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NOWE TECHNOLOGIE

DLA BIZNESU

MI CHAŁ FRĄK

Na pa na Mi cha ła spod Kut na ko le dzy
mó wią „Ko sia ra”. Męż czyz na przy -
zna je, że pew ne go wie czo ru moc no
za ba lo wał. Tak że na stęp ne go dnia
obu dził się w ro wie. Nie czuł się naj -
le piej. Po li cjant po wie dział, że by pod
żad nym po zo rem się nie po ru szał.
Po chwi li po ja wi ła się ka ret ka. Męż -
czyz na ksyw kę za wdzię cza te mu, że
te go właś nie ran ka ro bot ni cy ogrom -
ną ko siar ką ro ta cyj ną ko si li tam wy -
so ką tra wę. Ma szy na ob cię ła pa nu
Mi cha ło wi ka wa łek czasz ki. 

Dla ne u ro chi rur gów ze szpi ta la
im. Ko per ni ka w Ło dzi tre pa na cje
czasz ki to co dzien ność. Ale z ta ką
wy ko na ną przez ko siar kę jesz cze nie
mie li do czy nie nia. Prob lem po le gał
na tym, że nie by ło ucię te go frag men -
tu koś ci. Praw do po dob nie zo stał prze -
mie lo ny przez ostrza ma szy ny ra zem
z tra wą. Le ka rze po pro si li o po moc
dr. Mar ci na El ga la la. Od 2011 ro ku
pro wa dzi on w łódz kim Tech no par -
ku Pra cow nię In dy wi du al nych Im -
plan tów Me dycz nych. Po ma ga lu -
dziom dzię ki dru kar kom 3D. 

Prze wa gę me tod lecz ni czych wy -
ko rzy stu ją cych druk 3D dr El ga lal
po znał już ład nych kil ka lat te mu. Je -
go pra cow nia spe cja li zo wa ła się w re -
kon struk cjach koś ci oczo do łów.
W tra dy cyj nej me to dzie le karz
wszcze piał pa cjen to wi ty ta no wą siat -
kę, wcześ niej mo de lu jąc ją nie mal na
oko. Od je go do świad cze nia za le ża -
ło, czy pa cjent po za bie gu wró ci do

peł ni sił. Cza sem zda rza ło się jed nak,
że po trzeb ny był ko lej ny za bieg, bo
im plant nie zo stał ide al nie do pa so -
wa ny i cho ry wi dział pod wój nie. 

W me to dzie sto so wa nej przez dr.
El ga la la naj pierw wy ko ny wa ło się
trój wy mia ro wy ob raz czasz ki. Na
ekra nie kom pu te ra zdro wy oczo dół
był ko pio wa ny i je go lu strza ne od bi -
cie za stę po wa ło uszko dzo ne koś ci.
Po tem już tyl ko wy star czy ło wy dru -

ko wać ten frag ment na dru kar ce 3D
i dać le ka rzo wi. Ten ty ta no wą płyt kę
wy gi nał na wy dru ku, tak jak ro bił by
to na zdro wej koś ci. 

Za sad ni cze róż ni ce 
Od cza su, gdy w 1986 ro ku zo sta ła
opa ten to wa na pier wsza dru kar ka 3D,
w bran ży tej bar dzo du żo się zmie ni -
ło. Po cząt ko wo szu ka jąc za sto so wa -
nia dla dru ka rek 3D my śla no prze de

wszyst kim o pro to ty po wa niu. Wy -
twa rza nie ele men tów z two rzyw przy
wy ko rzy sta niu tra dy cyj nych me tod,
czy li wtła cza niu do form, jest efek -
tyw ne przy du żej licz bie pro du ko wa -
nych de ta li. Je śli jed nak po trzeb ny
jest za led wie je den ele ment, wy ko -
ny wa nie form to ogrom ne kosz ty. 

Roz wój tech no lo gii po wo do wał,
że dzię ki dru kar kom 3D z two rzyw
sztucz nych moż na by ło uzy ski wać

co raz do sko nal sze wy dru ki za co raz
niż szą ce nę. Aż w koń cu ktoś za dał
py ta nie, czy w po dob ny spo sób nie
moż na by dru ko wać w me ta lu? 

– Obec nie ist nie je oko ło oś miu
tech no lo gii dru ku 3D w me ta lu. Moż -
na po dzie lić je na trzy du że gru py.
Jed nak wciąż mó wiąc o tym, wszyst -
kie z nich wkła da się do jed ne go wor -

Dru ko wać moż na zme ta lu
u Druk 3D w metalu na razie jest drogi. Ale technologie wciąż są rozwijane i tylko kwestią czasu jest, gdy staną

się powszechnie dostępne. Jednak są sytuacje, w których już teraz opłaca się z nich korzystać

Dokończenie na s. 2 ���

Dzię ki dru ko wi 3D znacz nie po pra wi ła się sku tecz ność ope ra cji uszko dzo nych oczo do łów 
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ka. A róż ni ce są za sad ni cze – tłu ma -
czy Piotr Mi kul ski, kie row nik dzia łu
dru ka rek 3D w fir mie Bi bus Me nos.

Pier wsza gru pa me tod po le ga na
la se ro wym prze ta pia niu prosz ków
me ta li. Ma szy nę wy peł nia się właś -
nie ta kim prosz kiem i na stęp nie
trak tu je się go od po wied nio sil nym
la se rem. W miej scach, gdzie pro -
mień la se ra ogni sku je się na po -
wierz chni prosz ku, ma my do czy -
nie nia z pro ce sem przy po mi na ją -
cym spa wa nie. Tak, war stwa po war -
stwie, po wsta je no wy ele ment. Po -
tem nie zu ży ty pro szek od dzie la się,
a ele ment pod da je koń co wej ob rób -
ce. W dru giej me to dzie za miast la -
se ra uży wa się wiąz ki elek tro no wej.
Trze ci spo sób to wstęp ne łą cze nie
prosz ku me ta lu le pisz czem, a na -
stęp nie na są cza nie w pie cu sto pem
me ta lu ni sko to pli we go lub sa mo wy -
pa le nie le pisz cza i czę ścio wy spiek

prosz ku me ta lo we go w wyż szej tem -
pe ra tu rze. 

Ma łe i skom pli ko wa ne
Tech no lo gii jest tak wie le, bo trwa wy -
ścig o to, kto uzy ska naj lep szą do kład -
ność i czy stość wy dru ku. Trud ność
po le ga na tym, że by wy dru ko wa ny
ele ment miał moż li wie naj lep sze
włas no ści ma te ria ło we. Nie jest to ła -
twe, bio rąc pod uwa gę, że są to wła -
ści wie mi lio ny spa wów na ło żo nych
na sie bie. Kon tro lo wa nie ta kie go pro -
ce su jest nie zmier nie trud ne. 

Bran ża dru ku 3D w me ta lu ma
jed nak na tym po lu już spo re suk ce -
sy. W ten spo sób wy twa rza ne są na
przy kład wtry ski wa cze pa li wa do sil -
ni ków sa mo lo to wych. Moż na so bie
wy o bra zić, ja ka od po wie dzial ność
spo czy wa na pro du cen tach te go ty -
pu ele men tów i ja kim pro ce du rom
bez pie czeń stwa są oni pod da wa ni.
Dla przy kła du, w wię kszo ści in nych
dzie dzin prze my słu pro szek, któ ry
nie zo stał zu ży ty pod czas dru ku, jest

po now nie wy ko rzy sty wa ny. W pro -
duk cji nie któ rych od po wie dzial nych
czę ści lot ni czych to nie do pusz czal -
ne i zna czą co pod no si kosz ty. 

Na ce nę osta tecznych wy dru ków
wpływ ma koszt sa mych dru ka rek.
Urzą dze nie, któ re go ob szar ro bo czy
to za led wie 250 mm x 250 mm x
300 mm, kosz tu je oko ło 700 tys. eu -
ro. Mi mo że dru ko wa nie w me ta lu
jest bar dzo dro gie, tech no lo gie są roz -
wi ja ne, a klien ci na kosz tow ne urzą -
dze nia znaj du ją się. Dla cze go? 

– Dla prze my słu naj wię kszym
prob le mem jest pro duk cja ma łych
ele men tów o bar dzo skom pli ko wa -
nych kształ tach – mó wi Piotr Mi kul -
ski. 

W przy pad ku pro stych de ta li me -
ta lo wych, któ re da ło by się wy pro du -
ko wać przy po mo cy tra dy cyj nych
ob ra bia rek, uży wa nie dru ka rek 3D
bę dzie zu peł nie nie op ła cal ne. Ale
cza sem po trzeb ny jest bar dzo skom -
pli ko wa ny ele ment, ze spi ral ny mi ka -
na ła mi we wnątrz, któ rych nie da się

wy wier cić żad ną wier tar ką. W in -
nych przy pad kach wy stę pu je prob -
lem usu nię cia po zo sta ło ści po od le -
wach. Cza sem zwy czaj nie nie da się
te go zro bić. W przy pad ku dru ku 3D
nie ma ta kich prob le mów. Druk 3D
to rów nież al ter na ty wa w przy pad -
ku pro duk cji bar dzo wy trzy ma łych
ele men tów, na przy kład ze sto pów
ni klu lub ko bal tu i chro mu. Tu prob -
le mem nie jest sto pień skom pli ko wa -
nia, ale fakt, że z po wo du twar do ści
ma te ria łu je go ob rób ka ubyt ko wa jest
bar dzo dro ga. 

Zmia na men tal no ści
In ny przy kład za sto so wa nia dru ku
3D w me ta lu to pro duk cja form do
wy twa rza nia ele men tów z pla sti ku.
Za nim pla sti ko wy ele ment wy jmie
się z for my, mu si on naj pierw wy sty -
gnąć. Aż 70 proc. cy klu pro duk cyj -
ne go to chło dze nie. For my po win ny
być wy ko na ne w ta ki spo sób, by za -
pew nia ły jak naj lep sze chło dze nie.
Dla te go wier ci się w nich otwo ry,

przez któ re prze pły wa wo da. Naj le -
piej by ło by, gdy by ta ki ka nał miał
kształt do pa so wa ny do po wierz chni
pro du ko wa ne go ele men tu z two rzy -
wa. Ale po przez wier ce nie ka na łów
nie da się go ide al nie uzy skać. Dla
dru kar ki 3D to ża den prob lem. 

Nie ma wąt pli wo ści, że druk 3D
bę dzie co raz tań szy, a przez to co raz
po wszech niej szy. Tak jak dzi siaj
w szko łach tech nicz nych uczy się ob -
słu gi to ka rek, fre za rek i wier ta rek,
tak kie dyś bę dzie się szko li ło mło -
dzież z ob słu gi dru ka rek 3D. 

– Ta tech no lo gia da je du żo wię kszą
swo bo dę pro jek to wa nia, bo na kła da
na twór cę znacz nie mniej ogra ni czeń.
Nie ste ty, wy ma ga to zmia ny w men -
tal no ści wie lu osób. Pod czas jed nej
z pre zen ta cji tej tech no lo gii u klien -
ta na sza ko le żan ka po ka za ła, że moż -
na wy ko nać z me ta lu na przy kład pił -
kę w pił ce bez żad ne go kle je nia. Obec -
ny pod czas pre zen ta cji je den z kon -
struk to rów obu rzył się i stwier dził,
że to nie moż li we. �

Dru ko wać moż na z me ta lu

Drony to nie tylko zabawki
dla dużych dzieci. Coraz
częściej wykorzystywane
są w biznesie. 

Ale trzeba uważać. Nie
każdy i nie wszędzie może
nimi latać. 

MI CHAŁ FRĄK

Są wszę dzie. Na we se lach, ko mu -
niach, im pre zach spor to wych i kon -
cer tach. Dzię ki nim wi dzi my, jak roz -
wi ja ją się mia sta, gdzie są naj wię ksze
kor ki i ja kie spu sto sze nia spo wo do -
wa ła ule wa. Dro ny wtar gnę ły w na -
sze ży cie i prze strzeń po wietrz ną.
Naj tań sze moż na ku pić za kil ka set
zło tych. Naj droż sze za kil ka dzie siąt
ty się cy. Mó wiąc „dron”, za zwy czaj
ma my na my śli mul ti kop te ry, czy li
urzą dze nia wy po sa żo ne w kil ka śmi -
gieł, któ re po tra fią za wis nąć w po wie -
trzu. Są też dro ny przy po mi na ją ce
sa mo lo ty, ale ich po pu lar ność jest
znacz nie mniej sza. 

To ża den prob lem ku pić dro na.
Ale czy moż na nim la tać bez żad nych
ogra ni czeń? Wie lu oso bom wy da je
się, że je śli nie wzbi ja ją się zbyt wy -
so ko, to wła ści wie mo gą la tać wszę -
dzie. Nic bar dziej myl ne go. 

– W lo tach dro nów obo wią zu je nas
pra wo lot ni cze. Prze pi sy od kil ku lat
są już do pra co wa ne, je śli cho dzi
o uży wa nie ta kie go sprzę tu. Je steś -
my w wy jąt ko wym mo men cie. 23
sierp nia zo sta ło opub li ko wa ne no we
roz po rzą dze nie – mó wi Ju sty na Sie -
kier czak, dy rek tor za rzą dza ją ca
www.ae ro Mind.pl. 

Kie dy moż na la tać?
Chcąc uży wać dro na zgod nie z prze -
pi sa mi, po win niś my prze de wszyst -
kim roz róż nić, w ja kim ce lu la ta my.
Oso by, któ re ro bią to dla re kre a cji
i włas nych po trzeb, mo gą la tać bez ze -
zwo leń. Je śli jed nak za mie rza my na
tym za ra biać, mu si my zdać eg za min
i uzy skać świa dec two kwa li fi ka cji. 

Naj częst szym błę dem ama to rów
jest nie zna jo mość prze strze ni po -
wietrz nej. Lu dzie na co dzień nie za -

sta na wia ją się na tym, co dzie je się na
ich gło wa mi. Tym cza sem za sa dy po -
ru sza nia się w po wie trzu są okre ślo ne
tak sa mo jak za sa dy ru chu dro go we -
go. Nie jest to wie dza ta jem na. In for -
ma cje na ten te mat moż na zna leźć win -
ter ne cie, ale od czy ta nie ich izro zu mie -
nie nie każ de mu przy jdzie ła two. Dla -
te go je śli chce my ba wić się dro na mi
na wet wy łącz nie dla włas nych po trzeb,
war to roz wa żyć udział w szko le niu.
Kosz tu je ono oko ło ty sią ca zło tych net -
to, w za leż no ści od szko ły. 

– Błę dem jest my śle nie, że mo że -
my la tać ni sko przy zie mi, bo ni ko -
mu to nie szko dzi i nic się nie sta nie.
Prze strzeń po wietrz na obo wią zu je
od po zio mu zie mi. Je śli je steś my bli -
żej niż 6 km od lot ni ska i ma my dro -
na cięż sze go niż 0,6 kg, to we dług naj -
no wsze go roz po rzą dze nia nie mo że -
my się na wet oder wać od zie mi bez
od po wied niej zgo dy. Wie le osób są -
dzi, że je że li ma pry wat ną dział kę, to
mo że la tać. To nie praw da. W po bli -
żu lot ni ska moż na la tać tyl ko za poz -
wo le niem – tłu ma czy Ju sty na Sie kier -
czak. 

Lot ni ska to nie je dy ne miej sca,
gdzie nie wol no dro nem oder wać się
od zie mi. Po dob ne za ka zy znaj du ją
się w po bli żu stra te gicz nie waż nych
bu dyn ków, np. elek trow ni. Nie wol -
no też la tać w par kach na ro do wych.
Zda rza ło się, że ama to rzy dro no we -
go lot nic twa swo im sprzę tem pró bo -
wa li za glą dać pta kom do gniazd.
Wszyst kie ta kie miej sca ozna czo ne
są na ma pach prze strze ni po wietrz -
nej. Wy glą da ją one tro chę jak Go o gle
Maps. 

Do dat ko wym ogra ni cze niem dla
osób bez upraw nień jest za kaz zbli -
ża nia się na od leg łość 100 me trów do
za bu do wań i sku pisk ludz kich oraz
30 me trów do po je dyn czych lu dzi.
Ama to rzy na miej sca tre nin gu po -
win ni wy bie rać po la, łą ki i in ne otwar -
te du że prze strze nie. Nie do pusz czal -
ne jest na przy kład fil mo wa nie zgro -
ma dzeń, np. kon cer tów. Za tem je śli
pod czas ślu bu wu jek Ja nek la ta swo -
im dro nem nad pa rą mło dą, a nie ma
on upraw nień, ro bi to nie le gal nie. 

Z mar ke tu i wyż szej pół ki
Dro na moż na ku pić za 500 zł i za 30
tys. zł. Ja ka jest mię dzy ni mi róż ni -

ca? Urzą dze nia te róż nią się prze de
wszyst kim za a wan so wa niem tech -
no lo gicz nym. Im le piej wy po sa żo -
ne, wię ksze i cięż sze, tym droż sze.
Dro ny mar ke to we za kil ka set zło -
tych za zwy czaj są lek kie. Trud no ni -
mi la tać na ze wnątrz z po wo du wia -
tru. Nie są wy po sa żo ne w GPS, a to
zna czy, że trze ba ca ły czas utrzy my -
wać ich po ło że nie i je ko ry go wać. Są
trud niej sze w pi lo ta żu, ale świet nie
na da ją się do na u ki la ta nia i za ba wy.
Za zwy czaj ich ka me ry przy mo co -
wa ne są na sta łe do obu do wy. To po -
wo du je, że drga nia dro na prze no -
szą się na ka me rę. 

Na stęp na gru pa ce no wa to urzą -
dze nia za oko ło 5 tys. zł. One wa żą już
dwa, trzy, cza sem czte ry ki lo gra my.
Po sia da ją od czte rech do sze ściu sil -
ni ków. Ich ka me ry wy po sa żo ne są
w sta bi li za cję. To zna czy, że je śli z ja -
kie goś po wo du dron po ru szy się, ka -
me ra zo sta nie na tym sa mym po zio -
mie. Za mon to wa ne tam sil ni ki ko ry -
gu ją pod mu chy wia tru, a drga nia nie
są prze no szo ne na obiek tyw. 

Naj waż niej sze jed nak jest to, że
są one wy po sa żo ne w GPS. Je śli pu -
ści my drą żek ste ro wa nia, dron za -
wiś nie nie ru cho mo. Dzię ki te mu ste -
ro wa nie ta kim urzą dze niem jest du -
żo ła twiej sze niż tym z mar ke tu. 

Ce na dro na roś nie wraz z za a wan -
so wa niem tech no lo gii w nim wy ko -
rzy sta nych. Są na przy kład urzą dze -
nia, któ re ska nu ją prze strzeń wo kół
sie bie po to, by nie wle cieć w ja kąś
prze szko dę. Ta kie cu do kosz tu je oko -
ło 10 tys. zł, ale poz wa la na ro bie nie
jesz cze lep szych ujęć. Moż na do
obiek tów pod le cieć bar dzo bli sko, bo
wia do mo, że czuj ni ki nie poz wo lą się
z nim zde rzyć. 

Ko lej na ka te go ria dro nów to te za
dzie siąt ki ty się cy zło tych. Ma ją na
przy kład ra mio na o me tro wej roz -
pię to ści i pro fe sjo nal ne ka me ry ze
sta bi li zo wa nym wie lo krot nym zo o -
mem. Moż na je wy po sa żyć rów nież
w ka me ry ter mo wi zyj ne. Z ta kich
urzą dzeń ko rzy sta ją na przy kład służ -
by ra tow ni cze do po szu ki wa nia za -
gi nio nych. Ob ser wu je się ni mi też
stra te gicz ne te re ny pod ką tem po ja -
wie nia się tam osób nie po żą da nych.
Świet nie spraw dza ją się w po szu ki -
wa niach pro wa dzo nych w trud no do -
stęp nych miej scach – na ba gnach, roz -
leg łych po lach, łą kach. Stra ża cy wy -
ko rzy stu ją je do ob ser wa cji uga szo -
nych po ża rów. Tam, gdzie jesz cze nie
wol no wejść czło wie ko wi, dron z ka -
me rą ter mo wi zyj ną mo że wy kryć
miej sca, w któ rych ogień mo że się
jesz cze tlić. 

Po li cja wy ko rzy stu je je do ob ser -
wa cji za mie szek, leś ni cy do oce ny
szkód po hu ra ga nach i na wał ni cach,
rol ni cy ba da ją w ten spo sób stan we -
ge ta cji upraw. Dro nów moż na na wet
uży wać do miej sco we go opry sku ro -
ślin. Oprysk ta ki jest du żo bar dziej
efek tyw ny niż pry ska nie z sa mo lo tu,
bo moż na to ro bić ze znacz nie niż -
szej wy so ko ści. 

Dron za miast li sto no sza
Dro ny róż nią się rów nież cza sem, ja -
ki są w sta nie spę dzić w po wie trzu.
Te naj tań sze – z mar ke tu – po tra fią la -
tać za led wie kil ka mi nut. Te za kil ka
ty się cy zło tych wzbi ją się na oko ło 20
mi nut. To wy star czy, by zro bić cie ka -
we uję cia, a gdy po trze ba ich wię cej,
za wsze moż na wy mie nić ba te rię.
Ope ra to rzy dro nów po tra fią mieć
ich na ła do wa nych na wet kil ka na ście.
Oko ło 40 mi nut za wis ną w po wie trzu
ma szy ny z naj wyż szej pół ki pod tym
wzglę dem. 

Osta t nio wie le mó wi się o no wych
za sto so wa niach dla dro nów. Fir my
pro wa dzą na wet pra ce nad do star -
cza niem w ten spo sób pa czek. 

– To od leg ła przy szłość. Ja ko roz -
wią za nie sy ste mo we i po wszech ne
ma to mo im zda niem głów nie cha -
rak ter mar ke tin go wy i pro mo cyj ny.
W prak ty ce to jesz cze nie jest re al ne
– mó wi Ju sty na Sie kier czak.

Jed nak już dzi siaj re al ne jest pod -
no sze nie przed mio tów, prze no sze -
nie ich i upusz cza nie. Dla cze go za -
tem za miast li sto no sza nie mo że od -
wie dzać nas dron? 

– Z po wo du ogól no świa to wych
prze pi sów. Prze strzeń po wietrz na
jest za gos po da ro wa na przez za ło go -
we stat ki la ta ją ce, bez względ nie trze -
ba dbać o ich bez pie czeń stwo i za -
pew nić od po wied nią se pa ra cję. La -
ta ją ce sa mo dziel nie na ma so wą ska -
lę dro ny to od leg ła przy szłość, wy -
ma ga ją ca za mian w re gu la cjach uni -
j nych i świa to wych. Po za tym jest to
na dzień dzi siej szy nie op ła cal ne eko -
no micz nie. Czas lo tu, koszt dro na,
koszt eks plo a ta cji, ogra ni cze nia wa -
run ków po go do wych, bez pie czeń -
stwo to wa ru oraz kon tro la pro ce du -
ry zrzu tu czy lą do wa nia – to jesz cze
spo ro wy zwań – uwa ża Ju sty na Sie -
kier czak. �

Dro ny nie tyl ko do za ba wy. Po ma ga ją w biz ne sie

NOWE TECHNOLOGIE DLA BIZNESU
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Coraz więcej gałęzi przemysłu będzie wykorzystywało drony, ale
listonoszy na razie nie zastąpią 
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Kie row cy, któ rzy chcą do sko na lić
swo je umie jęt no ści ja zdy,  ma ją ko-
 lej ne miej sce, gdzie moż na to ro bić. 

W Po zna niu ofi cjal nie dzia łal ność
roz po czął Ško da Au to drom. To tor
słu żą cy do prak tycz ne go do sko na -
le nia umie jęt no ści ja zdy kie row ców
w sy mu lo wa nych sy tu a cjach awa ryj -
nych. Obiekt skła da się z czte rech
spe cjal nie za pro jek to wa nych mo du -
łów, któ re poz wo lą kie row cy po znać
si ły dzia ła ją ce na sa mo chód i prze -
ko nać się, ja ki wpływ na je go za cho -
wa nie ma kie ru ją cy. Mo du ły zo sta -
ły wy po sa żo ne w na wad nia ne ma ty
po śli zgo we oraz prze szko dy wod ne.
Kie row cy zmie rzą się też z „szar pa -
kiem” – urzą dze niem, któ re wpro -
wa dzi au to w nie kon tro lo wa ny nad -
ste row ny po ślizg.

Tuż za „szar pa kiem” znaj du je się
100-me tro wa pły ta po śli zgo wa z trze -
ma rzę da mi au to ma tycz nie ste ro wa -
nych kur tyn wod nych, sy mu lu ją cych
po ja wia ją ce się na dro dze prze szko -
dy. Do dat ko wo jest też okrąg, na któ -
rym moż na wy pró bo wać dzia ła nie
elek tro nicz nych sy ste mów sta bi li zu -
ją cych tor ja zdy.

Ško da Au to drom Po znań ma słu -
żyć pod no sze niu kom pe ten cji kie -
row ców flo to wych oraz in dy wi du al -
nych w ra mach szko leń do sko na lą -
cych tech ni kę ja zdy, pro wa dzo nych
przez Ško da Au to Szko łę. Nie za leż -
nie od te go, pro wa dzić bę dzie rów -
nież obo wiąz ko we szko le nia kie row -
ców, któ rzy uzy ska li upraw nie nia do
kie ro wa nia po ja zda mi, służb mun -
du ro wych oraz eg za mi ny dla in struk -
to rów ODTJ. Po nad to bę dzie on kon -
ty nu o wał na wią za ną przez Ško da Au -
to Szko łę współ pra cę z pla ców ka mi
na u ko wy mi oraz in sty tu cja mi, a tak -

że służ ba mi mun du ro wy mi od po -
wie dzial ny mi za bez pie czeń stwo
w ru chu dro go wym.

Stwo rze nie Au to dro mu nie by ło
wca le ła twe. Pia sek trans por to wa no
z od da lo nej o 25 km żwi row ni, do sta -
bi li za cji grun tu zu ży to 550 ton ce men -
tu, ilość kru szy wa uży te go do pod bu -
do wy za ję ła by 135 wa go nów ko le jo -
wych. Pod czas ćwi czeń pom py, któ -
re dzia ła ją w sy ste mie zam knię tym,
pom pu ją na mo du ły szko le nio we 8
tys. li trów wo dy na mi nu tę. 

Dla cze go pro du cent sa mo cho -
dów zde cy do wał się na ta ką in we -

sty cję? Zda niem Ško dy w ra mach
tra dy cyj ne go kur su dla kan dy da -
tów na kie row ców nie ma my oka zji,
by przy go to wać się do bez piecz ne -
go wy pro wa dze nia po ja zdu z nie -
bez piecz nych po śli zgów i za krę tów.
Nie mo że my też po znać swo ich
włas nych ogra ni czeń ja ko kie row -
cy w sy tu a cjach eks tre mal nych. Au -
to drom umoż li wia zdo by cie tej wie -
dzy i kon kret nych umie jęt no ści
w kon tro lo wa nych wa run kach.
W przy szło ści mo że to oca lić ży cie.

Ško da współ two rzy spe cjal ne pro -
jek ty au tor skie od 2004 ro ku. Wte -
dy po wsta ła Ško da Au to Szko ła, spe -
cja li zu ją ca się w do sko na le niu kie -
row ców z bez piecz nej, eko no micz -
nej i de fen syw nej ja zdy. Ko lej nym
pro jek tem na rzecz po pra wy bez pie -
czeń stwa w ru chu dro go wym by ło
In te rak tyw ne Cen trum Bez pie czeń -
stwa Ško da Au to Lab. To mul ti me -
dial ne la bo ra to rium, uświa da mia ją -
ce nie bez pie czeń stwa w ru chu dro -
go wym. � RED
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Na każde nowe auto
kupione w Polsce przez
osobę prywatną
przypadają prawie trzy
kupione przez firmy. Czym
się kierować przy wyborze
auta firmowego? 

Na co zwrócić szczególną
uwagę przy zakupie?
A może w ogóle lepiej
wynajmować, niż
kupować? 

FI LIP OT TO 

Przy kład – w czer wcu te go ro ku klien -
ci in dy wi du al ni ku pi li 11,5 tys. sa mo -
cho dów (pier wsza trój ka: Opel Astra,
Da cia Du ster, To y o ta Au ris), pod czas
gdy fir my ku pi ły 27 tys. no wych aut
(czo łów ka to Sko da Oc ta via, Ford Fo -
cus i Opel Astra). Po dob nie jest w każ -
dym mie sią cu, więc wy raź nie wi dać,
że fir my są lep szy mi klien ta mi dla
sa lo nów niż Ko wal ski. Czym więc po -
win ny kie ro wać się przed się bior stwa
przy wzbo ga ca niu swo ich flot?

Od wie lu lat naj po pu lar niej sze au -
ta fir mo we to te z seg men tu C (kom -
pak ty) i D (li mu zy ny kla sy śred niej).
Do nie daw na fir my osz czę dza ły i de -
cy do wa ły się na naj mniej sze i naj tań -
sze au ta seg men tu A, ale wła ści wie zo -
sta ły one wy par te przez prze stron niej -
sze, wy god niej sze i le piej wy po sa żo ne
sa mo cho dy zwyż szej kla sy. Co raz po -
pu lar niej sze są śred niej wiel ko ści te re -
nów ki (Nis san Qas hqai, Da cia Du ster,
Kia Spor ta ge), ale to właś nie pię ciodrz -
wio we hat chbac ki, kom bi ise da ny cie -
szą się naj wię kszą sym pa tią. Hat chback
ise dan spraw dzą się wów czas, gdy au -
tem fir mo wym bę dą jeź dzić wy łącz -
nie pra cow ni cy, ale już przed sta wi cie -
le han dlo wi do ce nią po jem ny ba gaż -
nik kom bi, by zmie ścić w nim gra ti sy
dla klien tów czy prób ki pro duk tów. 

Ci pra cow ni cy, któ rzy jeż dżą głów -
nie w dłuż sze tra sy, po win ni po my -
śleć o mo de lach z osz częd nym sil ni -

kiem ben zy no wym lub wy so ko pręż -
nym, nato miast ci, któ rzy krą żą głów -
nie po mie ście, po win ni roz wa żyć za -
kup mo de lu z na pę dem hy bry do wym
lub na wet elek trycz nym (da się to
pod cią gnąć pod in no wa cyj ną gos po -
dar kę i plan na mi lion aut elek trycz -
nych mi ni stra Mo ra wiec kie go?). 

Hy bry dy naj le piej spraw dza ją się
w mie ście, nato miast w tra sie nie są
już tak osz częd ne. Prob lem z au tem
elek trycz nym jest ta ki, że da le ko od
gniazd ka nie po je dzie. Mo de le hy -
bry do we ofe ru je To y o ta, a elek trycz -
ne moż na zna leźć w sa lo nach Re na -
ult i Nis sa na. Fran cu ska fir ma ofe ru -
je Kan goo ZE (bar dzo po jem ny do -
staw czak), mo del Twi zy (przy ku wa
uwa gę po ten cjal nych klien tów) oraz
Zoe (nie wiel kie aut ko miej skie, do -
sko na łe, by pod kre ślić tro skę fir my
o śro do wi sko), nato miast Nis san pro -
po nu je Le a fa (elek trycz ny kom pakt)
i do staw cze go E-NV200. 

Mó wi się, że sil ni ki ben zy no we
naj le piej wy brać do aut prze jeż dża -
ją cych mniej niż 30 tys. km rocz nie
(bo są zde cy do wa nie tań sze w za ku -
pie, a róż ni ce w spa la niu wo bec dies -
la są co raz mniej sze, ce ny ben zy ny

i ole ju też zresz tą tak bar dzo się nie
róż ną). Do brym spo so bem na ob ni -
że nie kosz tów pa li wa jest in sta la cja
LPG, ale wią że się to czę sto z ogra ni -
cze niem po jem no ści ba gaż ni ka i bra -
kiem ko ła za pa so we go. Po za tym naj -
słab sza wer sja sil ni ko wa (czy li naj -
tań sza w za ku pie) nie za wsze bę dzie
naj tań sza w utrzy ma niu. Słab szy sa -
mo chód bę dzie zu ży wał wię cej pa li -
wa wte dy, gdy bę dzie za ła do wa ny lub
bę dzie je chał z du żą pręd ko ścią, więc
osz częd ność mo że być po zor na, gdy
zsu mu je się rocz ne wy dat ki na pa li -
wo. No właś nie, kosz ty utrzy ma nia. 

Ce na za ku pu, choć waż na, wca le
nie jest naj waż niej sza w dłuż szej per -
spek ty wie – li czą się rów nież kosz ty
użyt ko wa nia. To y o ta prze ko nu je, że
osta teczny koszt au ta fir mo we go to
nie tyl ko za kup, ale rów nież pa li wo
(44 proc.), utra ta war to ści (31 proc.),
ubez pie cze nie (15 proc.) oraz kosz ty
ser wi su (10 proc.). W świet le tych in -
for ma cji war to wy brać To y o tę ja ko
au to fir mo we, bo kosz ty pa li wa da się
ob ni żyć dzię ki tech no lo gii hy bry do -
wej (ofe ru ją ją Prius, Au ris i RAV4),
a le gen dar na nie za wod ność To y o ty
poz wo li ob ni żyć kosz ty ser wi su. A im

moc niej sza po zy cja mar ki na ryn ku,
tym mniej szy spa dek war to ści. 

Je że li już wy bra liś my wy ma rzo ne
au to z od po wied nim wy po sa że niem,
z naj bar dziej op ty mal nym na pę dem
iko lo rem pa su ją cym do lo go na szej fir -
my, wów czas na le ży po my śleć o tym,
w ja ki spo sób ku pić au to. Je że li za kup
za go tów kę nie wcho dzi w grę, ide al -
nym roz wią za niem zda je się le a sing
zpeł ną ob słu gą, czy li tak zwa ny wy na -
jem dłu go ter mi no wy. Co to ozna cza? 

Fir ma po no si co mie siąc ten sam
koszt za uży wa nie po ja zdu, a w ra -
mach tej kwo ty za war te są kosz ty
ubez pie czeń, lik wi da cji szkód ko mu -
ni ka cyj nych, as si stan ce, prze glą dy,
wy mia ny opon czy do star cze nia sa -
mo cho du za stęp cze go. To waż ne, gdy
obo wiąz ki pra cow ni ka opie ra ją się na
nie za wod nym sa mo cho dzie. I tak na
przy kład w ofer cie To y o ty moż na wy -
bie rać mię dzy wiel ko ścią wpła ty włas -
nej (od 0 do 40 proc.), do ce nić ra tę le -
a sin gu niż szą na wet o 60 proc. w sto -
sun ku do tra dy cyj ne go le a sin gu, a no -
we au to moż na mieć co dwa la ta. Le -
a sing u Opla da je jesz cze wię kszą ela -
stycz ność (wpła ta włas na od 1 do 45
proc.), a le a sing moż na roz ło żyć na -

wet na 84 mie sią ce. War to jed nak pa -
mię tać, że nie każ dy pro du cent przy -
chyl nym okiem pa trzy na wiel kie fir -
my. Owszem, du że flo ty mo gą li czyć
na spe cjal ne trak to wa nie i ne go cjo -
wa nie cen, choć nie wszy scy pro du -
cen ci się na to go dzą. Wie le ma rek kie -
ru je swo ją ofer tę do ma łych i śred nich
przed się biorstw, in dy wi du al nie do -
bie ra jąc naj lep szą for mę współ pra -
cy. Coś jest na rze czy, bo w dłuż szej
per spek ty wie od bi ja się to na spad ku
war to ści i po pu lar no ści tych f lo to -
wych ulu bień ców na ryn ku wtór nym.
Wie lu klien tów uni ka ku po wa nia aut
uży wa nych wcześ niej przez fir my
(wia do mo, że mo gą być bar dzo wy -
ek splo a to wa ne), a sa mo cho dy ku po -
wa ne ma so wo przez fir my tra cą nie -
co na wi ze run ku w oczach klien tów
(np. Sko da Oc ta via lub VW Pas sat). 

War to też po my śleć o od po wied -
nim przy go to wa niu pra cow ni ka. Je -
śli ma du żo cza su spę dzać w dro dze,
war to za sta no wić się na kur sem bez -
piecz nej ja zdy. Szko ła Bez piecz nej
Ja zdy Re na ult ofe ru je bar dzo sze ro -
ką ofer tę szko leń dla kie row ców – po -
czą wszy od bez piecz nej ja zdy (4 stop -
nie), po przez eco dri ving (poz wo li ob -
ni żyć fir mie wy dat ki na pa li wo), na
jeź dzie pro ak tyw nej (ob ser wa cja,
prze wi dy wa nie, od po wied nie re ak -
cje) skoń czy wszy. Po dob ną ofer tę
przy go to wa ła Szko ła Au to Sko dy. Jak
już mo wa o bez pie czeń stwie, w dłuż -
szej per spek ty wie war to za in we sto -
wać w ta kie wy po sa że nie au ta, któ -
re zwię kszy bez pie czeń stwo. Z jed -
nej stro ny przy dat ną usłu gą jest zdal -
na dia gno sty ka po ja zdu (do rad ca mo -
że zdal nie zwe ry fi ko wać naj waż niej -
sze pa ra me try sa mo cho du, w tym
ciś nie nie w opo nach i ży wot ność ole -
ju sil ni ko we go), a z dru giej do brze
spi su ją się ta kie sy ste my jak na przy -
kład Opel Eye w, no cóż, Oplach, któ -
ry roz poz na je zna ki dro go we, in for -
mu je o nie za mie rzo nym opusz cze -
niu pa sa ru chu, ostrze ga przed ko li -
zją czy na wet wska że od leg łość od
po ja zdu po prze dza ją ce go. Pra cow -
nik z pew no ścią do ce ni ta kie wy po -
sa że nie. �

Jak wy brać naj lep sze au to fir mo we?

Od wie lu lat naj po pu lar niej sze au ta fir mo we to te z seg men tu C kom pak ty i D li mu zy ny kla sy śred niej

M
AT

ER
IA

Ł 
PR

AS
OW

Y

NOWE TECHNOLOGIE DLA BIZNESU

Autodrom w Poznaniu gotowy do szkolenia kierowców

Ško da Au to drom Po znań ma słu żyć pod no sze niu kom pe ten cji kie row -
ców flo to wych oraz in dy wi du al nych 
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