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Seria XT dedykowana 
do transportu budowla-
nego i zastosowań off-
-road, wyróżnia się sta-

lowym zderzakiem wysuniętym 
przed kabinę o 15 cm, metalo-
wą osłoną silnika czy osłona-
mi reflektorów. Przyznać na-
leży, że w przypadku drobnych 
kolizji, o które na budowie nie-
trudno, zabezpieczenia zmini-
malizują potencjalne uszko-
dzenia. Testowany przez nas 

pojazd miał najbardziej popu-
larną na naszym rynku budow-
lanym krótką kabinę dzien-
ną CP14L, którą wyposażono 
bardzo skromnie. Odniosłem 
wrażenie, że osoba decydują-
ca o specyfikacji wozu wiedzia-
ła, że sama nigdy nie będzie  
w niej pracować. Trudno w niej 
szukać szczególnych luksusów, 
na szczęście nawet w podsta-
wowym wyposażeniu komfort 
pracy należy do wysokich, a wy-

kończenie wnętrza trzyma stan-
dard Scanii.

Na tylnej ścianie zamonto-
wano prosty drążek z wieszaka-
mi, a na tunelu silnika równie 
prosty pojemnik na drobiazgi 
kierowcy. Pewne zdumienie 
wzbudził brak elektrycznie re-
gulowanych lusterek, standar-
dowy fotel bez regulacji siły tłu-
mienia (dostępny za dopłatą!). 
Szkoda, bowiem wielu klientom 
ten szczegół umyka podczas 

konfigurowania auta, a moż-
liwość regulacji siły tłumienia 
drgań w samochodzie budowla-
nym wpływa wyraźnie na kom-
fort pracy.  

W KABINIE pojawił się fotel 
pasażera bez amortyzacji ale 
za to z funkcją podnoszone-
go siedziska. To rozwiązanie 
sprawdza się na budowie. Moż-
na bowiem wozić w kabinie np. 
kanistry z ropą do maszyny bu-

dowlanej czy zgrzewki z napo-
jami. Trzeba przyznać, że wyci-
szenie kabiny jest znakomite, 
podobnie jak ergonomia deski 
rozdzielczej czy system stero-
wania blokadami i napędami. 

Podczas jazdy nie przeszka-
dza nawet bardzo wysoki tu-
nel silnika, będący konsekwen-
cją nisko zawieszonej kabiny. 
Było po prostu wygodnie, choć 
osobiście brakowało mi dodat-
kowej przestrzeni za fotelami 

(kabina CP17L), czy dostęp-
nej za dopłatą lodówki na tu-
nelu silnika. Choć zdarzają się 
takie zamówienia w pojazdach 
budowlanych, to nadal są one  
u nas wydarzeniem, a nie stan-
dardem troski o kierowcę. Ko-
lejnym elementem, o którego 
braku należy wspomnieć jest ze-
wnętrzny stopień i reling dacho-
wy pozwalający na doglądanie 
załadunku. Niestety, przy kabi-
nach krótkich nie ma możliwo-
ści zamówienia tego praktycz-
nego rozwiązania. 

NAJMOCNIEJSZĄ stroną 
szwedzkiej wywrotki jest układ 
napędowy i jezdny. Auto napę-
dza 6-cylindrowy silnik DC13  
o pojemności 12,7 litra. Jed-
nostka napędowa generuje moc 
450 KM (331 kW) przy pręd-
kości obrotowej 1.900 obr/min 
oraz maksymalny moment ob-
rotowy 2.350 Nm dostępny jest 
w zakresie 1.000–1.300 obr/min. 
Pozostałe odmiany tej platfor-
my napędowej osiągają moc 
370, 410 i 500 KM i odpowied-
nio 1.900, 2.150 i 2.550 Nm 
maksymalnego momentu obro-
towego.W połączeniu z budow-
lanymi przełożeniami mostów 
napędowych (4.09), kierowca 
już od bardzo niskich obrotów 
dysponuje potężną siłą prze-
noszoną na koła, tak potrzeb-
ną w terenie. Mimo wyraźnej 
ekspansji skrzyń zautomatyzo-
wanych w autach przeznaczo-
nych do szczególnie ciężkich 
zastosowań, nadal najlepiej 
sprawują się skrzynie manu-
alne. 

Nie dziwi zatem obecność 
manualnej skrzyni SCANIA 
GRSO905 oraz skrzyni roz-
dzielczej z reduktorem. Jest 
to skrzynia biegów w układzie 
12+2 z przełączaniem zakresu 
i przekładnią zdwajacza, nad-
biegiem, 2 biegami pełzania  
i 2 biegami wstecznymi. Jest to 
ciekawa konstrukcja, w której 
11. bieg ma przełożenie bez-
pośrednie, zaś 12-tka jest nad-
biegiem o przełożeniu 1:0,80. 
W rezultacie, przy prędko-
ści zalecanej w „trasie” czyli 
85 km/h, silnik osiąga około 
1.150 obr./min. Należy przy-
znać z ręką na sercu, że ste-
rowanie biegami w Scanii jest 
znakomite. 

UKŁAD wspomagania zmiany 
biegów bazujący na linkach  
i wspomaganiu działa perfek-
cyjnie i nie zmusza kierowcy 
do nadmiernego wysiłku. Skok 
dźwigni jest krótki i precyzyj-

ny. Za to należy się zasłużo-
ny plus. Sterowanie napęda-
mi jest proste: dwa klawisze 
odpowiadają za dołączanie 
przedniego napędu oraz włą-
czanie reduktora, zaś obro-
towy przełącznik włącza ko-
lejno blokady: międzyosiowy 
tylnego wózka, przedni na-
pęd tylnych i przednich mo-
stów. Wszystkie te czynności 
warto wykonywać na postoju. 

Za zatrzymanie w pełni za-
ładowanego wozu odpowiada-
ją hamulce bębnowe, wspoma-
gane przy każdym naciśnięciu 
pedału hamulcem silnikowym. 
Uwagę zwracają także osie na-
pędowe. Przednie o nośności 
8,5 tony, zaś tylne aż 15 ton. 
Oznacza to, że przy masie wła-
snej auta 17,3 t możemy za-
ładować 14,7 t kruszywa, zaś 
poza drogami można wykorzy-
stać ładowność techniczną się-
gająca 29,7 tony, bowiem masa 
techniczna wynosi 47 ton.

TERENOWĄ SCANIĘ wyposa-
żono w sztandarowy produkt 
kieleckiej firmy KH-KIPPER, 
wywrotkę tylnozsypową W1U. 
Przy 6 metrach długości i pra-
wie 1,5 m wysokości burt za-
budowa pomieścić może 19 m3 
ładunku. Taką pojemność uzy-
skano m.in. dzięki muldzie o 
konstrukcji ʊ-shape. Zasada 
jest prosta, półokrągła mulda 
osadzona jest nisko pomiędzy 
podłużnicami ramy pośred-
niej, obniżając środek cięż-
kości i wysokość zabudowy na 
aucie. Podłogę muldy (7 mm 
grubości) oraz burty (5 mm 
grubości) wykonano typowo ze 
stali Hardox 450 o podwyższo-
nej odporności na ścieranie. 
Od wielu lat KH-Kipper wyko-
rzystuje hydraulikę Hyvy, któ-
ra zdominowała nasz rynek.  

W testowanej zabudowie za-
montowano stabilizowany si-
łownik Alfa z krótkim kie-
lichem, pompę, rozdzielacz  
i stalowy zbiornik oleju. Przy 
takiej długości muldy koniecz-
nym stało się wykorzystanie 
stabilizatora nożycowego, 
usztywniającego bocznie wy-
wrot w pozycji uniesionej. 

Warto wspomnieć o kilku 
rozwiązaniach, które mogą się 
podobać. Koło zapasowe mon-
towane jest do ramy przy si-
łowniku. Jedynie żurawik i wy-
ciągarka koła przykręcone są 
do muldy. Jakby nie było, za-
wsze to ponad 100 kg mniej do 
podniesienia. Przednia dra-
binka jest dobrze przemyśla-
na, po zapięciu nie dzwoni,  
a rozłożona naprawdę jest wy-
godna do wchodzenia. Jeśli 
kierowca nie zapomni o sma-
rowaniu sworzni, podniesienie 
tylnej belki najazdowej będzie 
bardzo proste. 

Przy okazji podniosą się 
przymocowane do nich chla-
pacze, co zapobiega ich ur-
waniu podczas wyładunku czy 
cofaniu w terenie. Nadal jed-
nak brakuje w oferowanych 
zabudowach (nie tylko tego 
producenta), dedykowanego 
miejsca na linę holowniczą, 
szpadel, łopatę, szczotkę i łom 
(konieczny podczas usuwania 
kamieni czy cegieł spomiędzy 
bliźniaków). A gdyby jeszcze 
w standardzie wygospodaro-
wać miejsce na niedużą skrzyn-
kę na drobiazgi kierowcy? Przy 
dziennej kabinie to byłoby coś! 
Myślę, że tych kilka drobiazgów 
pracowałoby solidnie na dobrą 
opinię o marce.

NAJWAŻNIEJSZYM elemen-
tem prezentowanej zabudowy,  
z punktu widzenia kierowcy jest 

Pojazdy budowlane z napędem na wszystkie koła stanowią 
niewielki procent w ogólnej liczbie sprzedanych pojazdów 
tego typu. Wysoka cena zakupu, wyższe niż normalnie spala-
nie i niższa ładowność kompensują unikalne właściwości te-
renowe, pozwalające na wykonanie zleceń niedostępnych dla 
najpopularniejszych w budownictwie podwozi 8x4.
Wojciech Mackiewicz (tekst i zdjęcia)

Poprzeczka 
wysoko zawieszona

Podwozie 8x8 
oraz pojemna 
mulda z suwa-
nym dachem to 
znakomite zesta-
wienie. Za dopła-
tą plandeka może 
być izolowana do 
pracy z asfaltem
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niewątpliwie automatycznie su-
wany dach muldy: HYVA slide-
KAP. Jest to rozwiązanie, któ-
re pojawiło się niespełna dwa 
lata temu w ofercie Hyvy, i jak 
twierdzą jej przedstawiciele, po 
fazie testowania rusza na pod-
bój rynku. 

System dedykowany jest 
zarówno do wywrotek, jak 
i naczep wywrotek (pod wa-
runkiem, że są to wywrotki tyl-
nozsypowe) oraz kontenerów. 
Typowy zestaw montażowy 
składa się ze stalowych łuków 
plandeki, systemu mocowania 
linek napędowych, prowadnic 
bocznych z haczykami zabez-
pieczającymi przed poderwa-
niem plandeki, samej plandeki 
o gramaturze 680 g/m², tylnego 
domknięcia dachu oraz napę-
du ręcznego lub elektrycznego 
(24 lub 12V!) z pilotem lub bez.  
W zależności od typu muldy 
dobierany jest rozmiar i wyso-
kość łuku dachu (od 20 do 60 
cm) oraz rodzaj przedniego i tyl-
nego zamknięcia. Do pracy z as-
faltem Hyva proponuje plande-
ki izolowane.

WŚRÓD KIEROWCÓW, któ-
rym pokazałem to rozwiązanie, 
opinia była jednoznaczna: zna-
komity system. Koniec z wie-
lokrotnym wdrapywaniem się 
na muldę po śliskich stopniach  
i walką z rolowaniem plande-
ki. Wszystko obsługiwane z po-
ziomu ziemi. To, co zwraca uwa-
gę, to fakt, że w pozycji złożonej 
plandeka znajduje się poza obry-
sem muldy i nie ogranicza możli-
wości załadunku przez ładowar-
kę czy koparkę. 

Plandeka pracuje bardzo 
szybko, zwinięcie czy rozwinię-
cie zajmuje ok. 14 sekund. Oczy-
wiście pod warunkiem, że pro-
wadnice boczne są idealnie ze 
sobą połączone. Nawet drob-
na niedokładność montażowa 
powoduje zaczepianie haczy-
ków plandeki i jej zatrzymanie. 
Zamontowany system wyposa-
żono w podwójne sterowanie: 
dosyć dużym lecz wygodnym  
w obsłudze pilotem oraz zwykłą 
skrzynką sterującą. 

Dzięki prostocie konstrukcji 
napęd jest niewrażliwy na zabru-
dzenia, wystarczy odgarnąć ewen-
tualne resztki ładunku z bocznych 
prowadnic, by wszystko działa-
ło prawidłowo. Hyva slideKAP 
sprzedawana jest z montażem lub 
jako zestaw do samodzielnego za-
łożenia na posiadanej wywrotce, 
także tej starej. Jej cena katalo-
gowa zależy od długości muldy  
i wynosi obecnie od ok. 8.800 do 

13.200 zł netto. W obecnym se-
zonie dla większych flot Hyva 
proponuje specjalne rabaty na 
pierwszy zestaw. Wszystko po to, 
aby klienci mogli przetestować to 
rozwiązanie osobiście. 

SCANIA 8X8 z 450-konnym sil-
nikiem ma w sobie olbrzymi po-
tencjał. Aby go wykorzystać na-
leży poświęcić sporo uwagi na 
odpowiednio wyspecyfikowanie 

WYWROTKA: 
Typ, model: Wywrotka tylnozsypowa KH-KIPPER W1U. Długość 
wew. (mm): 6.050. Szerokość wew. (mm): 2.550. Wysokość 
burty (mm): 1.450. Pojemność (m3): 19,1. Masa zabudowy (kg): 
4.380. Mulda: Burty: HARDOX 450, grubość 5 mm, podłoga: HAR-
DOX 450, grubość 7mm, rynna zsypowa. Hydraulika: Siłownik sta-
bilizowany Hyva, pompa, zawór ograniczenia wywrotu, zbiornik ole-
ju Hyva. Sterowanie pneumatyczne.

SCANIA XT P 450 B8x8HZ:
Rodzaj pojazdu: Podwozie pod zabudowę, wersja XT. Rozstaw 
osi (mm): 4.750. Obciążenie osi przednich (kg): 2x8.500. Ob-
ciążenie osi tylnych (kg): 2x15.000. Dopuszczalna masa całko-
wita: 32.000. DMC techniczna (kg): 47.000. Masa własna – goto-
wy do drogi (kg): 17.300. Dopuszczalna ładowność (kg): 14.700. 
Ładowność techniczna (kg): 29.700. Kabina: Typu P, krótka kabi-
na dzienna z niskim dachem typu CP14L, zawieszenie mechaniczne.

SILNIK: DC13 148, Rzędowy, 6-cylindrowy, wysokoprężny, Euro 6 
(SCR, bez EGR). Pojemność skokowa: 12,7. Moc maksymalna: 
331 kW (450 KM) przy 1.900 obr/min. Maks. moment obr.: 
2.350 w zakresie 1.000 – 1.300 obr/min. Skrzynia biegów: Ma-
nualna GRSO905, 12+2 pełzające. Dołączany napęd osi przed-
nich. Sprzęgło suche jednotarczowe. Przełożenie przekładni 
głównej: i=4,09. Zawieszenie: Przód: Trzypiórowe resory pa-
raboliczne, stabilizatory o podwyższonej sztywności, amortyza-
tory. Tył: Pięciopiórowe resory paraboliczne, stabilizatory, amor-
tyzatory. Układ hamulcowy: Pneumatyczny, dwuobwodowy, na 
wszystkich kołach hamulce bębnowe. Pojemność zbiornika pa-
liwa/Ad Blue (dm3): 300/47. Ogumienie: 13 R 22,5 Construction 
Drive Bridgestone.

Dane techniczne

auta o czym niekiedy się zapo-
mina. W opisywanym aucie sła-
bą stroną były kiepskie opony  
o mało agresywnym bieżniku  
i nieco zbyt wąskie na kopny 
teren. Lepsze mogło być tak-
że doposażenie kabiny (np. 
w elektryczne lusterka). Na 
szczęście silnik, zawieszenie 
czy układ napędowy broni się 
sam. Trudno coś w tej kom-
pletacji popsuć. Mocnym ele-
mentem jest także zabudowa,  
a szczególnie tak wygodny  
w obsłudze, automatycznie su-
wany dach. Szkoda tylko, że na 
naszym rynku rozwiązania takie 
traktowane są jak fanaberia, 
a nie zwykła konieczność. n

Wysoki tunel silnika nie przeszkadza w pracy. Krótki lewarek ze wspo-
maganiem siły zmiany biegów pracuje idealnie

Po lewej stronie fotela zamonto-
wano pistolet do sprzątania wnę-
trza oraz sterowanie wywrotem

Pilot do suwanego dachu nie jest 
za mały. Można obsłużyć go w rę-
kawiczkach

Prowadnice boczne muszą być połą-
czone idealnie równo. Inaczej zacze-
py będą haczyć i zatrzymywać dach

Sterowanie dachem możliwe jest 
także przy pomocy zamontowane-
go przy drabince sterownika

Przód suwanego dachu omija siłownik wywrotu. 
Widać także sposób prowadzenia linek

W pozycji złożonej dach suwany nie prze-
szkadza w załadunku, wychodzi bowiem 
nad przedni daszek muldy
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