so 
zadnou nápravou na vzduchových mechoch a s kotúčovými 
brzdami na všetkých kolesách. V expozícii spoločnosti Meiller 
„hosťoval“ robustný Trakker Ad190T36 W/p 4x4 pre zimnú 
údržbu ciest. 

Výnimočne zaujímavú nadstavbu „pushing floor“ (tlačiaca 
podlaha) od firmy fliegl predviedlo iveco na podvozku 8x4x4. 
náklad sa klasicky nevyklápa, ale vytláča. Vďaka tomu je vozi-
dlo pri vyprázdňovaní nadstavby stabilnejšie ako štandardný 
typ s vyklápaním dozadu, na korbe neostanú zvyšky nákladu a 
– čo je osobitne dôležité pri stavbe ciest a dopravných plôch – 
dá sa postupne dávkovať. navyše je možné vyklápať stavebný 
materiál vo výškovo limitovaných priestoroch.

prEMiÉrA ASTry hhd8 6X6
Astra, člen skupiny iVECo, sa špecializuje na cestné i terénne 
nákladné vozidlá a disponuje sortimentom vyše 200 mode-
lov pre extrémne náročné pracovné podmienky. V Mníchove 
mal medzinárodný debut model Astra hhd8 6x6 do najťaž-
ších pracovných podmienok. S pohonným reťazcom, ktorý 
tvorí motor Cursor 13 (480 k /353 kW) a plne automatická 
7-stupňová prevodovka Allison hd 4700 s hydrodynamickým 
prevodom, ponúka do terénu verzie s celkovou hmotnosťou 
50 ton  ◆
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nový model astra hhd8 6x6.

Špecialista pre najťažšie práce v lomoch  
a na staveniskách – Iveco trakker.

nové ECodaily 70C17 EEV so zvýšenou 
celkovou hmotnosťou na 7 ton.
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„Italmarket Slovakia sa zaoberá distribúciou sortimentu určeného pre 
gastronomické prevádzky a čerpacie stanice. Portfólio tvoria najmä alko 
a nealko nápoje tuzemskej aj  zahraničnej produkcie, ale tiež minerálky, 
džúsy, značkové vína, alkohol prémiových značiek (Johnnie Walker, Smir-
noff, Baileys a pod.), ďalej káva, žuvačky, cukrovinky, cestoviny a pod. 
Odberateľmi sú benzínové čerpacie stanice a gastronomické prevádzky, 
druhou veľkou skupinou klientov, ktorých Italmarket Slovakia zásobuje, 
sú obchodné reťazce Tesco, Billa, Metro, Carrefour, zo slovenských Jed-
nota,“ predstavuje firmu jej prevádzkový riaditeľ Ing. mar-
tin miartuš. „Máme 4 distribučné strediská – v Bratislave, Nových 
Zámkoch, vo Zvolene a v Prešove. Centrálny sklad je v Trnave. Každé 
stredisko zásobuje tovarom zákazníkov vo svojom regióne s takou šírkou 
pôsobnosti, aby sme pokryli našimi službami celé Slovensko.“

Automobilový park spoločnosti italmarket Slovakia (iMS) v sú-
časnosti pozostáva z 97 vozidiel, ktoré interne delia na dve skupiny. 
V prvej sú tzv. obchodné vozidlá – pracovníci ich používajú pri kon-
takte s obchodnými partnermi pri rokovaniach a realizáciách kon-
traktov. ide o osobné autá alebo automobily typu pick-up. druhú 
skupinu tvoria rozvozové vozidlá.

Modely s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony sa požívajú vo vnú-
torných častiach miest alebo uzavretých centrách. Väčšie množstvá 
tovaru na ucelených paletách, prevažne pre čerpacie stanice, roz-
vážajú 6,5-tonové iVECo daily s plachtovou nadstavbou a hydrau-
lickou plošinou, prípadne iné podobné vozidlá, spravidla 15-tonové 
Eurocargo, tiež s hydraulickým zadným čelom. V spoločnosti ital-
market Slovakia, a.s., je momentálne v prevádzke 21 furgonov a 3 
Eurocargá. Centrálne sklady veľkých obchodných reťazcov zásobuje 
iMS zo svojho centrálneho skladu Stralisom s valníkovou nadstavbou, 
ťahačom Stralis s návesom a nákladnými vozidlami iných značiek. 

V súčasnosti už 18 zo všetkých vozidiel je s pohonom na zemný 
plyn a ďalšie 4 sú objednané s predpokladaným termínom dodávky 
máj 2010.

projEkT Cng
„S vozidlami CNG sme začali opatrne a najprv sme kúpili iba jedno ta-
kéto auto – Fiat Dobló. Bolo to v roku 2007, vtedy stál liter nafty 43 Sk 
a keď som prvýkrát spočítal náklady na prevádzku so zemným plynom, 
vychádzala mi neuveriteľná úspora 47 %. Prepočítal som to ešte raz –  
a znova to tak vyšlo. V rámci hospodárenia firmy z toho vyplývala veľmi 
jednoduchá, aj keď čiastočne zavádzajúca  matematika – ak budeme 
jazdiť s autami s takouto úsporou, potom  v nákladoch na PHM dosiah-
neme šetrením čistý zisk takmer 50 % len vďaka CNG!

Kúpili sme ďalších 5 Fiatov Dobló CNG – na každé stredisko jedno 
– či sa takáto efektívnosť potvrdí aj v regiónoch, kde sú odlišné prevádz-
kové podmienky. Úspory neklesli pod 40 %. Z pohľadu ekonóma teda 
nebolo čo riešiť – treba prejsť na zemný plyn.“ 

EfEkTÍVnE „pLynoVÉ“ fUrgony
po dobrých skúsenostiach s fiatmi sa iMS začalo viac zaujímať aj 
o vozidlá na Cng pre distribúciu tovaru. od Auto-impexu si poži-
čali na skúšku furgon daily Cng, ktoré za obdobie od 24. augusta 
do 26. októbra 2009 najazdilo v bratislavskom regióne 2685 km  

Cng V prAXi 
pri pátraní po ďalšej zaujímavej téme pre iveco news sme získali veľmi dobrý tip: 
Spoločnosť italmarket Slovakia používa vozidlá iveco, je však špecifická tým, že svoj 
autopark začala systematicky a cieľavedome obnovovať modelmi s pohonom na Cng.
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a vo finančnom vyjadrení dosiahlo úsporu 26 % (pri vtedajších ce-
nách phM). prirodzene, pokles ceny nafty spôsobí, že aj atrak-
tívnosť zemného plynu klesá. V tejto súvislosti je však podstatné 
nepredpokladať, že prevádzka vozidiel so štandardnými phM by sa 
vyrovnala Cng. V každom prípade testovacia prevádzka spomína-
ného daily Cng potvrdila úsporu, keď v mestskom režime malo 
priemernú spotrebu 13,8 kg plynu na 100 km. daily so vznetovým 
motorom majú v rámci všetkých štyroch stredísk priemernú spot-
rebu nafty 14,10 l/100 km.

Všetko teda hovorí v prospech Cng. Lenže v praxi to na Sloven-
sku nie až také jednoduché z prozaického dôvodu – momentálne je 
v celej krajine iba 6 plniacich staníc: V Bratislave, nitre, vo zvolene, 
v žiline, košiciach a Michalovciach. Spravidla sú v areáloch dopravných 
podnikov, resp. SAd, navyše okrem bratislavskej žiadna nie je otvore-
ná non-stop a cez víkend. preto je nákladný automobil alebo dodávka 
s motorom na takýto druh paliva na slovenských cestách raritou. 

pri takejto „sieti“ plniacich staníc musí mať prevádzkovateľ 
neustále na mysli akčný rádius vozidiel. Aktuálne daily Cng má 
dvojpalivový systém s prídavnou 15-litrovou nádržou na benzín – 
pre prípad, že sa minie plyn. „Pre naše potreby by bolo optimálnych 
600 km na jedno naplnenie. Pravda, je možné si objednať prídavné 
nádrže na plyn a zvýšiť akčný rádius až na 700 – 800 km, ale na úkor 
nosnosti vozidiel. So súčasným modelom Daily pri prevádzke v Bratisla-
ve tankujeme každé tri až štyri dni,“ hovorí na margo spotreby ing. 
Miartuš. „A pokiaľ ide o jazdné vlastnosti, náš vodič, ktorý predtým 
jazdil s dieselovým Daily, potvrdzuje, že variant CNG je rovnako rýchly 
a dynamický.“ 

pri práci s kalkulačkou treba počítať s vyššou nákupnou 
cenou vozidla na Cng. Kedy sa firme vráti rozdiel medzi vo-
zidlom so vznetovým motorom a verziou na zemný plyn?

„Rýchlosť návratnosti závisí od počtu najazdených kilometrov a ceny 
plynu. Súčasná cena za 1 kg zemného plynu je 0,84 € bez DPH. V hlav-
nom meste Daily CNG najazdí 26 000 – 28 000 km ročne, ale vo zvo-
lenskom regióne až okolo 70 000 km. Takže pri takomto režime je u nás 
návratnosť investície po 3,6 roku prevádzky v stredisku Zvolen a 5,4 roka 
v Bratislave – pri cene nafty 1,16 €/liter a predpokladanej zvýšenej cene 
rovnakého modelu vozidla s naftovým motorom a motorom na CNG o cca 
5000 €. Zvýšenú cenu modelu CNG však nemožno brať do úvahy paušál-
ne o cca 5000 €. Nehovoriac o skutočnosti, že pri súčasných najnižších 
cenách PHM za posledné roky je návratnosť logicky najdlhšia.“

EkoLogiCký fAkTor
zemný plyn je z ekologického hľadiska v súčasnosti najčistejšie 
z bežných palív. V porovnaní s naftou motory na Cng (Compressed 
natural gas – stlačený zemný plyn) produkujú o 50 % menej Co2, 
o 80 % menej oxidov dusíka a aromatických uhľovodíkov; emisie 
So2 i pevných častíc sú nulové.  

pravda, ak „ekologické cítenie“ nie je podporené ekonomickými 
výhodami pre firmy, ktoré kupujú a používajú ekologickú (spravidla 
drahšiu) technológiu, prevádzkovateľov takýchto vozidiel budeme 
hľadať lupou. práve dotácie zo štátneho rozpočtu na nákup vozidiel 
Cng, daňové zvýhodnenia, oslobodenie od cestnej dane a iné pod-
porné programy zo strany samospráv i plynárenských spoločností 
znamenali skutočný rozvoj využívania Cng v mnohých európskych 
krajinách. prirodzene, používanie alternatívneho paliva tam pod-
poruje patričná infraštruktúra – napríklad v rakúsku plánujú tento 
rok zvýšiť počet plniacich staníc Cng na 200, v nemecku je ich 
až 850, v Taliansku 680... napokon už aj v Českej republike regis-
trujeme silnejúci trend k využívaniu Cng v nákladnej doprave, pre 
začiatok aspoň v komunálnej sfére. zemný plyn je v Čr od roku 
2005 dočasne oslobodený od spotrebnej dane a plniacich staníc 
tam mali vlani 30.

Akú rolu pri nakupovaní vozidiel Cng zohráva ekologický aspekt 
vo firme iTALMArkET Slovakia, a.s.? „Tento faktor samozrejme ne-
možno ignorovať,“ mieni ing. Martin Miartuš. „Kupujeme vozidlá CNG, 
pretože je to ekonomicky zaujímavé a nepopieram, že máme dobrý pocit 
aj z toho, že sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Avšak vzhľadom 
na situáciu s čerpacími stanicami s možnosťou tankovať CNG je pre nás 
rozhodujúca ekonomická stránka veci. Tento aspekt by však podľa môjho 
názoru mal v prvom rade riešiť štát, ktorý má nástroje, ako podporiť 
využívanie, resp. naštartovanie využívania týchto technológií vo veľkom. 
Domnievam sa, že štát nemôže očakávať od súkromného sektora, že 
svojím presvedčením bude znášať ekonomicky nevýhodné podmienky. Ja 
samozrejme chápem rozhodnutie potenciálnych poskytovateľov služieb 
tankovania CNG, ktorí nechcú investovať pri  predpoklade dlhodobej ná-
vratnosti, čiže zjednodušene možno povedať, že čerpacie stanice nebudú, 
pokiaľ nebude po nich dopyt, teda kým nebudú jazdiť vozidlá s pohonom 
CNG. Avšak ako možno očakávať, že takéto vozidlá sa na našich cestách 
objavia, keď nebudú mať možnosť tankovania CNG?“ 

Aby sme boli objektívni, treba povedať, že prvým impulzom na 
úrovni vlády bol operačný program životné prostredie, v rámci kto-
rého sa vyčlenilo 34,2 milióna eur na ekologizáciu verejnej autobuso-
vej dopravy a v rámci toho bola zahrnutá aj plynofikácia autobusov. 
Ale inak sa zatiaľ pohybujeme ako v bludnom kruhu: Slovenský plyná-
renský priemysel, a.s., deklaruje, že všade tam, kde je to ekonomicky 
efektívne, je pripravený vybudovať a prevádzkovať plniacu stanicu 
Cng a dodávať Cng pre potenciálnych zákazníkov. Lenže firmy 
ani súkromníci si sotva budú kupovať takéto autá, kým na Slovensku 
nebude primeraná sieť plniacich staníc... Česť výnimkám  ◆

nádrže s plynom sú umiestnené v priestore rámu 
a dôkladne chránené krytmi z oceľového plechu.

prídavná 14-litrová nádrž na benzín  
(iba na núdzový dojazd, prepne sa automaticky).
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ELEkTriCkÉ dAiLy 

E lektrické daily bolo pochopiteľne hviezdou testovacích 
jázd. nemalou mierou aj preto, že tento špecifický model 
si doposiaľ mohol vyskúšať iba limitovaný počet expertov 

zo štyroch či piatich krajín Eú. šoféruje sa maximálne komfort-
ne – jazdný režim sa volí rovnakým joystickom na prístrojovom 
paneli, ako majú konvenčné vozidlá, pracovné módy sú tri: jazda, 
neutrál a spätný chod. pedále ostali samozrejme len dva ako pri 
automatizovanej prevodovke, sprievodný zvuk elektromotora pri-
pomína trolejbus. prepínačom výkonového/ekonomického režimu 
vodič upravuje stratégiu riadiaceho počítača pre dynamiku jazdy 
a dojazd vozidla. rýchlosť vozidla sa ovláda elektronickým pedá-
lom akcelerátora cez dátovú zbernicu CAn a riadiacu jednotku 
meniča trakčného motora. pri uvoľnení pedála cítite, ako vozidlo 
citeľne spomaľuje – zapína sa režim odľahčujúceho brzdenia, v po-
čiatočnej fáze stlačenia brzdového pedála sa zdvojnásobuje brzdný 
výkon generátora a súčasne nastupujú hydraulicky ovládané kotú-
čové brzdy s podtlakovým posilňovačom a ABS. Energia vznikajúca 
pri brzdení sa spätne akumuluje do batérií, podobne ako je to pri 
systéme kErS (kinetic Energy recovery System) využívanom vo 

formule 1. kinetická energia sa vtedy mení na elektrickú energiu 
prostredníctvom trakčného motora, ktorý v tomto prípade plní 
funkciu generátora.

zA noC jE nABiTÉ
žiadne emisie a tichá prevádzka... S takýmto nákladným vozidlom 
môžete jazdiť v centrách metropol a miest vrátane zón s obmedze-

úžitkové vozidlá poháňané elektrickou energiou sa z fázy výskumu, vývoja a testov 
prototypov v reálnej premávke dostali na prah sériovej výroby. počas česko-slovenskej 
prezentácie nového modelového radu iVECo Ecodaily sme si po prvý raz vyskúšali,  
ako sa jazdí so skriňovou dodávkou „na plný prúd“.
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 V pôvodnom priestore motora 
sú umiestnené pomocné systémy.

prahou bez emisií a bez hluku.
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nou dopravou, ktorých je vo vyspelých európskych krajinách stále 
viac a budú sa neustále rozširovať. Ecodaily Electric je klasifikované 
ako zEV (zero-Emission Vehicle – vozidlo s nulovými emisiami), 
takže sa ho netýkajú ani obmedzenia platné pre vozidlá so spaľo-
vacími motormi.

Súčasná technológia poskytuje modelu ECodAiLy Electric taký 
akčný rádius, ktorý stačí pri zásobovaní obchodov, rozvážaní tova-
ru na krátke vzdialenosti a doručovateľskú službu. jednoduché je  
i „tankovanie“ – na dobíjanie batérií treba bežnú 32-ampérovú,  
380-voltovú trojfázovú elektrickú zásuvku.

Všetky modely majú trakčný trojfázový asynchrónny motor 
s reduktorom umiestneným v strede vozidla. pre varianty 35S má 
nominálny výkon 30 kW a maximálnym 60 kW, pre modely 50C 
sú tieto hodnoty 40 kW, resp. 80 kW pro modely 50C, nominálne 
napätie 278 V. pohon štandardnej zadnej nápravy je kĺbovým hria-
deľom. Výkonové parametre: Maximálna rýchlosť (elektronicky 
limitovaná) je 70 km/h a plne zaťažené vozidlo dokáže prekonať 
stúpanie so sklonom až 16 %. Akčný  rádius naloženého vozidla  
s plne nabitými batériami je 90 až 130 km v režime stop-and-go  
(v závislosti od počtu batérií a členitosti trate). To je podstatne väčší 
potenciál, než býva denný výkon v typickom mestskom rozvážko-
vom režime s mnohými zastaveniami a rozbiehaniami vozidla. 

high-TECh pod podLAhoU
Ťažké batérie boli dlho Achillovu pätou elektromobilov. iveco vyvi-
nulo vozidlo, ktorého hmotnosť vrátane dvoch batérií je len o 300 
kg väčšia než rovnaké modely s dieselovým motorom (a porovna-
teľná s verziami Cng). Elektrické daily je vybavené trakčnými ba-

tériami zebra z5 pre trvalo vysoké výkony. Majú niklové elektródy 
v keramickej štruktúre s tuhým elektrolytom solí chloridu hliníka 
(naAlCl4) a negatívne elektródy z taveného sodíka. kladnú elektró-
du tvorí vo vybitom stave rozpustený nikel a nikel chlorid v nabitom 
stave. Batérie pracujú na teplotnej hladine 260 °C a to znamená, že 
nie sú citlivé na vonkajšie teploty. každá batéria má svoju riadiacu 
a autodiagnostickú jednotku (stráži prevádzkové parametre) a tiež 
čiernu skrinku, ktorá ukladá prevádzkové dáta aj kvôli záruke. ide  
o 100 % recyklovateľné, hermeticky uzavreté batérie, ktoré nepro-
dukujú plynné emisie a nevyžadujú si žiadnu údržbu. konštrukcia 
podvozka s rámom umožnila inštalovať všetky komponenty pod 
rovinu podlahy. dve batérie sú štandard, montujú sa pred a za pred-
nou nápravou, ďalšia je v zadnom previse (prípad predvádzacieho 
vozidla) a eventuálne štvrtá pre model 50C je medzi nápravami 
(rázvor 3 950 mm a väčší). Čas dobíjania batérií je osem hodín. 

VAriABiLnoSŤ oSTáVA 
ECodAiLy Electric reprezentuje kompletný rad s troma typmi 
vozidiel (van, šasi s kabínou a kombi), dvoma verziami celkovej 
hmotnosti (3,5 tony s jednoduchou montážou a 5,2 tony s dvoj-
montážou), nosnosťou až 2958 kg a rázvormi od 3 000 do 4 350 
mm. furgony sú v ponuke s objemom skrine od 7 do 17 m3, pričom 
variant 35S Electric odvezie vyše 1 000 kg a 50C Electric viac než 
2 200 kg. Ďalšou položkou v ponuke sú kombi pre 5 až 9 osôb plus 
náklad a napokon minibusy pre 19 cestujúcich.

predpokladaná životnosť vozidla daily Electric je 10 rokov, ži-
votnosť batérií 1 000 cyklov (1 cyklus = plné vybitie, ½ cyklu =  
50 % vybitie). údržba bŕzd – rovnaká ako pri naftovej verzii, výmena 
oleja reduktora po 20 000 km  ◆
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na testovacej dráhe naďaleko mesta příbram.

displej s aktuálnymi údajmi  
(stav nabitia batérií, režim jazdy...).

pracovné módy sa volia 
joystickom. 

Batérie sa dobíjajú 
z elektrickej siete.
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aká je aktuálna sieť a štruktúra stredísk, ktoré zasahujú 
pri poruchách resp. nehodách nákladných vozidiel?
pri rozmiestňovaní stredísk po Slovensku sme vychádzali z mapy 
nehodovosti, ktorú vydáva Slovenská správa ciest a situovali sme ich 
tak, aby mali akčný rádius do 100 kilometrov od základne. zmluv-
ných technických pracovísk je 6, lokalizované sú u našich partnerov 
v Trnave (TnAd), nitre (nAd), Martine (BM Trans), vo zvolene 
(kUho-mix), Svite (Chedos) a v košiciach (TEMpUS Trans). Cen-
trála, tzv. call centrum, sídli v nitre v priestoroch nAd.

naša služba beží nepretržite. na každom pracovisku majú  
24-hodinovú pohotovosť, pričom k dispozícii musia byť neustále  
3 pracovníci, z nich dvaja priamo v stredisku. na výjazdy chodia mi-
nimálne dvaja. personál je, pochopiteľne, vyškolený. pred spustením 
systému sme organizovali celý rad školení, v prvom rade na obsluhu 
vyslobodzovacieho vozidla a všetkých prídavných zariadení, ale tiež 
na prácu so špeciálnym náradím.

Srdcom systému je centrála v nitre, ktorá je vybavená po-
trebnou výpočtovou technikou, telekomunikačnými zariadeniami  
a ústredňou, v ktorej sa hovory nahrávajú. Tiež pracuje non-stop. 
každé stredisko ČESMAd Assitance má pridelené špeciálne vy-
slobodzovacie vozidlo, navyše v nitre je v pohotovosti iveco daily 
so súpravou nízkotlakových vakov Sava, ktoré majú nosnosť 4, 7,  
a 9 ton a používajú sa na dvíhanie prevrátených skriňových návesov  
a cisterien.

ako vyzeral prvý rok služby čEsmad assistence?
začínali sme s troma vyslobodzovacími vozidlami – dve boli posta-
vené na podvozku iveco Trakker 410T50, jedno na šasi renaulta 

kerax 500-32. neskôr pribudli dva Mercedesy Actros 4151k a dAf 
Cf85.510. Všetky sú s pohonom 8x4. na každom stredisku je k dis-
pozícii jedno sprievodné vozidlo s majákmi.

za rok 2009 sme zasahovali 562-krát, najviac práce malo stre-
disko v nitre a košiciach – 137, resp. 116 zásahov. Ak sa pozrieme na 
štatistiky podľa dní, tak vedie utorok – v druhý pracovný deň týždňa 
nás k pokazeným alebo havarovaným vozidlám volali 130-krát, na-
sleduje streda so 114 zásahmi. A pokiaľ ide o konkrétnu časť dňa, 
tak väčšina zásahov bola medzi 12.00 a 19.00 hodinou. 

V zime frekvencia havárií motorových vozidiel stúpa. platí 
to aj pri nákladných automobiloch?
Vlani boli naše vyslobodzovacie vozidlá najvyťaženejšie v decem-
bri – mali 78 výjazdov, ale potom nasleduje október a jún s 59, 
resp. 58 zásahmi. na porovnanie: Tohtoročný február nám priniesol  
96 výjazdov, to bol fakt nenormálny mesiac, pričom najviac práce 
bolo počas fujavice okolo Trnavy. Tam sme každých 500 metrov 
vyslobodzovali nejaké auto, za jediný deň naše vozidlo absolvovalo  
10 zásahov! V tom období nás poprosila o pomoc aj maďarská polí-
cia, lebo ich postihla taká snehová kalamita, že naše 4 vyslobodzo-
vacie vozidlá zasahovali u našich južných susedov.

Vašou úlohou je vozidlo vyslobodiť a odtiahnuť – do servi-
su, alebo tam, kam si želá zákazník. s vyťahovaním hava-
rovaných kamiónov však často súvisia ďalšie práce.
Urobme čitateľom modelovú situáciu, aby mali lepšiu predstavu 
o celej logistike zásahu vozidla ČESMAd Assistence: dispečing  
príjme žiadosť o zásah nášho vozidla. Ak ide o haváriu, dispečer 

TrAkkEry V úLohE 
AnjELoV 
Služba ČESMAd Assistance – vyslobodzovanie a odťahovanie vozidiel s celkovou 
hmotnosťou nad 3,5 tony – začala oficiálne fungovať 1. januára 2009. o prvom roku 
činnosti sme sa zhovárali s ing. pavlom Chobotom, riaditeľom asistenčnej služby.
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musí získať všetky potrebné informácie o danom vozidle a firme, 
ktorá ho prevádzkuje, preverí finančné krytie zásahu, zistí, či je 
vozidlo poistené, ďalej o aký typ nehody ide, či je kamión naložený 
a akým druhom nákladu. Vysypal sa náklad? Treba tovar preložiť na 
iný náves? potrebujeme vysokozdvižný vozík? Máme zabezpečiť aj 
žeriav? To všetko sú otázky, na ktoré potrebujeme vedieť čo naj-

skôr odpoveď. potom call centrum vyšle vyslobodzovacie vozidlo 
z toho regiónu, v ktorom k nehode došlo. Súčasne ide e-mailom 
na príslušné stredisko zákazkový list. po vykonaní službukonajúci 
pracovníci vyplnia tento zákazkový list o vykonaných prácach a ich 
rozsahu a odošlú ho na call centrum. dispečer tieto údaje doplní 
do systému a vystaví faktúru. dôležitou súčasťou „administratívnej 
práce“ je fotodokumentácia. po príjazde treba spraviť snímky hava-
rovaného vozidla pred zásahom a fotografuje sa aj po zásahu – aby 
sme mali dokumentáciu o rozsahu poškodení.

zasahujeme pri haváriách, poruchách a rôznych technických asis-
tenciách. žiadosť o zásah môže prísť z viacerých zdrojov – buď zavolá 
vodič, alebo majiteľ vozidla, správca komunikácie, polícia. špeciálne 
na diaľnici Bratislava – Trnava, kde nie sú odstavné pruhy, treba poka-
zené vozidlá čo najrýchlejšie „odpratať“ na najbližšie parkovisko, aby 
neblokovali jazdný pruh a neboli zdrojom kolíznych situácií.

S národnou diaľničnou spoločnosťou máme zmluvu o odstra-
ňovaní prekážok a na túto časť d1 nás volajú ihneď, ako sa vyskytne 
nejaký problém tohto typu. Samozrejme, zo zákona je povinný po-
starať sa o to majiteľ vozidla, v praxi to však nie je vždy možné, na-
príklad vodiča kamiónu odviezli zraneného do nemocnice... pravda, 
niektorí šoféri majú veľmi svojský prístup. naposledy sme z úseku 
Bratislava – Trnava odťahovali pokazený poľský ťahač s návesom 
bez jeho vodiča, ktorý kamión stojaci v pravom pruhu jednodu-
cho zamkol a odišiel. Ale i na takéto situácie sú naše špeciálne 
vozidlá vybavené – nadvihnú vodiacu nápravu nepojazdného ťahača 
a potom odtiahnu celú súpravu.

správna metodika postupu pri vyslobodzovaní je očividne 
mimoriadne dôležitá – aby nevznikli na kamióne, resp. prí-
pojnom vozidle ďalšie škody.
faktom je, že každý zásah je iný a treba poznať základné zákony 
fyziky. najčastejšie sa ťahá za nápravu, to je najpevnejšie miesto na 
vozidle a vždy sa maximálne snažíme, aby pri našom zásahu nedošlo 
k ďalšiemu poškodeniu ťahača či návesu. pri dvíhaní prevrátených 
skriňových a cisternových vozidiel, ak nie sú poškodené, používame 
vždy vzduchové vaky. najkritickejší moment pri takýchto operáci-
ách nastáva, keď sa náves preklápa späť na kolesá – nesmieme ho 
nechať dopadnúť na podložie vlastnou váhou, poškodil by sa. Takže 
miesto, kde dopadne, zabezpečíme vzduchovými vakmi, ktoré náraz 
pekne stlmia.

aké percento vašich služieb využívajú dopravcovia, ktorí 
sú členmi združenia čEsmad?
Vlani to bolo takmer 43 %. na ilustráciu, aké bonusy im ponúkame, 
aspoň jeden údaj: Členom združenia ČESMAd fakturujeme za kilo-
meter odťahu o 41 % nižšiu sadzbu ako ostatným tuzemským doprav-
com. A takto by sme mohli dokumentovať zvýhodnenie pri všetkých 
položkách cenníka. rozdiel v cene pre nečlena ČESMAd-u môže pri 
priemernom zásahu dosiahnuť výšku členského na jeden rok.

Beží druhý rok vašej činnosti. máte nejaké inovácie v spek-
tre poskytovaných služieb?
od 1. 1. 2010 sme spustili službu ČESMAd Assistance Europe. je 
len pre našich členov a ako sa dá dedukovať z názvu, ide o pomoc na 
európskych cestách. To znamená, že ak má člen ČESMAd-u prob-
lém, cez náš dispečing mu prostredníctvom zahraničných partnerov 
zabezpečíme komplexnú pomoc od vyslobodenia, odtiahnutia, od-
stránenia poruchy až po finančné garancie. napríklad opravu pneu-
matiky na ceste, opravu v servise alebo trebárs garanciu pokuty  ◆

technické špecifikácie IVECo trakker at410t50 8x4
Motor: Cursor 13, výkon 373 kW/500 k, maximálny krútiaci mo-
ment 2300 nm, prevodovka zf 16S 2520. Spacia kabína Active 
day s vysokou strechou, 3-dielne dolné lôžko, pneumaticky od-
pružené sedadlo vodiča i spolujazdca, stolík. Elektrické ovládanie 
okien, zrkadiel (s vyhrievaním) a strešného okna, rolety pre boč-
né okná, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, tempomat.  
Teplovzdušné nezávislé vykurovanie kabíny Eberspächer, klimati-
zácia. Brzdy: Vpredu kotúčové, vzadu bubnové, ASr + ABS off-road 
mode, EBL. hydraulický retardér s integrovaným ovládaním 500 kW/ 
420 kW. pneumatická uzávierka nápravového diferenciálu. zosilne-
né predné parabolické pružiny, zosilnený predný i zadný stabilizá-
tor. palivová nádrž je oceľová s objemom 300 litrov, vyhrievaná ná-
drž na AdBlue má objem 55 litrov. dva majáky na streche kabíny.

odťahová nadstavba omars 110tn je vybavená vysúva-
cím zdvíhacím ramenom s nosnosťou 30 ton v základnej polohe  
a 10 ton po úplnom vysunutí (5150 mm), okrem toho má napríklad 
spätnú kameru, navijaky s ťahom 20 ton, resp. 25 ton (laná dlhé 
60 m), ťažnú tyč a 2 hydraulické stabilizačné vzpery vzadu. plášť 
nadstavby je hliníkový s úložnými priestormi a uzamykateľnými 
skrinkami na náradie, výstroj či príslušenstvo. Súčasťou špeciálnej 
výbavy je maják so 6 rotormi a zábleskové svetlá LEd v maske 
vozidla, zábleskové svetlá vzadu plus 2 ďalšie majáky na nadstavbe. 
Teleskopická osvetľovacia rampa Entry má výkon 2 x 600 W. ok-
rem toho je v každom vozidle doplnková výbava: Elektrocentrála, 
vysokotlakové vaky s nosnosťou 24 ton a maximálnym zdvihom 
30 cm, karbónová brúska, píla na kov, kompletná súprava ručného 
náradia, sada vidlíc na podvihnutie a vlečenie vozidla s poškodenou 
prednou nápravou, sochory, špeciálne náradie na uvoľnenie bŕzd, 
„gurtne“, reťaze.
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pri výstavbe rýchlostnej cesty r1 pri žiari nad hronom sa stala 
kuriózna nehoda: stavbárom sa prelomil provizórny most, 
ktorý využívali pri stavbe. najzaujímavejší na nehode je fakt, že 
k havárii došlo vtedy, keď po ňom prechádzalo prázdne vozidlo. 
Konštrukcia mosta sa zlomila presne v strede a auto sa zosunulo 
do rieky. Zasahoval aj hasičský a záchranný zbor, ktorý ihneď 
spustil ponorné steny na zabránenie znečisteniu hrona ropnými 
látkami. (23. 3. 2009)

Iba 15 kilometrov od nakládky prešiel vodič, ktorý smeroval z lučenca 
do talianska, keď mu pri obci Ľuborec skrížilo cestu osobné auto. 
Vodič plne naloženého nákladného auta chcel zabrániť zrážke, 
a tak strhol riadenie, následkom čoho sa celá súprava aj s nákladom 
prevrátila mimo vozovku. Zráz pri ceste bol natoľko hlboký, že vozidlo 
ležalo meter pod úrovňou vozovky. na vyslobodenie sa museli použiť 
dva špeciály z nitry a Zvolena. (18. 9. 2009)

Z doposiaľ nezistených príčin sa súprava plne naložená elektronikou 
dostala mimo vozovku v katastri obce turňa nad Bodvou. Vodič 
už nedokázal zabrániť zrážke jeho vozidla so stromoradím, ktoré 
lemovalo cestu. náraz do stromoradia bol natoľko silný, že na návese 
ostala iba jedna strana plachty a tovar skončil porozhadzovaný v 
okolí havarovaného vozidla. súprava bola po vyslobodení schopná 
ďalšej jazdy a z miesta nehody odišla po vlastnej osi. (9. 2. 2009)

Vážna dopravná nehoda sa stala v obci Vígľaš v okrese detva. 
Kamión dostal na klzkej vozovke v ľavotočivej zákrute šmyk a tri 
protiidúce autá už nemali žiadnu šancu vyhnúť sa zrážke. dodávka 
skončila v poli a dve osobné autá zostali zakliesnené pod kamiónom. 
hrozivo vyzerajúca nehoda si našťastie nevyžiadala žiadne obete, 
hoci ťahaču doslova vytrhlo kabínu z podvozka! (21. 12. 2009)

V ranných hodinách pri Kamenici nad hronom maďarský vodič 
nezvládol riadenie v ľavotočivej zákrute. súprava bola plne naložená 
repkou olejnou, ktorá sa po nehode z vozidla úplne vysypala. na 
miesto nehody bol vyslaný vyslobodzovací špeciál zo Zvolena, ktorý 
vozidlo vyslobodil a pripravil na transport do maďarska – potom ho 
prebrala maďarská odťahová služba. (17. 3. 2009)

dňa 8. 12. 2009 o 01.45 hod. vodič šoféroval súpravu smerom od 
tornale na plešivec, pričom v ľavotočivej zákrute dostal šmyk, zišiel 
mimo spevnenú časť vozovky vpravo, kde narazil do dopravného 
zariadenia, konštrukcie bilboardu a zábradlia mosta – a vozidlo 
spadlo do koryta rieky slaná. pri nehode vodič utrpel ľahké zranenie. 
na ťahači, náklade, bilboarde i zábradlí vznikla celková škoda 27.800 
€. pravdepodobnou príčinou nehody bola vysoká rýchlosť. na mieste 
nehody zasahovali dva vyslobodzovacie špeciály zo svitu a Košíc. 
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VEľký a BEzpEČný
 

pepek námorník s jeho 
zázračným špenátom 
nebol na skrini 
namaľovaný z roztopaše 
– je oficiálnym 
maskotom nedávno 
zmodernizovaného 
modelu, aby symbolizoval 
silu, spoľahlivosť 
a ohľaduplnosť 
k životnému prostrediu. 

Z vonka dostalo iveco daily nápad-
nejšiu fazónu zásluhou športovej 
voštinovej masky kapoty motora  

z dielne Centro Stile fiat, ťažisko inovácií je 
však pod plechmi. Schéma prístrojovej dosky, 
resp. rozloženie prístrojov ostali nezmene-
né, ale nové sú plasty. interiér nadobudol 
viac elegancie a vyššia kvalita materiálov je 
zrejmá na pohľad i na dotyk, stredový panel 
oživil kryt z hliníka. preštylizovaním grafi-
ky a písma sa zlepšila čitateľnosť údajov na 
prístrojovom paneli. kvitujeme, že na otáč-
komere má vodič vyznačené “zelené pole” 
– teda rozsah otáčok, pri ktorých je menšia 
spotreba paliva. Solídne na nás pôsobilo čalú-
nenie, použitý textil vyzerá odolne. okrem 
štandardných odkladacích priestorov pribu-
dol pod dvojlavicou pre spolujazdcov prak-
tický vyklápací box s objemom 6 litrov.

Volant má nový stĺpik, no ani po ino-
vácii sa nedá nastaviť. Výrobca mieni, že 
sedadlo poskytuje taký široký rozsah na-
stavovania vo všetkých troch rovinách, že 
pohodlnú polohu si nájde 90 % vodičov. 
nové páčky pod volantom majú optimálnu 
pozíciu, stierače so 6 dýzami ostrekovača 
integrovanými priamo v stieracej lište robia 
bezchybnú prácu, veľké vonkajšie spätné 
zrkadlá a pedále pekne v jednej rovine majú 
veľký podiel na tom, že s daily sme vždy jaz-
dili radi. nedá nám však trošku si nerypnúť 
do projektového manažéra kabíny: Vodičo-
vo sedadlo od iSri odpružené vzduchom  
a opatrené bedrovou i lakťovou opierkou 
je komfortné. Lenže urastenejší šofér (nad  

180 cm) má aj v najnižšej polohe sedáka 
pocit, že ešte stále sedí privysoko – a ak si 
preklopí slnečnú clonu, tá mu uberie tretinu 
z výhľadu dopredu... Takže prosíme buď iný 
model sedadla, alebo aspoň užšiu clonu.  

V roku 2006 malo daily van a šasi s ka-
bínou ako prvé vo svojej triede ESp s aktív-
nou kontrolou zaťaženia, resp. rozloženia 
nákladu (LAC – Load Adaptive Control). 
Teraz sa tento prvok dodáva v štandardnej 
výbave pre celý modelový rad. na prianie 
sa môže kombinovať s mechanickou uzá-
vierkou diferenciálu. Elektronický brzdový 
systém obsahuje ESp poslednej generácie,  
v ktorom je integrovaný popri Load Adap-
tive Control aj ABS, EBd, ASr, MSr, hBA  
a asistent rozbiehania do kopca (hill 
holder). Takúto zostavu prvkov aktívnej 
bezpečnosti má každé daily v sériovom vy-
hotovení a to je veľké plus. počas testu naše 
sympatie k tomu modelu podržal aj 109-ki-
lowattový motora s výborným priebehom 
krútiaceho momentu – maximálnu hodno-
tu 350 nm má vodič k dispozícii v rozsahu  
1 400 až 2 800 ot./min.

najväčší furgon z radu iveco daily 
patrí celkovou hmotnosťou ešte do ka-
tegórie vanov, hoci rozmery a dvojitá 
montáž kolies na zadnej náprave by zvá-
dzali zaradiť ho už medzi ľahké nákladiaky:  
7 metrov do dĺžky, objem skrine 17,2 m3. 
základná verzia stojí 26 870 €, cena zahŕňa 
servisné prehliadky na 300 000 km počas  
6 rokov. Testovaný model bol zhruba  
o 1 000 € drahší, pretože mal z príplatko-
vej výbavy napríklad tempomat, sedadlo 
vodiča s bedrovou opierkou, zosilnené 
odpruženie, zadné semieliptické pružiny 
pre ťažkú dopravu, otváranie zadných 
dverí o 270°, svetlá pre denné svietenie  
s optimálnou životnosťou a palivovú nádrž 
s objemom 100 litrov  ◆
Autožurnál 1/2010 
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Motor  3.0 hpI 
zdvihový objem [cm3]  2 998
Výkon [kW/k]  107/146
pri otáčkach  [1/min]  3 000-3 500
krútiaci moment [nm]  350
pri otáčkach [1/min]  1 400-2 800
objem skrine[m3]  17,2
Cena testovaného modelu  
bez dph [€] 27 870,-

najväčší van z radu daily má objem 
skrine úctyhodných 17,2 m3. 

Vyššia kvalita materiálov je zrejmá 
na pohľad i na dotyk, stredový panel 
oživil kryt z hliníka.
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EXpEdÍCiA oVErLAnd 
12 

D va dni pred Vianocami 2009 sa v Turíne konal oficiálny 
štart expedície overland 12. V rámci ceremoniálu starší 
viceprezident spoločnosti pre predaj a marketing franco 

Miniero odovzdal kľúče od expedičných vozidiel Beppemu Tentimu, 
šéfovi a zakladateľovi agentúry international Trekking, aby jeho tím 
začiatkom januára 2010 vyrazil za ďalším dobrodružstvom. Tento-
raz pod názvom do srdca čiernej Afriky.

orAnžoVá fLoTiLA
flotilu tvorí 6 vozidiel iveco v klasickej oranžovej farbe, typickej 
pre výpravy overland. priam legendárne sú vo svete expedícií off-

roady 330.30 AnW 6x6 s klasickou kapotou motora. po mnohých 
rokoch služby a množstve expedícií, na ktorých absolvovali viac 
ako 250 000 km, ich opäť dôkladne pripravili na veľkú púť. jedno 
z vozidiel slúži v role kantíny, druhé má obytnú nadstavbu s nanovo 
upraveným interiérom. k osvedčenej dvojici veteránov organizátori 
výpravy zaradili Trakker 6x6 ako pojazdnú dielňu, daily 4x4 s dvoji-
tou kabínou a skriňou na prevoz rôznej výbavy, v ktorom sa povezú 
aj zástupcovia charitatívnych organizácií a dva päťdverové modely 
radu Massif 4x4. Expedičný tím tvorí 16 ľudí, ktorých vedie Beppe 
Tenti, zakladateľ projektu overland. počas prestávok je 12 ľudí 
ubytovaných na palube jedného z truckov a štyria spia v stanoch.

do SrdCA ČiErnEj Afriky
Expedícia overland 12 si naplánovala prejsť po africkom kontinente 
47 000 km. najskôr absolvovala plavbu z janova do španielska a Ma-
roka, ale ďalej už išla „po vlastných“ krížom cez západnú Saharu, 
Mauretániu, Mali, guineu konakry, Sierru Leone, Libériu, pobrežie 
slonoviny, ghanu, Togo, nigériu, Benin, kamerun, gabon, kongo, 
demokratickú republiku kongo, Angolu, namíbiu, južnú Afriku, 
Botswanu, zambiu, Burundi do rwandy... Cesta späť na sever viedla 
cez Čad, Ugandu, keňu, Etiópiu, Sudán až do Egypta a odtiaľ znova 
loďou domov do Talianska. 

„pre nás je overland niečo viac než iba dobrodružstvo, v kto-
rom sú naše vozidlá neuveriteľní hráči hľadajúci nové limity,“ vy-
svetľuje zmysel expedície franco Minieri. „je to podujatie pre našich 
priaznivcov, ale nielen pre nich. Spája kúzlo dobrodružstva s filan-

na rozhraní medzi dobrodružstvom a solidaritou. To je hlavná myšlienka 
projektu overland 12 zameraného na preskúmanie afrického kontinentu  
po náročnej trase plnej prekážok, ktorá kombinuje fascinujúce zážitky  
s poctivými humanitárnymi cieľmi.
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franco miniero odovzdal kľúče 
Beppemu tentimu.
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tropizmom a solidaritou, vyžaruje veľkú pozitívnu energiu. preto 
s našimi vozidlami radi sprevádzame Beppeho Tentiho na tejto novej 
výprave.“ 

hUMAniTárny progrAM
Tak ako počas predošlých expedícií aj overland 12 sa plne angažuje 
v humanitárnych aktivitách: V iveco daily 4x4 vybavenom ako po-
jazdná ordinácia s modernou zdravotníckou technikou sa striedajú 
štyria lekári, ktorých vybrala „Azienda ospedaliero-Universitaria“ 
a Univerzita v parme. pomáhajú na vysunutých lekárskych stano-
vištiach, ktoré navštevujú počas cesty. napríklad dve stretnutia sa 
konali v Maroku, cieľom bolo zorganizovať školenia pre miestnu 
mládež a bezplatne doručiť materiálnu pomoc pre ľudí so zrakovým 
postihnutím. prvý míting prebehol v marockom Tangiers v Moulay 
hafid palace (rezidencia talianskych inštitúcií, kde bola v minulosti 
talianska škola) spolu so študentmi tangierskej školy. projekt vzni-
kol v spolupráci Lions Clubs z Turína, Moncalieri a Tangiers a ko-
operácii so spoločnosťou iveco, turínskym strediskom UnESCo 
Centre, sponzorom je turínsky región a organizácia Arco Latino. 
iveco pôsobí v úlohe logistického partnera a angažuje sa v preprave 
šošoviek, okuliarov a príslušného vybavenia. druhé stretnutie sa 
konalo v marockom rabate, kde tím overland navštívil lekárov  
a stretol sa s deťmi z detskej nemocnice, ktoré sa liečia na oddelení 
špecializovanom na talasémiu (genetická porucha pri tvorbe krvi). 
pre deti to bol doslova sviatok, pretože mohli privítať a obdivovať 
špeciálne vozidlá iveco.

Aj v nigérii obnovili overland 12 a iveco svoju iniciatívu za 
sociálnu solidaritu v rámci spolupráce s komunitami, ktoré sú naj-
viac v núdzi. zástupcovia spoločnosti iveco pre Afriku, Stredný vý-
chod a centrálnu áziu sa stretli s mládežníckym futbalovým klubom  
a odovzdali hráčom nové futbalové dresy v tradičných pestrých 
nigérijských farbách. Všetky tieto aktivity korešpondujú so soci-

álnym programom iveco a fiat group aj so zameraním na pomoc 
komunitám v menej rozvinutých regiónoch. 

po zastávke v Lagose expedícia sledovala kurz na kamerun  
a potom do lesov gabonu, prekročenie rovníka bolo naplánova-
né v štáte kongo a nasledovala Angola, tradičné posolstvo mieru  
a solidarity do namíbie. V marci expedícia dorazila do južnej Afriky, 
dejiska júnových MS vo futbale.

EXTrÉMny TEST odoLnoSTi
itinerár je veľmi náročný vzhľadom na vzdialenosť i drsné podmien-
ky mnohých úsekov ciest a geografické prekážky. Výprava najskôr 

prekonala kamennú púšť a rozbitý asfalt v Maroku, potom náročné 
pieskové duny západnej Sahary, ktoré vystriedalo bahno dažďové-
ho pralesa, vozidlá museli zvládnuť hlboké brody cez rieky i ostré 
stúpania. šoféri a technika dostali naozaj riadne zabrať. Treba tiež 
spomenúť klimatické extrémy – od horúcej a suchej púšte s vyso-
kými rozdielmi medzi dennými a nočnými teplotami až po tropickú 
horúčavu, ktorá dosahovala aj 40 stupňov a mimoriadne vysoký 
stupeň vlhkosti vzduchu. 

Expedície overland sú praktickou ukážkou, že iveco poníma 
„dobrodružstvo“ ako najnáročnejšie overovanie vlastných schop-
ností, pričom hľadá nové limity a prekonáva ich, ale súčasne od-
mieta sebauspokojenie. preto aj každá z doterajšieho tuctu výprav 
mala špecifické ciele. prvé podujatie overland sa odohrávalo na 
trase z ríma do new yorku v roku 1995 a tím na vozidlách 330.30 
AnW 6x6 musel zdolať extrémne ťažkosti súvisiace s klimatickými 
podmienkami i terénom. nasledujúce expedície objavovali ďalšie 
málo známe končiny a regióny sveta – napríklad overland 6 s pod-
titulom Modrý okruh Stredomoria priniesol symbolické stretnutie 
hôr, ktoré sú asi najčistejším miestom na tejto planéte, s technikou 
iveco ohľaduplnou k prírode.

návrat expedície overland 12 naplánovali do ríma v priebehu 
mája 2010. počas dlhej cesty filmársky tím zaznamenával prechod 
obrovským africkým kontinentom a vozidlá iveco prešli extrémnym 
testom spoľahlivosti i odolnosti. Celú expedíciu mohli fanúšikovia 
sledovať na oficiálnej stránke www.overland.org, s originálnymi 
nahrávkami na daily radio, www.dailyradio.iveco.com, kde boli 
každý týždeň uverejňované sumáre rozhovorov a najlepších snímok 
od profesionálneho fotografa  ◆
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ChirUrgiA ŤAžkÉho 
kALiBrU

p ri vážnejších haváriách úžitkových vozidiel dochádza spra-
vidla aj k pokriveniu rámu šasi, ktoré sa opravuje na rov-
nacej stolici. Ak v servise majú klasickú technológiu tohto 

typu, treba spravidla demontovať kabínu, vybrať agregáty, kabeláž... 
prosto celé vozidlo sa musí odstrojiť a až potom možno začať s vy-
rovnávaním na stolici. Takáto príprava na opravu a skompletizovanie 
vozidla po narovnaní rámu zaberie zhruba štyri dni. navyše pri 
mimoriadne náročných rekonštrukciách hrozí, že náklady na opra-
vu takouto technológiou prekročia 70 % časovej ceny automobilu  
a poisťovňa klasifikuje poistnú udalosť ako totálnu škodu. A to pre 
majiteľa nebýva výhodné...

 pri koncipovaní Autocentra AUTo-iMpEX investoval aj do za-
riadenia, na ktorom celý proces narovnávania prebieha niekoľkokrát 
rýchlejšie. Minimalizovaním prípravnej/záverečnej fázy a maximálnou 
efektívnosťou šetrí klientov čas, čiže peniaze a vďaka svojim paramet-
rom umožňuje vysoko profesionálne vykonávať opravy i na pohľad 
neopraviteľných vozidiel. Takže vlastne šanuje miliónové hodnoty. 

najmodernejšia technológia, o ktorej hovoríme, sa volá 
Blackhawk power-Cage hd 492, špičková rovnacia stolica, akú 
nemá žiaden servis vo východnej Európe.

indE nA odpiS, U náS nA poWEr-CAgE
Možno to znie trocha neskromne, ale zariadenie power-Cage (pro-
dukt z USA) so skúsenou obsluhou naozaj dokáže veľké veci. pozo-

Moderný obchodno-servisný komplex 
Autocentrum v Trnave je vybavený 
najmodernejšími technológiami, 
ale špeciálne jedna z nich má toľko 
zaujímavých technických aspektov,  
že si zaslúži podrobnejšiu recenziu.

merania laserom garantujú 
maximálnu presnosť.

havarovaný náves sa po troch dňoch „liečenia“ 
na rovnacej stolici mohol znova vrátiť na cesty.

Blackhawk power-Cage hd 492 meria 
do dĺžky 17,5 metra a má vyhradenú 

samostatnú obojstranne prejazdnú halu.
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ruhodná je už jeho univerzálnosť: dá sa aplikovať na akýchkoľvek 
rámoch nákladných vozidiel, ťahačov, prívesov, návesov, autobusov 
i poľnohospodárskych strojov a samozrejme aj na menších autách, 
ktoré majú rám podvozka (napríklad off-roady). 

pohľad na technické parametre zasa potvrdí, že potenciál 
tejto technológie s rezervou prekračuje reálne požiadavky praxe: 
dĺžka stolice s 12 ťažnými vežami je 17,5 m, použiteľná sila na 
ťah a tlak je do 250 ton, rovnať karosérie možno do výšky 3,4 m  
nad základovým rámom stolice. Laserové meracie zariadenie 
umožňuje operatívne sledovať až 40 kontrolných bodov. power 
Cage je samostatné pracovisko v hale, ktorá má plochu 220 m2 
a je prejazdná z oboch strán. k „hardvérovej“ výbave patrí 30 roz-
ličných prípravkov, kladiek, hákov, reťazí a tiež portálový žeriav 
s nosnosťou 2 500 kg. zariadenie obsluhuje 3-členný odborne 
vyškolený tím špecialistov. 

VyroVnáME nEVyroVnATEľnÉ
„rozsah poškodení rámu býva rôznorodý, no deformácie sa dajú 
podľa smeru nárazu rozdeliť do niekoľkých skupín s charakteris-
tickými znakmi: odstraňujeme vychýlenie z pozdĺžnej osi, v strihu, 
ohnutie po bočnom náraze nazývame „rohlík“, skrútenie do vrtu-
le... pri ťažkých haváriách treba postupne odstraňovať kombináciu 
deformácií aj v niekoľkých rovinách,“ vysvetľuje nám v rámci teo-
retickej prezentácie Bc. jozef Suroviak, výkonný riaditeľ Autocen-
tra. „Všetky rovnacie práce sa robia za studena a to je záruka, že 
nedôjde k narušeniu vnútornej štruktúry nosníkov alebo priečnych 
členov. narovnávali sme už i hliníkový rám a všetko prebehlo hlad-
ko, bez problémov.“

Tvárou v tvár masívnemu zariadeniu dostanú tony a kilopondy 
úplne iné, hmatateľné dimenzie. iveco daily, ktoré je práve „na 

škripci“, pôsobí medzi mohutnými ťažnými vežami subtílne a kto-
rýkoľvek z prípravkov poukladaných úhľadne do radu by mohol 
poslúžiť namiesto činky v posilňovni. „retiazkou“ hrubou ako ruka 
sa cez kladku dá veľkosť ťahu zdvojnásobiť na 40 t. robustná sila sa 
tu však snúbi s jemnou mechanikou. Merania laserom a elektrická 
digitálna vodováha sú zárukou hodinárskej presnosti. 

Slova sa ujal Arpád  javorček a jeho kolega roman Tranžík, ktorí 
jasne a názorne vysvetlia, ako power-Cage pracuje. najprv treba 
vozidlo na ráme upevniť, zapojiť a nastaviť hydrauliku a demontovať 
potrebné dielce karosérie. Aj pri najťažších rovnacích prácach stačí 
odstrániť zopár komponentov, napríklad predný nárazník alebo 
nádrž a pod. nasledujú merania odchýlok v jednotlivých rovinách, 
vyhotovenie záznamu, prípadne fotografií a na základe „diagnózy“ 
sa určí postup pri oprave.

každá z 12 ťažných veží môže pôsobiť na zdeformovanú časť 
rámu cez hydrauliku silou 20 ton. rámy nákladných vozidiel sú 
masívne, ale majú pružnú konštrukciu, takže keď na jednom mieste 
potlačíte, na druhom konci nosník uhne opačným smerom. preto 
treba postupovať po sekciách – ťažné veže sa na kolieskach po-
súvajú pozdĺž vozidla a tlakom alebo ťahaním vyrovnávanú defor-
mácie, narovnaná časť ostáva zafixovaná. po každom narovnanom 
úseku mechanici opätovne meraním kontrolujú patričné parametre 
a na záver mobilným hydraulickým lisom „zažehlia“ malé povrchové 
nerovnosti. 

Blackhawk power-Cage je nepochybne prínosom hlavne pre 
prepravcov s vážne poškodenými vozidlami, pretože doposiaľ bola 
takáto moderná technológia k dispozícii najbližšie až v nemeckom 
passau. za poldruha roka ako je v prevádzke sa na rovnacej stolici 
ocitli vozidlá najrôznejších značiek a doteraz žiadneho zákazníka 
neodmietli s tým, že rám sa už nedá opraviť  ◆

auto-Impex spol. s.r.o.  
Vlčie hrdlo 68, Bratislava

tempus-trans s.r.o.  
železiarenská 49, košice

Corex, s.r.o. 
štúrova 1046/97, Vráble

mostarko spol. s.r.o. 
ostrovského 1, košice

SiEŤ AUTorizoVAnýCh SErViSoV 
iriSBUS iVECo 
nA SLoVEnSkU
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V období od 15. mája do 31. júla 
2010 sú pre Vás pripravené výni-
močné zľavy náhradných dielov 

Origin 100 % iveco, jediných dielov, ktoré 
Vám poskytujú záruku 100% kvality.

jedine originálne náhradné diely Vám 
zabezpečia dlhodobú životnosť Vášho vo-
zidla iveco a poskytnú Vám bezpečnosť  
a spoľahlivosť, ktorú potrebujete. 

V rámci kampane IVECodaYs Vám 
ponúkame  brzdové obloženie a kotúče, 
spojky, filtre, spúšťače motora, alterná-
tory, vzduchové kompresory, rozvodové 
remene, výfukové systémy, tlmiče, systémy 
odpruženia, vstrekovače, reflektory, žia-
rovky, zariadenia proti krádeži paliva, lišty 
stieračov a poťahy sedadiel so zľavou až 
30 % v autorizovanej sieti IVECo  ◆

SE
rV

iS

iVECo oprAVÍ Váš prÍVES Aj náVES

noVý projEkT BULLdEr

SkVELÉ CEny origináLnyCh náhrAdnýCh diELoV

kAMpAň iVECodAyS

S poločnosť iVECo zahájila v Slovenskej republike úplne nový 
program s obchodným názvom BULLDER. Týmto projek-
tom vstupuje na náš trh do segmentu náhradných dielov 

prívesov a návesov. 

BULLDER vychádza z najsilnejších hodnôt spoločnosti iVECo: 

• rovnaká kvalita v porovnaní s originálnymi náhradnými dielmi 

• jediná návšteva servisu zo strany zákazníka 

• vynikajúce logistické služby 
V súčasnosti je vám k dispozícii viac ako 250 dielov na príve-

sy a návesy z kategórie bŕzd, tlmičov, vzduchového pruženia  
a osvetlenia.

navštívte najbližší autorizovaný servis iVECo. o Vašu súpravu 
sa teraz postarajú profesionáli pod jednou strechou  ◆



Nezávislé klimatizácie pre kabíny 
kamiónov vhodné pre všetky modely 
IVECO STRALIS, EUROCARGO
■ Minicool Compact 1400 kW
■ Minicool Compact 2000 kW
■  Minicool Compact 3000 kW  

(použitie cez deň aj v noci)

DELPHI DIAVIA závislá motorová 
klimatizácia pre kabínu vodiča.  
Pre všetky modely vozidiel IVECO  
DAILY a IVECO EUROCARGO.

viac na www.molpir.com v sekcii klimatizácie a www.vychlad.sk

Konečne dobrá Klíma

Vodné výparníkové chladenie pre  
kabíny kamiónov vhodné pre všetky 
modely IVECO STRALIS,  
EUROCARGO.

MOLPIR s.r.o., Hrachová 30, 821 05  Bratislava
tel: 02 4319 1218-9, fax: 02-4319 1220  
obchod@molpir.com, www.molpir.com



prEdajná a sErVIsná sIEť IVECo

obec firma Adresa telefón internet E-mail

BánoVCE nAd 
BEBrAVoU

SpArEX SLoVAkiA 
spol. s r.o.

Trenčianska cesta 9052
957 01 Bánovce nad Bebravou +421 38 760 59 83 www.sparexslovakia.sk sparex@sparexslovakia.sk

BAnSká 
BySTriCA kUrTA spol. s r.o. partizánska cesta 89

974 01 Banská Bystrica +420 48 414 41 11 www.kurta.sk kurta@kurta.sk

BrATiSLAVA AUTo iMpEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68
821 07 Bratislava

0800 700 500
+421 2 402 57 100 www.auto-impex.sk auto-impex@auto-impex.sk

košiCE pEMA SLoVAkiA  
spol. s r.o.

pri prachárni 20
040 01 košice +420 55 787 11 31 www.pema-sk.sk pieger@pema-sk.sk

košiCE TEMpUS-TrAnS s.r.o. rastislavova 110
040 01 košice +421 55 622 26 19 predaj@tempustrans.sk www.iveco.tempus.sk

NITRa BMC s.r.o. zlatomoravecká cesta
949 01 nitra

+421 37 692 68 15 obchod@bmcnitra.sk www.bmcnitra.sk

rožňAVA TEMpUS-TrAnS s.r.o. šafáriková 91
048 80 rožňava +421 58 7331 271 rv@tempustrans.sk www.iveco.tempus.sk

SpišSká noVá VES TEMpUS-TrAnS s.r.o. duklianska 47
052 01 Spišská nová Ves +421 53 4173 131 snv@tempustrans.sk www.iveco.tempus.sk

TrEnČÍn EUroTip s.r.o. j. derku 785
911 01 Trenčín +420 32 744 60 59 www.eurotip.sk jzatko@eurotip.sk

TrnAVA AUTo iMpEX spol. s r.o. Trstínska cesta 28
917 01 Trnava +421 33 324 23 12 www.auto-impex.sk recepcia-tt@auto-impex.sk

zVoLEn TrUCkCEnTEr 
zVoLEn spol. s r.o.

hronská 5
960 02 zvolen +421 45 524 35 11 www.truckcenter.sk golian@truckcenter.sk

žiLinA AT a.s. dlhá 84
010 01 žilina +421 41 706 54 00 www.atza.sk iveco@atza.sk

KoŠICE

BRATiSLAVA NiTRA

ZVOLEN

žIlIna

trEnčín

rožŇaVa

spIŠsKá
noVá VEsBansKá 

BYstrICaBánoVCE 
NAD BEBRAVOU

Legenda:
predaj a servis celý rad

predaj a servis daily

Servis celý rad

Servis daily

TRNAVA

www.iveco.sk


