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ie uwzględniając niektórych wy-
rafinowanych rozwiązań stoso-
wanych na rynku europejskim,

śmiało można powiedzieć, że podwozie
do przewozu kontenerów w świecie na-
czep jest najbardziej prymitywnym pod-
woziem. Dwa wsporniki (lub więcej), dwa
boczne elementy, kilka klamer w wóz-
kach – naczepa podkontenerowa goto -
wa. Nikt nie zadaje sobie trudu, aby przy-
pisać określoną naczepę do konkretnego
ciągnika. W portach przeładunkowych
zazwyczaj jest wystarczająco dużo po-
jazdów przystosowanych do przewozu
kontenerów 20-, 30- czy 40-stopowych,
a duże natężenie ruchu wymusza łącze-
nie ciągników niemalże z pierwszą z brze-
gu załadowaną naczepą – byle szybko ru-
szyć w drogę… 

Normalizacja nade wszystko
Globalnie – nie tylko na terenie Eu-

ropy – obowiązują powszechnie kryteria
modułowe dotyczące wymiarów i wytrzy -
małości oraz standardy dotyczące właś-
ciwego mocowania kontenerów w cza-
sie przewozu, zwłaszcza w transporcie
kołowym. Najczęściej stosowane konte-
nery typu ISO mają standaryzowaną
szerokość 8 stóp (2,44 m) i długość 20
lub 40 stóp (odpowiednio 6,096 m lub
12,19 m). Zdecydowanie rzadziej stoso-
wane są kontenery o długości 30 i 45 stóp. 

W obliczeniach związanych np. z okre -
ślaniem powierzchni pokładów ładunko-
wych statków kontenerowców lub placów
przeładunkowych w portach wykorzysty -
wana jest umowna jednostka przelicze-
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W przeliczeniu na

podstawowy rozmiar, 

czyli 20-stopowy kontener

równoważny (TEU), 

obecnie na świecie używa

się ok. 30 milionów

kontenerów ISO. Pierwotnie

były one transportowane

przez morskie jednostki

pływające, obecnie

przewożone są również

kołowymi środkami

transportu. 

Wozimy kontenery
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niowa TEU (Twenty-foot Equivalent Unit),
odpowiadająca kontenerowi 20-stopo-
we mu. Standardowe kontenery mają wy-
so kość 8 stóp i 6 cali (2,59 m). Kontene -
ry typu high-cube mają wysokość 9 stóp
i 6 cali (2,90 m). Masa własna pustego
kontenera 20-stopowego to ok. 2300 kg,
kontener 40-stopowy waży ok. 3900 kg.
W pierwszym przypadku ładowność ma-
ksymalna to 21,7 t przy objętości 33 m3,
w drugim to odpowiednio: 26,5 t i 67,6 m3.
Maksymalna masa brutto kontenera nie
powinna być większa niż 30 480 kg. 

Oprócz znormalizowanych konte-
nerów wykorzystywanych w międzyna-
rodowej wymianie towarowej w Europie
i USA spotykamy również kontenery
o wymiarach specyficznych dla danego re-
gionu (w Europie są one zgodne z nor-
mami EN 284 oraz EN 482). 

Normalizacja obejmuje również punk-
ty mocowania. Przykładowo: dla 20-sto-
powego kontenera ISO (ISO 1CC20)
punkty mocowania rozstawione są w na-
rożach prostokąta o długości 5,853 m
i sze rokości 2,259 m. Mocowanie kon-
tenerów odbywa się za pomocą obroto-
wych sworzni, które poprzez obrót śruby
napinającej znajdującej się na gwincie
sworznia ryglowane są w odpowiednich
zamkach we wzmocnionych częściach
dolnej ramy kontenera. Systemy moco-

wania na przestrzeni lat udoskonalano,
wprowadzając m.in. wersje odkładane,
teleskopowe czy opuszczane poniżej po-
ziomu ramy.

Kontenery – podstawa 
światowej wymiany handlowej

Uważa się, że pod względem wartości
globalny handel towarami przewożonymi
w kontenerach morskich stanowi około
60% całego światowego handlu morskie -
go, który w 2017 r. wyceniono na około
12 bln dolarów. Ilość towarów przewo -
żonych w kontenerach wzrosła z około
100 mln t w 1980 r. do około 1,7 mld t
w 2015 r., towarzyszył temu również
wzrost możliwości przewozowych flot
mor skich. W latach 1980–2016 tonaż
stat  ków przewożących kontenery wzrósł
z około 11 mln t do około 244 mln t.
W lipcu 2016 r. globalna flota kontene-
row ców miała zdolność przenoszenia oko-
ło 20 mln standardowych kontenerów
TEU. Duńska linia żeglugowa APM-Ma-
ersk dysponująca łączną pojemnością oko-
ło 3,3 mln TEU jest obecnie największą
na świecie firmą kontenerowo-spedycyj -
ną. Na kolejnych pozycjach znajdują się
floty firm MSC, CMA, COSCO i Hapag-
-Lloyd. 

W 2016 r. pięć największych na ca -
łym świecie portów do obsługi kontene -
rów znajdowało się w Azji. Port w Szan-
ghaju był najbardziej ruchliwym portem
kontenerowym, obsługującym rocznie
37 mln TEU. Pozostałe porty to Singa-
pur, Shenzhen, Ningbo-Zhoushan oraz
Hongkong. 

W skali europejskiej Cypr, Portuga-
lia, Szwecja i Norwegia to kraje, w któ-
rych transport morski – tym samym kon-
tenerowy – odgrywa ważną rolę. Niemcy,
Holandia i Belgia mają największe porty
kontenerowe służące jako punkty wymia -
ny w UE – są to Hamburg i Bremen (Bre-
merhaven) w Niemczech, Rotterdam
w Holandii i Antwerpia w Belgii. 

Ujednolicenie ładunków
transportu towarów w UE 

Transport intermodalny jest coraz
ważniejszą częścią sektora logistycznego,
a ujednolicanie przewozów towarowych
jest warunkiem wstępnym intermodal-
ności. „Ujednolicenie ładunku” definiowa-
ne jest jako użycie znormalizowanych jed-
nostek ładunkowych (opakowań), które
można łatwo przenosić z jednego środka
transportu na inny bez zajmowania się
przewożonymi w nich towarami. Mówiąc
w uproszczeniu, wskaźnik ujednolicenia
(wskaźnik uniformizacji) opisuje, ile cał -
kowitego transportu towarowego odby -
ło się z wykorzystaniem kontenerów.
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TEU to umowna jednostka przeliczeniowa
(Twenty-foot Equivalent Unit) odpowiadająca
kontenerowi 20-stopowemu

Naczepy podkontenerowe produko-
wane przez Wielton tworzą rodzinę
Container Master. Są to pojazdy
przystosowane do transportu wszyst-
kich rodzajów kontenerów. Znaj-
dziemy wśród nich zarówno uniwer-
salne wersje sztywne, jak i odmiany
z wysunięciem w części tylnej oraz
rozsuwaną centralną ramą skrzyn-
kową (kontenery 40-stopowe) lub
przesuwaną częścią przednią (kon-
tenery 45-stopowe). Interesującym
rozwiązaniem jest lekka rodzina na-
czep Container  Master Superlight SL
(w wersji rozsuwanej masa własna
od 4680 kg). 
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Główne typy standardowych jedno-
stek ładunkowych, zwanych intermo-
dal nymi jednostkami transportowymi
(ITU), to kontenery, nadwozia wymienne,
naczepy i przyczepy. Użycie standardo-
wych jednostek ładunkowych ITU eli-
minuje konieczność przeładunku towaru,
a więc zwiększa poziom bezpieczeństwa,
redukuje straty i uszkodzenia oraz po-
zwala na szybszy i bardziej efektywny
transport. 

Udział ujednoliconych ładunków w cał-
kowitym transporcie towarowym znacz-
nie wzrósł w ostatnich latach. Ten wzrost
ujednolicenia jest jednak różny w róż -
nych rodzajach transportu. Transport ko-
lejowy i morski (w szczególności żeglu -
ga dalekomorska, ale również żegluga
bliskie go zasięgu) ma największy udział
w ujednolicaniu przewozów towarowych
w więk szości państw członkowskich. Na-
tomiast w przypadku transportu drogo-
wego wska źnik ujednolicenia w UE utrzy-
mywał się w ciągu ostatnich kilku lat na
stałym poziomie nieco powyżej 6%.

Porównując transport drogowy, ko-
lejo wy, morski (transport dalekomor -
ski i bliskiego zasięgu) oraz transport
wodny śródlądowy we wszystkich pań-
stwach członkowskich UE, zauważa się,
że żegluga dalekomorska i żegluga bli-
skiego zasięgu charakteryzowały się naj-
wyż szym wskaźnikiem ujednolicenia
w 16 państwach członkowskich (tylko
23 państwa członkowskie mają linię
brzegową). Trans port kolejowy charak-
teryzował się najwyższymi wskaźnikami
ujednolicenia w 8 państwach członkow-
skich, a transport drogowy tylko w jed-
nym państwie członkowskim [2]. Wskaź-
niki te Eurostat w swoich opracowaniach
wyznacza w odniesieniu do wykonanej
pracy przewozowej w tonokilometrach
(transport drogowy i kolejowy) lub prze-
wiezionego tonażu (transport morski
i śródlądowy). 

Co ciekawe, na terenie Unii Europej-
skiej maleje udział transportu drogowe -
go na duże odległości (300 km i więcej),
w którym wykorzystywane są konte ne -

ry. Przewozy w drogowym transporcie
kontenerowym w okresie od 2013 r. do
2015 r. zmniejszyły się o 5%. 

Tendencje rynkowe w drogowym
transporcie kontenerowym 

Biorąc pod uwagę państwa członkow -
skie UE, można zauważyć, że w ujęciu
ogólnym transport drogowy kontenerów
(mierzony w tonokilometrach) wzrósł w la -
tach 2009–2015 o prawie 9% – natomiast
transport dużych kontenerów 45-sto-
powych zmniejszył się o prawie 25%.
W tym okresie odnotowano 89-procen-
towy wzrost transportu, w którym wyko-
rzystywano jednostki ładunkowe inne  go
rodzaju [2]. Z kolei w okresie 2014–2015
wzrost przewozów drogowych z wyko-
rzystaniem kontenerów wyniósł jedynie
1,1%, przy czym aż w 10 krajach człon-
kowskich odnotowano spadek pracy prze-
wozowej wykonanej tymi jednostkami
ładunkowymi (np. Litwa: –39,9%, Lu-

Od ponad 25 lat w ofercie D-TEC znajdują się na-
czepy podkontenerowe należące do rodzin Flexit-
railer oraz Combitrailer. Naczepy podkontenerowe
Flexitrailer LS to wielofunkcyjne pojazdy rozsu-
wane w części przedniej i opcjonalnie tylnej, o ma-
sie własnej od 4,6 t. W 2011 r. zmodernizowano
cały program produkcyjny – tak powstały pojazdy
serii S-line. Przykładem odświeżonych technicznie
produktów są rodziny naczep Flexitrailer i Portma-
ster (tylne sanki), Container Carrier (podwozie stałe
o masie własnej od 3,7 t) oraz Combitrailer. Do prze-
wozu zbiorników D-TEC oferuje zoptymalizowane
masowo podwozia o masie własnej od 2,95 t
z otwartym tyłem ułatwiającym za- i rozładunek. 

Krone ma w swoim programie pro-
dukcyjnym różne wersje podwozi Box
Liner: z łabędzią szyją i płaskie, przy-
stosowane do transportu wy łącznie
kontenerów jednego typu (20-, 40- lub
45-stopowych), a także pojazdy uni-
wersalne przeznaczone do przewożenia
wszystkich typów kontenerów od 20
do 45 stóp długości (także dwóch kon-
tenerów 20-stopowych), włączając
w to odmiany z krótkim lub długim tu-
nelem. W sumie jest to 6 wersji z pła -
ską ramą oraz 9 wersji z łabędzią szyją.
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Wielton; 168; 28,6%

Krone; 103; 17,5%

D−TEC; 73; 12,4%

Kögel; 61; 10,4%

Kässbohrer; 38; 6,5%

Fliegl; 39; 6,6%

CIMC; 32; 5,4%

LAG; 26; 4,4%

Van Hool; 17; 2,9%

Pacton; 13; 2,2%
Broshuis; 12; 2,0%

Pozostali; 6; 1,0%
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xem burg: –29%). W największym zakre-
sie kontenery wykorzystywane były (i są
nadal) w transporcie drogowym na te-
renie Niemiec. W omawianym okresie
2014–2015 praca przewozowa wyniosła
39,4 mld tkm ze stopą wzrostu na po-
ziomie 2% r/r. 

Z danych statystycznych Eurostatu
wynika [2], że w 2015 r. (brak później-
szych danych), udział kontenerów jako
jednostek ładunkowych w drogowym
transporcie towarowym na terenie UE
wynosił zaledwie 6,2%. Jedynie 7 kra-
jów wykorzystywało kontenery powyżej
średniej europejskiej: Portugalia (21,7%),
Szwecja (18,4%), Cypr (15,8%), Niemcy
(12,9%), Holandia (12,4%), Luxemburg
(9,9%) oraz Belgia (9,8%). W nienależą -
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Sprzedaż nowych  
naczep podkontenero-

wych w Polsce w 2017 r.
oraz udziały rynkowe 

poszczególnych produ-
centów

Kögel ma w ofercie 5 rodzajów na-
czep podkontenerowych tworzących
rodzinę Kögel Port – znajdziemy tam
pojazdy z łabędzią szyją, pneuma-
tycznym wysuwem części tylnej (kon-
tenery 40’’), a także naczepy przysto -
sowane do przewożenia kontenerów
45-stopowych z wysunięciem częś -
ci tylnej. Ciekawą propozycją może
być lekkie podwozie (masa własna
do 3990 kg) do przewożenia konte-
nerów 40-stopowych. 

Kässbohrer ma do zaoferowania krót-
kie podwozia do transportu kontene-
rów 20- i 30-stopowych, także w wer -
sjach do przewozu zbiorników oraz
wersje z wywrotem. Większe konte-
nery można przewozić na naczepach
płaskich lub z łabędzią szyją. W na-
czepach przystosowanych do trans-
portu jednostek 40-stopowych stoso -
wane jest wysunięcie pneumatyczne
części tylnej. Wielofunkcyjna naczepa
K.SHG A ma centralną ramę skrzynko -
wą i mechaniczne wysunięcie w części
przedniej – pozwala to na transport
kontenerów 45-stopowych. 
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cej do Unii Europejskiej Norwegii po-
ziom wykorzystania kontenerów wyno-
sił 12,3%. W przypadku Polski wskaźnik
ten to jedynie 0,7%. 

W Polsce popyt na nowe naczepy pod-
kontenerowe nigdy nie był na szczegól-
nie wysokim poziomie – wydaje się, że
swoje potrzeby przewoźnicy realizują
głównie poprzez zakup pojazdów używa-
nych. W roku 2017 klienci odebrali 588
nowych pojazdów – było to tylko 2,3%
sprzedaży całkowitej. Wśród producen-
tów, których podkontenerówki są kupo-
wane najchętniej (dane wg IBRM Samar,
bez rejestracji czasowych), należy wymie-
nić przede wszystkim firmy Wielton (168
szt.) oraz Krone (103 szt.). Pewne ilości
– ale znacznie mniej niż dwaj lide rzy –
sprzedają także tacy producenci jak D-
Tec (73 szt.), Kögel (61 szt.), Käss boh -
rer (38 szt.), Fliegl (39 szt.) czy CIMC (32
szt.). Na wykresie pokazano zestawienie
sprzedaży nowych naczep podkontene-
rowych w Polsce w 2017 r. oraz udziały
rynkowe poszczególnych producentów.

Kontenery: z tirów na tory (i barki)
Kluczowym celem europejskiej poli-

tyki transportowej jest osiągnięcie reduk -
cji emisji gazów cieplarnianych o 60%
w transporcie do 2050 r. w porównaniu
z poziomem z 1990 r. Jedną ze strategii
dążących do osiągnięcia tego celu jest
przesunięcie 30% transportu na duże
odległości (300 km i więcej) z dróg na
środki transportowe o niższej emisji CO2

(transport kolejowy i śródlądowe drogi
wodne). W szczególności dotyczy to kon-
tenerów morskich i innych jednostek
ITU. Wskaźnik „potencjał zmiany modal -
nej” dostarcza informacji o udziale trans-
portu drogowego kontenerów, które są
przewożone na odległości przekraczające
300 km. 

Dane pokazują, że udział transportu
drogowego towarów w kontenerach na
duże odległości na terenie UE maleje.
Mierzony w pracy przewozowej (tkm)
taki transport długodystansowy drogą lą -
dową zmalał z 43,7 mld tkm w 2013 r.
do 41,5 mld tkm w 2015 r. (szacunki Eu-
rostatu, [2]), co stanowi spadek o 5% w cią-
gu dwóch lat. Najwięcej kontenerów na
duże odległości przewozi się w Niem -
czech. W 2015 r. wykonano tam pracę
przewozową 15,6 mld tkm, co odpowia -
da 37,6% całkowitej wielkości dla UE
w tym roku. Jednak drogowy transport
dalekobieżny kontenerów zmalał również
w przypadku Niemiec o 3,9% w okresie
od 2013 r. do 2015 r. Daleko w tyle za
Niemcami znajdowały się: Hiszpania
(3,3 mld tkm), Portugalia (2,7 mld tkm),
Francja (2,5 mld tkm) oraz Szwecja i Wiel -
ka Brytania (po 2,3 mld tkm).

Spośród 22 państw członkowskich,
dla których dostępne są porównywal ne
dane dotyczące lat 2013–2015, w 11

odnotowano zmniejszenie transportu
kontenerowego na duże odległości wyra-
 żone go w pracy przewozowej. Szcze gól-
nie silne spadki w dalekobieżnym trans-
porcie kontenerowym zauważamy dla
Polski (spadek o 46,5% – 1,1 mld tkm
w 2015 r.) i Rumunii (–28,2%, 1,4 mld
tkm). Kraje, w których dalekobieżne
przewozy kontenerowe wzrosły najbar-
dziej od 2013 r. do 2015 r. to Bułgaria
(+408,5%, do 1,1 mld tkm), Słowacja
(+83,1% do 0,7 mld tkm) i Słowenia
(+75,9% do 0,6 mld tkm).

Biorąc pod uwagę tonaż ładunków
przewiezionych w kontenerach, można
stwierdzić, że transport dalekobieżny
zmniejszył wydajność tylko o 2,7% –
z 85,8 mln t w 2013 r. do 83,5 w 2015.
Także w tym przypadku najwięcej prze-
wieziono na terenie Niemiec – 34,2 mln t
(38,9%). Dane liczbowe wskazują na ab-
solutną dominację rynku niemieckiego,
jeśli chodzi o wykorzystanie kontenerów
w transporcie drogowym, gdyż w zajmu -
jącej drugie miejsce Francji w kontene-
rach przewieziono zaledwie 7,1 mln t.
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Fliegl w swojej ofercie ma 5 typoszeregów naczep podkon-
tenerowych przeznaczonych do przewozu wszystkich typów
kontenerów, także w wersjach przystosowanych do prze-
wożenia zbiorników. Są zarówno podwozia w wersji sztyw-
nej, jak i z pneumatycznym lub mechanicznym wysuwem
części tylnej (kontenery 45-stopowe). Najnowszym pojazdem
w ofercie są naczepy z systemem podwójnego mechanicznego
wysuwu teleskopowego „V3” pozwalającym na umieszczenie
w centralnej pozycji ciężkich kontenerów 20-stopowych. Pro-
ducent oferuje również solidną wersję eksportową z płaską ramą
typu mega oraz podwozia podkontenerowe z funkcją wywrotu
kontenerów 30- lub 40-stopowych. Znajdziemy również lek-
kie podwozia (masa własna poniżej 3 t) do przewozu zbiorni-
ków w klatkach kontenerów 20-stopowych. 

CIMC oferuje kompletny program naczep podkon-
tenerowych przystosowanych do przewozu wszyst-
kich dostępnych rodzajów kontenerów standardo-
wych – od 20-stopowych do 45-stopowych
o zwiększonej kubaturze, z długim i krótkim tunelem,
zarówno w wersji sztywnej, jak i rozsuwanych,
z płaską ramą i łabędzią szyją. Nowością na rynku
polskim jest naczepa z tylnym wysuwem pneuma-
tycznym do przewozu kontenerów 45-stopowych
ISO, HiCube LT i HiCube ST.
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