
 

 

 

 

IVECO przewiozło rządowego Jaka-40 

 

Trzy ciągniki IVECO Stralis wzięły udział w spektakularnej operacji transportu drogowego rządowego 

odrzutowca Jak-40 z wojskowego lotniska w Mińsku Mazowieckim do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 

Powietrznych w Dęblinie. 

 

Warszawa, 24 czerwca 2015 r. 

 

Przewozy ładunków ponadgabarytowych najczęściej wzbudzają duże zainteresowanie, ale kiedy 

przewożonym ponadgabarytem jest samolot odrzutowy jest to już mała sensacja i rodzynek nawet w 

tej niszowej gałęzi transportu drogowego.  

 

Jak-40, numer boczny 048, przez wiele lat latał z najważniejszymi osobami w państwie. Po 

wycofaniu z eksploatacji samolot został przekazany do Katedry Awioniki i Systemów Sterowania 

dęblińskiej szkoły lotniczej. Ma służyć jako pomoc dydaktyczna. Przetarg na usługę demontażu, 

transportu z Mińska Mazowieckiego do Dęblina i ponownego montażu samolotu wygrała firma Focus 

Truck – profesjonalny przewoźnik ponadgabarytów, a zarazem wieloletni klient IVECO. 

 

Przy realizacji projektu Focus Truck wykorzystał trzy ciągniki IVECO, dwa trzyosiowe należące do 

firmowej floty pojazdy Euro 5 i jeden dwuosiowy pojazd Euro 6, użyczony do testu przez IVECO 

Poland. Trzyosiowe Stralisy o mocy 500 i 450 KM do transportu Jaka-40 zostały spięte w zestawy z 

włoskimi naczepami specjalistycznymi Cometto. Do transportu kadłuba (długość 20,36 m) 

wykorzystano dwuosiową, trzykrotnie wydłużaną naczepę typu tiefbett, natomiast do transportu 

skrzydeł (długość/rozpiętość 25 m) – pięcioosiową naczepę tele-semi. Dwuosiowy Stralis Hi-Way 

Euro 6 pracował z trzyosiową naczepą Kassbohrer na którą załadowano mniejsze elementy – tylny 

statecznik poziomy, osłony zewnętrzne samolotu i inne mniejsze elementy. 

 

Ciągniki IVECO znakomicie wywiązały się ze swoich zadań przy trudnym transporcie Jaka-40 na 

dystansie 110 km. Poszczególne elementy samolotu w ciągu kilku godzin dotarły z Mińska 

Mazowieckiego do Dęblina. Wielokrotnie dłużej trwał demontaż i późniejszy montaż maszyny. Cała, 

zakończona sukcesem operacja, zajęła blisko miesiąc.  

 

Z ciągników marki IVECO Focus Truck korzysta od 2009 roku. – Kiedy po roku obecności w branży 

postanowiliśmy kupić pierwszy ciągnik Euro 5 w konfiguracji napędowej 6x2, trochę przypadkiem 

trafiliśmy na ofertę sprzedaży niemal nowego Stralisa z przebiegiem zaledwie 64 tys. km – mówi 
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Michał Woch, zarządzający razem z bratem Dominikiem firmą Focus Truck. – Byliśmy zadowoleni z 

dokonanego wyboru, nasz pierwszy Stralis Euro 5 ciągnął firmę do przodu, dlatego kupowaliśmy 

kolejne IVECO – dodaje Woch. – Rozbudowując flotę sięgaliśmy też po pojazdy innych marek, 

jednak regularnie wracamy do IVECO. To samochody dynamiczne, najoszczędniejsze na dojazdach, 

które przy naszej specyfice pracy często każdorazowo sięgają kilkuset kilometrów. Coraz lepsza 

także w naszym kraju jest również sieć serwisowa IVECO i dostępność części zamiennych. 

Zapewnia to przyjemne poczucie bezpieczeństwa – w razie problemów technicznych można liczyć 

na szybkie i skuteczne wsparcie – podkreśla Michał Woch.  

 

Zdaniem wiceprezesa Focus Truck, użyczony do wymagającego testu przy transporcie Jaka-40 

model Hi-Way odznacza się przede wszystkim znakomicie wykończoną kabiną, bardzo cichą pracą 

zespołu napędowego i małym zużyciem paliwa oraz Adblue. – W naszej ocenie ocenie Stralis Hi-

Way Euro 6 to pojazd w który warto zainwestować – puentuje Michał Woch. 

 

IVECO 

IVECO jest marką CNH Industrial N.V., spółki będącej globalnym liderem w sektorze dóbr 

kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz 

na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i 

wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, 

pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, autobusy miejskie i 

dalekobieżne, a także samochody do zadań specjalnych, takie jak wozy straży pożarnej czy pojazdy 

do misji terenowych oraz pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej. IVECO zatrudnia ponad 27 000 

pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 11 krajach w Europie, 

Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i 

najbardziej zaawansowane technologie. 5000 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 

krajach gwarantuje wsparcie techniczne, niezależnie od tego, w którym punkcie świata pojazd 

IVECO jest eksploatowany.  

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.pl   

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com  

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Michał Fersten 

Marketing & Product Manager 

michal.fersten@iveco.com 
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